
kde dOmOv můj...?
jeremiáš 29,1.4-7.10-14

Málokdo prožije celý svůj život na
jednom místě. Během života vystří-
dáme pár míst, kde jsme donuceni
(či si sami vybereme!) tomu říkat

„domov“. Lidé dnes mají možnost
odcházet „za lepším“ do ciziny, ně-
kdo se vrátí, někdo zůstane za hra-
nicemi… Úvahu, zda je to zdravý
trend, nechám na čtenáři. 
Dnes je v módě být kosmopolitní.
Každý se totiž dříve či později stane
přesídlencem, ze své či cizí vůle,
jako izraelský lid... Otázkou tedy je:
kde mě Hospodin chce mít? Ne-
víme jistě… vždyť co s námi Hos-
podin zamýšlí, zná jen on sám. My
musíme improvizovat a hledat svůj
domov leckdy i tam, kde bory nešu-
mí po skalinách. 
Jako křesťané máme možná výho-
du. Můžeme hledat domov kde-
koliv…totiž kdekoliv se budeme
ochotni dotazovat na Hospodina
celým svým srdcem. Pak jistě může-
me bez obav vysazovat zahrady

živobytí a zakládat rodiny a sklízet
plody své práce - plody života … a
hlavně usilovat o pokoj toho místa,
kde zrovna žijeme!
Hospodin slibuje, že nás nakonec
přivede na to správné místo. Ne-
jsme Izraelci, zkusme tedy tu naši
zemi zaslíbenou nazývat „místem 
v Hospodinově blízkosti, kde je
nám dobře“. Tedy ne „mezi Čechy –
domov můj“, jak se píše ve druhé
sloce naší hymny, ale (buďme přece
jen trochu kosmopolitní) „u Hospo-
dina – domov můj“.  
Tedy - ať už se dostaneme v našem
žití kamkoliv, žijme radostně, napl-
no a kvalitně, usilujme o pokoj a srd-
cem se tažme a hledejme, kde nebo
u koho je můj domov…

Jakub Hála, 
farář ČCE Jilemnice
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poselství k 21. neděli po sv. trojici

Nejobsažnější popis toho, co je víra,
nalezneme v Listě Židům, a to v kra-
lickém nebo ekumenickém překla-
du. Když si ekumenické znění srov-
náme s kralickým, padne nám do
oka, jak i zde konečně přišla čeština
k svému právu. Znám ještě jedno
místo z evangelia, které se podřizuje
tomu právu, které určuje, že sloveso
má přednost před podstatným jmé-
nem. Je to Mt 11,30, které v kralic-
kém překladu zní: „Jho mé zajisté
jestiť rozkošné a břemeno mé lehké.“
Proti tomu se ekumenický překlad
vyznačuje vznešenou lehkostí: „Mé
jho netlačí a břemeno mé netíží.“
Skupina novozákonních překladate-
lů v počtu 14 odborníků z církve

římskokatolické, československé hu-
sitské a českobratrské evangelické si
vážila svého překladu tak, že nerada
shledala, že její překlad se ocitl v tis-
ku dříve, než v roce 1984 vyšla celá
ekumenická Bible. Jak se to stalo,
která skupina nebo kdo z ní porušil
pravidlo, které se všichni dohodli
zachovávat? – to by byl úkol pro in-
vestigativní autory, kteří v LN před-
vedli některé kauzy z tohoto oboru,
jako Josef Klíma a Ondřej Neff.
Srovnání popisu víry v kralickém a
ekumenickém překladu potěší čte-
náře, ale také teology, faráře a kaza-
tele všech křesťanských církví. Ty
první potěší pěknou češtinou, ty
druhé také češtinou, protože posky-

tuje pomoc k pochopení a kázání
evangelia na text Žd 11,1. Jeho kra-
lický překlad zní „Víra pak jest
nadějných věcí podstata a důvod ne-
viditelných.“
Ekumenický překlad naproti tomu
zní: „Věřit Bohu znamená spoleh-
nout se na to, v co doufáme, a pevně
počítat s tím, co nevidíme.“ Blíž k to-
mu přihlédněte, abyste hned na
počátku zjistili, že podstatné jméno
víra je převedeno do slovesa „věřit
Bohu“ a kralická „podstata naděj-
ných věcí“ je převedena do pěkné
češtiny „spolehnout se na to, co ne-
vidíme“. Nevím o nikom, kdo by
vyhledával ta místa v celé Bibli, kde

