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Neumím hrát na varhany (přizná-
vám nerad). Manuál ovládám, prsty
mi běhají dobře, ani spojek se nebo-

jím. Ale šlapat pedál, to neumím – a
kdo neumí pedál, neumí nic. Bez
temných pedálových basů se varha-
ny neobejdou.
K varhanám bych přirovnal mod-
litbu; ta také potřebuje různé polo-
hy. Některý člověk ji vyhledává,
když je mu zle. V úzkosti vzdychá
k Bohu. Ve stresu vysílá střelné
modlitby. Na tom není nic haneb-
ného (schválně, jestli odhadnete,
kolikrát v žalmech zazní: „Hos-
podine, pospěš mi na pomoc!“).
Ale najdou se i lidé se zcela opač-
nou modlitební praxí. Věnují se
převážně světlým místům života,
jen chvály, díky, chvalozpěvy. A to,
co je temné a trpké, naopak z dialo-
gu s Bohem vytěsňují. Neumějí
pedál.
Jakub k tomu říká, že k modlitbě
patří obojí: Je někdo z vás skleslý? Ať

se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať
prozpěvuje Pánu! Chvíle plné rados-
ti, ale i smutku; klid rodinného veče-
ra, ale i pracovní vypětí před termí-
nem; pocit zmaru, ale i uspokojení 
z dobré práce… Modlitba má vstou-
pit do celého života, do všech jeho
poloh.
Jak můžeme rozšířit své modlitební
rejstříky, ptáte se? Luther pojmeno-
vává dvě velké překážky modlitby:
nedostatek odvahy a nedostatek
lásky. Troufnu si dodat, že odvahu
potřebujeme především pro chvíle,
kdy máme Bohu předložit své trá-
pení nebo svou vinu. Lásky se nám
naopak nedostává tehdy, když si
světlé chvíle ponecháváme sobecky
pro sebe a ignorujeme toho, kdo
nám je daroval.

Jiří Bureš, 
farář ČCE Chomutov
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Poselství k 19. neděli po sv. trojici

Psát o vlastní smrti je jev velmi zříd-
kavý. Nevzpomínám si, že bych sly-
šel nebo o někom četl, že by vyprá-
věl a psal o své vlastní smrti s tako-
vým klidem, jako to učinil apoštol
Pavel ve svém listě k Filipským.
Rozvažuje o své misijní práci, o jejích
těžkostech způsobených odpůrci
evangelia, kteří jej dostali do vězení,
což je ku prospěchu evangelia; tak
píše apoštol a přitom sám sebe nazý-
vá vězněm pro Krista. Kristus je jeho
pánem, jenž rozhodne, zda bude
oslaven Pavlovým životem nebo
smrtí: „Táhne mne to na obě strany,“
k životu i ke smrti, sděluje nám
apoštol (Fp 1,23). My bychom při
takovém rozhodování rychle dali
přednost životu před smrtí. Způsob
našeho života je naprosto jednoznač-
ně jednosměrný. V tom se shoduje-
me s obecným pocitem, který bezo-
hledně staví život nad smrt, a tak
absolutně, že smrt pokládá za nepří-
tele, jehož je třeba se bát a se vystří-
hat. Celá kultura západní Evropy
vyhlásila smrti boj na život a na
smrt.
Čím to je, že Pavel nestaví život a
smrt proti sobě, ale vedle sebe jako
stejnou možnost, jak sloužit Bohu?

Je to tím, že Pavel už je dál než my 
v myšlení své víry, nežije pod vlá-
dou smrti v temnotě, která ke smrti
patří, ale ve světle Kristově. A to také
je, či má být postoj každého věřícího
v Krista. Smrt byla na kříži vyřízena.
Kdo věří v Krista, má již život věčný.
Od Boha a jeho lásky už jej nic ne-
může odloučit. Ve světle víry smrt je
epizoda, žádná tragédie. Ospra-
vedlnění vírou škrtlo hřích a smrti
vzalo její moc. Apoštol Jan se dovedl
radovat více než kdo jiný nad ukon-
čením moci smrti a nad vládou živo-
ta. Tak výsostnou radost pocítí kaž-
dý, kdo se s ním vydá na Golgotu 
k Ježíšovu kříži. Tam si věřící uvědo-
mí, že byl uveden do života věčného
svou vírou v Krista. 
Kdykoli jednáme o smrti a věčném
životě, musíme odmítnout svůdné 
a falešné učení o nesmrtelné duši. 
V Krista Pána věříme, ne v nesmrtel-
nou duši. Tato platonská filosofie
učila, že život člověka nezáleží jen 
v krátkosti, ale nadto ve věčnosti, 
k níž byl stvořen. Svou duší a svým
rozumem participuje na božském
životě. Tady se platonská filosofie
rozchází s křesťanským učením, kte-
ré nedává duši ani rozumu tolik

schopností, kolik jich dostávají od
Boha v Božím slovu, v tom nejvyš-
ším činu a daru od Boha. Bod kon-
taktu mezi vírou a platonským idea-
lismem je příliš úzký, aby se na něm
mohla rozvinout nějaká spolupráce.
Křesťanská víra nemá v tom idealis-
mu skutečného spolubojovníka.
Obdivuhodně se reformátor Luther
vyslovil o nesmrtelnosti, učinil to
biblicky a křesťansky takto: Nesmr-
telný je ten, s kým Bůh mluví a když
s ním mluví, chce s ním mluvit až na
věčnost. Tak nás stvořitelské Boží
slovo povolává k existenci, nikoli
my sami konstitucí své duše.
Víra v Krista přináší věčný život. Je
pravda, že tato víra netriumfuje ještě
nad smrtí, avšak přinutí ji k radikál-
ní změně, totiž aby se nevytahovala,
jako by nad ni nebylo. Smrt to totiž
ráda dělá, nasazuje si masku hrůzy,
aby se jí všichni báli. Věřící člověk
má počítat s její hrou, ale ještě více 
s Božím slovem jako pramenem vše-
ho spasitelného a dobrého poznání
pravdy a lásky. Nechá-li se však od-
stavit od Božího slova, propadá vše-
lijaké bázni, zejména bázni ze smrti,
která zpětně způsobuje, že místo

