
užiteČnost mostu
efezským 1,3-14 

Most je velmi užitečná věc - spojuje
dva různé břehy rozdělené těžko
překonatelnou překážkou, třeba hlu-
bokou propastí, proudem řeky nebo
automobilového provozu. Most je
svorníkem mezi rozpůlenou kraji-
nou, představuje kontakt a prolíná-
ní, je pozváním k cestě na druhou
stranu.
Mezi námi a realitou nebeského krá-
lovství zeje propast, propast lidské
vzdálenosti od Boha. Dobrá zpráva
zní - je tady most! Mostem, který
nám umožňuje navštívit dru-hý,
nebeský břeh, je Boží chvála. Před
Božím trůnem dnem i nocí všechny
bytosti chválí Boží slávu. Boží chvála
v nebi prýští z úžasu nad Boží slávou
zjevenou Kristovým křížem. Církev,
chválící stejnou Boží slávu na zemi, je
svorníkem pojícím nebe se zemí,
mostem překlenujícím propast, která

se zdála být nepřekonatelná, "ochut-
návkou" jiného světa uprostřed toho-
to světa bez vděčnosti Bohu. K tomu
byla církev před založením světa
určena, aby se stala chválou Boží
slávy. Církev je prorockým spole-
čenstvím, které naplňováním své-
ho poslání být chválou Boží slávy
předznamenává realitu, která je před
námi; sice ještě není vidět, ale neza-
držitelně se blíží - realitu, kdy budou
všichni díky Kristu v jednotě chválit
Boha, takže zmizí každé rozdělení i
samotná propast a most už nebude
potřeba. Jsme si plně vědomi svého
poslání strhávat nebe na zemi chvá-
lou Boží slávy? Naše chvála Boží
slávy jistě zahrnuje více než jen zpěv
v našich shromážděních...

Petr Polách
kazatel Církve bratrské 

v Ostravě-Porubě

Evangelický
týdeník
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Poselství k neděli sv. trojice

Tato slova jsme slyšeli mnohokrát
z  úst prezidenta Václava Havla.
Jsou to jistě slova pěkná a perspek-
tivní. Škoda, že dnes už zaznívají
jen ve vzpomínkách na zesnulého
prezidenta. I já si prezidenta Vác-
lava Havla vážím. Mám k  tomu
čtyři důvody. Přál svému národu
politickou svobodu a život v demo-
kratickém zřízení. Přál lidem kvalit-
ní vzájemné vztahy – tedy život
v pravdě a lásce, to znamená vzta-
hy důvěry, vzájemného porozumě-
ní a pomoci. Pro tyto hodnoty byl
ochoten žít, pracovat i trpět ve
vězení. Také si ho vážím proto, že
neměl ve své duši touhu po po-
mstě. 
Když vyslovoval své heslo „Pravda
a láska zvítězí nad lží a nenávistí“,
myslel si jistě, že lidé se ve svém
nadšení pro tyto hodnoty rozhod-
nou a vzájemné vztahy občanů této
země se pak opravdu změní. Uvě-
domoval si, že kvalita lidského
života závisí především na důvěře,
vzájemné úctě a dobrých vztazích.
Léta plynula a on sledoval, zda roz-
sévaná slova o pravdě a lásce klíčí a
vyrůstají. 
V závěru života prožíval zklamání.
Měl jistě představu, že politikům,
kteří se dostanou do nejvyšších
funkcí, půjde o dobro národa. Když
však viděl, jak mnohým politikům
jde jen o moc a osobní zájmy, byl 
z toho smutný. Když sledoval život
národa a šíření lží v  nejrůznějších
podobách, nečestné jednání, korup-
ce a podvody, když pozoroval, jak
v  lidech vládne sobectví a lhostej-
nost, jak do mezilidských vztahů
proniká nenávist, závist a pohrdání,
byl zklamaný. Jeho heslo „Pravda a
láska zvítězí nad lží a nenávistí“ se
v naší společnosti neujalo a nenapl-

nilo. A když pak viděl, že se mezi-
lidské vztahy viditelně zhoršují,
jistě si uvědomoval, že lidé nebu-
dou šťastní, i když mají politickou
svobodu a hmotné zajištění.
Proč heslo o pravdě a lásce a ne-
změnilo lidi i jejich vzájemné vzta-
hy v našem národě? Proto, že žádné
lidské heslo nemá moc změnit člo-
věka. Ani nejkrásnější hesla nemají
moc proměnit lidskou přirozenost.
Ani nejkrásnější lidská přání nepro-
mění člověka v  jeho podstatě. Při-
rozenost člověka je totiž velmi zka-
žená. Pán Ježíš Kristus to řekl zcela
jasně: „Z nitra totiž, z lidského srd-
ce, vycházejí zlé myšlenky, smilství,
loupeže, vraždy, cizoložství, cham-
tivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost,
závistivý pohled, urážky, nadutost,
opovážlivost. Všecko toto zlé vy-
chází z nitra a znesvěcuje člověka.“
(Mk 7,21-23) A apoštol Pavel jme-
nuje další negativní vlastnosti, které
ovládají nitro člověka: „Skut-ky lid-
ské svévole jsou zřejmé: necudnost,
nečistota, bezuzdnost, modlářství,
čarodějství, rozbroje, hádky, žárli-
vost, vášeň, podlost, rozpory, roz-
koly, závist, opilství, nestřídmost a
podobné věci.“ (Ga 5,19-20) Kris-
tova a apoštolova slova nám před-
kládají rentgenový snímek naší lid-
ské přirozenosti. Pohled na tento
snímek je pro nás šokující. Když
někteří lidé čtou tato biblická slova,
tak přemýšlejí nad tím, zda to
Kristus nepřehání, zda zkaženost
člověka je vskutku tak veliká. Žel
ano, dějiny lidstva naplněné ne-
návistí, chamtivostí, mordováním a
válkami dosvědčují pravdivost
těchto slov. Zděděné negativní
vlastnosti, které Kristus jmenuje,
skutečně ovládají nitro člověka.
Přísnou výchovou a sebeukázňová-

ním mohou být tyto negativní
vlastnosti trochu kroceny. Nejsou
však odstraněny z  nitra člověka.
Stále ovlivňují myšlení člověka,
jeho pocity i jeho rozhodování. Člo-
věk není schopen změnit své vlast-
ní nitro ani nitro druhého člověka.
Apoštol Pavel při pohledu do své-
ho nitra s  velkou bolestí konstato-
val: „Vím totiž, že ve mně, to jest
v mé lidské přirozenosti, nepřebývá
dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale
vykonat už ne. Vždyť nečiním
dobro, které chci, nýbrž zlo, které
nechci.“ Je zklamán sám sebou, a
proto s  bolestí volá: „Jak ubohý
jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí
z tohoto těla smrti?“ Pak s velikou
vděčností dodává: „Jedině Bohu
buď dík skrze Ježíše Krista, Pána
našeho!“ (Ř 7,18.24)
Ano, jediným, kdo dovede promě-
nit nitro člověka, je Pán Ježíš Kris-
tus. Proto přišel na svět, aby promě-
nil naše nitro a tím i náš život. Tato

Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí

ZAostřeno nA blíZKo

Dokončení na str. 2

Na návrh předsednictva 33. synodu Českobratrské církve evange-
lické svolává synodní rada ČCE podle § 26 Církevního zřízení
ČCE 2. zasedání 33. synodu ČCE. Toto zasedání proběhne ve
dnech 7. – 10. června 2012 v prostorách Emauzského kláštera
(Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 – Nové Město).
2. zasedání 33. synodu bude zahájeno ve čtvrtek 7. června v 18.00
hodin bohoslužbami v kostele Farního sboru ČCE v Praze 2 –
Vinohradech (Korunní ul. č. 60) a zakončeno bude společnými
bohoslužbami v neděli 10. června ve sboru ČCE v Praze 5 – Smí-
chově (Na Doubkové 8) od 9.30 hodin. Zasedání synodu jsou pří-
stupná veřejnosti kromě uzavřených jednání v komisích.
„Srdečně Vás všechny zveme k účasti jak při jednání synodu, tak
při bohoslužbách,“ tlumočí pozvání celé synodní rady synodní
kurátorka ČCE Lia Valková a synodní senior ČCE Joel Ruml.
Více o synodu na www.synodcce.cz

Zasedání synodu 
Českobratrské církve evangelické

AKtuAlitA

„Hodnotovou základnou norského
státu zůstává křesťanské a huma-
nistické dědictví,“ zní nově druhý
odstavec norské ústavy místo dosa-
vadního: „Veřejným náboženstvím
norského státu zůstává evangelické
náboženství luterské.“ Zároveň
končí ústavou doposud předepsa-
ná kvóta pro počet protestantských
ministrů v norské vládě, jež zkom-
plikovala už nejednu výměnu mi-
nistrů resp., změnu kabinetu. –
Odlukou Norské církve (sdružující
85 % Norů) od státu, završenou 

v pondělí 21. května 2012 po čtyři-
cetileté diskusi, se zevrubně zabývá
Gunnar Hermann v  deníku Süd-
deutsche Zeitung. Luterští duchov-
ní jsou nadále rozmísťováni a place-
ni norským státem, zatímco jiné
denominace a náboženská spole-
čenství dostávají ze státního rozpo-
čtu paušální částku na hlavu (podle
počtu členů), s  níž mohou volně
hospodařit. 
Obdobnou odluku provedlo před
několika lety Švédsko, výhledově je
diskutována v  Dánsku. Běží, jak

Hermann upozorňuje, o krok histo-
rického významu, neboť (světovou)
reformaci (v návaznosti na prof. A.
Molnára dodejme: na rozdíl od
předchozí reformace české) charak-
terizovalo právě těsné propojení
moci světské a církevní.

František Schilla

Odkazy:
Hermann, G.: Eine Kirche lässt
sich scheiden, Süddeutsche Zeitung,
21. 5. 2012, s. 1

Konec protestantské kvóty
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FestivAl „tohle že je CíRKev?“

Plzeň: Ve dnech 7.-9. června bude probíhat v areálu bývalého pivovaru
Světovar festival pod názvem „Tohle že je církev?“. Představí se pestrá
paleta uměleckých žánrů – hudba, tanec, umělecké dílny. Připraveny
jsou také informační bloky různých kulturních a sociálních projektů,
které křesťané dělají u nás i v zahraničí. 
Cílem festivalu je představit současnou kulturu tvořenou na křesťan-
ském pozadí, a to včetně toho, co se do kostela nehodí, a přece patří ke
křesťanstvu. Nejde tedy o prezentaci křesťanství skrze kulturu a umění,
ale naopak prezentaci kultury a umění tvořeného křesťany nebo na
pozadí křesťanství.
Festival bude zahájen ve čtvrtek 7. června v 8.15 h a ukončen bude 
v sobotu 9. června ve 22.00 h. Na své si přijdou děti i dospělí, ti, kteří se
chtějí aktivně zapojit i ti, kteří se chtějí jen zaposlouchat nebo se dívat. 
Mimo jiné vystoupí hudební skupiny a zpěváci: Eva Henychová, Touch
of Gospel, Filia, Quo Vadis, Slyšíme ryby. Představí se divadlo Kairos II
(Taková divná doba). Zazní přednášky o drogách (David Rafael), vzta-
zích (Karel Řežábek), pro rodiče (Jindřich Fencl), o Africe (J. Preis, F.
Krampota) a mnoho dalších. Dobrovolné vstupné bude využito na
pokrytí nákladů spojených s pořádáním festivalu.

Kontakt: Ing. Radomír Škaloud 
Ing. Přemysl Breník

vesvetavaru@gmail.com,
www.vesvetavaru.cz

PRohlášení K RegulACi hRACíCh AutomAtů
A hAZARdníCh heR vůbeC

Rada Církve bratrské je znepokojena, že každoročně a již po řadu let
narůstají miliardy korun, které protečou hracími automaty. Nejde však
jen o velké peníze. Za těmito obrovskými částkami jsou konkrétní lidé,
z nichž mnozí zaplatili cenu, která se penězi vůbec vyjádřit nedá. Mnozí
lidé propadli herní vášni a zničili život nejen sami sobě, ale žel často i
svým rodinám a nejbližším přátelům. Duchovní a pastorační asistenti
církví v naší zemi by mohli vyprávět velmi smutné příběhy rozbitých
životů a narušených vztahů, které má hazard na svědomí. Nakonec na
negativní důsledky této „zábavy“ doplácí celá společnost v narůstají-
cích nákladech na léčení obětí této šířící se závislosti.
Je všeobecně známo, že v počtu hracích automatů na počet obyvatel
figuruje Česká republika suverénně na prvním místě v Evropě. Je smut-
né, že slabá legislativa upravující povolování hracích automatů a lote-
rijních videoterminálů způsobuje úpadek společnosti zejména v ekono-
micky nejslabších společenských vrstvách. Proto oceňujeme činnost
občanských sdružení, jako je např. Občané proti hazardu, Brnění a Stop
závislosti, a připojujeme se k jejich úsilí na tomto poli. Vyzýváme tvůr-
ce zákonů, představitele obcí a všech, kteří se podílejí na legislativních
úpravách spojených s hazardem, aby se zasadili o výraznou regulaci
herního průmyslu v České republice.

