
Věřit s LásKou

Jr 31,31-34

„To se hned pozná, žes to vařila
s láskou!“ říká jeden bratr od nás ze
sboru své ženě. Myslí to trochu

z  legrace, ale nejspíš má pravdu.
Ono se to opravdu pozná, když člo-
věk dělá věci s láskou. Když je při
nich celým srdcem. Anebo když je
dělá jenom tak naoko. Nebo aby
mohl před druhými machrovat.
Nebo ze strachu, co by se stalo,
kdyby je neudělal. Nebo jenom pro
peníze. Pozná se to snad v každém
oboru lidské činnosti. 
Ale pozná se to i ve vztazích – když
k druhému přistupuji s  láskou.
Nemyslím jenom z  nějakého citu,
ale v otevřenosti srdce, s očekává-
ním, s radostí. Opakem je mít k ně-
komu vztah jen proto, že z něj něco
kápne, že mám strach být sám, 
z pouhé povinnosti či jenom ze
zvyku. 
A nejspíš je to tak i ve víře. Jeremjáš
to vyjádřil krásným obratem –
smlouva vepsaná do srdce. Zname-
ná to, že člověk nevěří, protože se

bojí pekla. Nebo protože se chce
dostat do nebe. Nebo proto, že to
tak chtěli rodiče. Ale prostě věří. Je
to součást jeho samého. Věří s  lás-
kou. 
Celé to Jeremjášovo slovo se týká
budoucnosti. V  takových lidech je
totiž budoucnost a naděje. Pro
vztahy. Pro církev. Nebo třeba pro
lepší politiku. 
Ale jak k tomu dojít? O tom Jerem-
jáš mluví taky. Říká: Hospodin je
věrný. Neopustil nás, i když jsme
nejednou opustili my jeho, a neo-
pustí nás, ani kdybychom provedli
nevím co. Není malicherný. Záleží
mu na nás. Tak jako muži záleží na
jeho vlastní manželce. A to nám dá-
vá svobodu – nebát se budoucnosti
a žít svůj život – s láskou. 

David Nečil
farář ČCE České Budějovice
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Poselství k neděli exaudi

V průběhu posledních dvou měsíců
jsem měl možnost sledovat hlasová-
ní o nedůvěře vládě ze strany opozi-
ce. Po jednání v Praze jsem měl
volný večer a zašel jsem do poslane-
cké sněmovny, kde právě začínala
mimořádná schůze. Strávil jsem na
balkoně asi 4 hodiny a byl jsem pře-
kvapen, co jsem tak velmi zblízka
viděl a slyšel. Druhé hlasování pro-
běhlo tento pátek. Bylo o důvěře
vládě, iniciováno vládní koalicí. I to-
to hlasování vláda ustála. Týden
předtím jsem sledoval dění při de-
monstraci na Václavském náměstí.
Z celé situace, která se nás musí jistě
dotýkat, si pro sebe vyvozuji některé
závěry, s kterými bych se rád podělil
i s těmi, kteří si třeba toto přemítání
přečtou.
I když do zákulisí politiky mnozí 
z nás nevidíme, je zřejmé, že kroky,
které současná vláda dělá, se dotý-
kají mnoha lidí v naší zemi. Těžkosti
jistě prožívají mnohé další evropské
národy. Je zajímavé, že v posledním
období „padlo“ v Evropě 9 vlád.
Desátá nedostala důvěru v Rumun-
sku ve stejný pátek, ve kterém probí-
halo u nás hlasování o důvěře.
Je mi líto těch, kteří žijí na, nebo pod
hranicí životního minima, nebo lidí
bez práce. Kdykoli se lidem sníží 
z různých důvodů životní úroveň,
jsou nespokojeni a budou se bránit.
Je to zlé, pokud se sahá na podporu
lidem nemocným nebo postiženým.
Byl jsem potěšen, jak se někteří před-
stavitelé politického života v Senátu
vyjadřovali pozitivně o církvích,
které jsou dle jejich poznání potřeb-
né ve společnosti, jelikož konají dob-
rou službu na poli charitativním,
sociálním. Z druhé strany krácením
dotací asi 200 sociálních zařízení

muselo omezit, nebo ukončit svoji
činnost. Je zřejmé, že většinu z nich
provozovaly křesťanské církve. Jen
Slezská diakonie byla nucena pro-
pustit několik desítek vyškolených a
profesionálních zaměstnanců z dů-
vodu krácení státních příspěvků do
sociální oblasti a tím značně reduko-
vala svoji službu.
Další oblastí, která je často kritizová-
na, je nestejný přístup soudů a úřa-
dů k lidem různých společenských
vrstev. Je-li zřejmé, že se jedná jinak
s lidmi „obyčejnými“ než s privile-
govanými, vnáší to pocit bezmoci,
nespravedlnosti, frustrace a nepokoj
do společnosti. Jistěže mnoha chyb a
nedostatků se dopustila naše vláda i
koalice a nejspíš bude nucena někte-
ré věci korigovat, zmírňovat. Zdá se
zřejmé, že velikou chybou této koali-

ce je nedostatek komunikace, vy-
světlování postojů a priorit. Dokon-
ce sám pan president Václav Klaus
vyčítá této vládě neschopnost ko-
munikovat. Přece základním princi-
pem účinného vládnutí, nebo spíše
vedení, je dle odborníků na manage-
ment a vůdcovství právě schopnost
argumentovat, komunikovat, hledat
zdravý kompromis, diplomaticky
„likvidovat své nepřátele“ tím, že si
je získáme za přátele, nebo se nás
alespoň vynasnaží pochopit.
Samozřejmě je naivní očekávat, že
ve věci dvou politických konceptů –
pravicové, nebo levicové politiky lze
nalézt sblížení. Ale pokusit se najít
společný jmenovatel, průsečík smě-
rem ke společnosti, pro účinné vlád-
nutí je zřejmě nezbytné. Nejlepší vi-

Jarní přemítání nad politickou scénou

Junák je odběratelům ET - Kostnické
jiskry nejvíce znám díky znalostní
soutěži Stezka písmáků. Všechny
skautky a všichni skauti však letos
především slaví 100 let trvání tohoto
výchovného hnutí pro děti a mládež
v Českých zemích. Znamená to ne-
jen uctění skautských osobností,
jako byl zakladatel A. B. Svojsík
anebo legendární skautský spisova-
tel J. Foglar, ale i příspěvky dnešních
příznivců tohoto hnutí, ať již působí
u oddílů anebo ve veřejném životě
v celé naší vlasti, jako třeba „skaut-
ská družina Parlamentu ČR“. Po
celé republice jsou otevřeny výstavy
– jako např. v Muzeu hl. m. Prahy –

a pro letní tábory, které se valem blí-
ží, jsou připraveny programy, které
budou toto výročí zpřítomňovat. Na
svátek sv. Jiří, dne 24. dubna, věno-
vala Česká televize dokonce celý
den tomuto výročí, kdy vysílala i
řadu filmů a dalších pořadů. I když
je skautské hnutí u nás o 50 let mlad-
ší než Sokol, v  jehož řadách právě
zakladatel českého skautingu A. B.
Svojsík začínal svoji činnost ve pro-
spěch mládeže, je to bezesporu
výročí významné.