apoštol rozvažuje o své smrti

ZaoStřeno na BlíZKo

Dokončení na str. 2

Vděčnost je nedílnou součástí křesťanova života. V nadpise cito-
vaná výzva k vděčnosti je v Pavlově dopisu do Kolos součástí či
završením hluboce významné výzvy či prosby "Ve vašem srdci ať
vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné
tělo. A buďte vděčni" (Ko 3,15). Pavel nevyjmenovává, co všechno
má být předmětem vděčnosti. Bohu patří vděčnost za celé stvoře-
ní, za naše místo v něm a za jeho osobní zájem o jednoho každé-
ho z nás. Máme být vděčni za druhé lidi, za živou i neživou příro-
du, za zákony, které ve vesmíru platí (k tomu viz např. článek
"Nečas, J.: Buďme vděčni za Newtonovu konstantu" ve čtvrtletní-
ku Okruh a střed 2009, č.1). Z našich životů se často vděčnost
vytrácí či se dostává až na nějaké vedlejší místo. Potřebu vděčnos-
ti mají připomenout "Dny vděčnosti za stvoření", k jejichž pořá-
dání během září a října vybízí Ekologická sekce České křesťanské
akademie ve spolupráci s Českou křesťanskou environmentální
sítí a Poradním odborem pro otázky životního prostředí při SR
ČCE (PO ŽP ČCE). V rámci Dnů vděčnosti za stvoření mohou být
uspořádány tematicky zaměřené bohoslužby, přednášky, besedy,
vycházky do přírody, konkrétní akce pro zlepšení životního pro-
středí atd. Lze navázat i na tradiční slavnost díkůvzdání za úrodu.
Záleží na místních potřebách, možnostech a iniciativě. Teď je
vhodná doba ohlédnout se za letošními Dny vděčnosti.
Ve zmíněném období do všech křesťanských církví směřuje výzva
"Do kostela na kole". Jde v ní o to nepřeslechnutelně říci: "Nechte
doma auto a použijte místo něj kolo." A v podtextu je, aby to neby-
lo jen třetí zářijovou neděli, nýbrž aby si účastníci akce uvědomi-
li, že to bez auta jde a že environmentálně příznivý způsob dopra-
vy lze použít i jindy. Rozhodně neznamená, aby cyklistika nahra-
zovala pěší chůzi a není namířena ani proti hromadné dopravě. 

... a buďte vděčni

Dokončení na str. 2

Poděkování dárcům
Srdečně děkujeme těm, kteří vstřícně zareagovali na naši výzvu a posílají své
příspěvky na tiskový fond. Pro Vaši informaci – náklady na tisk 1 čísla et
(pouze tiskárna a distribuce bez ostatních nákladů mzdových a provozních)
je kolem 13.000 Kč.
Dary, které nám posíláte, můžete použít ke snížení svých daní. Pokud bude-
te potřebovat potvrzení pro tento účel, sdělte tuto skutečnost do redakce et.
Máme velkou naději, že s vaší pomocí dokončíme i tento vydavatelský ročník.
Přijaté dary budeme postupně uvádět od příštího čísla.

tomáš Paulus – ekonom sdružení

Šípky

Dozrály plápolavé šípky,
tři pruty vkládám do vázy.

Kéž nás Duch Boží od kolíbky
až k jámě hrobu provází.

Petr KuKal
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na hoře BZí
Skoro sedmdesát bratří a sester se v neděli 9. září zúčastnilo tradičního
shromáždění na místě, které se nalézá na jihovýchod od Plzně blízko
Nepomuka. Organizuje je každoročně Korandův sbor Českobratrské
církve evangelické v Plzni. Kněz Václav Koranda starší vyvedl dne 
14. září 1419 na výšinu se skalnatým vrškem plzeňský lid v rámci tak
zvaných poutí na hory, jimiž počínající husitské hnutí demonstrovalo
svoji věrnost Husovu odkazu. Kněz Koranda zde vyhlásil před tisíci-
hlavým zástupem první husitský manifest. V něm už byly vlastně for-
mulovány základy pozdějších čtyř artikulů pražských.
Na letošním shromáždění kázal br. Doc. Mgr. Dalibor Antalík ThD ze sboru
ČCE v Bukovce, a to na text Mt 5,13-16. Kazatel položil důraz na Ježíšovo
slovo "vy jste sůl země" a "vy jste světlo světa". Nikoli tedy: snažte se být, pří-
padně hleďte, abyste byli... Jste sůl země a světlo světa - nyní a teď, již svojí
pouhou existencí. Není zapotřebí a ani žádoucí, abyste na potkání zdůraz-
ňovali, že je vaším posláním umravňovat národ, že představujete strážce
křesťanských tradic a že nejrůznější sociální aktivity se bez vás neobejdou.
Pročež k tomu potřebujete náležité prostředky. To byste byli na nejlepší cestě
k tomu, abyste sůl, jíž jste, připravili o její slanost, a světlo, jímž jste, přiklo-
pili "kbelcem", jak praví Kraličtí. Úzkost, že by se tak mohlo stát, že se právě
hraje o slanost soli a jas světla, prostupovala Korandovy posluchače onoho
14. září 1419 na hoře Bzí. Říkali si: Od Husa víme, že jsme sůl země a světlo
světa, jsme však tlačeni k tomu, abychom sami tu sůl znehodnotili a to svět-
lo přidusili, což nemůžeme pro ztrátu svých duší připustit, byť hrozba byla
sebevětší. Proto se rozhodli jednat a vyzvali: "Za 14 dní Na křížkách!" (nej-
větší shromáždění husitského lidu).
Podobná úzkost mě při poslechu kázání na tomtéž místě dne 9. září pře-
padla. Byla to úzkost, zda má církev, hledající aktuálně světských věcí,
neztrácí v těchto dnech postupně slanost a neohlíží se - vědouc nevě-
douc - po kbelci, jímž by přikryla své světlo. Ještě že večeře Páně pod
jasným Božím nebem, při níž jsme vytvořili veliký polokruh (vysluho-
val kazatel spolu s farářem a seniorem br. Hamarim), rozptýlila mé
chmury - do doby, než je zase přivolá právnická rétorika představitelů
církví v záležitosti církevních restitucí.

Jaroslav Kraus, Mariánské Lázně

Proč?
Na masopustní úterý roku 1611 zabili rozhněvaní Pražané čtrnáct františkán-
ských mnichů. Vojsko Leopolda Habsburského se tehdy snažilo probít z Malé
Strany na druhý břeh Vltavy a tito řádoví bratři mu byli v reformační Praze
potenciálním vysoce organizovaným spojencem. Po čtyřech stech letech jejich
spolupráci s Leopoldem nedoložíme. I proto, že o výběru archivovaných fondů
rozhodovali pobělohorští vítězové. Aktivní zasahování mnichů do válečných
střetů - třeba v Brně r. 1587 – je však vícekrát doloženo.
Těch čtrnáct má být nyní blahořečeno. Za to, že padli v mocenském konfliktu?
Takových byly miliony. Za to, že se v místě, kde byli pohřbeni, začaly objevovat
„mimořádné úkazy“? Tomu snad nevěří ani osvícení katolíci. Hořkou pachuť
pak té akci dává termín, který je k blahořečení zvolen. Nikoli masopust, ale 13.
říjen, den vydání tolerančního patentu. Po přesunu svátku Cyrila a Metoděje 
z května na předvečer upálení mistra Jana Husa je to další tah, který má pře-
hlušit, co v naší zemi z reformace ještě zbylo.