Za Radu Církve bratrské
Daniel Fajfr Petr Grulich
předseda tajemník

Z církví doma i ve světě
proměna je tak důkladná, že ji na-
zývá novým narozením. K této pro-
měně dochází v  člověku tehdy,
když člověk vědomě přijímá Pána
Ježíše Krista jako svého Zachránce a
cele mu svěří své srdce – své nitro,
celou svoji bytost. Kristus pak mocí
Ducha svatého a mocí svého Slova
proměňuje nitro člověka. Stará při-
rozenost je umrtvována a v člověku
se rodí nová přirozenost z  Boha.
Apoštol Pavel prožil tuto proměnu
a rád o tom vydával svědectví:
„Jsem ukřižován spolu s  Kristem,
nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.
A život, který zde nyní žiji, žiji ve
víře v  Syna Božího, který si mne
zamiloval a vydal sebe samého za
mne.“ (Ga 2,20) Když člověk svěří
svůj život Kristu, Duch svatý v něm
umrtvuje starou přirozenost a tvoří
přirozenost novou. Připomíná nám
to i apoštol Petr: „Stali jste se účast-
nými božské přirozenosti a unikli
zhoubě, do níž svět žene jeho zvrá-
cená touha.“ (2 Pt 1,4) Duch svatý,
který působí v  člověku odevzda-
ném Pánu Ježíši, formuje v  něm
nové vlastnosti. Apoštol Pavel tyto
vlastnosti jmenuje: „Ovoce Božího

Ducha je láska, radost, pokoj, trpěli-
vost, laskavost, dobrota, věrnost,
tichost a sebeovládání.“ (Ga 5,22)
Jak jsme vděční, že Kristus svým
slovem a svým duchem umrtvuje 
v člověku zděděné zlé vlastnosti a
tvoří nové. Je to skutečný zázrak, za
který jsme nesmírně vděční. 
To je jediná cesta k proměně každé-
ho jednotlivce, ale i celého národa,
jediná perspektivní cesta pro národy
Evropy i pro všechny národy země.
Jiné cesty k vítězství pravdy a lásky
nad lží a nenávistí opravdu není.
Učitel národů J.A.Komenský to vě-
děl, protože to osobně prožil. Proto
také ve svých knihách obrací zrak
svého národa ke Kristu a k Božímu
slovu – k Bibli. 
V  knize Labyrint světa a ráj srdce
vydává svědectví, jak po dlouhém
hledání našel svého Zachránce v Je-
žíši Kristu a ten proměnil jeho nitro
– jeho zklamané a smutné srdce
proměnil v opravdový ráj. V  laby-
rintu světa našel v Kristu Ježíši ráj
pro své srdce. Komenský také viděl,
jak požehnaný vliv měla Bible na
mnohé generace našeho národa.
Proto odkázal národu Bibli jako nej-
vzácnější dědictví: „Na tebe, národe

český a moravský, vlasti milá, za-
pomenouti také nemohu… odka-
zuji tobě za dědictví knihu Boží,
Bibli svatou, kterouž synové moji
z původních jazyků do češtiny s pil-
ností velikou uvedli… Přijmiž to
tedy za svůj vlastní klénot, vlasti
milá, a užívej toho k  slávě Boží a
svému v  dobrém vzdělání.“ Bylo
by skutečně skvělé, kdyby se náš
národ vrátil k  Ježíši Kristu a ten
vzácný klenot – Bibli svatou, Boží
slovo přijal do svého života. Náš
národ by prožil duchovní proměnu
a pak by skutečně pravda a láska
zvítězila nad lží a nenávistí.
Na tyto duchovní hodnoty upozor-
ňoval náš národ i první prezident
Tomáš G. Masaryk, když řekl slova:
„Ježíš, ne Caesar - toť smysl našich
dějin a demokracie.” Bylo by velmi
žádoucí, aby tento citát i duchovní
hodnoty, na které prezident Masa-
ryk poukazoval, náš národ oprav-
du přijal a prožil pak skutečnou
duchovní proměnu. Za to se modlí-
me a tuto proměnu každému přeje-
me. Jedině Ježíš, ne Caesar dá smysl
a novou kvalitu života každému
člověku i celému národu.

St. Kaczmarczyk

Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí
Dokončení ze str. 1

Není to tak dávno, kdy v naší zemi
dominovala liberální teologie, která
říkala, že zprávy o stvoření obsaže-
né v 1. knize Mojžíšově jsou jen
pouhé mýty plné obrazů a symbo-
lických vyjádření. Možná se zdálo,
že věda definitivně porazila víru a
že náboženským představám o
vzniku světa definitivně odzvonilo.
Ovšem i přesto se někteří věřící
stále nebojí otevřeně přiznat, že věří
v jednoho Boha, Stvořitele nebe i
země, všeho viditelného i neviditel-
ného. Kde berou tu odvahu? Je
vůbec možné pod tíhou vědeckých
poznatků postavit se tváří v tvář
radikálním ateistickým darwinis-
tům, pro které Bůh vůbec neexistu-
je?
Jistě málokdo dnes předpokládá, že
svět byl stvořen v podobě, v jaké ho
známe dnes. To ostatně netvrdí ani
Bible. Boží Slovo však říká, že svět
byl stvořen, a to je myslím podstat-

