
KOMU BUDEŠ NASLOUCHAT?
Gn 3,1-14

Je tu někdo, kdo to s námi myslí
dobře. Hospodin, náš Bůh. A ten

kromě mnoha různých pokynů,
rad a doporučení připojuje též ně-
kolik výzev týkajících se toho, co
dělat nemáme. Jsou to pokyny, kte-
ré nás v životě omezují? Určitě ne!
Je to něco podobného, jako když
malým dětem říkáme, že se nemají
dotýkat drátů elektrického napětí
nebo plamenů nad ohněm. Do-
tkneš se, a ublížíš si! Bude ti zle! To,
co na první pohled vypadá jako
omezení, je v posledu naší ochra-
nou, poskytnutou nám k dobru.
Právě tak můžeme číst příběh o
prvních lidech v Boží zahradě a o
zákazu jíst ze stromu poznání.
Jistě, každé přirovnání kulhá a je
více než problematické. Základní
myšlenka je ale stále stejná. A
nezměnila se od dob, kdy byla po-
prvé vyslovena. A platí dodnes:

Komu chceš, člověče, více naslou-
chat? Čí hlas budeš brát ve svém
životě vážněji? Ke komu se obrátíš?
Rozhodneš se poslouchat svého
Boha, nebo své nitro otevřeš hlasu
Našeptávače? Kromě slov, která se
ti možná budou zdát omezením a
„přistřižením křídel v rozletu" jsou
tady totiž také jiná slova: Líbivá a
vtíravá, která pokyny Boží zpo-
chybňují a všelijak relativizují. A ty
si můžeš vybrat. Mezi slovy toho,
který to s tebou myslí dobře, a slo-
vy toho druhého...
Platilo to včera, platí to dnes, platí
to i v tuto chvíli, kdy čteš tyto řád-
ky: Komu chceš ve svém životě ví-
ce naslouchat? 
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Poselství k neděli Invocavit

Je konec ledna 2011. V poslední
biblické hodině farář Jiří Šimsa nás
bezděky uvedl svým výkladem
Mk 5,1-20 do blízkosti stop, které
po sobě zanechali ti dva hvězdáři,
přesněji vzato ten první (1473-
1543) byl astronom, ten druhý
(1564-1642) byl fyzik. Příběh Mk
5,1-20 je jeden z nejznámějších:
člověk posedlý nečistým duchem
bydlí ve hrobech a sám sebe tluče
kamením, aby jej vyhnal, ale tepr-
ve když se setká s Ježíšem, je
uzdraven. Zlý duch, jejž posedlí
mezi sebou nazývají legií (narážka
na okupační římské vojsko), musí
ustoupit většímu Pánu, ale nejpr-
ve se snaží domluvit se s ním na
kompromisu: chce zůstat v té kra-
jině, už si tam zvykl a přijal by
nový příbytek i ve vepřích podle
hesla "svůj k svému". Ježíš mu vy-
hověl a abychom pochopili, jaké
nebezpečí představuje pro lidi
nečistý duch, nechal celou tu legii,
čítající 2 tisíce, vstoupit do vepřů;
stádo se hnalo ze srázu do moře a
utonulo, což byla obrovská ekono-
mická ztráta. Pro jejich majitele je
Ježíš ztrátový, proto ho prosí, aby
odtud odešel. Nic nepochopili.
Rozhovor, jemuž Šimsa dopřál
celou půlhodinu, se soustředil na
duševní nemoci, které vysílají své
zhoubné rozkazy z mozku, kam
obracela naši pozornost přítomná
sestra lékařka. A tehdy jsem si
vzpomněl na Koperníka a Galilei-
ho, kteří začali počítat, tak-li ty
věci jsou, a v astronomii a fyzice
způsobili revoluci. Nepřijali totiž
vládnoucí předsudek, že slunce se
točí a musí se točit kolem země,
neboť Kristus je středem celého
světa a žil na zemi, kde také do-
končil své spásné dílo. Pro zbožné

lidi té doby to bylo zjevné očím:
viděli, jak se slunce točí kolem ze-
mě, vychází a zapadá a velice jim
lahodilo, že vzdávalo tak slávu a
čest zemi, o níž jejich kazatelé prá-
vem zvěstovali, že země, kde se
Ježíš narodil, zemřel a vstal z mrt-
vých, je středem vesmíru. Astro-
nomie a fyzika, matematika a me-
chanika slavily vítězství, dokázaly,
že je tomu naopak, země se točí
kolem slunce.
Církev se však dlouho nechce
vzdát, její inkvizice přinutí Galilei-
ho 9 let před jeho smrtí, aby odvo-
lal. Ještě to bude dlouho trvat, než
církev uzná, že proti její teologii v
té věci má pravdu rozum, výpočty,
důkazy, tedy skutečnost, a než
také pochopí, že rozum není její
nepřítel. Dodnes se ho bojí a ne-
chce ho mít za přítele.

Rozum, jemuž není nic svaté, to
jest nepřístupné, vstoupil do světa
už dávno, teprve však ve středo-
věku (16.-17. stol.) je mu dovoleno,
aby si posvítil na vše bez omezení.
Došlo k tomu, že nemoci byly roz-
děleny do mnoha odvětví a vědci
se ptali po jejich původu. Dnešní
medicína zkoumá mozek a shledá-
vá, že všeliké emoce (např. strach
nebo zlost) mají sídlo v určité části
mozku. Až dokáže chirurg přes-
ným řezem v přesném místě za-
sáhnout, bude mnoha duševně ne-
mocným pomoženo a nebudou
muset čekat na lékaře Ježíše nebo
až na jeho kralování, kdy stvoří
vše nové, i lidské tělo s jeho moz-
kem. Zatím přejeme vědcům, aby
dál usilovali s úspěchem zbavovat
člověka nemocí, zvláště dušev-

Pravda je jen jedna, 
v Koperníkových a Galileiových stopách

V církevním liturgickém kalendáři
je Popeleční středa prvním dnem
postní doby (postní doba se dodržu-
je v církvi již od 4. století). Začátek
postní doby od středy se datuje do 6.
až 7. stol. Tehdy byl počátek postní-
ho období přeložen ze 6. neděle
před Velikonocemi na předcházející
středu, aby se vyčlenily neděle, kte-
ré nejsou postním dnem a dodržela
se tak postní doba čtyřiceti dní před
Velikonocemi. Proto v praxi připadá
Popeleční středa na 46. den před
Velikonoční nedělí. Bílá sobota je
tedy poslední den postní doby.
Název dne pochází ze zvyklosti pá-

lit palmy či kočičky z Květné neděle
minulého roku. Takto získaný popel
se užívá při bohoslužbě Popeleční
středy, kdy jsou věřící znamenáni
popelem tzv. popelcem na čele.
Tento symbolický křížek popela na
čele znamená výzvu k osobnímu
pokání před Bohem. Znamení pope-
lem je doprovázeno slovy "Pamatuj,
že jsi prach a v prach se obrátíš"
nebo "Obrať se a věř evangeliu" či
"Čiň pokání a věř evangeliu". V ka-
tolické církvi je Popeleční středa
dnem přísného půstu. 