Emanuel Vejnar

Z církví doma i ve světě
růstu v Božím slovu se vracíme zpět
do pohanských úzkostí a nejistot.
Od doby velké reformace, která
byla obdařena poznáním shůry
(zjevením), církev se potácí nejistá
ze změn, jimiž musí projít. Přes
všechny opačné proklamace opou-
ští Boží slovo zapomínajíc, že trvan-
livost a pevnost je darována těm,
kdo Boží slovo čtou, slyší a na něm
budují všechen vnější i vnitřní život
církve.
Jen s Božím slovem jsme na straně
věčného života. Ještě netriumfujeme
nad smrtí. To teprve přijde. Ale nutí-
me ji k radikální změně. Svým obe-
censtvím s Kristem, svou vírou jsme
ji ochočili tak, že z jejího kdysi ne-
změnitelného charakteru zůstalo
cosi provizorního, co si stále nasazu-
je masku hrůzy, ale již nezpůsobuje
bezmezný strach: věřící nestojí jen
před smrtí, ale hlavně před Bohem,
jemuž se musí zodpovídat za všech-
ny skutky své. Tato starost převyšu-
je strach před smrtí. Apoštol s ní kal-
kuluje jako s něčím, co je v jeho
moci, nad čím sám vládne: „Přeji si
odejít a být s Kristem“ (Fp 1,23). 
Z jeho přání „odejít“ slyšíte dvojí:
že je pánem nad smrtí, nečeká na ni
v čekárně až přijde. I v tomto ohle-
du apoštol ukazuje, že je před námi,
je to křesťan, jaký má být, ale záro-
veň nám dává na vědomí, že ne-

chce v nás vzbuzovat duchovní zá-
vist, nýbrž touhu po napodobení.
Přál bych si, abychom my, obyčejní
věřící křesťané, přemítali ve své
duši o smrti jako o pasáži, která ve-
de k věčnému životu a k začátku
dokonalého společenství s Bohem.
Pasáž neznamená nic konečného,
definitivního, nýbrž něco, co ne-
má jiný smysl než je pokračování.
Nikdo nechce v pasáži uvíznout,
ale dostat se do zamýšleného cíle.
Křesťana nezajímá smrt, ale Bůh, 
k němuž smrt nechtíc ukazuje. Smrt
a vzkříšení našeho božského Mistra
nasytí dokonale představu, kterou
máme o vítězství nad smrtí a o věč-
ném bytí s Kristem.
Do eschatologického myšlení prvot-
ní církve i našeho současného myš-
lení zasahuje nejprve Ježíšova zvěst,
kterou zná nejstarší evangelium
Markovo: „Přiblížilo se království
Boží.” (Mk 1,14) Z věčnosti k nám
přichází, vstupuje do pozemských
náboženských, ale také politických
struktur. Boží království se stalo
vedle posledního soudu Kristova
nejvyšším soudem, k němuž se od-
volávají a odvolávali ti, kdo v při-
cházejícím království, v jeho sprave-
dlnosti, svatosti, pokoji a lásce spat-
řili Boží normu, která už dnes před-
běžně posuzuje individuální i obec-
nou morálku lidí. Budoucnost, která
náleží Bohu, určuje smysl a hodnotu

všeho ne v lidských, ale Božích očích
a opraví všechno konání ve světě, v
církvi i ve vašem domě. A vysloví
uznání všem křesťanům, kteří na
zemi skončili jako neznámí nebo
neuznaní. Smrt sama ani nenaznačí,
co je v člověku, nedokáže to o mno-
ho víc ani nekrolog z pera současní-
ka. Vše zjeví budoucnost Boží. Krá-
lovství Boží přinese konec vší před-
běžnosti, nedůslednosti, stranickosti
a vysokomyslnosti a tak dále, jak se
všechny hříchy a nešvary lidstva
jmenují. 
Nakonec malou, ale důležitou po-
známku: Tady jsem se pokoušel,
abych podle apoštolových slov
napsal „ jízdní řád“, jak se budouc-
nost bude uskutečňovat, některá
pojednou, jiná postupně. Zjistil jsem,
že jednotlivé krátké nebo delší výro-
ky apoštola Pavla lze jen těžce sjed-
notit tak, aby si neprotiřečily. Nej-
lépe je pochopit celou budoucnost
jako jediné dění, ať už jde o budouc-
nost lidstv, nebo jednotlivce. Pozo-
ruhodné je, jak je velice barevná,
neobyčejně rozvětvená přítomnost,
kterou apoštol odvozuje z budouc-
nosti, která přichází. Bible toho ví o
budoucnosti velmi málo ve srovnání
s přítomností, třebaže budoucnost se
honosí věčností a přítomnosti při-
soudí několik skoupých desítek let.

Josef Veselý

apoštol rozvažuje o své smrti
Dokončení ze str. 1

Vztah věřícího ke stvořenému světu
by se měl odvíjet od vztahu se Stvo-
řitelem. Především by mělo jít o
vědomí, že Všemohoucí má moc
nad vším, co stvořil a že má svobo-
du i nad přírodními zákony, které
světu dal. Naše víra ve Stvořitele je
vlastně poznáním, že neviditelný
Bůh, který sám je věčný, stvořil z
ničeho časný svět včetně nás samých
a dále v něm tvoří. Svým stvořením
rozumíme, že svým početím, zroze-
ním a životem jsme z vůle svého
Pána, na němž jsme zcela závislí a
jemuž jsme odpovědni. (*1)

Víra ve Stvořitele je jedním ze zá-
kladních pilířů křesťanské víry, který
de facto připomíná člověku, že byl
stvořen k obrazu Božímu. Toto není
třeba chápat tak, že jsme nějakou
nepovedenou kopií. Obraz je spíše
odlesk v zrcadle, který zmizí, jakmi-
le je narušen vztah člověka k Bohu,
který se následkem hříchu od nás
vzdaluje. Příběh o Adamovi a Evě
jasně ukazuje harmonii, nevinnost a
blaženost v obecenství s Bohem. 
Hospodin nestvořil člověka do
drsné a nelítostné přírody, nevybavil
ho tak, aby vyhubil ostatní tvory, ne-
chtěl, aby se stal z něho dravec,
nýbrž ho postavil do zahrady a ob-
klopil ho vším, aby netrpěl a nestrá-
dal. Ano, víra ve Stvořitele je také
vírou v to, že se o nás, své děti, náš
nebeský Otec postará. "On je náš
Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež
vodí svou rukou." (Ž 95,7)
V poslední době někteří věřící již
nekladou takový důraz na úvod
kréda: "Věřím v Boha, Otce Všemo-
houcího, Stvořitele Nebe i Země..."
A přitom jistě ne náhodou byla tato
slova použita hned na začátku. Víra
ve Stvořitele je totiž základem, bez
kterého se někdy bortí i další pilíře
kréda jako například víra v panen-
ské početí a zmrtvýchvstání Ježíše
Krista nebo v poslední soud, odpuš-
tění hříchů a život věčný. 
Příčinou se může zdát ateistická

výchova charakterizovaná odmítá-
ním nadpřirozeného, vědecky ne-
možného a podle scientistických
měřítek neprokázaného. V tomto
smyslu ateista neakceptuje nejen
biblické stvoření světa, ale i veliko-
noční události a další zázraky, nevě-
ří na účinnost modliteb a odmítá si
připustit, že by bylo něco po fyzické
smrti. To vše ke škodě člověka a k
lítosti Bohu.
Důsledky bezbožného ateismu se
prokazují jen těžko. Faktem ovšem
zůstává, že po nabytí naivního pře-
svědčení, že Bůh není, protože jsme
prý vznikli pouhou "náhodou" ná-
sledkem mechanických procesů
nesprávně pochopené bezcílné tupé
evoluce, možná někteří lidé ztratili
úctu před tím, kdo nám daroval