Adéla Čapková a Vladislav Jech,
emeritní vůdcové 

bývalého evang. střediska 
Junáka „Ječná“ Praha 2
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Dokončení na str. 2

100 let českého skautingu

Mamince

Chtěl bych se s větrem vrátit zpátky

do světlých dětských let,

proběhnout dávné křižovatky

a nad nimi se znovu zamýšlet,

čas projít, který hrstí něhy

ještě dnes voní z vzácných chvil.

Leč zastavit, co běží hlubokými břehy,

to ani srdci nelze, zná svůj díl.

A přece s větrem letět zpátky

alespoň snícím srdcem chci.

Ač sen je jako vítr vratký,

nejněžnější je, když tě probouzí.

VLAdiMír KučerA
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PoZnáMKy K ProVoLání synodní rAdy čCe

Ve svém čísle ze dne 25/04/2012 uveřejnil Evangelický týdeník
Kostnické jiskry Prohlášení Synodní rady Českobratrské církve evange-
lické k aktuální společenské situaci. Myslím, že prohlášení je dobře udě-
láno a že je dobře, že se k němu Synodní rada rozhodla. Přesto jsem na
něm nalezl několik škraloupků:
Škraloupek první: Prohlášení nemá datum. Ačkoliv ne všechny časy jsou
(stejně?) příhodné. A slova jeden den osvobozující mohou být již zítra
marná, směšná i škodlivá, pakliže jsou vyslovena do jiné situace a spo-
jena s jinými nadějemi. Datum navíc naše vzdechy konkretizuje a ales-
poň naznačuje jejich vztah a obsah. A co víc: dává jim jistý punc roz-
hodnosti a závaznosti.
Škraloupek druhý: Prohlášení nemá adresáta. Bylo snad vysloveno do
prázdnoty vesmíru? Nebo k milému Pánu Bohu, o němž se učíme, že
pro nás všechno zařizuje? Parlamentu? Mocným bohatcům, kteří si na
nás budují svou kariéru? Církvi? Duchovenstvu? Nebo v něm již smíme
vidět závazek a program Synodní rady? 
Škraloupek třetí: Chybí jakýkoliv náznak "JAK". Myslím, že naše církve
obecně opomíjejí a zanedbávají konkrétní náplň toho, čemu se říkává
politikum ... nebo po církevnicku již konkrétněji třeba láska, pokoj a
spravedlnost. A soustřeďují se na formulaci konečných tužeb a přání,
bez ohledu na konkrétní možnosti a přírodní i společenské podmínky a
zákonitosti jejich dosahování.
Poznámka čtvrtá: Rád jsem si naproti tomu všiml, že Synodní rada se ve
svém prohlášení zaměřuje na situaci společenskou. Nebývá to u nás
zvykem. Škoda, že s tím koliduje závěr článku bratra Ivo Krause, uve-
řejněný ve stejném čísle ET-KJ: Hovoří zde i značně silnými slovy proti
současné ekonomické situaci, aby nakonec shrnul, že "výše uvedená
majetková nespravedlnost není dle mého názoru systémovou chybou,
nýbrž je chybou konkrétních lidí". Z čehož vyplývá protichůdný poža-
davek společenské problémy neřešit, ale společnost samu ponechat sou-
kromé etice mocných.

Ilja Herold 
28/04/12

iherold@centrum.cz

Sk 1,11
Známá scéna z biblického vyprávění o nanebevzetí Ježíšově vyjad-
řuje něco ze zmatku a bezradnosti učedníků, kteří jsou po 40 dnech,
kdy byli vyučováni vzkříšeným Pánem, najednou sami. Jako by ho
v tom hodně popisném, masivním vyprávění chtěli zíráním do nebe
zachytit, ale nejde to. Když ovšem čteme celou souvislost, s překva-
pením zjišťujeme, že to vyprávění nás naopak vede z nebe na zem.
Z cesty Ježíšovy do nebe se stane cesta jeho svědků do celého světa.
Však i ten inspirující a všechno proměňující Boží Duch si to potom
zamíří seshora dolů a ne obráceně. A tohle mě na tom poněkud
zanedbávaném svátku mezi Velikonocemi a dobou svatodušní stále
oslovuje. Asi nejvýstižněji zobrazil tuto biblickou scénu středově-
ký mistr vyšebrodského oltáře. Na obraze nanebevstoupení vidíte
učedníky, jak stojí jeden vedle druhého a hledí už jen na bosá cho-
didla svého Pána Vše ostatní je skryto v oblaku. Pán je už vlastně
pryč. Ale jeho chodidla zůstávají jako stopy, které nemohou být
vymazány. Nikdy. Jsou to jiné stopy než stopy člověka, který jde
pískem po mořském břehu a když zafouká vítr, je jeho stopa pryč.
Ty Ježíšovy zůstávají. Je možné do nich vstoupit a jimi jít. A na té
cestě v jeho stopách pak můžeme poznávat, že i když ho nevidíme,
nejdeme v  nich ani my opuštěni a sami. A tak na ten svátek ve
svých sborech nezapomeňme.