Jan Trnka

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Popeleční středa 
(lat. Dies cinerum) letos 9. března

V novodobé historii naší země je letošní sčítání už třetí. Každých deset let
se z něj o sobě dozvídáme spoustu zajímavých údajů. Zdaleka je netvoří
jen celostátní součty jednotlivých vyplněných kolonek. Skladba otázek
umožňuje vytvářet nejrůznější kombinace. Dovoluje zkoumat oblast
svého zájmu v závislosti na místě, věku, pohlaví či vzdělání. Můžeme
třeba zjistit, kde žije nejvíce rozvedených, jakými dopravními prostředky
lidé nejčastěji cestují do práce anebo kolik lidí žije v záplavových oblas-
tech.
Křesťany budou zajímat obzvláště údaje týkající se náboženského pově-
domí a vztahu k církvím. Ve sčítacím dotazníku je tomuto tématu vyhra-
zena jedna rubrika. I z ní se však dá učinit spousta zajímavých analýz.
Moudrá církevní ústředí je pak mohou zohlednit při tvorbě strategie
působení své církve. Třeba tak, že budou preferovat oblasti, kde se k ní
lidé hlásí ve větším počtu a demografická křivka ukazuje, že zde více než
jinde ovlivňuje mladší věkové ročníky. Třeba tak, že zvolí přístup právě
opačný.
Představitelé církví vyzvali před nedávnem své členy, aby se nezapomně-
li na sčítacích arších ke své církvi přihlásit. Pomineme-li skutečnost, že
vyplnění rubriky č. 12 „Náboženská víra" není povinné a může tedy svá-
dět pohodlnější povahy k přeskočení, mají k tomu přinejmenším dva
další důvody. První je ten, že církev, která se ze společnosti vytrácí, pře-
stává být pro veřejnost atraktivní. Čím rychleji se tak děje, tím je tato vada
na kráse markantnější. Propad do červených čísel vždycky avizuje nějaký
nedostatek.
Druhý důvod předsčítacího apelu je ještě závažnější. Lednová dohoda na
čtyřletém zmrazení objemu platů duchovních naznačuje, že stát přestává
být ochoten hradit mzdy nekontrolovaně rostoucímu počtu církevních
pracovníků. Vzhledem ke klesajícímu počtu osob, které se k církvím
hlásí, je tato nechuť pochopitelná. V zemi, kde si jsou církve před záko-
nem rovny, ovšem nemůže obstát ani stávající řešení, kdy stát vyplácí
jedné církvi duchovního na každých jejích 27 členů, zatímco druhá jich
na jeho výplatu potřebuje 953.
Jediný společensky přijatelný klíč pro udělování státního příspěvku na
platy duchovních se odvíjí od velikosti členské základny. Až se v roce
2014 otevře jednání jak dál, určitě bude tento model ze strany státu výraz-

Sčítání (duší)

Dokončení na str. 2
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Dokončení z minulého čísla
Parzany vyzývá evropské křesťany,
aby se neomezovali jen na některé
metody zvěstování, ale aby byli
otevření Božímu vedení a v odvaze
víry byli ochotni jít i novými cestami
– metodami evangelizace. 
Není někdy Ježíšovo slovo o rybá-
řích lidí interpretováno tak, že ná-
vnada má být chutná pro rybáře a
nikoli pro ryby? Jak a v jakém obalu
neseme dnes úžasný poklad evange-
lia svým bližním? Nemůžeme také
zvát ke stolu Božího slova, když tam
chybí hostitelé. 
Ulrich Parzany se nevyhnul ani slo-
žitému kontextu multináboženské
evropské společnosti. Použil několik
myšlenek vlivného německého filo-
zofa Jürgena Habermase o komuni-
kativním jednání. Habermas říká
obecně, že jednotlivé přístupy mají
být veřejně hájeny. To je zárukou de-
mokracie. Musíme se učit diskuto-
vat i o protikladných názorech. Pro-
to ani křesťanství se nesmí nechat
zatlačit do ústraní svých kostelů a
center. Křesťanská víra patří do ve-
řejné diskuse a evangelium je třeba v
demokratické společnosti zvěstovat
veřejně. Velký příběh Bible je pro

všechny lidi. Samozřejmě, my jako
křesťané neovládáme tržiště tohoto
světa. To dnes ovládají média. Ne-
nechme se ale vytlačit z veřejného
rozhovoru. Totalitní systémy, ať už
to byl nacismus či komunismus, se
vždy snažily křesťanskou zvěst
omezit a natlačit do určitého ghetta.
Evropa potřebuje z naší strany, po-
dle Parzanyho, zažít něco víc než jen
toleranci jiných názorů. Evropa
potřebuje zažít lásku, a to i lásku k
nepřátelům. Z německého kontextu
upozornil na nebezpečí, kdy v tamní
společnosti ze strachu narůstá nená-
vist k islámu. Tomu je třeba se brá-
nit. Křesťanství musí zůstat nábo-
ženstvím odpuštění a lásky. Zvěstuj-
me evangelium veřejně a budujme
dobré vztahy ke svým spoluobča-
nům.
Celkový dojem z vyučování o evan-
gelizaci byl povzbudivý. Podle Ulri-
cha Parzanyho je postmoderna na
straně křesťanů. Toto mnohavrstev-
né a těžko uchopitelné paradigma je
mimořádně vstřícné k meta-narativ-
nímu příběhu Boží záchranné cesty
za člověkem. Jako by zde vynikalo
povzbuzení svatého Pavla mladému
služebníku Timoteovi: Hlásej slovo