život a propůjčil svět kolem nás.
Závěrem bych chtěl vyjádřit naději,
že se církev oficiálně vrátí ke krea-
cionistickým myšlenkám v Bibli, bu-
de je vyučovat, předávat a hájit. Vě-
decké názory se totiž mohou měnit,
ale víra má zůstávat stejná z genera-
ce na generaci. Nemůžeme přece vě-
řit jinak než apoštolové: „A když to
bratři uslyšeli, pozvedli jednomysl-
ně hlas k Bohu a řekli: “Hospodine,
ty jsi Bůh, který stvořil nebe i zemi,
moře i všechno, co je v nich.“ (Sk
4,24)
Více o problematice stvoření se lze
dozvědět na webu: 
www.kreacionismus.cz

Ivo Kraus
*1 - Z. Trtík, Předmluva ke zpěvníku
CČSH, str. 16-18, Blahoslav, 1958.

Stvoření z pohledu křesťana

K vděčnosti za stvoření patří vděčnost za přírodu, a ta naší spotře-
bou energie trpí a vyčerpává se. Z tohoto hlediska by bylo jasně
"ekologičtější" kolo než tramvaj, vlak či autobus. Ale přírodě
neškodí jen spotřeba energie. Problémem jsou i naše nároky na
prostor. A z tohoto hlediska je hromadná doprava příznivější než
jakákoli doprava individuální. Kromě toho je místem sdílení 
s druhými lidmi, a sdílení patří k plnosti lidství.
Věřím, že Boží vůlí není, abychom si pro své jednání vytvářeli
šablony. Ty by nebyly zrovna vyjádřením vděčnosti. Jsme za své
počínání odpovědni před Bohem, před lidmi i před ostatním stvo-
řením. Vděčnost Bohu můžeme projevovat spontánním citlivým a
odpovědným rozhodováním v jednotlivých, svým způsobem neo-
pakovatelných situacích. Citlivě si asi nepočíná zdravý člověk,
který pojede do kostela autem, ač by mohl jít pěšky, jet na kole či
hromadnou dopravou. Citlivě si nepočíná ani cyklista, jedoucí do
kostela pražským parkem bez ohledu na klid hledající starší spo-
luobčany. Naproti tomu odpovědně a citlivě si počíná ten, kdo
třetí zářijovou neděli doveze autem do kostela stařenku jen těžce
se pohybující o berlích.
V mnoha případech přijetím výzvy "do kostela na kole" životnímu
prostředí pomůžeme a tak přispějeme k vyjádření té vděčnosti, 
k níž jsme vyzýváni apoštolem Pavlem. Výzva má být oslovením,
upozorněním, nikoli dogmatem. 
Vděčnosti se nám nedostává. Buďme proto vděčni i za každé při-
pomenutí toho, že máme být vděčni, i za každý námět, jak vděč-
nost projevovat, i když jej třeba ve své osobní situaci nemůžeme
uplatnit. Buďme vděčni za celé krásné Boží stvořitelské dílo, k ně-
muž patříme, a snažme se žít tak, abychom v něm nebyli jakýmsi
zhoubným nádorem, nýbrž v něm hráli pozitivní roli, která člově-
ku podle biblické zprávy o stvoření náleží. Kéž se vděčnost stane
nedílnou součástí našich životů.

Jiří Nečas 

... a buďte vděčni
Dokončení ze str. 1

Českobratrská církev evangelická v Brandýse n.L.zve na
POLABSKÉ EVANGELIUM
s básníkem Petrem Kukalem

Program bude zahájen bohoslužbou (9.30 h)
a pokračovat verši přednesenými autorem

V neděli 14. 10. v KOSTELE SV. PETRA NA VYŠŠÍM HRÁDKU



Medzi významnými slovenskými
evanjelikmi nájdeme aj mnoho ta-
kých, ktorí sa dostali do popredia so
xenofóbnymi sklonmi. Je iróniou
osudu, že k nim patril aj Gustáv
Adolf Bežo (1890 – 1952) – sloven-
ský politik, kníhtlačiar, vydavateľ a
spisovateľ. 9. júna bolo 60. výročie
jeho úmrtia. Jeho životná cesta
priam kontrastuje s cestou jeho otca
Jána Beža - popredného slovenské-
ho národovca, vydavateľa evanjelic-
kých učebníc.
Historiografia nevenovala G. A. Be-
žovi doposiaľ bližší záujem. Komu-
nistickému režimu prekážali jeho
presvedčivé antiľavicové názory a
po roku 1989 sa akosi nevyprofilo-
val priestor k bližšej analýze jeho
osoby. Pritom však Bežo zažil po
prevrate r. 1918 celkom rýchly vzo-
stup svojej politickej kariéry. V Tr-
nave vydával noviny „Slovensko“ a
v roku 1922 sa stal predsedom
Slovenskej národnej strany. Vyho-
voval každému – nebol totiž chariz-
matickou osobnosťou, akceptovali
ho konzervatívci aj radikáli v SNS.
V otázke autonómie Slovenska za-
stával zmierlivý názor Emila Sto-
dolu o jej postupnom budovaní.
Avšak neznášanlivosť politických
súperov, nacionalizmus miešaný 
s antisemitizmom, ba dokonca pre-
hnaná kritika slovenských evanjeli-
kov presahovala všetky povolené
medze. 
Nie je pochýb, že postavenie ka-
tolíkov v slovenskom národ-
no-emancipačnom hnutí výrazne
vzrástlo po vzniku ČSR. Občas
vznikli medzi evanjelikmi a kato-
líkmi isté výmeny názorov o tom,
kto viac „bojuje“ za práva Slo-
vákov po prevrate. Svoj názor na
tento problém si navzájom vyme-
nil napr. Stodola s Hlinkom. Po-
dobného rázu vznikla polemika,
keď ev. farárovi Jánovi Drob-
nému vyšiel článok v Cirkevných
listoch o práci evanjelických kňa-
zov v hájení práv Slovákov. Bežo
naň nevyberavo reagoval v Ná-
rodných novinách: „Pán Drobný
po židovsky vyratuje o koľko
evanjelici v minulosti viac vyko-