Petr Firbas

Z dopisů čtenářů
ze a principy bez schopnosti je účin-
ně sdělovat na všech úrovních bu-
dou působit kontraproduktivně a
půjdou dříve nebo později ke dnu.
Ledaže vůbec nejde o vedení a říze-
ní státu, ale především jen o moc a
vliv. Pak hovořit o principech je zce-
la nemístné.
Stejní odborníci na oblast vedení nás
učí, že vůdce musí pilně naslouchat,
mít otevřené oči , ale v konečném
důsledku se nemůže řídit radami,
touhami a přáním těch, které vede.
Musí mít jasný cíl, a je-li přesvědčen,
že je správný, následovat jej. K tomu
patří i nezbytnost zachovat a naplnit
kompetence, které jsou jednotlivým
subjektům svěřeny. Správně citoval
pan ministr zahraničí Schwarzen-
berg přísloví: „Ševče, drž se svého
kopyta“. Vláda je zodpovědná par-
lamentu, odborům nepřísluší navr-
hovat demisi vlády a určovat, co má
dělat. Vláda také neodvolává a ne-
navrhuje změny ve vedení odborů, 
jí to nepřísluší. Proč tyto kompe-
tence nejsou akceptovány na obou
stranách? Proč odešli z „tripartity“?
V rozhovoru s oponenty je jejich
místo. Pokud nedokážou ovlivnit
svými dobrými podněty současnou
vládu, sami nehledají kompromisy,
pak jsou stejně neschopní jako ti, kte-
rým to hlasitě vyčítají. Jsou neschop-
nými vyjednavači. Při rozhovorech
nejsou vidět, na náměstí jsou viditel-
ní. Na své postoje v jiném uskupení
mohou doplatit.
Samozřejmě kouzlo demokracie je
ve svobodě slova. Lidé pokřikující a
proklínající svoji vládu si neuvědo-
mují, že právě využívají možnosti,
pro které by je minulý komunistický
režim tvrdě trestal. 
Možná to je jen detail, ale osobně
jsem byl až pobouřen jedním ze
vzkazů pro zemřelého zpěváka Kry-
la: „zas rejem držkou v zemi“. S ra-
dostí můžeme prohlásit, že „nerejem
v zemi“. Máme se dobře, žijeme na-
vzdory omezením a škrtům stále 
v blahobytu v porovnání s miliarda-
mi lidí v jiných oblastech. Slogany
opozice o spálené zemi, o hladovém
národě jsou velmi drzé, nevděčné a
urážející.
Proč zevšeobecňují! Je potřeba na-
zvat problémy jménem, ale ne zne-
važovat to, co je stále pěkné, rostou-
cí, měnící se v našich očích pozitiv-
ně. Ano v celém kontextu se zdá, že
znova „peníze jsou až na prvním
místě“. Jsou důležité, ale taktéž je
důležité duchovní bohatství, svobo-
da ve všech oblastech, vzájemné
vztahy, nezištná pomoc, pokoj. Kaž-
dý dobře vidící člověk za hodnoty,

které v naší společnosti po roce 1989
můžeme hojněji a v pokoji budovat,
může vzdát díky Pánu Bohu. Záro-
veň může být vděčný každé vládě,
úřadu, institucím a církvím, které
pomáhají uchovat nebo rozvíjet
hodnoty života.
Jsem přesvědčen, že ani opozice, ani
lidé na náměstí nemají právo hovo-
řit za celý „nespokojený“ národ. Ma-
jí právo vyjádřit svůj názor. Bude
skvělé, když ho vyjádří kultivovaně,
nemusí při tom křičet, proklínat a
deptat důstojnost jiných. Možná, že
to dělají podobně jako ti, kteří je
pobízejí a stojí v pozadí a mnou si
ruce, očekávajíce, až nadejde jejich
hodina a změní se jejich opozice na
dobré pozice.
Ještě jednu výtku mám pro naši pro-
tivládní opozici. Je to opozice nejen
proti vládě , ale proti všemu, co je
proti jejich představám a choutkám.
Možná se mýlím a mnohé jsem
neslyšel a uniklo mi. V tom, co jsem
slyšel, nikdy nezaznělo něco, co je
pozitivní, co třeba omylem tato vlá-
da udělala dobře. Žádný soudný,
poctivý člověk nevěří, že všichni
kradou, všichni jsou zkorumpovaní,
země je spálená. Po hlasování se ptal
redaktor programu ČT24 pana před-
sedy KSČM Filipa, zda tato vláda
udělala něco dobře. Víte, co odpově-
děl? „Nic, ani jednu věc.“ Sám se
zkompromitoval před veřejností. Je
to arogance, nebo úmyslné ponižo-
vání jiných na úkor vlastní schop-
nosti a neomylnosti? Velmi často se
opozice zaštiťuje politickou kultu-
rou. Politická kultura a kultivova-
nost mezi jiným znamená, že jsem
ochoten uznat úspěch oponenta,
vyjádřit vděčnost za dobré, seknout
poklonu. To je znamením slušnosti,
diplomacie, pokory. Při sledování
obou nekonečných monologů opo-
zice ve sněmovně jsem si uvědomil,
jak je ve špatném a oplakaném sta-
vu. Ani si neuvědomují, jak sami
hluboko klesli. Kritizují, proklínají,
chtějí být vtipní, a přitom urážejí,
soudí dle sebe, nemají žádné zábra-
ny, plivají po svých konkurentech,
„neberou si servítky“. Paradoxně
mne zaujal pan hejtman Rath. Všiml
jsem si, jak se naučil kultivovaně
hovořit. Nedíval se na poslance, ale
často hleděl přímo do kamery. Ví,
jak zapůsobit na televizní diváky.
Mohlo to být docela poučné, ale jeho
jízlivost a zlost zhatí i některé zají-
mavé postřehy. Člověka mimocho-
dem napadne, zda to celé není jen
„extempore“, odvrácením pozor-
nosti herců, kde smysl je zcela jiný.
Při hlasování o nedůvěře vládě poz-
dě večer předsedající sněmovny
upozornila poslance, že televizní ka-
mery již jsou pryč, tedy mohou pod-
statně zkrátit své příspěvky.
Dovolím si použít biblické citáty;
mimochodem i na jednání parla-
mentu v pátek jeden citát zazněl 
z úst doktorky teologie paní Klasno-
vé. Uvedu jiné citáty: „Kdo soudí,
bude souzen.“ „Proč vidíš třísku 
v oku bližního a trám ve svém nevi-
díš?“ „Co člověk zasévá, to sklidí.“
A jedno přísloví: „Kdo seje vítr, skli-
dí bouři.“ Jsou si vědomi ti „pracovi-
tí, schopní a poctiví“ poslanci, jak
sebe s oblibou nazývají, že ta jejich
tvrdá slova jsou setbou, která dříve
nebo později přinese ovoce? Sami již
vládli, nepřesvědčili, to, co často kri-
tizovali, padlo na jejich hlavu. Přesto
se vůbec nepoučili. Pokračují dál. Již
mají několik důkazů a varování. Je-
den z jejich předsedů to dělával stej-
ně jako dnes oni. Posmíval se, sou-