Boží, ať přijdeš vhod či nevhod,
usvědčuj, domlouvej, napomínej v
trpělivém vyučování (2 Tm 4,2). Lid-
ské životní příběhy jsou velmi roz-
manité. Přesto smíme mít oprávně-
nou a Božím slovem dosvědčenou
naději, že každý člověk se může najít
v některém příběhu Bible a vstoupit
tak i do ústředního tématu Missio
Dei (Boží misie). 
Kristova inkarnace nám naznačuje
Boží sestup a pohyb směrem k člo-
věku. Křesťanská služba by proto
nikdy neměla ztratit inspiraci inkar-
nace a kenoze. Podle epištoly sv.
Pavla do Filipis (2,6-8): Boží Syn,
který byl v „božské podobě", „zma-
řil sama sebe, vzal na sebe způsob
služebníka a stal se jedním z lidí".
Úžasný příběh o Boží cestě za člově-
kem nikdy nepřestane být pro křes-
ťanskou církev výzvou k následová-
ní a inspirací k tvořivosti, lásce a
oběti. Ulrich Parzany svým zvěsto-
váním a vyučováním pomohl v nás
mnohých oživit radost z evangelia a
odvahu k nesení Kristova poselství.
Pro některé byla evangelizační shro-
máždění příležitostí k setkání s
živým Ježíšem Kristem.

Pavel Černý

BRAZILŠTÍ BISKUPOVÉ UPOZORŇUJÍ NA ŠKODLIVOST REALITNÍCH SHOW
Římskokatolická církev v Brazílii protestovala proti vysílání televizních rea-
lity show. V prohlášení Brazilské biskupské konference (CNBB), o němž
informují agentury, je označila za škodlivé pro společnost.
Biskupové v dokumentu vyjadřují politování nad vysíláním programů,
mezi nimiž jsou "televizní reality show". "Ohrožují lidskou důstojnost účast-
níků, které fascinuje finanční odměna či prchavá sláva, i divácké veřejnosti,
jíž je brazilská rodina."
Biskupská konference poukazuje rovněž na nízkou úroveň morálky těchto
programů, jež církev považuje za "protiprávní a nemorální zneužívání".
Vyzvala proto k překonání tohoto zla ve společnosti. "Svoboda projevu
nedává nikomu právo útočit na morální hodnoty, na nichž stojí společnost,"
upozorňují církevní hodnostáři.
Brazilské reality show jsou často kritizovány za sexuální narážky a obscén-
ní mluvu účastníků. Nejslavnějším z těchto pořadů v Brazílii je Big Brother
Brasil (BBB), jehož 11. řadu vysílá v současné době TV Globo.

podle ČTK

EXISTENCE NEJSTARŠÍHO SYRSKÉHO PRAVOSLAVNÉHO KLÁŠTERA
V TURECKU JE OHROŽENA
Turecká vláda vyvlastnila pozemky syrského pravoslavného kláštera Mor
Gabriel z počátku 5. století. Pro nejstarší křesťanský klášter na území
Turecka to znamená ohrožení samotné jeho existence, protože těchto 100
hektarů půdy představuje jeho základní zdroj obživy.
Výrok Nejvyššího soudu v Ankaře tak zřejmě ukončil dvouletý spor mezi
syrským pravoslavným klášterem a starosty tří okolních kurdských obcí,
kteří vznesli nárok na pozemek s argumentem, že v minulosti na pozemku
kláštera stávala mešita. Křesťanský klášter byl ovšem založen ještě před pří-
chodem islámu do Turecka roku 397. Dnes je sídlem syrského pravoslavné-
ho metropolity Mor Timothea Samuela Aktase a je kulturním centrem této
náboženské menšiny v regionu Turabdin v jihovýchodní Anatolii. 
S výjimkou Německa neměla zpráva v zahraničí velký ohlas. Mluvčí
německého parlamentního výboru pro lidská práva, Erika Steinbach (CDU),
řekla v souvislosti s tímto případem Asyrské tiskové agentuře (Assyrian
International News Agency), že „negativní tendence v oblasti náboženské
svobody v Turecku je neslučitelná s lidskými právy".
V klášteře Mor Gabriel žijí 3 mniši a 14 řeholních sester. Pokud chce syrská
pravoslavná církev uhájit existenci tohoto svého nejstaršího kláštera, nezbý-
vá jí nic jiného než finančně náročný soudní proces u Evropského soudu pro
lidská práva ve Štrasburku. 

RaVat

V JERUZALÉMĚ ODKRYLI 600 METRŮ DLOUHÝ KANÁL
Z KRISTOVY DOBY U RYBNÍKA SILOE
Už několik týdnů je možné navštívit další trakt starobylého kanálu vyhlou-
beného u rybníka Siloe v podzemí historického jádra Jeruzaléma. Vodní
kanál je dva tisíce let starý a protéká oblastí Davidova města, nejstarší čtvrtí
města, a vede pod Chrámovou horou.
Podle archeologů se další sektor kanálu nachází v blízkosti Damašské brány.
Na kanál narazil v roce 1867 Brit Charles Warren. V devadesátých letech
téhož století se na archeologických vykopávkách kanálu podíleli Frederick
J. Bliss a Archibald C. Dickey z British Palestine Exploration Fund.
Jižní část kanálu je možné navštívit už několik let, ale objev, že kanál pokra-
čuje dalších 600 metrů, je poměrně nedávný. Šířka kanálu se pohybuje mezi
jedním a třemi metry a výška mezi jedním a dvěma metry. Některé úseky
vedou v hloubce 15-20 metrů, takže ti, kdo prováděli vykopávky, mohli
spatřit spodní vrstvy Zdi nářků. Podle archeologů vede kanál dál Tyro-
poenským údolím - nejnižší částí starého Jeruzaléma. Cesta, která vede nad
ním, je dlážděná a z jejích rozměrů se vyvozuje, že byla významná. Jeho
části jsou z období hasmodejského a herodiánského. Archeologové kanál
datují mezi rok 50 před Kristem a 100 po Kristu.
Odkrytá část je dlouhá čtyřicet metrů a nachází se mezi zahradou, která
patří řecko-pravoslavné církvi, a prostorem, který patří organizaci spravují-
cí islámské památky. Vykopávky se nacházejí 550 metrů od jižní strany
Chrámové hory. Z tohoto místa podle archeologů začínali poutníci svůj
výstup k chrámu a je pravděpodobné, že touto cestou šel také Ježíš.