né. A pokud někdo nesouhlasí, ať
dokáže, že tomu tak nebylo. Touto
větou samozřejmě moderní biologii
nevyvrátím a ani nechci, jen ukazu-
ji na jádro sporu, kterým je oblast
teoretická, vědecky nedokazatelná.
Domnívám se totiž, že stejně jako
není Boha možné vědecky dokázat
(není to ani potřeba), tak jej není
možné ani popírat. Pokud totiž
věda nemá důkazy, že něco je, tak
to ještě neznamená, že to neexistuje.
A Bůh není „to“, ale vyšší bytost z
jiného světa, kterou nelze lidskými
měřítky plně popsat, změřit, zvážit
a už vůbec ne vědecky vyloučit.
Kdysi jsem napsal do Českého bra-
tra článek „Aby měli volbu“ o legi-
timnosti křesťana rozhodnout se
pro takové vysvětlení vzniku světa,
který mu více vyhovuje, neboť víra
přece nezáleží na preferenci té či
oné vědecké hypotézy. Tím jsem
naznačoval hlavně fakt, že křesťan

není automaticky bludařem, když
se rozhodne nebýt darwinistou. 
K něčemu podobnému nás přece
Písmo nevyzývá, není-liž pravda. A
pokud známo, biblické zjevení je
silně kreacionistické.
Dodávám, že Darwin zřejmě ve
svých představách nahrazuje Boha
pojmem „náhoda“. Stalo-li se v his-
torii něco, co nelze vědecky proká-
zat, tak je vinna náhoda. Ano, slepá,
nic netušící a bez cíle pracující
náhoda, která za všechno může. Na
druhou stranu v případech, které
vysvětlit vědecky lze, z drtivé větši-
ny naopak náhoda nikde prokázá-
na není. Ku příkladu takový pří-
rodní výběr, ten je těžce nenáhod-
ný, ačkoliv se nám hledání partnerů
může jako náhoda zdát. Ale co to
povídám, zdání přece není vě-
decké.
Kreacionisté se na problém dívají z
jiného úhlu pohledu, než klasická
věda. Řekl bych, že ve veškerém
stvoření vidí Boží vtisk, stvořitel-
skou informaci o sobě samém,
obdobně jako ji vkládá autor do
svého obrazu. Už samotná argu-
mentace je možná pro akademika
nevědecká, ale přesto se nedá jen
tak odbýt jako nesmysl. Kdyby
nebylo malíře obrazů, nemohli by-
chom obdivovat nádheru jeho díla
nebo si máme myslet, že se ty barvy
slily náhodou?
Jak vidno, kreacionisté často pracu-
jí s úplně jinými veličinami než
vědci. Přesto však stále existuje ja-
kýsi tlak na církve, aby kreacionis-
mus odmítly jako nebezpečný feno-
mén, který ohrožuje vědu a chce
nastolit dobu temna. Mohu vás
ubezpečit, že většina kreacionistů
jsou myslím upřímní věřící. Svůj
vztah ke Stvořiteli vnímají hlavně
jako vděčnost za svůj život a jako
odpovědnost za svěřené přírodní
hodnoty. Vědu neignorují, ale 
v určitých oblastech preferují jiná,
alternativní vysvětlení. 
Více o problematice se lze dozvědět
na webu: www.kreacionismus.cz

Ivo Kraus

stvořitelský akt a darwinisté

(27.2.1850 v Ledčicích pod Řípem - 14.6.1932 v Loučeni u Nymburka)

Studoval teologii a filosofii ve Vídni, Halle n. S. a Edinburku, pak nastoupil
jako diasporní kazatel v Roudnici, byl vikářem ve Vanovicích u Boskovic,
farářem v Novém Městě na Moravě a 1877-1922 v Kloboukách u Brna. Stal
se seniorem a 1899 superintendentem. 1881 přijal do reformované církve
T.G. Masaryka. Pro svou pracovitost, vzdělání a organizační schopnosti se
těšil značné úctě, a tak zastával významné funkce na synodech a obdržel
různá uznání rakouská i zahraniční. 1918 se stal členem synodního výboru
Českobratrské církve evangelické. Jako výmluvný kazatel a řečník hovořil
na mnoha slavnostních shromážděních a zastupoval církev i v zahraničí - 
v Itálii, Švýcarsku a Skotsku. Toleranční slavnost 1881 v Kloboukách byla
podnětem k navázání zahraničních styků. Své ekumenické smýšlení rovněž
projevil, když 1920 přivítal amerického metodistického biskupa J. Atkinse a
metodistickou misii v republice vůbec.
Z jeho spisů připomeňme: Kristus v plamenech, Kralická v Kralicích, Pláč i
ples, Chléb života, O tom nejdůležitějším, Pamětní spis jubilejní slavnosti
toleranční 1881 a Po stu letech.
Přeložil některé spisy De Witt Talmageho, Smilese a J. Tullocha.
Vydal Katechismus mateřský, Elsnerův katechismus a s F. Kozákem postilu
Slova víry. 
Redigoval (spolu s F. Kozákem a J. Pelíškem) časopis "Hus" a přispíval do
četných jiných církevních časopisů.
Patřil k čelným představitelům českého protestantismu v 2. polovině 19. sto-
letí, o jehož osamostatnění a sjednocení usiloval.

Bohuslav Vik

Reformovaný superintendent
Ferdinand Císař

Nad Mk 14,2-9

Příběh o pomazání v Betanii je dobře znám. Mnohokrát byl již z kaza-
telny vykládán, takže k němu není teologicky co dodat. Přesto skuteč-
nost, že evangelisté nejsou zajedno co do identity protagonistky příbě-
hu, té, která vylila na Ježíšovu hlavu nardovou mast v domě Šimona
Malomocného, provokuje naši zvědavost. Matouš a Marek hovoří pro-
stě o nějaké ženě, Lukáš ji označuje za hříšnici, jinak řečeno prostitutku,
Jan však ji rovnou jmenuje: Marie, sestra Lazarova. Uvažme však, že
žena měla k osobní dispozici alabastrovou nádobku nardové masti
nesmírné ceny. To svědčí o jejím bohatství, jež lze těžko předpokládat u
ženy povětrné nebo u Marie. Ovšem kdo z Ježíšova okruhu mohl být
velmi bohatý, byla Jana, manželka Herodova správce Chuzy (L 8,3).
Mohla být také z první ruky informována o tom, že ortel nad Ježíšem již
nejvyšší kruhy vynesly a že již není úniku. Odtud také rozumíme
Ježíšovu výroku: učinila to k mému pohřbu. Tyto skutečnosti ukazují -
alespoň pro mne - více než na kohokoli jiného právě na ni. Zbývá snad
vysvětlit, proč Ježíši tolik záleželo na tom, aby se na její čin nikdy neza-
pomnělo. Inu, ta žena musela hodně, možná všechno riskovat. Vždyť
prozradila utajovanou skutečnost a její akt byl demonstrativní. To je
přece hodno ocenění! A je dobře, že se její čin trvale připomíná.
Kdybychom totiž my bohatí lidé neměli než Ježíšův příměr o velbloudu
a uchu jehly, znamenající praktickou nemožnost, aby se boháč dostal do
království nebeského, museli bychom si zoufat. Takto je žena zmarniv-
ší pro Ježíše Krista celé jmění i pro nás nadějí: Ježíš Kristus nezapo-
mene na to, co někdo učinil bez jakýchkoli podmínek z pouhé lásky 
k němu.