nali za národnú vec než katolíci.“
Drobný mu odkázal, že katolíci
mu budú tvrdiť: „Čo vykonali po
prevrate evanjelickí kňazi v po-
rovnaní s katolíckymi za sloven-
skú vec?“ Redakcia Cirkevných
listov zaútočila na Beža v tom
zmysle, že za svoju existenciu mô-
že ďakovať svojmu otcovi a on by
mal najmenej kritizovať poprevra-
tovú prácu evanjelikov v národ-
no-emancipačnom hnutí: „Ak je
niekto nie povolaný kritizovať
prácu ev. kňazov, je to iste p. Bežo,
ktorého vari jedinou prácou za
slovenskú vec bolo, že sa náhodou
dostal na istý čas do predsedníc-
tva národnej strany.“ 
S evanjelikmi združených okolo ča-
sopisu Cirkevné listy sa však nedá
úplne súhlasiť. Bežovou tlačiarňou
a vydavateľstvom prešli učebnice
pre slovenské školy, práce Ľudoví-
ta Okánika, S. H. Vajanského,
Martina Ježa a ďalších. Spomínané
predsedníctvo v SNS však nebolo
pre neho úspešné. Emil Stodola ho
síce označil za obetavého vodcu
strany, ale realita bola iná. Súkro-
mná korešpondencia s ostatnými
členmi SNS nám poodhaľuje fakt,
že Bežo nemal väčší záujem po
predsedníckej stoličke. Dobre ve-
del, že nebol vodcovský typ a už 
v roku 1925 uvoľnil svoje miesto J.
Janoškovi ml. Jeho organizačná čin-
nosť v národnom hnutí sa nedá
spochybniť, ale na druhej strane si
sám hatal kariéru svojimi vlastný-
mi chybami. Priam chorobne kriti-
zoval svojich politických súperov –
sociálnych demokratov a komuni-
stov. Ľavicu ako takú nenávidel:
„Sociálna demokracia je výmysel
židovský. Vymyslel ju nemecký žid
Marx. Naši Slováci, čo pracujú za
ideu sociálno demokratickú, ani
sami nevedia, ako pracujú židom
do ruky, ako pomáhajú židom 
k nadvláde. Chcete byť židovskými
otrokmi?“ pýtal sa Bežo ľudí počas
predvolebnej kampane v roku
1920. Slovenská národná strana
nemala po prevrate záujem štvať
ľudí proti židovskej societe a
komunistickému hnutiu. Boli to len

osobné antipatie samotného Beža.
V Trnave, kde dlhý čas pôsobil, za-
žil rôzne príhody. Pred spomenutý-
mi voľbami ho údajne na ulici chy-
tili miestni sympatizanti Česko-
slovenskej sociálno-demokratickej
strany a ťahali hlava-nehlava na ich
verejné zhromaždenie. Tam mu
údajne nadávali, urážali a verejne
ponižovali. Bežo im to všetko na
oplátku „spočítal“ na stránkach
svojich novín.
Iba ťažko môžeme veriť pekným
slovám Emila Stodolu o Bežovi. Sto-
dola ako demokraticky zmýšľajúci
človek musel v skutočnosť veľmi
ťažko niesť nevyberavé poznámky
na adresu evanjelickej society, ži-
dovskej komunity či ľavicových
hnutí. Dnes by vzbudzovali rozča-
rovania. S Bežovým antisemitiz-
mom a zapálenou kritikou komu-
nizmu v medzivojnovom období si
však nikto veľkú hlavu nerobil.
Napokon však za svoje názory
draho zaplatil. Po nástupe komu-
nizmu v roku 1948 bol z politických
dôvodov väznený a počas odpyká-
vania trestu spáchal samovraždu.
Nedokázal žiť v režime, ktorý ostro
kritizoval.
Položme si však základnú otázku:
prečo je potrebné spomínať takú
rozporuplnú osobnosť, akou bol G.
A. Bežo? Aký je jeho odkaz pre
súčasnú spoločnosť? „Správanie je
zrkadlo, v ktorom každý ukazuje
svoju podobu,“ povedal kedysi ne-
mecký básnik J. W. Goethe. Bežo by
mal byť akousi výstrahou – zosob-
ňuje charakter výbušného a emotív-
neho človeka s rasistickými sklon-
mi. Spoločnosť kedysi takýchto ľudí
ticho akceptovala – v politike, na
verejnosti i v súkromí. Nerobme
však chyby ako naši predkovia a
nedovoľme ľuďom ako bol G. A.
Bežo, aby sa považovali za mienko-
tvorných. Hovorí sa, že ak nepri-
znáš chybu, robíš ďalšiu. Priznajme
si teda Bežove chyby a nech sú nám
do budúcna poučením.