dil, kritizoval, ovoce na sebe nedalo
dlouho čekat. Taky se moc nepoučil,
nepochopil… Jsem přesvědčen, že
všichni jsme již zakusili na svém ži-
votě, že opravdu, co sejeme, roste.
Tím více, když se to děje veřejně,
před zraky celého národa. To je
velmi nebezpečná hra. Zaseté trní a
hloží přinese stejné vícenásobné
ovoce. Možná, že právě především 
z těchto důvodů je lepší, že nám ještě
chvíli nebudou vládnout. Není zde
žádná naděje na změnu politické
kultury a nastolení větší prosperity,
neboť „pýcha předchází pád“. Ještě
jedna otázka se zde naskýtá, zda tito
poslanci z obou táborů jsou skuteční
nepřátelé, jak se to jeví z jejich útoků,
nebo po tomto veřejném boji a získá-
ní bodů u veřejnosti jdou společně
jako kamarádi posedět u piva. To by
pak trochu mírnilo ovzduší zmaru,
nepřátelství a zlosti. Pak se možná
ani nejedná o pýchu, ale o pokrytec-
tví této politické scény.
Poslední, co mne zaujalo po hlaso-
vání o důvěře vládě, je slovem do
našich křesťanských řad. Zaznělo 
z úst analytika pana Besta. Při hod-
nocení krizové situace ve světě na
otázku, kde je problém, řekl svojí
pěknou češtinou s anglickým pří-
zvukem: „Křesťané nejsou křesťan-
ští, Židé nejsou židovští a muslimo-
vé nejsou muslimští…“ Jinak řečeno
problém je v nás. Pro tento svět ne-
jsme solí, ani světlem, jak nám to
řekl náš Pán Ježíš. Je to oslovení od
těch, kteří stojí „venku“ a sledují nás,
hledají, kde je naděje pro tento svět.
Jsou to lidé moudří, přemýšliví, ale
nenalézají téměř nic tam, kde podle
předpokladu by pomoc mohla být.
Možná, že se důkladně nerozhlédli,
aby uzřeli něco málo z Božího krá-
lovství, Kristovy přítomnosti a lás-
kyplné pomoci pro potřebné. Možná
tyto vzácné hodnoty dokážeme do-
cela zastínit svým jednáním, postoji,
nebo narušenými vztahy. Možná, že
zde je klíč k obnově celé společnosti
i církve. Kristus v nás, ta naděje slá-
vy, aby svět uvěřil a poznal jeho
lásku.
V závěru tohoto zajímavého rozho-
voru v televizi zaznělo, že pokud se
situace v našich zemích nezmění,
existuje reálné nebezpečí, že někdo
schopný vezme otěže vlády do
vlastních rukou a zneužije situaci ve
svůj prospěch.
Možná, že shrnutí mého přemítání
by mohlo znít takto:
* Modleme se za v moci postavené.
* Buďme vděčni, pokojní a přející
vůči lidem kolem nás.
* Děkujme Pánu Bohu za dobu svo-
body, mnohých možností a milosti
sloužit.
* Hledejme možnosti, jak ve své blíz-
kosti pomoci skutečně potřebným.
* Nedejme se zviklat a zneužít lid-
mi toužícími realizovat své vlastní
ambice.
* Nesuďme, nekritizujme, ale žeh-
nejme i našim nepřátelům.
* Pokud je možné zjednat nápravu
věcí pokažených, zlých, zapojme se.
* Povzbuzujme obdarované mladé a
vyšleme je do politické arény, ať jsou
příkladem.
* Pokusme se najít odpověď na otáz-
ku, jak být jako křesťané pro tento
svět „křesťanskými, jinak, jak být
více jako Kristus - na pracovištích, ve
školách, ve službách, rodinách. 
Možná, že na této odpovědi záleží
budoucnost, spokojenost a prosperi-
ta naší společnosti i naší církve.

Tadeáš Firla 

Jarní přemítání nad politickou scénou
Dokončení ze str. 1

Studoval historii na univerzitách v Praze u prof. J. Pekaře a ve
Freiburku. 1919 v Praze promoval, ale habilitace mu nebyla
umožněna. Od svého učitele se totiž distancoval a vedl s ním a
s jeho žáky četné polemiky. Chápal totiž české dějiny ve smys-
lu Fr. Palackého a T.G. Masaryka. Nesouhlasil ovšem ani s
prof. Zd. Nejedlým a jeho marxistickými souputníky. Rozhodl
se pro členství v Českobratrské církvi evangelické, klonil se
ovšem k unitářství -"věřil jako Masaryk". Přešel na evangelic-
kou bohosloveckou fakultu, kde se habilitoval, kde se později
stal profesorem církevních dějin a kde setrval až do důchodu.
1930-52 byl členem Československé akademie věd, 1947-52
Národní rady badatelské a 1947 se stal členem britské Králov-
ské historické společnosti. Jako husitolog byl respektován doma
i v zahraničí. Zaměřil se na českou reformaci, kterou chápal
hlavně z mravního hlediska. Pečlivě zkoumal archivní materi-
ály a učinil četné objevy, ovšem některé jeho závěry jsou hypo-
tetické. 

Vydal spisy Jakoubka ze Stříbra, Jana Rokycany, Jana z Příb-
rami, Petra Payna, Martina Lupáče a spolu s P. Spunarem
Jana Husa a Jeronýma Pražského. Pořídil rovněž soupis ruko-
pisů Národního muzea. Z jeho spisů jmenujme: Do čtyř praž-
ských artikulů, Husitství a cizina, O Husa a o Husovi, O ka-
lich, Knihy a osudy, Co víme o Husovi nového, Čechy v době
Husově, Světci a kacíři, Z husitského a bratrského dějepisectví,
Ze zápasů české reformace, Husitská revoluce a (autobiografic-
ké) Vzpomínky husitského pracovníka. Psal rovněž četné časo-
pisecké příspěvky - i do Kostnických jisker. 
"Vše potom smetl kat na káru, vyvezl k Rýnu a vházel do řeky,
aby nic nezůstalo Husovým přátelům na památku...Odvezli si
poklad mnohem cennější, Mistrovy spisy, jež přetrvávají věky
a rozejdou se, sotva vyjdou po sto letech tiskem, do celého světa
jako přední kus duchovního jeho odkazu." Čechy v době
Husově 1947, s.149.