Jaroslav Kraus, 
Mariánské Lázně

Příběh o pomazání v betanii



V tomto roce v měsíci červnu si při-
pomeneme sté výročí narození čes-
ko-izraelského spisovatele Viktora
Fischla, oceněného kromě mnoha
jiných řádů a vyznamenání také
čestným doktorátem Evangelické
teologické fakulty Univerzity Kar-
lovy. Naši univerzitní představitelé
totiž dobře rozpoznali, že se spiso-
vatel a také překladatel poetických
knih Starého zákona z  hebrejštiny
do češtiny svým rozsáhlým dílem
zařadil mezi nejvýraznější osobnosti
naší literární současnosti a že je jeho
umělecký profil svým způsobem
naprosto ojedinělý. Na stránkách
svých děl zpracovává nejčastěji etic-
ká, filosofická, nejednou filosoficko-
teologická témata, o nichž jsme si
v neblahé totalitní minulosti odvykli
hovořit, i když je podvědomě stále
nosíme v sobě. Nelze jinak. A byl to
právě Viktor Fischl, kdo do naší pře-
technizované, pragmatické součas-
nosti opět vnesl duchovní rozměr, a
tak svým literárním dílem připo-
mněl dnešnímu konzumem a vněj-
ším efektem štvanému člověku zno-
vu jeho duchovní podstatu i jeho
etickou zodpovědnost. Navíc tak
učinil jazykem plným poetické krá-
sy, bohatosti a čistoty, jazykem jiskří-
cím metaforami, básnivými inter-
mezzy, též symboly a alegorií. Jeho
romány Kuropění, Píseň o lítosti,
Dvorní šašci a Zátiší s houpacím ko-
něm, též mnohé z  povídek lze bez
rozpaků a bez nadsázky zařadit ke
špičkám literatury světové.
Fischlovo literární myšlení je čisté,
průzračné a spisovatel neužíval ni-
kdy žádná z chapadla, jimiž bývá
někdy umělecká a myšlenková úro-
veň díla nahrazována. Sám ovšem
velmi dobře věděl, že plošná popu-
larita v dnešní společnosti většinou
nevyžaduje hloubku a etickou váž-
nost, které jsou mu vlastní. Cituji
jeden z „úspěšnějších“ receptů pro
tvorbu moderní doby, který spiso-
vatel úsměvně uvádí ve své knize
vzpomínek Prstoklady: „Třeba:
Smíchej dobře dva díly politických aktu-
álností se třemi díly sexu, vraž do toho
tři pětiny násilí a dvě pětiny narkoma-
nie, polej to celé pikantní polevou

z Moudré hlavy Guru X a nes na stůl.
Děkuji pěkně. To si to raději upeču po
svém.“
Popularita, peníze, sláva – to prostě
nebyly pro Viktora Fischla hodnoty
prvořadé. Ač patří beze sporu k naší
současné literární špičce, nestal se a
nestane se nikdy spisovatelem da-
vu. Snad o dav ani nestál, jistě ne o
jakýkoli dav. Jednou se mi svěřil: „To
víte, že mám radost, když mi lidé dávají
najevo, že se jim moje dílo líbí, že jim
něco dává, že si mě pro ně váží a mají mě
snad i trochu rádi. Ale mám radost,
když jsou to lidé laskaví. Ano, přeji si,
aby moje knížky četlo co nejvíce lidí,
ovšem lidí slušných, dobrých.“ Přání se
proměnilo ve skutečnost. Spisovatel
si získal věrné, vděčné čtenáře,
schopné docenit myšlenkovou,
uměleckou a etickou hloubku jeho
díla: Nové knihy, které se na kniž-
ním trhu postupně po roce 1989
objevovaly, byly čtenářskou obcí
netrpělivě vyhlíženy a na Fischlo-
vých autogramiádách se čekalo na
podpis celé hodiny.
Ve svých dvaadevadesáti letech do-
končil spisovatel svůj poslední
román, nazvaný Vy, soudci athénští.
V dopise se svěřuje: „… poslušně hlá-
sím, že jsem ten román o Sokratovi
dopsal … Má to jen o dvě stránky míň
než těch 400, na které jsem to měl roz-
vrženo, a zatím s tím jsem dost spoko-
jen. Teď ovšem přijde fuška spojená 
s opravováním a pravděpodobně i s
mnohým přepisem …Ten strach, že se
mi každou chvilku může něco stát, co
způsobí, že to nedopíši, a ten závod
s  časem vůbec byl na mne už trochu
moc, a musím si teď dát na chvíli pohov.
Vůbec jsem se rozhodl, že tohle bu-de
můj poslední román a že teď budu už
raději psát jenom povídky, protože každá
z  nich má větší šanci na to, že bude
dopsána…“
Když přejímal V. Fischl v Praze
v roce 2004 od Nadace Charty Cenu
Jaroslava Seiferta za své celoživotní
dílo, přednesl v Karolínu rétoricky i
obsahově dokonalý projev a své
vystoupení ukončil slibem, že bude
psát až do posledního dechu. Audi-
torium povstalo – nadšené, vděčné i
dojaté zároveň. 