Bc. Lukáš Krajčír
študent histórie FiF UK

Bratislava

3ET-KJ

Gustáv adolf Bežo 
v nemilosti slovenských evanjelikov a židov

VěříM, že ježíŠ Byl VZKříŠen
V ET-KJ 26/27 je v článku „Kam se podělo Ježíšovo tělo“ další díl pokraču-
jící diskuse ohledně otázky Ježíšova vzkříšení. Autor v něm reaguje na něko-
lik předchozích článků v ET-KJ a cituje další publikaci. Laický čtenář je růz-
nými citacemi a celým článkem lehce zmaten. Zkoušel jsem citované články
z ET-KJ 7/8, 10, 13 a 23/24 dohledat a přečíst, abych problému lépe poro-
zuměl. Ale je to složité, stejně tak jako diskuse, která kolem toho vznikla. Na
jejím počátku však stál tento text: „Lindenův vnuk už v pěti letech prohlásil
příběh o tom, že Ježíš vstal z hrobu, za nesmysl, v čemž mu autor jako kri-
tický biblista a liberální teolog dává za pravdu.“ A na konci celé diskuse pak
přichází otázka, která stála už v pozadí počátečního textu: Máme tedy bib-
lickou zprávu o Ježíšově vzkříšení chápat jen jako metaforu?
Co na to říci? Reformace přišla s řadou moudrých poznání. Jedním z těchto
rozpoznání byl fakt, že Bible patří i do rukou prostých lidí, že si ji lidé
mohou číst, že jí smí rozumět, aniž by byli odkázáni pouze na výklad kněží.
Proto se smí k tomu tématu dnes vyjádřit i ti, kteří nestudovali teologickou
fakultu. Pokusím se tedy říci to docela jednoduše. Vůbec mi nevadí, bu-
du-li pak nazván biblickým fundamentalistou. Sám nijak nehodlám posu-
zovat názory druhých, neboť každý z nás bude jednou sám za sebe vydávat
počet Bohu. Chci zde jen napsat, jak otázku Ježíšova vzkříšení vidím já.
Tedy: Ježíš byl vzkříšen. Ježíšovo tělo bylo vzkříšeno, a proto ženy nalezly
hrob prázdný. Velekněží pak podplatili vojáky, aby rozšířili fámu, že učed-
níci v noci ukradli Ježíšovo tělo, když vojáci spali. A tento výklad se pak sku-
tečně rozšířil. Ježíš se však po svém vzkříšení s učedníky opakovaně setkal,
ukázal jim své ruce a nohy a vyzval Tomáše, aby vložil svou ruku do rány
v jeho boku, aby nepochyboval a věřil. A Tomáš vyznal svou víru slovy
„Můj Pán a můj Bůh“ - a to je i mé osobní vyznání víry. Pak byl Ježíš 40 dní
po svém vzkříšení před zraky učedníků vzat vzhůru do nebe. Zprávu o vzk-
říšení Ježíše Krista pak důrazně připomíná ještě Pavel v 15. kapitole 1. listu
do Korintu a píše tam, že realita Ježíšova vzkříšení je samým základem křes-
ťanské víry.
Někdy kolem loňských či předloňských Vánoc jsem četl v nějakém necír-
kevním časopise rozhovor s jedním učitelem teologie. V jeho povídání jsem
se tam dočetl, že prý „… biblický příběh o narození Ježíše v Betlémě je jen
dobře vymyšlenou legendou…“. Ani v tomto případě nehodlám posuzovat
názory druhých lidí, to mi nepřísluší. Ale chci zde veřejně vyznat, že to
vidím jinak: Věřím tomu, že Ježíš se narodil v Betlémě, jak o tom píší evan-
gelia. Možná se za pár let dočtu v nějakém odborném článku, že celý Ježíšův
život a jeho dílo je jen dobře vymyšlenou legendou. Ani takový názor mě
příliš nepohorší. Vždyť názory jiných lidí si můžeme vyslechnout, ale nemu-
síme je přijmout, nemusíme jim věřit. Máme však Bibli, tak ji čtěme! A té
věřme! Už 27 let učím v našem sboru v nedělní škole. Kromě biblických lekcí
také dětem občas řeknu: “Milé děti, pokud bych někdy říkal něco proti Bibli,
tak pravdu má Bible a ne já.“ Už se mi i párkrát stalo, že mi to děti (dnes už
dávno dospělé) připomněly. Jsem jim za to vděčný.
Ježíš byl vzkříšen! Haleluja!

Mikuláš Zoubek, ČCE Sokolov

Úvahy nad biblickými texty, jak
uvádí podtitul nové publikace
vydané nakladatelstvím Kalich s
názvem Společné čtení na každý
den 2013, vychází z pera autorů
členských církví leuenberského
společenství v České republice.
V nadcházejícím roce 2013 si
budeme připomínat 40. výročí
jeho vzniku. 
K vydání publikace se rozhodly
členské církve: Církev bratrská,
Církev československá husitská,
Českobratrská církev evangelic-
ká, Evangelická církev metodi-
stická a Slezská evangelická cír-
kev a. v. na synodu leuenber-
ských církví v ČR v r. 2010, aby
ukázaly na společný pilíř svého
života - Písmo svaté a současně i
jednotu v různosti, která se proje-
ví v úvahách autorů z jednotli-
vých církví. A právě to činí publi-
kaci zajímavou, neb zatímco
doposud vydávaly některé církve
své úvahy nad biblickými texty
samostatně, vydávají nyní v eku-
menické spolupráci publikaci
poprvé společně s přáním, aby

našla čtenáře napříč ekumenic-
kým spektrem. Můžeme se tak
začíst do úvah mnoha autorů 
z pěti členských církví leuenber-
ského společenství a co více,
budeme moci každý den číst 
v našich církvích společně s bra-
třími a sestrami ostatních církví
totožný biblický text a úvahu nad
ním. Společně se také můžeme
modlit, neboť každá úvaha je
zakončena krátkou modlitbou.
Tak může i nejširší církevní, ale i
necírkevní veřejnost rozpoznat
hloubku a pestrost křesťanského
společenství, které není uniform-
ní, ale přes svou pluralitu vyzná-
vá jediný základ, Ježíše Krista. 
Za základní biblický text, z ně-
hož autoři úvah vycházeli, byla
zvolena hesla Jednoty bratrské,
každoročně losovaná v Herrn-
hutu, která jsou přeložena podle
Českého ekumenického překla-
du a doplněna novozákonním
textem. Další na každý den uve-
dené odkazy na biblické texty
vybízejí k četbě Písma, ať již s
hlavním textem v souvisejících

pasážích, či v souvislosti s litur-
gickou částí roku, či vedou i 
k průběžnému kontinuálnímu
čtení Bible.
V závěru publikace nechybí
jmenný seznam autorů s krátký-
mi medailonky. Ve stručných por-
trétech se představují čtenářům
jednotlivé církve. Úvod a závěr 
k celému dílu opatřil prof. Pavel
Filipi, který podává stručné in-
formace o leuenberském spole-
čenství církví. K nim je připojeno
doslovné znění leuenberské kon-
kordie. Tak čtenáři získají doku-
ment, na jehož základě se usku-
tečňuje a v budoucnosti i dále
může uskutečňovat plné spole-
čenství a hlubší spolupráce člen-
ských církví leuenberského spo-
lečenství. 

Kéž k této spolupráci a vědomí
sounáležitosti přispěje i Společ-
né čtení na každý den 2013 a
stane se dobrým průvodcem kaž-
dého čtenáře ve všech církvích.  

Hana Tonzarová

Společné čtení na každý den 2013

Z dopisů čtenářů

K přečtení
K pětaosmdesátinám (5. 7.) bratra faráře Církve československé husitské Mgr.
Zdeňka Svobody, básníka, prozaika a překladatele, ekumenického přítele ČCE, vyda-
la brněnská diecéze CČSH průřez jeho celoživotním dílem pod názvem „Pro chléb a
víno …“. S vděčností a vnitřním užitkem si můžeme přečíst jeho eseje, a to nejen o
základních hodnotách křesťanského života jako je láska nebo radost, ale také vzpo-
mínky na rodiče a na studentská léta v Uherském Brodě. V poezii nás zaujme jak
hloubka myšlenky a citu, tak křišťálově čisté a ryzí výrazivo. V překladech nám při-
blížil se svou manželkou Jarmilou díla německých a maďarských křesťanských bás-
níků. K na-hlédnutí do duchovního života autora nám poslouží rozhovory, které 
s ním vedli jeho přátelé, např. rozhovor bývalého kurátora zlínského sboru, básníka
a hudebníka Jiřího Pejly „Co přispělo k mé víře“. Ve sborníku najdeme i tzv.
„Humorky“, krátké anekdoty ze života církví. Připojena jsou i svědectví těch, kteří
zblízka poznali jeho výraznou osobnost a jeho působení na sborech. Nejdelší z nich
„Věrný člen a tvůrčí duch kyjovské ekumeny“ podala jménem kyjovských přátel 
s. Lýdie C. Nakonec je připojen dlouhý seznam obsáhlého díla. Věru stojí za čtení!