Bohuslav Vik

Církevní historik František Michálek Bartoš 
(*5.4.1899 v rychnově n. K., +12.5.1972 v Praze)

„Muži z Galileje, co tu stojíte 
a hledíte k nebi?“ 



Tak se sešli na konferenci Poděbrad-
ského seniorátu Českobratrské círk-
ve evangelické v  Lysé nad Labem:
děkan Evangelické teologické fa-
kulty UK Jindřich Halama, prorek-
tor ČVUT Petr Moos, a Pavel Bělo-
brádek, předseda KDU-ČSL. 
V  úvodní pobožnosti jim a všem
posluchačům zdůraznil místní farář
Emanuel Vejnar nezastupitelný úkol
prostoru církve, kde „lidé mohou žít
tichým a klidným životem v  opra-
vdové zbožnosti a vážnosti“. Poli-
tika a vztah křesťanů k  veřejným
záležitostem se dle něj „stává vy-
cpávkou, která má v  církvi zaplnit
prázdno vznikající z  absence víry.
Těch náhražek je víc: Kultura, vzdě-
lání, sociální angažovanost“. Tohoto
se hned úvodem dotkl etik Halama,
když vyhranil dva dost obvyklé po-
stoje, jež oscilují v  postoji církve.
Jednak: Křesťan je vždy v konfliktu,
vždyť svět „ve zlém leží“. Zároveň
je zde i druhý přístup těch, kteří při-
nášejí tiché a nenásilné svědectví.
Při stabilní situaci to nebývá pro-
blém. Při uzlových zvratech však
stát bývá vnímán jako šelma. Ha-
lama pak vyjádřil své přesvědčení,
že církev nemá své okolí „umrav-
ňovat“ a bývá pro ni nesnadné se
projevovat v  souladu se svým po-
sláním. „Křesťanská politika“ se
podle něj dělat nedá, protože křesťa-
né mají mít blíže ke kříži a oběti, což
ovšem nevylučuje jejich podíl na
sdružování ve společnosti. Člověku
určenému k  obrazu Božímu hrozí,
že se stane podivným propleten-
cem. Pro křesťany je však zdravá
určitá diskriminace nebo mírné pro-
následování a je třeba varovat se
toho, co na veřejném poli nazval ja-
ko „moderní džob“. 

„Technik“ Petr Moos se hned zkraje
opřel do systémových nepřístojnos-
tí: „První systémová porucha - ně-
kteří poslanci Parlamentu ČR jsou
současně i ministry vlády a porušu-
jí tak nezávislou působnost moci
výkonné a moci zákonodárné. Do-
konce si jako poslanci ponechávají
doživotní imunitu, která se na ně
vztahuje i v  jejich ministerských a
dalších pozicích. Strany na odborné
posty ministerstev dosazují své akti-
visty, kteří sledují své politické i eko-
nomické cíle, a klesající konkurence-
schopnost země je nezajímá. Tým
osvícených ekonomů, sociologů a
techniků vidí příčinu klesající kon-
kurenceschopnosti ve třech důvo-
dech: 1. V nefungujících institucích
(ve státní i veřejné správě); 2. V ne-
dostatečné infrastruktuře (informač-
ní, dopravní, energetické a teleko-
munikační); 3. V neschopnosti roz-
víjet inovační procesy (zhoršující se
úroveň vzdělání). 
Do třetice vystoupil politik Pavel
Bělobrádek. Potěšil přítomné nefor-
málním vylíčením svého hledání
v životě víry v kontaktu s otevřenou
církevní scénou; zkušeností z domo-
va byla pak jeho maminka, evange-
lička. Jako dnes římský katolík pů-
sobí otevřeně a ekumenicky. Pozo-
ruhodný byl i jeho start do praktic-
kého života. Vystudovaný veterinář
dokončil ve svém oboru doktorát a
vyrovnával se i s  atakem nemoci.
Jako člen KDU-ČSL byl postaven do
nové situace ve Východočeském
kraji, když byl požádán jako oblast-
ní funkcionář, aby vstoupil do
ústřední funkce předsedy právě
v období „krize“, co dál. Svou úlohu
pochopil právě jakoby na rozcestí,
pro sebe i druhé, jimž chce prakticky

sloužit. Nechce nasazovat laciné,
hodnotové parametry a těžko ucho-
pitelné žebříčky hodnot, jež často
zůstávají berličkou a jsou i liché,
když jde do tuhého. 
V  rozsáhlé panelové diskusi se
zúčastnění nevyhnuli konkrétním
otázkám. Ukázkou - tak Bělobrádek
na dotaz odmítl rozhodně možnost
politických veletočů a zneužívání
prebend. V tom se shodl i s ostatní-
mi, že podstatné je přijmout zásadní
zákon o státní službě, který by vše
určoval a dalším škodám zamezo-
val. Pokud jde o úlohu „jazýčku na
vahách“, vyslovil pochybnost, zda
rozdělení moci mezi dvě politické
strany zemi prospělo i prospěje. 
K vystupování církví ve veřejných
věcech různými proklamacemi se
vyjádřil odměřeně. Dotaz po tom,
jak s politiky zatočí vstup na nejvyš-
ší scénu, komentoval Moos při-
pomínkou svého syna, psychiatra,
když vstupoval do Tošovského
vlády: „Tati, my bychom tě nadále
chtěli znát jako Petra Moose...“.
Halama, byv dotazován na svůj od-
por vůči předkládání receptů, byl
konfrontován s vyjádřeními synod-
ní rady, jako např. „Prohlášení sy-
nodní rady Českobratrské církve
evangelické k aktuální společenské
situaci“ a doznal, že stanovisko vy-
pracovala komise, jejímž je členem.
Opakovaně se pak vracela otázka,
která zřejmě mnohé evangelíky
trápí – jak přistupovat ke kompro-
misům, bez nichž se politika nedě-
je. Ale to bylo vlastně avizovaným
tématem konference: angažova-
nost – stranickost – schopnost
spolupráce.

Jan Kašper

3ET-KJ

etik, technik, politik

Je pozoruhodné, že i v ekumenic-
kém překladu Bible (ČEP) zní ot-
covská prosba za uzdravení posed-
lého synka (Mk 9,24) stejně archaic-
ky, jak ji známe v kralickém znění:
Věřím, Pane, spomoz nedověře mé! Vý-
raz "nedověra" se už v českém slov-
níku nevyskytuje.(ČEP uvádí v od-
kazové poznámce, že jde o nevíru, -
jak zní i původní řecký text. Bible B-
21 překládá přijď na pomoc mé nedo-
věrnosti, Jeruzalémská bible doslov-
ně: pomoz mé nevíře!)
Náležím ke generaci, které byl onen
archaický výraz "nedověra" velmi
blízký. Hodil se nám jako vlídnější
označení pro vnitřní nejistotu v du-
chovních zápasech, kdy je víra zmí-
tána pochybnostmi. Ano, vždyť vě-
řím, ale ještě mně chybí plná jistota.
Uvědomuji si to jako tíživý nedosta-
tek. Pojem nedověra nabízel ulehčené
povědomí: nejsem nevěrec, vždyť
věřím jako křesťan; souhlasím s bib-
lickým učením a vyznáním víry, ale
ještě nemám onu radostnou pře-
svědčenost pro opravdový život 
z víry. A hle, nové překlady původ-
ního textu znamenají konec naší ber-
ličce kralického archaismu. -Výraz
nedověra je v kralickém textu ještě
na dvou místech. V závěru Markova
evangelia, když se Pán nakonec zjevil
samým jedenácti a káral jejich nedověru
a tvrdost, poněvadž nevěřili těm, kdo ho
viděli vzkříšeného (Mk 16,14).V listě
Židům pak jako odkaz na staré Iz-
raelce, kteří pro neposlušnost a nedově-
ru padli na poušti (Žd 4,11). Nové pře-
klady jsou zde přesné: jde prostě o