RaVat

Z církví doma i ve světě Kdo nechce změnu, neměl by mít děti 

ních. Nikdy však nic nezmění na
tom, že jsme a zůstaneme vždy
smrtelní.
Existuje mezi námi falešná zbož-
nost, která nechce brát na vědomí
lékařskou vědu první a další po-
moci a očekává všechnu pomoc jen
od Ježíše. Odvolává se při tom na
Nový zákon, kde Ježíš pomáhá ne-

mocným ke zdraví. Toto odvolává-
ní je také nepatřičné, neboť Ježíš,
předvídaje, že odejde, pověřil své
učedníky lidi, aby pomáhali lidem
ve všeliké nouzi: "Dejte vy jim jíst!"
Lékaři se k této pomoci lidem zava-
zují zvláštní přísahou. A když se
podíváte dál, zjistíte, že lze právem
říci, že ve všem, co se na světě děje
k dobrému, má Ježíš prsty.

Proto se teologie musí distancovat
od falešné zbožnosti, která je v po-
sledu lidem nepřátelská a nevěrná
Kristu Pánu a jeho "náhradníkům"
na zemi. K těm patří v naší době
všechny empirické vědy, založené
na zkušenosti - empirii. Teologie
musí k nim hledat kladný vztah a
poděkovat jim za to, že se nedaly
odradit od své práce, i když byly
stíhány nepřátelstvím, na němž cír-
kevní teologie nebyla bez viny.
Oběma stranám by bylo ke škodě,
kdyby teologie ztratila o vědy zá-
jem a "hleděla si jen svého". Octla
byse v izolaci, která bývá blízká ne-
moci a smrti. Naopak jí ke zdraví
prospívá dialog se světem, jenž brá-
ní tomu, aby se teologie a svět, re-
prezentovaný empirickými věda-
mi, navzájem odcizily.
V tom dialogu má teologie příleži-
tost vyjadřovat svou vděčnost
vědám a také své očekávání, že se
jim bude dařit. Nezůstane k jejich
úspěchům lhostejná, pozdraví ra-
dostně každý jejich pokrok, k ně-
muž toužebně upírají oči snad
všichni nemocní rakovinou a Alz-
heimerovou chorobou, mám-li jme-
novat ty dvě zástupně za všechny
ostatní. Teologie a věda jsou spojen-
ci, teologie bere svět s jeho vědou
vážně a díky tomu odolá spojenec-
tví s pokoutní vědou i s nábožen-
ským fanatismem, odtrženým od
světa i od Písma.
Sotvakdy se lékařské vědě podaří,
aby vyléčila člověka posedlého
nečistým duchem, jenž hlásí: "Je
nás mnoho." I když slaví úspěch.
Lékařská věda nenahradí nemoc-
nému blízkost Boha. Lidské nepo-
kojné srdce se ozvalo i v uzdrave-
ném: prosil Ježíše, aby směl být s
ním. Co se zdravým životem, ne-
má-li s kým chodit? Koho poslou-
chat a milovat?

Josef Veselý

Pravda je jen jedna, 
v Koperníkových a Galileiových stopách

ně preferován. Představitelé církví si to uvědomují. Proto burcují své
věrné, někteří dokonce i své sympatizanty. Na tom překročení vlastního
prahu přitom není nic špatného. Politické strany také nestaví pouze na
registrovaných členech, ale při volbách se opírají i o ty, které získaly svým
programem.
Uvedením jména té „své" církve - ať už proto, že jsem v ní byl pokřtěn,
nebo proto, že je mně z nějakého důvodu sympatická - tedy přispívám
tomu, že se jejím aktivitám dostane v nejbližších letech větší společenské
podpory. A to i v případě, že restituce církevního majetku způsobí odbou-
rání podpory finanční. Pro stát a pro veřejnost bude mít velikost církve,
respektive její společenský ohlas vždycky důležitou vypovídací roli.
Výsledky sčítání lidu podávají o těchto parametrech ty nejobjektivnější
informace.

Emanuel Vejnar

Sčítání (duší)
Dokončení ze str. 1

Ulrich Parzany v České republice

Upozorňovali jsme zde (ET-KJ 37/2010) na týden manželství, na jeho
mezinárodní rozměr i na to, jak je organizován v naší České republice.
Týden manželství v druhém týdnu února odezněl a je dobré se podívat,
co se v něm dělo. Zde chceme upozornit na jeho dvě realizace. 
.V Evangelickém sboru v Praze 4 v Braníce se ve středu 16. únoru kona-
la od 18 hodin přednáška Mgr.ing. Pavla Rause, vedoucího pastorační-
ho oddělení Evangelikálního teologického semináře v Praze-Chvalech.
Před přednáškou mládež rozdávala pozvánky na toto setkání v Braníku
i okolí. Na návštěvě se to poté výrazně projevilo. Zájem byl mimořád-
ný. Bratr Raus se soustředil na ujasnění křesťanského pojetí role muže a
ženy v manželství. Za základ vzal oddíl v dopise apoštola Pavla do
Efezu, kap. 5, verš 21 – 33.
Pozornost při výkladu byly mimořádná a vděčnost za přednášku byla
vyjádřena potleskem.
O jak důležitou věc jde, to ukázala bohatá diskuse po přednášce
Občanské sdružení Maranatha v Sedlčanech připravilo tři večery k Tý-
dnu manželství. To mělo jako hlavní téma heslo „Věrnost není slabost".
Navazovalo tak na téma „Dobré manželství není samozřejmost" v r.
2007, „Manželství – láska v dobrém i ve zlém" v r. 2008, „Slib nejsou
chyby" v r. 2009 a „V bohatství i chudobě" v r. 2010. Pozoruhodná byla
aktivita organizátorů před letošní akcí. V sedlčanských školách byly
děti požádány, aby nakreslily obrázek, který by vyjadřoval „Šťastné
chvíle naší rodiny". Účastnilo se přes 240 žáků. Každý z nich dostal za
obrázek pozvánku pro rodiče na přednášky. A těch přišlo do překrásné-
ho sálu městské knihovny opravdu hodně – v čele s panem starostou.
Všechny kresby dětí byly vystaveny v knihovně a těšily se zájmu účast-
níků. Přednášky se přitom natáčely na video a jsou k disposici všem
zájemcům. Stačí poslat e-mail na adresu: www.tydenmanzelstvi.cz nebo
přímo si otevřít jako ukázku autorovu přednášku na internetu:
http://www.stream.cz/video/562966-vzajemne-uspokojovani-patri-
do-manzelstvi
Obě akce k Týdnu manželství ukázaly, že manželství a rodina jsou
témata, o něž je neustále větší a hlubší zájem.