Jan Pokorný

Vi. Mezinárodní konference Moravian

Konference se koná ve dnech 19.-21. října 2012 v Suchdole n. Odrou 
s hlavním tématem Moravští bratři v polárních oblastech.
Dovolujeme si oslovit a s přizvat historiky, badatele, studenty, kteří
chtějí prezentovat své práce. V sérii přednášek a referátů budou zveřej-
něny taktéž nové poznatky o dalších asi dvaceti jubilujících Morav-
ských bratřích, kteří na počátku 18. století odešli z tohoto kraje, aby
obnovili Jednotu bratrskou v Herrnhutu a skrze ni se nesmazatelně za-
psali do historie naší země. Chtěli bychom veřejnosti přiblížit jejich
životní osudy. Seznam těchto Moravanů naleznete na www.moravi-
an.cz Vítány jsou referáty badatelů, kteří přispějí i příbuznými tématy,
které rozmnoží poznání o době reformace a protireformace. Moravian
Historicko-vlastivědná společnost v Suchdole nad Odrou připravuje
pro tyto dny zajímavý program a v Muzeu Moravských bratří bude pří-
stupna expozice o misijním díle Moravanů. Zájemce kteří chtějí před-
nést své referáty o Moravanech prosíme, aby své příspěvky s předsti-
hem přihlásili, případně předem konzultovali na daniel.rican@quick.cz
Podrobnosti o této akci budou publikovány na www.moravian.cz 
Srdečně jste zváni, těšíme se na vaši spolupráci.



Seniorát liBerecKý

Českobratrská církev evangelická

ČESKÁ LÍPA – Ne 9 h
Chelčického 1012, f. Tomáš Mencl

JABLONEC NAD NISOU – Ne 9.30 h
Pod Baštou 10, f. Tomáš Matějovský

JILEMNICE – Ne 10 h
Jungmannova 268, a f. Jakub Hála

KřÍŽLICE – Ne 8.45 h
Křížlice č. 127, Jilemnice, f. Jiří Wein-
furter

LIBEREC – Ne 9 h
Masarykova 454/22, f. Filip Susa, 
f Tabita Landová

LIBŠTÁT – Ne 9 h
Libštát č. 83, f. Blahoslav Matějka

NOVÉ MěSTO POD SMRKEM – Ne 10 h
Blahoslavova 325, f. Adam Balcar

RUMBURK – Ne 10.30 h, c. 15 h pro
rodiny s dětmi
Krásnolipská 540/22, f. Filip Šimo-
novský, f. Constance Šimonovská

VARNSDORF – Ne 8.45 h
Tyršova 1246/7, f. Filip Šimonovský

Ochranovský seniorát

JABLONEC NAD NISOU – Ne 9.30 h
Máchova 766/29, f. Dagmar
Oupická

Církev bratrská

LIBEREC – Ne 10 h
Puchmajerova 359/4, k. Pavel Urban

JABLONEC NAD NISOU – Ne 9.30 h
Smetanova 29, k. Patrik Horváth

JILEMNICE – Ne 9 h
Valdštejnská 267, k. Luděk Petrilák

NOVÉ MěSTO POD SMRKEM – Ne 10 h
Havlíčkova 787, k. David Bulušek

Bratrská jednota baptistů

BRNIŠTě – Ne 14 h
OÁZA Brniště 13, k. Miloš Matys, 
k. Martina Matysová

CVIKOV – Ne 9.30 h
Československé armády, k. Karel
Kuc

JABLONEC NAD NISOU – Ne 9.30 h
Máchova 39b

LIBEREC – Ne 10 h
Malé nám. 295/7, k. Blahoslav
Fajmon

RUMBURK - SV. HELENA – Ne 10 h
Sv. Elena 156, k. Václav Peh

Bohoslužby
FS ČCE V CHRUDIMI nabízí k proná-
jmu byt 2+1 ve 2. patře domu čp. 303
na Pardubické ulici. Bližší informace
na tel.č. 469 622 110.
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Krajské a městské úřady, knihovny,
školy, nemocnice a další veřejné pro-
story od 1. října 2012 hostily u příle-
žitosti Mezinárodního dne seniorů
jednu fázi veřejně prospěšné kampa-
ně www.OtevrenoSeniorum.cz. Její
sdělení „Musí být okradeni, musí se
nejprve ztratit, abychom si jich všim-
li?“ má za cíl upozornit na skuteč-
nost, že česká média o seniorech
informují převážně jen jako o obě-
tech neštěstí či zločinu. 
Instalace předmětů, které se pro vět-
šinovou populaci váží k seniorům
(hůl, dioptrické brýle, staromódní
kabelka), je jedním z interaktivních
prvků kampaně OtevřenoSeniorům,
jejímž cílem je upozornit na nelicho-
tivou skutečnost, že veřejnost bere
starší lidi na vědomí až tehdy, do-
jde-li ve spojení s nimi k nějakému
neštěstí (bulvární senzace) či v nega-
tivním povrchním spojení (stáří-
nemoc, daně). Stáří a stárnutí odsou-
váme tzv. na vedlejší kolej. 
Aktivní a spokojené stárnutí. 
Realita nebo fikce… 
Je náš dnešní postoj ke stáří vskutku
nadobro odcizený? Dokážeme ještě
starším lidem naslouchat a vycházet
vstříc, jak by si zasloužili? Kampaň
OtevrenoSeniorum.cz se snaží vyvo-
lat diskusi nad nejčastěji tradovaný-
mi omyly, stereotypy a předsudky,
jež si naše společnost vůči fenoménu
stáří podržuje… 
Díky úsilí a kontaktům 14 středisek
Diakonie ČCE si budou moci nyní
návštěvníci řady institucí u příleži-
tosti Mezinárodního dne seniorů -
mnohde po několik následujících
týdnů - položit v rámci poutavé pro-

storové instalace zpytující otázky a
hledat vlastní odpovědi. 
Kontakt – public relations 