nevíru. V Novém zákoně však jsou
ještě dva podobné výrazy. "Malo-
věrnost" (v pův. textu malá víra) pro
učedníky, kteří nedokázali uzdravo-
vat (Mt 17,20; shodně i ČEP) a
"nevěra" (nevíra) - při podivu Páně
nad nevěrou těch, kdo byli svědky
jeho mocných činů (Mt 13,58; Mk
6,6). 
V apoštolských listech pak jde opět o
připomínky nevěry starého Izraele
(Ř 11,20; Žd 3,19). I tam je v původ-
ním textu výraz nevíra (apistia).
Oproti malověrnosti je v kralickém
podání pojímána víra i jako věrnost.
Tak i ve výtce Páně Tomášovi: Nebu-
diž nevěřící, ale věrný (J 20,27). I zde je
však v původním textu jednoduchý
protiklad: nevěřící - věřící (apistos-
pistos). ČEP: Nepochybuj a věř! B-21:
Přestaň být nevěřící a začni věřit! Jeru-
zalémská: Nebuď nevěřící, ale věrný.
Připomeňme si ještě, že obdobou
prosby o pomoc při "nedověře" je 
v kralickém textu další archaicky

znějící prosba o "přispoření" víry.
Tak prosí učedníci: Pane, přispoř nám
víry! (L 17,5) V původním textu: roz-
množuj, zvětšuj. (Nové překlady: Dej
nám více víry!) 
Ony všechny biblické pojmy nám
připomínají, že sami na víru nestačí-
me, že potřebujeme stále znovu
pomoc z dobrotivé Boží duchovní
moci. V tom navazuje novozákonní
svědectví na starozákonní prosby,
kde se však samostatný výraz víra
nevyskytuje. Pojem věřící je obsažen
v pojmu spravedlivý. (V kralickém
textu sice čteme slovo víra v Ž 85,11-
12 a Abk 2,4, ale jde o věrnost a dů-
věru.) Víra je až pojem novozákonní,
vázaný na osobu Ježíše jako Božího
Syna. Starý zákon je víc zaměřen na
spoléhání v Hospodinovu pomoc
(Ž 20,3; 23,1-6; 28,7; 40,18 atd.), na
"radost v Hospodinu" (Ž 4,8; 97,11-
12; Neh 8,10; Iz ,14), na "radost ze
spasení" (Ž 51,14).

Jiří J.Otter

Věřím, pomoz mé nedověře!

drama bylo dovršeno

nAd BiBLí

Pašijní hra inscenovaná pro povelikonoční, ekumenický podvečer v Brandýse nad Labem byla šťast-
ně zahájena v kostele sv. Petra pobožností, v níž děkan Michal Procházka (ŘKC), farářka Ivana
Peterková (CČSH) a farář Jan Kašper (ČCE) krátce přiblížili tři z  aktuálních postav: Marii
Magdalenu s apoštoly Janem a Petrem. Poté se již na nádvoří u fary rozběhl klasický děj, v němž šlo
o život a smrt Ježíše z Nazareta. Podařilo se udržet závažnou linii příběhu. byť kouzlem nechtěného.
Faráře ŘKC Jana Houkala v roli Ježíše vydal katům, coby Pilát, jeho evangelický kolega. Stovka divá-
ků možná ani nepostřehla, že v dvojroli Jidáše a jedné z žen kolem Ježíše účinkovala lékařka Ludmila
Jiráčková. Bezesporu nejpůsobivější byl v roli Kaifáše Martin Murin. Všichni účinkující díky své
snaze překonali generální zkoušku předešlého dne. Je však třeba přiznat, že nejslabší byla role kokr-
hajícího kohouta, který má ještě co dohánět. Role jednoho z učedníků se úspěšně zhostila také klient-
ka chráněného bydlení ze Staré Boleslavi Hana Kuklová. Pro řadu diváků bylo však nejpřekvapivěj-
ší velice efektní vystoupení skupiny historického šermu, jež dodala Pilátovu úřadu a posléze ukřižo-
vání tří odsouzených přirozeně drsný ráz, avšak nepřehrávala lákavé efekty. Jejich technické zázemí
napomohlo ukřižováním tří odsouzenců prokázat, že žoldnéři je mohli uskutečnit relativně jedno-
duše stejně kdysi, jako dnes. K pointě celého příběhu patřilo, jak statečně si vyžádal na Pilátovi tělo
ukřižovaného tajný Ježíšův učedník Josef z Arimatie. Vrcholem pak byl zejména údiv žen, když
nenadále a radostně, plny úžasu, přiběhly od prázdného hrobu. Dík patří všem účinkujícím i vstříc-
ným divákům.