Jaro Křivohlavý

Týden manželství 2011

Dokončení ze str. 1



Na Popeleční středu, tedy letos 9.
března, začíná postní období. Jako
část církevního roku je bereme na
vědomí, avšak často si nevíme rady,
jak je "postně" prožít. Tradiční půst
od masa je při různých formách
stravování mimo domov někdy
těžko uskutečnitelný a kromě toho
dnes mnohdy bývají bezmasá jídla
dražší než jídla masitá. A i když je
pravda, že rostlinná strava "pře-
transformovaná přes prasátko" je
neefektivní, že získávání potravy
chovem zvířat pro maso představu-
je zbytečné zatěžování životního
prostředí a kromě toho bývá spoje-
no s utrpením zvířat, vztahovat půst
jen na oblast přijímání potravy by
dnes jeho ideu příliš zužovalo. V
minulosti byla potrava, ať již pro lidi
či pro zvířata, hlavním zdrojem me-
chanické energie. Až na nějaká ta
vodní kola a plachetnice využíval
člověk buď vlastní energii nebo
energii trakčních zvířat (koní, oslů,
velbloudů, psů atd.). Dnes je situace
podstatně jiná. Zvlášť výrazně si to
můžeme uvědomit v dopravě.

V osobní praxi jednotlivců a rodin
velice často má mimořádnou roli
osobní auto. Používá se, aniž by se
uvažovalo, zda je jeho užití racionál-
ní. A na ohled vůči životnímu pro-
středí se zcela zapomíná. Často,
velice často by to šlo bez něho. Což
přijmout postní období jako výzvu a
zkusit je nechat v garáži, případně
podle vlastní situace aspoň jeho uží-
vání výrazně omezit. Bylo by to uži-
tečné hned z několika důvodů.
Především by to znamenalo ohledu-
plnější chování k životnímu prostře-
dí. A třeba by to nebylo jen na ome-
zenou dobu postního období. Život-
nímu stylu bez auta lze přijít na
chuť, ať již znamená příjemnou pro-
cházku, radost z jízdy na kole či pří-
ležitost k četbě (nebo i k setkáváním
s druhými lidmi) v hromadném
dopravním prostředku. A k tomu
přistoupí i zlepšení vlastní fyzické
kondice spojené s příjemným vědo-
mí zdravějšího (pro sebe i pro okolí)
životního stylu. A osvobození od
auta může připomenout další stinné
stránky automobilismu; nejde jen o

spotřebu energie, ale i o mrtvé a
těžce raněné na silnicích (nejen lidi,
ale i zvířata), o hodnotu vzácné pů-
dy, která se obětuje rozšiřování sil-
niční a dálniční sítě, o nezdravý
hluk v okolí silnic, o stresové situace
v místech velké dopravní zátěže, o
nedostatek fyzického pohybu při
nadměrném užívání auta.
Autopůst (autor se za tento termín
omlouvá všem čtenářům s vytříbe-
ným jazykovým cítěním, ale nemaje
k dispozici srozumitelný a stručný
termín lepší, kapituluje a používá
jej) může pomoci plně prožívat
postní období, uvědomovat si jeho
smysl a během něho se připravovat
na Velikonoce, na svátky, které zře-
telně svědčí jak o hlubokém smyslu
oběti, tak o vítězství života nad
smrtí. 
Ekologická sekce České křesťanské
akademie, Poradní odbor pro otáz-
ky životního prostředí při SR ČCE a
Česká křesťanská environmentální
síť zvou: připojte se k půstu od aut,
ať již úplnému nebo částečnému.

Jiří Nečas
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Předpostní zamyšlení Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Doba postní
Doba postní, doba ztišení, předchází velikonočním svátkům. V době postní se
připravujeme na oslavy našeho vykoupení. Tak jako se Kristus uchýlil na poušť,
aby se modlil, tak také všichni křesťané jsou během těchto čtyřiceti dnů zváni,
aby se celou bytostí obrátili k Bohu. K tomu jim pomáhá radostná jistota Božího
odpuštění.

Píseň – Veliká je tvá dobrota (Grande est ta bonté)
hudba: J. Gelineau

Žalm 32, 1-2; 5-7.11 
Blahoslavený je ten, komu jsou odpuštěny viny

a jeho hřích je přikryt.
Blahoslavený člověk, jemuž Hospodin nepřičítá provinění

a jehož duch je beze lsti!
Svůj hřích jsem před tebou přiznal,

svoji nepravost jsem nezakrýval,
řekl jsem: "Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti."

A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.
Proto ať se každý věrný k tobě modlí

v čas, kdy lze tě ještě nalézt.
I kdyby se vzdulo mocné vodstvo,

k němu nedosáhne.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením,
a plesáním vítězným mne obdaříš.
Radujte se v Hospodinu a jásejte spravedliví,

prozpěvujte všichni upřímného srdce.

Čtení: Iz 58,6-8; Mt 6,6.16-18
Píseň
Ticho
Prosby:
Bože, Otče náš, ty chceš, abychom se v Kristu stali novým stvořením.
Pane, tys nám přislíbil nové nebe a novou zemi. Obnov naši naději.
Tys nám dal svého jednorozeného Syna a vysvobodil nás z každého
otroctví.
Uveď nás do svobody dětí Božích.
Byli jsme mrtvi pro své hříchy a tys nám dal nové narození z Ducha.
Očisti naše srdce.