„Děkuji za tu cenu, děkuji za krásná
slova laudatia, přijímám je s  pokorou,
ale i s  velkou hrdostí … Já slibuji, že
budu psát až do posledního dechu. Dělal
jsem všelijaké věci za svého dlouhého
života, všechno bylo krásné, ale nikdy
jsem nepřestal cítit, že moje životní
poslání je psát. Psát, vyprávět, vykládat
složitosti osudů a životů. A to si přeji
velice dělat i nadále až do posledního
dechu …“
A tak se i stalo. I když brzy po svém
návratu z  Čech do Izraele Viktor
Fischl nešťastně upadl a zlomenina
kyčle byla podle názoru lékařů pro
slabost srdce neoperovatelná, jeho
duševní svět a věrnost dílu zůstaly
nedotčeny, jakož i humor, nadhled a
nevyléčitelný optimismus. Jen dopi-
sy omezil na naprosté minimum,
ne-li zcela, neboť všechny své síly
šetřil pro milovanou literární práci.
Dostál svému slibu a na jeho psacím
stole zůstalo několik povídek, které
však již vyprecizovat a připravit
k  tisku nestačil. A kdyby nebylo
vynalézavosti, píle a houževnatosti
paní Liy Skálové, která pomáhala
Viktoru Fischlovi už s finální úpra-
vou románu o Sokratovi a po jeho
smrti (28. května 2006) uspořádala
celou jeho rozsáhlou písemnou po-
zůstalost pro Památník písemnictví
v Praze, nemohli bychom dnes při-
vítat na svět ke stému výročí Fisch-
lova narození nové literární dílo,
dílo posledních spisovatelových
dnů Povídky odjinud.
„Povídky odjinud… se mi často zdají
nebýt z  tohoto světa. Odehrály se na
Dálném východě, anebo se zrodily z to-
ho, co o této části světa vím. Přeskakují
ze země do země a ze světadílu do světa-
dílu a jejich náměty jsou zrovna tak
pestré a rozdílné jako ty země samy …
Jednoho dne jsem navíc zjistil, že jedno-
tlivé příběhy někdy vyrůstají nějakým
logickým řazením vlastně jeden z dru-
hého, takže z nich nakonec může vznik-
nout celý řetěz nových krátkých literár-
ních děl, které jedno s druhým nějakým
způsobem souvisí. Tak mi – zdá se –
místo hrstky povídek vyrůstá pod ruka-
ma nová kniha. Z té vám chci teď před-
čítat.“

Milada Kaďůrková
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viktor Fischl: Povídky odjinud 

Terezín – smutné město se smut-
nou historií. Ač doba pokročila a
městští radní se opravdu usilovně
snaží o to, aby město dostalo v sou-
časnosti trochu jiný ráz, moc úspěš-
ní v  tom úsilí nejsou. Toto město
pravděpodobně nikdo nikdy ne-
zbaví provždy dané nálepky – nej-
většího koncentračního tábora v čes-
kých zemích. Prošlo jím za druhé
světové války 140000 převážně ži-
dovských mužů, žen a dětí…
To je historie, kterou nesmíme za-
pomenout ani vymazat z paměti,
ale přes všechnu tu hrůzu si je
třeba uvědomit, že 

AM ISRAEL CHAJ
– IZRAEL ŽIJE!

Ano, Izrael nezahynul, ale žije a to
je důvod k radosti, kterou se sdru-
žení Operace Ester rozhodla na
tomto místě utrpení proklamovat.
Před pěti léty napadla tahle myš-
lenka naši členku a současně člen-
ku Kostnické jednoty Ludmilu
Hallerovou. Oslovila nás s tím, že
je třeba právě na tomto místě zdů-
raznit, že  vzdor snahám nepřátel a
atmosféře, která v Terezíně panu-
je, Židé přežili a žijí! 

Řekla, pojďme, udělejme v Tere-
zíně pravidelná setkání bez vzpo-
mínání na hrůzy, ale naopak setká-
ní plné radosti, zpěvu a tanců.
Radujme se právě zde, kde je vše
sevřené přestálými hrůzami. Vždyť
přece vidíme, Pán Bůh nedovolil
nepřátelům, aby zvítězili a aby se
jejich plány naplnily. Židé existují
a mají svůj prosperující stát. 
Od dob války se našlo, a růžky vy-

strkuje, mnoho větších či menších
nenávistníků, kteří by rádi Židům
uchystali stejný osud, jaký pro ně
měl připravený Hitler. Naše orga-
nizace však celou svou podstatou a
zaměřením stojí na straně Izraele a
Židů.
Dne 19. 5. jsme se už po páté sešli
v  terezínském kulturním domě.
Záštitu nad celou slavností ochot-
ně poskytla paní starostka Růže-

Z pátého setkání v terezíně

Již po desáté v neděli odpoledne 10. 6. 2012 ožijí Libčice nad Vltavou fes-
tivalovým dění. Na jubilejním desátém ročníku se sejdou křesťané a Židé,
aby společně dali najevo, byť „tichým hlasem“, svou touhu po pokoji a
míru ve Svaté zemi.
Tradičně festival zahájí ekumenická bohoslužba ve 14:00 v katolickém kos-
tele, kterou povedou zástupci katolické i evangelické církve a židovských
obcí. V 15:15 se rozběhne hudební program na zahradě při katolickém kos-
tele a od 16:00 i v kostele evangelickém. V panelové diskusi na téma „Proč
miluji Izrael“ na farní zahradě během odpoledne se budeme moci setkat
například s  rabínem Shumi Berkowitzem (hnutí Masorti), Dr. Leo
Pavlátem (ředitel Židovského muzea), Veronikou Barátovou (katolická
Komunita blahoslavenství),  Mgr. Danielem Hermanem (ředitel ústavu
pro studium totalitních režimů). Na festivalu bude znít hudba od tradiční
židovské až po folkovou. Uslyšíme například skupinu Ester, Dášu
Voňkovou Andrtovou, Karla Diepolda, Slávka Klecandra, skupinu Klec a
Geshem a řadu dalších. Můžeme se tedy těšit nejen na spoustu zajímavé
muziky, ale i na mnohá setkání se zajímavými lidmi z církve i z židov-
ských obcí a také na na osobní setkání se spoustou obyčejných lidí, jimž
leží na srdci osud země, která je skutečně svatou pro mnohé a i jednou
z kolébek naší civilizace.
Srdečně zveme všechny lidi dobré vůle.
Bližší informace naleznete na www.peplum.cz nebo na Facebooku Tichý
hlas pro Svatou zemi 
http://www.facebook.com/events/241783619263725/
Projekt se uskutečňuje za finanční  podpory Ministerstva kultury ČR a
Města Libčice nad Vltavou. 