-kar
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Českobratrská církev evangelická

BENEšOV u PRAHy – Ne 10 h
Husova 656, f. Tomáš Trusina

BEROuN – Ne 9.45 h
Husovo nám. 43/30, a f. J. Pechar

DOBříš – Ne 10 h
Husova 1556, f. Samuel Hejzlar

HOřOVICE – Ne 9.30 h
Valdecká 408, f. Drahomíra Duš-
ková Havlíčková

HVOZDNICE – Ne 9.30 h
Hvozdnice č. 125, f. Vendula Ka-
lusová

KlADNO – Ne 9 h
gen. Klapálka 37/1394, f. Daniela
Brodská

lIBČICE NAD VlTAVOu – Ne 9 h
5. května 66, f. Dana Rotkovská

SEDlEC-PRČICE – Ne 8 h
K. Burky 150, a f. Tomáš Trusina, 
j Pavla Jandečková

SOBěHRDy – Ne 10 h
Soběhrdy č. 21, f. Petr Turecký

šKVOREC – Ne b,d 9.30 h 
Husova 133, a f. Elen Plzáková

Církev bratrská

NERATOVICE – Ne 10 h misijní sbor
Vojtěšská 1219, k. Petr Grulich

KlADNO – Ne 10 h
Víta Nejedlého 1503, k. Daniel
Kaleta

Evangelická církev metodistická

KlADNO – Ne 11 h
Milady Horákové 1526 (v modli-
tebně CASD), k. Tomáš Trávníček

SlANý – Ne 9 h
Vepřkova 1087 Husův dům, k. Ja-
na Daněčková

Bohoslužby
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EMAN uVáDí KNIHu řETěZ BláZNů

Dovolujeme si vás pozvat na uve-
dení knihy s  autogramiádou ve
středu 30. 5. v 17 h do Hradce
Králové – Stud. a věd. knihovna,
Hradecká 1250/2.
Aktuální info popř. doplnění pro-
gramu o další místa na
http://www.facebook.com/events
/275811789175982/

AlEš BřEZINA, řETěZ BláZNů

Deníkové záznamy, krátké povídky a
básně, úryvky překladů, scénář filmu
evangelického „beatnika“, existencia-
listy, slavisty a pacifisty. Texty od-
rážejí svobodné nadechnutí konce 60.
let, odpor vůči normalizační ode-
vzdanosti i vyrovnávání s  existencí
exulanta.

Obsahuje texty:
Danielovo evangelium, Řetěz bláz-
nů I a II, Betonové město, Helena
opustila Paříž ve čtyři odpoledne,
Kosmický cyklista, scénář … a
andělé jeho bojovali.
Předmluvu napsal Jan Kozlík,
ilustrovala Maria Gabánková.
Součástí knihy je i DVD s filmem
…a andělé jeho bojovali.
336 str., 13,5x17 cm, brož., DVD
s filmem

EMAN, Benešov 2011
DPC 299 Kč, při objednávce u na-
kladatele 19% sleva
EMAN
Husova 656
256 01 Benešov
t. 317 722 215
http://eman.evangnet.cz

* * *

MISIJNí ODBOR KOSTNICKé JEDNO-
Ty A OPERACE ESTER srdečně zvou
všecky křesťany na návštěvu do
IZRAELE.
Jarní únorové zájezdy se už s nad-
šením vrátily, můžete využít let-
ního zájezdu od 19. do 29. červen-
ce, nebo podzimního od 21. do 30.
října.
Poznáte nejen líbeznou zemi pat-
riarchů a Pána Ježíše, ale setkáte
se s obyvateli Židy a Araby a od
našeho průvodce Fredi Winklera
se dovíte nejen všecko, co Vás bu-
de zajímat o zemi, ale také s ním
nahlédnete do prorockého Božího
slova. Plánujeme i další zajímavá
setkání.

Bližší informace:
ludmila Hallerová, Ve Vilách 7,
140 00 PRAHA 4 – Michle
tel.: 242 428 814; 774 572 671
email: hallerova@volny.cz

Dne 16.3.2012 zemřel v Bad Ragaz
ve Švýcarsku ve věku 87 let bratr
farář evangelické reformované círk-
ve Peter Eggenberger, upřímný pří-
tel naší církve. Seznámil jsem se 
s ním v prvním kurzu pro faráře 
v Chatêau de Bossey r. 1947. Od té
doby trvalo naše milé přátelství.
Eggenbergerovy jsem mohl několi-
krát navštívit v  jejich domově, kde
jsem také mohl posloužit kázáními.
Sbor přispěl finančně na stavební
potřeby našeho brněnského sboru.
Br.  far. Eggenberger zprostředkoval
našim farářským manželům téměř
měsíční pobyty v diakonském domě
„Sonneblick“ ve Walzenhausen. Po-
kud se pamatuji, mohou na tento
pobyt vděčně vzpomínat manželé

Doležalovi, Novákovi, Žilkovi a pa-
trně i jiní. Diakonský dům byl 
v krásném místě na vysokém kopci
a byl odtud výhled přes rýnské údo-
lí přímo do ulic rakouského Bregen-
zu, proslulého svými operními festi-
valy, a vlevo na Bodamské jezero.
Na faře v Bad Ragaz našli vlídné při-
jetí naši další bratři, např. zesnulý
Vladimír Kučera z Krouny. Náš hos-
titel se setkal také s  profesorem a
rektorem Basilejské iniverzity Janem
Miličem Lochmanem.
Se svou pohostinnou paní Vreni
(Verena) navštívili několikrát naši re-
publiku. Mohli jsme jim ukázat staré
sbory na Vysočině a bratr byl příto-
men na instalaci br. Karla Jirků
v  Nikolčicích (1967). Br. Jirků byl

totiž spolu s  námi v  onom prvém
kurzu v Chatêau de Bossay 1947. Br.
Eggenberger měl pravidelně výkla-
dy v kantonálním rozhlase. Napsal
několik knížek básní a zvláště si
liboval ve vtipných epigramech.
Jeho osobitý humor představuje epi-
gram, který napsal poté, co sovětský
předseda Gorbačov byl přijat pape-
žem. Stojí tam, že papež „dal pože-
hnání urbi et orbi et Gorbi“.
Myslím s  řadou našich bratří ve
velké vděčnosti na tohoto věrného
přítele, na jeho zájem o naši církev
a její dějiny (jeho koníčkem byla
historie) a na všechna setkávání
s ním.

Jan Pokorný

PozvánkyPřítel čechů

Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy udělilo Evangelikál-
nímu teologickému semináři – VOŠ
teologická a sociální akreditace pro
roky 2012-2018. Jedná se o dva stu-
dijní obory: Teologická a pastorační
činnost (61-41-N/01) a Pastorační a
sociální práce (75-32-N/07) oba
denní i dálkovou formou. Novinkou
je pastorační zaměření. Termín pro
podávání přihlášek je 31. května.
Oproti loňské nabídce studia na ETS
je tu jedna důležitá novinka: Obor
Teologická a pastorační činnost lze
nově studovat se zaměřením na pas-
toraci. Učební plán, který je ke staže-
ní na stránkách školy, je tvořen pas-
toračními a psychologickými před-
měty s rozšířením o úvodní kurzy
teologie a sociální práce. 
Porovnání čtyř forem studia pasto-
race na ETS – viz letáček 
http://www.etspraha.cz/cs/pub-
lic/article/1589
Absolventi pastoračního studia na
ETS se uplatňují jednak v sociální