jak mluví pendlovky o víře

zaOstřenO dO dálky

Dokončení na str. 2

(Německý evangelický biskup k otázkám víry a tolerance)
V souvislosti s nepokoji kolem videa „Nevinnost muslimů“ vyjádřili
někteří čtenáři berlínského deníku Der Tagesspiegel názor, že netole-
rantnost patří ke křesťanské víře. V nedělním vydání Tagesspiegelu z
30. září 2012 jim oponuje Martin Dröge, biskup Evangelické církve v
Berlíně, Braniborsku a Horní Lužici. 
Citujme ze závěru biskupova obsáhlého článku: „Z teologického hle-
diska je nezbytné relativizovat sebe sama. Tato seberelativizace je
spjata s vyznáváním Boha, s nímž nelze volně disponovat ...
Fundamentalisté fušují Bohu do řemesla … Překvapivě lze konstato-
vat, že agresivní ateistický humanismus je často fundamentalističtější
a netolerantnější než vzdělaná křesťanská víra … Učitelský úřad evan-
gelické církve musí dbát na to, aby aktuální vyznání víry odpovídala
duchu Ježíšova učení.“

František Schilla

fundamentalisté fušují bohu 
do řemesla

čce – lysá nad labem 1.122 kč
čce – tábor 600 kč
fs čce – (místo neuvedeno) 2.390 kč
ii. sbor čce – (místo neuvedeno) 2.000 kč
mskj – pardubice 1.500 kč

bratr bartušek jan – Olomouc      15.000 kč
sestra mudr. brázdová světla - 

čce Olomouc 3.000 kč
bratr brchaň pravomil – praha 2.000 kč
sestra daňková m. 1.000 kč
sestra dohnalová anděla 1.000 kč
bratr thdr. doležal jan 300 kč
bratr dražil josef – mladá boleslav 1.000 kč
bratr dušek petr 2.000 kč
bratr fifka ladislav 500 kč
bratr hanus ladislav – 

horní holetín č. 2 2.000 kč
sestra havlíčková libuše 500 kč
sestra hlavsová jelena 5.000 kč
bratr mudr. chyba lubomír 500 kč
bratr jedlička tomáš 300 kč
bratr ing. jech vladislav – praha 500 kč
bratr kovář j. – čce chrudim 2.000 kč
bratr kraus jaroslav 3.000 kč
bratr ing kurfiřt bohuslav 500 kč
sestra lindnerová marie 500 kč
sestra linhartová zuzana 10.000 kč
bratr mareček miroslav – praha 1.000 kč
sestra mařasová marie – švýcary 500 kč

sestra merhautová milada 100 kč
bratr mikolášek tomáš 5.000 kč
sestra novotná marta 5.000 kč
bratr Otter jiří – praha 1.000 kč
sestra pařízková marta – praha 10 500 kč
sestra pavelková blanka 500 kč
sestra pernerová jitka 10.000 kč
bratr petratur michal 800 kč
bratr pilát daniel 1.500 kč
bratr plotěný vladimír 3.000 kč
sestra pokorná milada 10.000 kč
bratr posolda bohumír 5.000 kč
sestra pytlová jiřina 2.500 kč
sestra rádlová marta – 

dům důchodců praha 8 bohnice 500 kč
bratr remeš blahoslav 300 kč
sestra phdr. ryšavá lia 1.000 kč 
sestra sirůčková – bukovka 78 500 kč
sestra slámová hana 1.000 kč
sestra slavíková Oluše 200 kč
sestra sobotková marie 1.000 kč
bratr švaříček jaroslav 2.000 kč
bratr vandas jiří – příbram 2.000 kč
sestra voříšková lydie – 

ledeč nad sázavou 3.000 kč
bratr zejfart jiří – praha 113 kolovraty     1.000 kč

nejmenovaní dárci 5.700 kč
(v rámci nejmenovaných dárců jsou uvedena i

jména neidentifikovatelná na výpisech.)

jak dObře hOspOdařit
(mt 25,13-30)

všechno dobré,
co jen máme,

z božích rukou přijímáme
a to všechno svěřil nám,

abychom to nesli dál.
šafáři jsme, správci boží,
jemu patří všechno zboží.
dobře, zdárně hospodařit,
to znamená dobré množit,

nikoli si jmění spořit,
ale celým srdcem, jměním svým,

vlohami i nadáním
sloužit bližním, stvořením,
jak je kolem sebe máme.
tím se bohu podobáme.
tak nás k tomu utvořil,
nad vše tvory postavil
a schopnostmi obdařil.

volají to od věků
slova jeho proroků,

nade vše pak lidem všem
dal svým synem ježíšem

v něm všech hřiven neskonale
bohatství to dokonalé,

abychom z něj plně žili,
jedni druhým blízcí byli.

d. molnár

Od ledna dO září jsme Od našich milých příznivců s vděčnOstí přijali
tytO finanční dary, za které upřímně děkujeme