na Čechová. Začátek byl impo-
zantní, sál rozezvučelo troubení
šofarů, potom zněly radostné ži-
dovské písně, básně Delicie Ner-
kové a v jejím podání osobní záži-
tek z  návštěvy Terezína. Zahrál
nám houslový virtuos, Alexandr
Shonert a mnoho dalších. Svým
slovem celé shromáždění obohati-
la „babička“ Ludmila Hallerová a
do programu přispěl také bratr
Karel Sedláček ze spřátelené orga-
nizace ICEJ. Opravdu radostné
byly izraelské tance skupiny z Ús-
tí nad Labem „SimchaT“ pod
vedením sestry Lydie Martykano-
vé, která roztančila celý sál. V tom-
to radostném duchu se neslo celé
sobotní odpoledne, které jsme
zakončili symbolickým ukonče-
ním šabatu – havdalou, kdy jsme
zapálili čtyřpramennou svíci, při-
voněli ke koření a ochutnali slad-
ké víno. 
Nemalou radost nám způsobila
žena z Izraele, kolemjdoucí turist-
ka, která se nechala zlákat židov-
skými písničkami znějícími z otev-
řených oken. Pověděla nám něco o
sobě, a když jsme se v Praze roz-

cházeli, byla dojatá a přiznala, že
setkání s  námi, nějak „jinými
křesťany“, jí od té chvíle změní ži-
vot. Bylo to pro nás ujištění, že
cesta, kterou jsme zvolili, je dobrá
a Bohu milá.
Tak už v  předstihu zvu k  účasti
zase za rok v Terezíně. Dostane-li
se Vám do ruky pozvání, neváhej-
te a přidejte se k nám.

Marta Srbová 
předsedkyně Operace Ester

Sesstra Ludmila Hallerová
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Českobratrská církev evangelická

BOROVá u POLIČKy – Ne 9.30 h
Borová u Poličky č. 30, j. Miloš
Lapáček, 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,
f. Marek Váňa

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
Sedláčková, a f. David Sedláček

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

bohoslužby
ODBOR KŘESťANSKé SLuŽBy CHRu-
DIMSKéHO SENIORáTu pořádá Pod-
zimní pobyt (nejen) starší generace
v rekreačním středisku v Chotěboři.
Termín: 1. září - 8. září 2012.
Cena: 2000 Kč.
Uzávěrka přihlášek 30. 6. 2012
Informace a přihlášky předá Hana
Capoušková na adrese: 
hana.cap@seznam.cz
tel.: 777 877 080

č. 3

inzerce
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Dílo Ivanovo je rozsáhlé, desítky
soch, desítky výpovědí. Jedna vý-
pověď je však společná celému
Ivanovu dílu. Je to, obrazně i do-
slova, vztah nebe a země, vztah
Stvořitele a stvoření. Vlastně Ivan
svými sochami kázal o životě mezi
nebem a zemí, o člověku před
Bohem. Kázal, jak se má správně
kázat: srozumitelně, nevtíravě,
s  věrností a přesvědčivostí, bez
prvoplánových ilustrací. 
Řada námětů jeho soch vychází
přímo z biblického textu: Vyhnání
z  ráje, Sloup ohnivý, Sloup obla-
kový, Místo, na kterém stojíš,
Udeř holí. To Ivana oslovil biblic-
ký verš, který řadu měsíců i let
promýšlel. Naposledy to bylo „Já
jsem Alfa i Omega“, „Kámen,
který stavitelé zavrhli, stal se
kamenem úhelným“: to jsou bib-
lické myšlenky, na něž sochař své
pískovcové kázání vytvořit již
nestačil.
Pískovcová plastika z r. 2004 nese
jméno „Nebe a země“. V následu-
jícím roce ji použil na rodinnou
novoročenku. Novoročenkám Ji-
lemnických dominovaly kromě
fotografií Ivanových děl biblické
texty, vždy zdaleka největším pís-
mem. Novoročenka z  roku 2005
nese vedle plastiky „Nebe na ze-
mi“ i biblický text, žalm 115,16:
„Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi
dal však lidem.“
Ivanova tvorba se pohybuje mezi
těmito dvěma prostory a časy:
nebem a zemí. Ivan věděl, že nebe-
sa patří Hospodinu, i když dal
zemi lidem. 
Co jsou to nebesa? Nebesa jsou i
časoprostor, který člověk uvidí,
když zvedne hlavu a podívá se
nad sebe. „Vidím tvá nebesa, dílo
tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi
tam upevnil…“ zpívá žalmista
v žalmu osmém na loňské Ivanově
novoročence. Nebesa jsou ale také
časoprostor, který člověk uvidí,
když zavře oči, ztiší mysl a řekne:
„Hospodine, chválím tě, že jsi
mým Stvořitelem i Spasitelem.“ 
Ale zemi dal Hospodin lidem. Iva-
novi dal Hospodin na zemi mno-
ho darů.
Především dal Ivanovi Hořice.
Město kamene, hořických trubi-
ček (obří hořická trubička byla
jednou z  mála Ivanových „pro-
fánních“ soch, které nestačil udě-
lat a udělat moc chtěl). Hořice
byly Ivanovi dětstvím a mládím,
byly mu místem, kde ho do širo-
ka, byť velmi nenápadně vzdělá-
val jeho otec Alois Jilemnický,
muž nejen vzdělaný, nýbrž i
moudrý, aby lásku k  tradicím i
k  evangelické víře svým dětem
nevštěpoval násilně. V  Hořicích
našel Ivan materiál pro formová-
ní svých sochařských kázání,
hořický pískovec v  jeho dílech,
myslím, převažuje. Hořice, kou-
sek země, již dal Hospodin li-
dem, se staly i místem Ivanova
ateliéru, místem snad nejmilej-
ším.
Hospodin dal Ivanovi na zemi
vzácnou manželku a výborné děti,
také přátele. Ivan byl někdy i 
přítel nesnadný; byla mu vlastní
přímost, ale nikoli diplomatická
uhlazenost. Ale že břitké slovo
provází Ivanův mírný a laskavý
pohled, neviděl každý. 