práci (absolventi oboru Pastoračně
sociální práce s diplomem ze sociál-
ní práce), jednak v řadě pomáhají-
cích profesí (absolventi s diplomem
ze sociální práce i z teologie). Na-
konec je tu nemalá skupina lidí, kteří
se pastorací zabývají jako dobrovol-
níci v církvi a neziskových organiza-
cích.
Zájemci o pastoraci mohou také
využít možnosti Letní školy ETS
2012, kde vedoucí katedry pastorace
Ing. Pavel Raus M.A. et M.A. vyuču-
je jednodenní kurz o řešení konfliktů
na základě své nové knihy Spojenci
namísto protivníků. Kurz se usku-
teční ve spolupráci se sborem Církve
bratrské v Pardubicích dne 4. srpna.
Absolventi oboru Pastorační a soci-
ální práce v průběhu studia získají
znalosti, dovednosti a postoje a ne-
zbytné kompetence k výkonu pasto-
račně sociální práce. Ke specifiku
školy patří umění osobního pasto-
račního rozhovoru, který přesahuje
rámec úředního postupu směrem 

k pastoračnímu poradenství. Sociál-
ní pracovník tak kvalifikovaně mů-
že klientům nabídnout také to, co
skrze víru přijal od Boha.
Studium teologie na ETS připravuje
jednak na práci v církvi v pracovním
poměru, na dobrovolnou a volnoča-
sovou službu v místním církevním
sboru, ale také na práci v jiných pro-
fesích, kde křesťané chtějí reflektovat
svoji víru ve vztazích a v pracovním
procesu.
Přijímací řízení sestává z eseje na
odborné téma, písemné zkoušky 
z cizího jazyka a ústního rozhovoru.
Termín pro podávání přihlášek je 31.
května, termín přijímacího řízení pá-
tek 8. června. Ti, kdo podají přihláš-
ku ke studiu po termínu, budou dě-
lat přijímací řízení v náhradním ter-
mínu v závěru srpna.

Evangelikální teologický seminář
Stoliňská 2417/41a, 

Praha 9 - Chvaly
www.etspraha.cz

ředitel ETS Jan Valeš 

nově schválené akreditace a studium pastorace

Rodina je základním článkem spo-
lečnosti, ve které se formuje osob-
nost člověka. Ve fungující rodině
se uskutečňují základní výchovné
a sociální funkce. Důležitá je sou-
držnost všech členů rodiny, nejen
rodičů a dětí, ale i prarodičů a dal-
ších příbuzných. V posledních de-
setiletích funkce a soudržnost ro-
diny velmi slábne. I sociální insti-
tuce mají snahu oslabování role
rodiny zastavit, protože bez fun-
gující rodiny je ohroženo i fungo-
vání celé společnosti, která mění
životní hodnoty a přijímá postoje
směřující ke konzumnímu způso-
bu života. Rodinný klub Nuselá-
ček chce přispět k soudržnosti ro-
diny, proto umožňuje v prostorách
klubu setkávání rodin při různých
činnostech.
Nuseláček nabízí ve svých prosto-
rách v Táborské ulici č.p. 65 celou
řadu volnočasových aktivit pro
děti, rodiče i celou rodinu. Nejvíce
jsou zastoupeny hudební a tvořivé
činnosti. Nuseláček nabízí hry 
s hudbou, výuku zpěvu i víkendo-
vé  muzikoterapie. Nejstarší zmín-
ky o léčebném  spojení hudby, slo-
va a pohybu pocházejí již z Bible,
kde je popisováno, jak David léčil
hrou na harfu deprese krále Saula.
Metoda je vhodná jak pro děti, tak
i pro dospělé.
Vedoucí klubu, bývalá středoškol-

ská profesorka sestra Mgr. Dana
Krausová, která již řadu let organi-
zuje dětské keramické kroužky na
několika pražských školách a škol-
kách pro (v současné době 220 dě-
tí), říká: „Naším cílem je podporo-
vat tradiční křesťanské hodnoty
jako je manželství, rodina, úcta k
rodičům, mezigenerační vztahy.
Proto nabízíme nejen program pro
volný čas, ale i zajímavé přednáš-
ky s diskusí a poradenství. Zájem-
cům může v našem klubu poradit
pedagog, sociální pracovnice, psy-
cholog a duchovní. Snažíme se,
aby péče o rodinu byla komplex-
ní.“ Dodáváme, že klub mohou
navštěvovat nejen maminky a ta-
tínkové s dětmi, ale i prarodiče se
svými vnoučaty. 
Rodinný klub Nuseláček nabízí
mimo jiné volnou hernu s progra-
mem pro děti, krátkodobé hlídá-
ní dětí a výtvarné odpoledne pro
celou rodinu. Jeho návštěva je
jednou z vítaných možností, jak 
v Praze trávit volný čas mimo ná-
kupní centra nebo restaurace. 
Organizátoři klubu doufají, že
zájem bude velký, proto doporu-
čují si předem místo v aktivitách
klubu zarezervovat, a to buď
osobně, telefonicky na čísle nebo
e-mailem mgr.dana.krausova@cent-
rum.cz
Více informací o Nuseláčku je

možné získat též na webových
stránkách www.monteko.cz/hcent-
rum.
Rodinný klub Nuseláček provozu-
je Středisko pro děti a mládež
Praha při obecně prospěšné spo-
lečnosti Husitské centrum ve spo-
lupráci s Náboženskou obcí Círk-
ve československé husitské v Pra-
ze 4 Nuslích. Projekt spolufinan-
cuje Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí České republiky v rámci
podpory rodiny.

Ivo Kraus

Křesťanský rodinný klub nuseláček

„Jak kvakeři zpívají duchovní písně? Velmi pomalu, neboť pokaždé
čtou další řádek, aby se přesvědčili, zda s  ním souhlasí.“ –
Společenství kvakerů přibližuje čtenářům britského anglikánského
týdeníku Church Times Geoffrey Durham i anekdotou. Kvakerům
podle něj běží především o přímé setkání s Bohem. Tradičně se jim
daří vyhmátnout téma, v  němž později všichni spatřují velký pro-
blém (např. otroctví). O ekologii mezi sebou důkladně debatovali už
v roce 1750.
Roku 1947 obdrželi britští a američtí kvakeři Nobelovu cenu míru za
humanitární činnost během obou světových válek; v současné době
by však podle Durhama měli kvakeři okolní společnost poněkud více
informovat o tom, že existují.

František Schilla

Odkaz:
Durham, G.: Back page interview, Church Times, 11.2.2011, s. 56

Kvakeři v předstihu