Otče náš

Modlitba:
Vzkříšený Kriste, když tě následujeme, nepřestáváme žasnout nad tím,
čím nás zahrnuješ. Ptáme se, co od nás očekáváš, a náš život se tak ote-
vírá Duchu svatému, který v nás rozhojňuje netušené dary.
Bože pokoje, ty nechceš, abychom žili ve strachu a úzkosti, ale voláš nás
k pokornému obrácení.
Zpěv

(© Ateliers at Presses de Taizé
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Na podzim uveřejnil ET-KJ článek J.
Piškuly „Poválečný zápas o majetek
Německé evangelické církve v Čes-
kých zemích". Zabýval se pováleč-
ným přidělováním objektů bývalé
německé církve. Tím poskytl příleži-
tost, abychom si uvědomovali, že
jsme dědici také i německých evan-
gelíků – při nejmenším ve věci řady
nemovitostí. 
O mnohasetletém pobytu českých
Němců i moravských Němců na na-
šem území ví každý. (Termín Sudety
je umělé jméno, vytvořené teprve ve
20. století podle geologického názvu
části severního území.) Po vzniku
Československé republiky v roce
1918 se na jejím území ustavila také
„Německá evangelická církev v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku" a ta
zde až do roku 1945 žila a působila.
Měla přes šedesát sborů a přes sto
třicet kazatelských stanic v šesti
seniorátech. Své těžisko měla ovšem
v pohraničních oblastech, kde pře-
važovalo německé obyvatelstvo.
Avšak řidší síť svých sborů měla i v
českém vnitrozemí, především ve
velkých městech. V rámci tehdejší
německé menšiny v naší zemi byla
tato církev další menšinou, tvořila
asi 5 % jejího obyvatelstva. Takže
jestliže zde v předválečné době žily
asi 3 miliony čs. občanů německé ná-
rodnosti, tato církev měla mezi nimi
asi 150 tisíc svých členů. To je ovšem
počet srovnatelný s počtem všech
dnešních českých evangelíků všech
denominací. A také poměr jejich
počtu k dnešnímu celku našich oby-
vatel je podobný.
Příběh této dnes neexistující církve
na našem území bývá téměř zapo-
menut. Teprve v posledních letech
jse mu někteří badatelé věnují. Na
půdě naší bohoslovecké fakulty
přednášeli o dějinách této církve
prof. Karl Schwarz z Vídně a far.
Maria Heinke-Probst z Budyšína. Z
množství otázek, které nám mohou
z této ne příliš dávné minulosti
vyvstat, položím nyní zde dvě: Jaký
byl vzájemný vztah dvou evangelic-
kých církvi na našem území, české a
německé – obou menšinových? A
provinila se tato německá církev ta-
ké nacismem? 

A pokusím se na ně stručně odpově-
dět.
První odpověď zní: vztahy mezi čes-
kou a německou církví byly prama-
lé. S naší synodní radou i bohoslo-
veckou fakultou mělo vedení této
církve (církevní prezident Wehren-
fennig se sídlem v Jablonci nad Ni-
sou) zdvořilý a vzájemně respekto-
vaný styk, avšak na úrovni místních
sborů se obě evangelické církve v
naší zemi zřejmě nestýkaly. Jistě také
proto, že těžisko této církve bylo pře-
devším v pohraničí, kde žilo málo
Čechů. Například v Karlových Va-
rech se ve 30. letech shromažďovala
malá česká kazatelská stanice v pro-
najaté školní třídě v české části měs-
ta, zatímco honosný evangelický
kostel s farou stál daleko v lázeňské
čtvrti. Oba sbory se navzájem sotva
braly na vědomí. Ale ani ve vnitro-
zemí nejsou zaznamenány takové
styky, jaké jsou dnes samozřejmostí i
přes hranice států.
Druhá odpověď je: bylo by křivdou
říci, že tato církev kolaborovala s ně-
meckým nacismem. Je pravda, že se
mezi jejími faráři dají zaznamenat
ojedinělé sympatie k neblaze proslu-
lému hnutí Deutsche Christen,
avšak také ojedinělá účast ve Vy-
znávající církvi. Církevní prezident
Wehrenfennig dbal o to, aby Kris-
tovo svědectví převažovalo nad ná-
rodní notou. Jedno z prohlášení této
církve z doby válečné téměř citovalo
slavné barmenské teze, aniž je jme-
novalo. Ve své většině byla tato cír-

kev za války postižena nacistickými
omezujícími opatřeními stejně jako
české církve a pokud snad němečtí
evangelíci ještě v roce 1938 sdíleli –
navzdory českému rozhořčenému
zklamání – potěšení z výsledku mni-
chovské dohody, brzy z toho vy-
střízlivěli. 
A ještě dva závěry. První: buďme
vděčni za to, že dnes křesťané a lidé
vůbec o sobě navzájem vědí mno-
hem víc než tehdy. Ještě ve 30. letech
bylo obvyklé, že lidé v Praze neměli
tušení co myslí a cítí lidé v Jablonci
nad Nisou a naopak. To je dnes ne-
představitelné. Prostřednictvím tech-
niky, ale i snadné dopravy lidé spolu
mnohem víc komunikují. I když ne-
jednou právem žehráme na přeplně-
né silnice či na zahlcené počítače,
vzájemné sdílení je na vysokém
stupni. To vylučuje veliká nedorozu-
mění a umožňuje vzájemnou dů-
věru. 
Druhý závěr: řada našich sborů sídlí
v kostelech a farách, které zdědila po
německé církvi. V některých přípa-
dech je naše sbory pro své skrovné
poměry nestačily využít a zbavily se
jich. V jiných případech však tyto
kostely i budovy naší církvi podnes
znamenitě slouží. Smíme předpo-
kládat, že zakladatelé a stavitelé
těchto budov, kdyby znali pozdější
vývoj, byli by rádi, že je v nich Bůh
česky chválen. A pro nás je na místě,
abychom byli i za to vděčni. 