Hospodin dal Ivanovi také vnitřní
i vnější zrak a jejich propojení.
Vnější oči měl Ivan většinu života
slabé, a tak si pomáhal silnými
brýlemi. O to ostřejší měl oči vnitř-
ní, jimiž obraz ze sítnice přetvářel
do podoby svých soch. Tak vznik-
la jeho kamenná a dubová kázání,
výpovědi o světě, jak jej Ivanovy
vnější i vnitřní oči viděly.
A pak dal Hospodin Ivanovi na
zemi ruce, dláta a špičáky, dubové
dřevo a pískovec i opuku.
Zemi dal Hospodin lidem, zatím-
co nebesa patří Hospodinu. Iva-
nova socha „Nebe na zemi“ však
připomíná, že mezi oběma živly
existuje spojení. I tohle spojení
Ivan znal. Přestože miloval Starý
zákon se vší jeho zemitostí, byl
křesťan. A co je křesťanství se
svým Božím vtělením v člověku
Ježíši jiným, než právě „nebem na
zemi“? To není „ráj na zemi pro
člověka“, nýbrž skutečnost, že
Hospodin miluje zemi právě tak
jako nebe, tedy že miluje člověka
se vší jeho člověčinou. Že když
Hospodin řekl „miluj bližního
svého jako sám sebe“, sám jde
v  tom příkladem. Bůh je člověku
bližním, to je nebe na zemi. 
To Ivan poznal zejména v těžkých
chvílích: když umřel jeho syn
Tadeáš, když Ivana samotného

před několika lety zle polámalo
auto. A když mu lékaři zjistili tu
vážnou diagnózu. Jako každý člo-
věk se i Ivan lekl a bál. Ale viděli
jsme na něm, jak právě v  té
poslední době ho neslo vědomí, že
nebesa i na zemi promlouvají lás-
kou. 
Nakonec Ivan věděl, že zemře. „Já
umírám,“ řekl jedné z návštěv, ale
v očích měl smíření a snad i něco
jako radost. Jistě ne radost ze
smrti, ale radost z  toho, že smrt
není koneckonců koncem nejkon-
covatějším. Nad smrtí je Boží lás-
ka, vzkříšení, návrat smyslu a –
království Boží. To Ivan věděl.
Nakonec dal Hospodin Ivanovi,
jeho pozemskému tělu, na zemi
místo posledního spočinutí. Verš
ze žalmu 115. pokračuje velmi
vážně: „Nebesa, ta patří Hospodinu,
zemi dal však lidem. Mrtví nechválí
už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestu-
pují v říši ticha.“ (Ž 115,17) To zní
velmi nenadějně, takže mnohé na-
padne, „to snad ani není v Bibli!“ 
Dočtěme však do konce! Další verš
žalmu, dodává podstatné: „Avšak
my budeme Hospodinu dobrořečit
nyní i navěky.“ (Ž 115,18) Totiž:
mrtví nechválí, ale my, my, kteří
víme o všem dobrém, jež Hospo-
din dal člověku na zemi, my bude-
me Hospodinu dobrořečit nyní i
navěky. Ivan patřil a patří zcela
jistě k těmto „my“, byl a zcela jistě
je jedním z těch, kteří budou dob-
rořečit Hospodinu navěky. I nyní. 
A to je naděje pro loučení s Iva-
nem: Ivan i nyní chválí Hospo-
dina. Chválil jej svým dílem na
zemi, chválil jej i v  posledních
dnech svého pozemského života a
chválí jej i nyní, když za zemi za-
nechal své tělo a dílo, ale on sám
vešel do Hospodinovy slávy na
nebesích.

Pavel Klinecký

nebesa, ta patří hospodinu, 
zemi dal však lidem
3. května 2012 zemřel po delší nemoci český sochař a grafik ivan jilemnický.
Při rozloučení v hořicích zaznělo kázání, z něhož vyjímáme podstatné.

KřesťAnsKý dětsKý táboR
"tAjemství KRálovny esteR"

s výuKou AngliČtiny

Křesťanské sdružení POHODA
srdečně zve všechny děti ve věku
od 6 do 16 let na letní tábor, který
se bude konat od 25. 8. do 1. 9.
2012. Stejně jako v předešlých
letech bude probíhat výuka ang-
ličtiny, kterou povedou zkušení
američtí lektoři z baptistických
sborů v USA . Angličtině je každý
den věnována jedna výuková
lekce a pak se rodilí mluvčí účast-
ní spolu s dětmi všech her a tábo-
rových aktivit. Máme připrave-
nou celotáborovou hru na téma
Královna Ester. Budeme zpívat
české i anglické chvály a chybět
nebude ani oblíbený baseball a
další sporty. 
Pojedeme do chatkového tábora v
Čichořicích nedaleko zámku
Chyše. Areál tábora se skládá ze
čtyřmístných chatek a hlavní
budovy, ve které je kuchyň a jídel-
na. Sociální zázemí je v další
zděné budově. O děti se bude sta-
rat tým zkušených vedoucích -
křesťanů, kteří tyto tábory připra-
vují již řadu let. Cena tábora je
2100Kč. Další informace, přihláš-
ku a fotografie z předešlých tábo-
rů najdete na webové adrese
www.kspohoda.com nebo může-
te zavolat na telefon 728269095
Hedvika Plevková.

modlitba 
za domov

Ekumenická rada církví v  České
republice vyhlašuje ve spolupráci
s  Národní sítí místních akčních
skupin České republiky u příleži-
tosti ekumenické slavnosti Mod-
litba za domov 2012 výtvarnou
soutěžní přehlídku pro děti a
mládež na téma Nová standarta
„Pravda vítězí“
Na standartě prezidenta ČR je
znak České republiky složený ze
zemských znaků, na kterých jsou
erbovní zvířata. Ta symbolizovala
statečnost, poctivost a pomoc
svým pánům hájit dobrou věc. 
Nyní hledáme nový obraz pro tak
důležité heslo Pravda vítězí, který
bude vyjadřovat pokoru, víru a
naději. Obraz může být konkrétní
(osoba, zvíře, rostlina, věc) nebo
abstraktní (linie, barvy a tvary).
Soutěžní práce mohou mít podo-
bu barevné kresby návrhu, nebo
podobu papírovou, nebo textilní
koláže, nejlépe v provedení textil-
ní technikou. Formát práce čtve-
rec 30 x 30 cm napodobující tvar
standarty. 

Věkové kategorie 
I. předškolní děti 
II. žáci do 10 let 
III žáci do 15 let 
IV studenti nad 15 let.

Termín ukončení soutěže:
30. září 2012 

Adresa: 
Ekumenická rada církví v  ČR,
Donská 5, 101 00 Praha 10.

Další informace na
www.ekumenickarada.czwww.m
odlitbazadomov.cz 

Kontakt:
Ekumenická rada církví, 
Donská 370/5, 101 00 Praha 10, 
tel.: 271 742 326