Evangelický kostel v Janských Lázních



2 ET-KJ

změny v redakci
Vážení a milí čtenáři a odběratelé 
Evangelického týdeníku – Kostnické jiskry,

upřímně vás všechny zdravím v čase, kdy si smíme užívat krás babího
léta. Toto období přináší pro náš týdeník však také několik nových,
zásadních změn. Po necelých šesti letech ve funkci šéfredaktora týdení-
ku tuto pozici po vzájemné dohodě opouštím k 30.9.2012 Není tajem-
stvím, že jsme se v uplynulých letech potýkali s nedostatkem finančních
prostředků určených k vydávání ET-KJ. Usilovně jsme vždy hledali
cestu, která by pomohla tuto situaci změnit a neblahý trend zastavit. To
se nám v plné míře nikdy nepodařilo, především ke konci roku jsme
zůstávali závislí na darech jednotlivců i celých sborů. Celý problém se
tak stal déle neúnosným a my jsme museli přikročit k radikálnějšímu
řešení. Pokud se týká mé osoby, musím otevřeně přiznat, že zvýšené
časové a pracovní nároky v mém hlavním zaměstnání mi již v poslední
době nedovolovaly věnovat se práci na tvorbě týdeníku tak, jak bych
chtěl a jak bych si přál. Tímto krokem v žádném případě nekončí naše
redakční přátelství a úzké pouto, které jsme si stihli mezi sebou vytvo-
řit. Můj zájem o Evangelický týdeník bude i nadále pokračovat a já pev-
ně věřím, že se nejrůznější obtíže spojené s jeho vydáváním podaří no-
vému redakčnímu týmu překonat. Loučím se také s věrnými čtenáři a
přispěvateli, kteří vlastně celý týdeník spolupomáhali velkou měrou
vytvářet. Budu na tuto etapu svého života rád vzpomínat, obohacen o
řadu nezapomenutelných zkušeností. Loučím se s vámi s přáním dobré
novinařiny, potřebné tvůrčí invence a jen těch správných rozhodnutí ve
vašem dalším úsilí.

S bratrským pozdravem
Ladislav Mečkovský

k předplatnému
Vážení a milí čtenáři,

děkujeme za vaši dlouholetou přízeň, která se projevuje také v této
době vašimi štědrými dary na vydávání dalších čísel Kostnických jis-
ker. Těší nás také, že se občas přihlásí nový zájemce o naše noviny, a
proto přikládáme stručný návod, jak vyřídit novou objednávku.
Můžete také tyto pokyny využít pro zařízení předplatného pro něko-
ho ze svých blízkých. Objednávky posílejte na naši e-mailovou nebo
poštovní adresu: 
Evangelický týdeník - Kostnické jiskry, Ječná 19, 120 00 Praha 2; 
ET.KJ@worldonline.cz. 
Vaše objednávky pak postoupíme již sami dále - jednotlivé zásilky
vyřizuje firma Mediaservis s. r. o., zákaznické centrum, Vídeňská
995/63, 639 63 Brno - predplatne@mediaservis.cz. Od Mediaservisu
tedy obdržíte složenku k zaplacení, roční předplatné činí 481 Kč. Hro-
madné objednávky vyřizujeme z redakce, sborům a dalším hromad-
ným předplatitelům posíláme fakturu obvykle začátkem roku na ce-
loroční předplatné. Rádi vám pomůžeme vyřídit vaše objednávky.

S přáním všeho dobrého 
Vaše redakce a administrace

dobrý nápad
Na naše volání o pomoc – (Jak) Budeme vycházet (v 25. čísle ET-KJ)
zareagoval mezi prvními náš spolupracovník Jiří J. Otter. 
Přišel se svým příspěvkem do redakce a přinesl nám i zajímavost, svou
členskou legitimaci Kostnické jednoty z r. 1950 (patří tak k nejstarším
našim členům a jistě nejvěrnějším). 
Zároveň předložil návrh uspořádat svépomocnou akci „Tisíc věr-
ných“, kteří by týdeníku pomáhali. Připustil, že jich nebude asi tisíc,
ale co kdyby jich bylo alespoň sto jako v době nouze za Gedeona?!
Jsme vděčni, že se zatím připojili obětavě do podpory mnozí naši věrní
čtenáři a příznivci. 
Všem děkujeme za jejich přízeň a pomoc!