Marek Hejduk, 
PR senior, m: 734 171 231 

Vendula Kodetová, 
manažerka pro vnější vztahy, 

m: 739 244 788 
e-mail: pr@diakonie.cz 

www.diakonie.cz 

inzerce

Pozvánky

otevřeno seniorům

Podrobný denní program spolu s přihláškami na adrese Ludmila Hallerová, Ve Vilách 7, 140 00 Praha 4 –
Michle. Telefon +420 242 428 814; Mobil: +420 774 572 671; E-mail: Hallerova@volny.cz.
Cena zájezdu: 1310,- USD (= 1048,- Euro) za osobu. 
Ubytování: na dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. 
V Izraeli jsou ceny asi jako u nás. NIS (= nový izraelský šekel /asi 5,-Kč/, je třeba směnit u nás v ČSOB nebo
v Izraeli za USD nebo Euro).
V ceně zájezdu je: Přemístění autobusem z letiště a na letiště, cesty po Izraeli klimatizovaným autobusem, 
2 noclehy u Mrtvého moře v hotelu Leonardo s polopenzí, 4 noclehy v hotelu Beth-Shalom v Haifě s polo-
penzí, 3 noclehy v Jeruzalémě v hotelu Rimonim s polopenzí, veškeré vstupné dle programu, plavba lodí po
Genezaretském jezeře a oběd u jezera i lanovka na Massadu a trinkgeld šoférovi autobusu.
Průvodce Fredi Winkler (ev. Ariel Winkler).
V ceně není: Letenka (platí se předem). Doporučené kapesné: cca 500 NIS (v přepočtu cca 2500 Kč - na svačiny,
eventuelně na dárkové předměty apod.). Na většině míst je možné nakupovat platební kartou nebo si vybrat
kartou hotovost.
Další potřebné informace: V ceně polopenze jsou snídaně a večeře. Pitnou vodu je možné si do PET-lahve nato-
čit vždy z vodovodu v hotelu (kromě zastávky u Mrtvého moře, ale i tam jsou v hotelu tanky s pitnou vodou).
Vodu na prodej má i šofér autobusu. V Beth-Shalomu je v recepci zdarma v automatu k dispozici několik
druhů kávy a mátový čaj. Pitná voda je všude v koupelnách na pokojích. Používání přístrojů (nabíječky, fény,
holicí strojky apod.) – zásuvky jsou v Izraeli na 220 V stejně jako u nás. V některých hotelech jsou k dispozi-
ci na pokojích kávovary. Důležitá je pohodlná obuv, sluneční brýle a krém na opalování. Na některá místa
musí být zakrytá ramena a kolena, i muži (u Zdi nářků apod.). V říjnu ještě bývají poměrně teplé dny, jako u
nás v létě.

MoDliteBní ZájeZD Do iZraele 22. 10– 1. 11 2012

OBČANSKÉ SDRUŽENI EXULANT
zve na pravidelnou konferenci,
která se bude konat 6. října 2012 od
10 h v kostele Českobratrské církve
evangelické v Teplicích, Sládkova
ulice č. 16. 
Program: přednáška „Exulantský
kazatel Jan Liberda“ (E.Štěříková),
genealogie včetně dotazů a diskuse
(T. Stodola, P. Hlaváček), vzpomín-
ka k 100. výročí narození faráře Jana
Jelínka ( V. Pospíšil), film „Síla pře-
svědčení“, představení knihy „Jed-
nota bratrská v Lešně“ .

* * *
Ekologická sekce České křesťan-
ské akademie zve k účasti na eku-
menické bohoslužbě vděčnosti za
stvoření, která bude 9.10.2012 
v kostele sv. Václava Na Zderaze
(Náboženská obec Církve česko-
slovenské husitské, Praha 2, Ress-
lova 300/6, Metro B - Karlovo
náměstí). Bohoslužba s kázáním
Mgr. Marka Bendyho Růžičky,
kněze Starokatolické církve, začí-
ná v 18 h. Bude jí předcházet slav-
nostní vyhlášení výsledků vý-
tvarné soutěže s tématem "Zvířa-
ta, která žijí s námi" (v 17:30) a ná-
sledovat beseda o přírodním
bohatství Prahy, k níž úvodní
slovo bude mít RNDr. Jiří Sádlo 
z Botanického ústavu AV ČR (cca
od 19 h). 

JNe
* * *

VýBOR HISTORICKÉ SPOLEČNOSTI

VERITAS zve na XXXVI. semi-
nář, jehož tématem bude: „Církev
bez restitucí – křesťanské svědec-
tví tolerančních sborů z  roku
1782“. Přednášet bude doc. PhDr.
Eva Melmuková. Seminář se koná
v sobotu dne 13. října 2012 v 10 h
v Pardubicích, a to v sálku na faře
ČCE v ulici Sladkovského č. 638.
Fara je šestý dům za evangelic-
kým kostelem. Všichni zájemci
jsou srdečně zváni.

čtyřdenní pobyt pro nezadané křesťany
rychleBSKé hory 14.-18.11.2012

Zveme i všechny, kteří se již v minulosti zúčastnili několika našich pobytů.
Skupina křesťanů z různých církví ve spolupráci se Seznamkou Noemi Vás zvou na pobyt pro nezada-

né křesťany do Domu Setkávání na Travné (okr. Jeseník) v Rychlebských horách. 
Pobyt je určen pro upřímně věřící křesťany z různých církví a křesťanských sborů z ČR a Slovenska ve

věku od 18 do cca 50 let (horní věková hranice není přesně určena, mohou přijet i lidé starší).
Předpokládaný počet účastníků: přibližně 60 (polovina mužů, polovina žen)

Program:
Denní programy: výlety – turistika (eventuelně cyklistika nebo běžky). 

Mnoho možností výletů krásnou přírodou. 
Večerní programy: Boží slovo, společné uctívání Pána Ježíše ve chválách, modlitby, zamyšlení k tématu

křesťan a hledání životního partnera, rozhovory, 
společný čas s ostatními hledajícími, možnost seznámení.

Přihlášky: Přihlášení nabývá platnosti po uhrazení zálohy na ubytování a stravu a zaslání vyplněné
přihlášky na náš email info@noemka.com nebo poštou: Noemi, Na Mušce 1124, 534 01 Holice. 

Po doručení Vám pošleme potvrzení přihlášky. Podrobnější informace a přihláška CZ (pdf)
http://www.noemka.com/UserFiles/File/Ctyrdenni pobyt pro nezadane krestany.pdf 

pro SR http://www.noemka.com/UserFiles/File/Stvordenny pobyt pre nezadanych krestanov.p. 
Další pobyty pro nezadané křesťany (bližší informace a přihlášky: u organizátorů jednotlivých pobytů)

Srdečně zveme členy, zástupce
místních sdružení,

ale i přátele, hosty a všechny
zájemce na:

SHROMÁŽDěNÍ KOSTNICKÉ JEDNO-
TY,

které se bude konat
v sobotu 10.11. 2012 od 13.30 h
v klubu Maják, Ječná 19, Praha 2

Na programu
Biblický úvod

Mgr. Ivana Procházková
farářka ECM
Michal Flegl

S kalichem z krize
(předpoklady husitství a výcho-

diska ze středověké krize)
Přednáška 

s příspěvkem k projektu
1415 - Mistr Jan Hus – 2015

jeho předchůdci, souputníci a
následovníci.

Po krátké přestávce 
se bude konat

67. sjezd Kostnické jednoty –
Sdružení evangelických 

křesťanů, o.s.,
který je tentokrát volební.

Členové sdružení jsou zváni i
k tomu, aby včas posílali návr-

hy k projednávání a návrhy
k sestavení volební kandidátky.