Blahoslav Hájek

Němečtí evangelíci v Čechách

Je dobré, když bratr Jaromír Kraus (ET-KJ 5-
6/2011) vzpomíná těch čtrnácti františkánů-
mučedníků od Panny Marie Sněžné, kteří mají
být jmenovitě blahořečeni, protože si na nich
před 400 lety husitské davy vybily svůj vztek.
To když pasovský biskup Leopold vyslal do
Čech žoldnéřské vojsko, které přepadlo České
Budějovice, zmocnilo se Tábora a Berouna,
vyplenilo Malou Stranu a Hradčany, chystalo
se zaútočit na Prahu a nakonec se potulovalo
záškodnicky po jižních Čechách. Řády byly,

snad pod dojmem Bartolomějské noci, považo-
vány (právem-neprávem?) za pátou kolonu, a
davy na ně zaútočily. 
Je dobré takové situace si připomínat, abychom
pamatovali, co nejen například islám, ale i to
naše křesťanství dovede. 
Jen mne ale napadá, kolikanásobek těch 14
nevinných františkánů asi zabily, zmrzačily,
znásilnily a ožebračily ty vražedné hordy zbož-
ného a ušlechtilého pana biskupa. Kdo i zde
spočítá a pojmenuje oběti,- kdo i je polituje a

poblahořečí. A kolik současných bratří františ-
kánů si připomene i jejich nezasloužený úděl.
Věnoval i této otázce Katolický týdeník č.
4 nějakou pozornost,- nebo se církve zajímají
jen o mocné, ale zásadně opomíjejí kristovský
zájem o "davy"? A to i ty naše?

Ilja Herold

iherold@upcmail. cz 
iherold.blog.cz

Z názorů čtenářů
Trochu jednostranný pohled...



Narodil se v Prusinovicích, v obci
známé svou protestantskou tradicí.
Dodnes mají Prusinovice jednu
zvláštnost dva kostely a dva hřbito-
vy - katolický a evangelický. Ta-
mější rody Sklenářů, Vrublů, Ned-
balů a Barotů mají mohasetletou tra-
dici.
Přestože v rodinách drobných země-
dělců byl život sám o sobě těžký,
neváhali rodiče posílat své děti na
studia. V uvedených, ale i v jiných
rodinách mají své kořeny lékaři,
faráři, vědečtí pracovníci, právníci i
univerzitní profesoři a další vzděla-
ní lidé. 
Jedním z nich byl i Prof. MUDr.
František Vrubel, CSc. Jeho mamin-
ka se jmenovala Sklenářová a pochá-
zela z 11 dětí. Po studiu na gymná-
ziu v Holešově František v roce 1946
maturuje a odchází studovat medicí-
nu do Brna. Tam v roce 1951 promu-
je na lékařské fakultě (tehdy) Uni-
verzity Jana Evangelisty Purkyně,
kde zůstává jako asistent v nemocni-
ci U svaté Anny. Věnuje se chirurgii,
pracuje u Prof. Navrátila a posléze
se stává přednostou Urologické kli-
niky Fakultní nemocnice U sv. Anny.
Byl znám svou precizností, odbor-

ností a lidským přístupem k pacien-
tům, na čemž se velkou měrou podí-
lelo i jeho náboženské přesvědčení.
Vždyť i svatbu měl v tehdy již váž-
ných politických poměrech v r. 1957
v evangelickém kostele v Brně. Z
jeho harmonického manželství po-
chází dcera, rovněž lékařka, žijící v
Praze.
Od Prof.Navrátila získává Dr. Vru-
bel neocenitelné zkušenosti, ze-
jména při provádění transplantace
srdce, ledvin i jater. Během zaměst-
nání absolvoval déle než půl roku
zahraniční stáž v nemocnici v belgic-
kém Bruselu.

Po 18 letech štěstí dochází ke ka-
tastrofě. Každoročně jako rodina
jsme se setkávali na Velikonoční
pondělí v Prusinovicích. 15. dubna
1974 čekáme marně do 13. 00 hodin,
"Brňáci" nikde. Tušili jsme , že něco
není v pořádku. Zazní telefon a do-
vídáme se smutnou novinu. Rodina
měla u Stříbrnic havárii auta, způso-
benou technickou závadou na vo-
zidle - prasklá řídicí tyč. Při nárazu
přezka upínacího pásu auta způso-
bila manželce vnitřní zranění a ani
osobní chirurgický zákrok manžela
v prostějovské nemocnici ji neza-
chránil. Dcera i otec vyvázli bez zra-
nění. 
Dr. Vrubel pak hledal uklidnění v
práci, pro kterou žil a které se věno-
val s nejvyšším úsilím. Po sedmi le-
tech zemřel i on na vleklé následky
zmíněné autonehody. Odpočívá na
centrálním hřbitově v Brně i se svou
manželkou.
Prof. MUDr. František Vrubel, CSc.
provedl za svého života přes 3000
vážných chirurgických zásahů. Ne-
odmítl nikoho, kdo za ním přišel,
zejména z jeho rodných Prusinovic.

Ing. Jan Kostruch, 
Ostrava

Vzpomínka na univerzitního profesora
MUDr. Františka Vrubla, CSc.

Pojď a viz
Samuel Jan Hejzlar, 
327 stran, 
1000 výtisků 
reprezentativního vázaného
vydání, 
vydáno vlastním nákladem v
roce 2010, 
ilustrace a fotografie obrazů
od akademického malíře 
Miroslava Rady

Z pera evangelického kazatele Sa-
muele J. Hejzlara vychází další kni-
ha. Má název Pojď a viz. 
Kniha má 54 témat, kázání se střída-
jí s kratšími úvahami. Osobitost,
nekonvenční přístup k biblickým
textům i k životu, jadrná čeština,
vtipné a výstižné novotvary, to vše
charakterizuje nezaměnitelný styl
svébytného kazatele a vypravěče.
Čtenář nemusí s autorem vždy sou-
hlasit, o to víc je vtahován do děje a
na dálku s ním může vést vnitřní
rozhovor. 

Z každé stránky textu je zřejmé, že
hlavní postavou této novodobé
postily je sám vzkřšený Pán. 
Knihu lze přečíst běžným způso-
bem, ale také jako četbu na každý
týden, neboť počet kapitol se téměř
kryje s týdny v roce. Pro ty, kteří vy-
stupují za kazatelny, může být dob-
rou inspirací.

Pozoruhodná je poznámka v tiráži:
„…režijní cenu 150 Kč uhraďte las-
kavě svému křesťanskému shro-
máždění nebo místnímu sboru." 

Distribuci koná autor při návštěvách
sborů, kontakt: 776 838 747.

Daniel Fajfr
i-brana.cz

SENIORÁTNÍ KONFERENCE

se koná v sobotu 26. března 2011
od 9.30 h v branickém sboru Čes-
kobratrské církve evangelické 
(Modřanská 118, Praha 4, u stanice
tramvají Přístaviště).

Program

* Úvodní pobožnost
* Přednáška Martina Prudkého 
(docenta Starého zákona Evange-
lické teologické fakulty UK) 
„Hospodinův vlastní portrét aneb
proč se Bůh Izraele nezobrazuje“
* Diskuse k přednášce
* Krátká prezentace počítačového
programu BibleWorks8
* Informace ze seniorátu
* Závěr

Srdečně je zvána široká evangelic-
ká veřejnost. Bude podáváno ob-
čerstvení.

DOVOLENÁ NA ŠUMAVĚ v krásné
přírodě u lesa a rybníka - rodinný
dům, bývalý mlýn - ve dvou plně
vybavených apart. - dvoulůžkový
a čtyřlůžkový, možnost přistýlky.
Cena od 180 Kč den/osobu. 
Kontakt: Chánová D., Vlachovo
Březí, tel. 728745295, 388329363. 
E-mail: 
ChanovaDagmar@seznam.cz

č. 5

SENIORÁT POLIČSKÝ

Českobratrská církev evangelická

BOROVÁ U POLIČKY – Ne 9,30 h
Borová u Poličky č. 30, j. Miloš Lapá-
ček, a f. Tomáš Jirků

HLINSKO – Ne 9 h
Straněnská 837, f. Miroslav Čejka, f.
Naděje Čejková

JIMRAMOV – Ne 8,30 h
Nám. Jana Karafiáta 148, f. Tomáš
Jirků

KROUNA – Ne 9 h
Krouna č. 155, f. David Sedláček

KRUCEMBURK – Ne 10 h
ul. Mikuláše Střely 178, f. Marek
Vanča

POLIČKA – Ne 8,30 h
Nábř. svobody 561, f. Jiří Tengler

PROSEČ U SKUTČE – Ne 9 h
Proseč u Skutče č. 120, f. Lukáš Klíma

RANÁ U HLINSKA – Ne 10,30 h
Raná u Hlinska č. 80, f. Marta Sedláč-
ková, a f. David Sedláček

SVRATOUCH – OD 1. 1. 2011 KAZATEL-
SKÁ STANICE FS ČCE V KROUNĚ
Ne 10,30 h
Svratouch č. 123

TELECÍ – Ne 9 h (a c d e)
Telecí č. 129, f. Lukáš Pešout

PRAŽSKÝ SENIORÁT - STŘEDNÍ ČECHY

Českobratrská církev evangelická

BENEŠOV U PRAHY, 256 01; Ne 10.00
Husova 656, f Tomáš Trusina

BEROUN, 266 01; Ne 9.45
Husovo náměstí 43/30, f Dagmar
Ondříčková

DOBŘÍŠ, 263 01; Ne 10.00
Husova 1556, f Samuel Hejzlar

HOŘOVICE, 268 01; Ne 9.30
Valdecká 408, f D. Dušková - Havlíč-
ková
HVOZDNICE, 252 05; Ne 9.30
Hvozdnice č. 125, f Vendula Kalu-
sová

KLADNO, 272 01; Ne 9.00
gen. Klapálka 37/1394, f Daniela
Brodská

LIBČICE NAD VLT., 252 66; Ne 9.00
5. května 66, f Dana Rotkovská

SEDLEC – PRČICE, 257 92; Ne 8.00
K. Burky 150, j Pavla Jandečková 
a Tomáš Trusina

SOBĚHRDY, 256 01; Ne 10.00
Soběhrdy č. 21, f Petr Turecký

ŠKVOREC, 250 83; Ne b, d 9.30
Husova 133, a Elen Plzáková  

Církev bratrská

KLADNO, 272 01; Ne 10.00 
Víta Nejedlého 1503, Daniel Kaleta 

NERATOVICE; 277 11, Ne 10.00
misijní sbor, Vojtěšská 1219, Petr
Grulich

RAKOVNÍK, 269 01; Ne 9.00 
Vysoká 195, Petr Šimmer

VLAŠIM, 258 01; Ne 10.00  
misijní sbor, Spolkový dům, Palac-
kého n. 7, Jan Lukl

Evangelická církev metodistická

KLADNO, 272 01; Ne 10.00
Milady Horákové 1526 (modl.
CASD), Daniel Hottmar

Novinky

Bohoslužby

DOBRÝ STROM NESE DOBRÉ OVOCE

Sbírka kázání J. B.Průši s před-
mluvou Michaely Maláčové
Evangelický farář Josef Bedřich
Průša (nar. 1922) po 40 let věrně a
neohroženě sloužil Božím slo-
vem. Působil ve Džbánově, Ro-
večném a Heršpicích u Slavkova.
Paní Michaelu Maláčovou, vnuč-
ku autora, která napsala před-
mluvu ke knize, není asi nutno
více představovat. Je známa české
veřejnosti jako podnikatelka, za-
kladatelka České Miss a vítězka
Miss Československo v roce 1991.
Pracovala také jako tisková mluv-
čí ODS. 
Kázání J.B.Průši v sobě skrývají
nejen jasný výklad biblického
textu, ale především slova po-
vzbuzení a naděje. Výtěžek z pro-
deje knihy je určen pro potřeby
Domu důstojného stáří v Brně-
Maloměřicích, kde autor tráví za-
sloužené dny odpočinku.
Vydala Brněnská tisková misie,
o.s.
A 5, 214 s.,obr. příloha, váz.
Cena: 150 Kč
Objednávky: Brněnská tisková
misie, o.s., Šalounova 3, 638 00
Brno, tel. 736528787
e-mail: btm@btm.cz
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Inzerce

Dne 5. března 2011
vzpomeneme 100.
výročí narození na-
ší maminky, paní
Anděly Kasalové,
roz. Brixiové z Pra-
hy. Děkujeme Pá-
nu Bohu za její pří-
kladný život a obětavou lásku ke všem
v jejím okolí. Byla dlouholetou organi-
zátorkou schůzek bývalých chovanek
Krabčického evang. ústavu pro dívky. 
S vděčností a láskou dcery 

Taťána Kalousová a Milana Janecká 
s rodinami

Vzpomínka

13. 5. 1927 - 4. 2. 1982

Naše recenze

Pozvánka