z redakce
je podstatné jméno převedeno na
sloveso tak, jak to jazyk vyžaduje a
jak jsem to zde předvedl. Tento po-
žadavek je ve shodě se způsobem,
jímž jsou v Bibli napsány dějiny spá-
sy, které nestojí, ale přibližují se, jdou
vstříc Božímu království. Křesťané
minulých století se trapně zasloužili
o to, aby jejich dějiny zůstávaly stát
anebo se staly jevištěm, na němž se
odehrávaly jen zpátečnické kusy bez
výhledu do slibné budoucnosti. Lid-
stvo, které mělo Bibli, přestalo ji číst
a jí rozumět.
Víra i její čistota se rodí ze setkání s
Bohem a jeho slovem. Člověk, který
se vyhnul tomuto setkání, zůstává
sám. Prakticky to znamená, že cír-
kev a Bible pro něho ztratily vý-
znam. Z jiného pohledu vypadá ten
člověk tak, že neumí odpočívat, s ne-
dělí si neví rady. Je sám, ale to nezna-
mená, že by ho nečekalo žádné set-
kání a žádné poznání, jako by byl
mrtev. Je přece obklopen vesmírem a
setkává se s ním a poznává celý ves-
mír jako bytí bez Boha. Z tohoto set-
kání s universem se nezrodí žádné
skutečné setkání, neboť člověk jako
Boží stvoření podobné Bohu je neko-
nečně vyšší než všechno, co ho ob-
klopuje, než celý vesmír. Člověk,
který se nesetkal s Bohem, učiní ze
všeho, co ve vesmíru poznal, krité-
rium vší pravdy a usedá nad vesmí-
rem jako král.
Tak se vzdaluje Bohu a jeho suvere-
nitě a zároveň odpovědnosti před
ním. Taková kariéra je před Bohem
falešná. Skutečná existence, skuteč-
né bytí je víře zjeveno skrze setkání 
s Boží láskou. Víra rozpoznává, že
bytí bez Boha je úděl stvoření, které
zvolilo vesmír nebo svět bez ohledu
na Boha a jeho slovo. Ale rozuměj-
me: člověk musí žít ve vesmíru a
poznávat jej. Tak je to podle Boží
vůle, ale teprve vírou v Boha, které-
ho potkáváme ve slovu a činu Ježíše
Krista, jsme uvedeni k Bohu jako
jeho děti, které mohou žít v důstoj-
nosti, v lásce i odpovědnosti. Tak vy-
padá jejich nové bytí.

Víra nezná jen jistotu a odpočinutí.
Máte-li před sebou pendlovky nebo
je máte alespoň v mysli, vidíte, že
jejich ručička ve vertikální poloze
vám sděluje, že se její pohyb na stěží
změřitelnou vteřinku zastavil, aby
pokračoval k jedné nebo druhé ex-
trémní poloze, ale míří zase k verti-
kální poloze, kde víra ( zvolili jsme
totiž ty pendlovky k tomu, aby hrály
roli víry) si oddechne v poznání jis-
toty a odpočinku. Z nepokoje ku
pokoji, tak lidské srdce přichází 
k Bohu, k jistotě víry a k odpočinutí.
Ale to není konec. Dokud nepřijde
konec podle Boží vůle, ručička
pendlovek pokračuje z pokoje k ne-
pokoji, neboť jistota vertikální polo-
hy založené v Bohu musí podstoupit
zkoušku, na niž si činí nárok lidský
rozum; ne cizí, ale vlastní tomu, kdo
bojuje o jistotu víry. Ten nárok má
podobu pochybnosti, která se zrodí
v mysli věřícího. Nevěřící nemůže
pochybovat. Věřící pochybuje od
chvíle, kdy opustil vertikální polohu
v Bohu, která jediná poskytuje od-
počinutí.
Pochybovač pošilhává po opačné
možnosti, od víry k nevěře. A ptá se:
Nebude mi lépe, když budu sám
svým pánem? Pochybnost nesmíme
zaměnit za skepsi, která činí otazník
nade vším a všechno chce vyzkou-
šet. Skeptik nepochybuje jen o Bohu,
ale také o morálce i o vědě a vůbec o
rozumu samém. Patří se, abychom
skepsi odhodili jako nehodnou
účastnit se rozhovoru o víře. Pochy-
bovačem se člověk stane, chce-li se
držet zároveň víry i nevěry. Existuje
vůbec víra, která nepochybuje? Ne-
existuje, ale ví, že si nesmí pěstovat
svou nevěru a svou pochybnost,
nýbrž se musí držet Boha. Poslouchá
jeho slovo a zmocňuje se svého bož-
ského synovství tak, že se nechává
adoptovat v důvěřivé poslušnosti
víry. Jistota víry se rodí vždy znovu,
když poznáváme sami sebe jako
hříšníky, kteří se rádi vracejí k Boží-
mu slovu, k té vertikále, která ozna-
čuje bytí v slovu. Zkušenost nám po-
tvrdila, že opakem všeho dobrého je

bytí mimo slovo. Zjišťujeme, že víra,
její jistota je závislá na Božím slovu.
Na Bohu, řekne jeden z vás a druhý
řekne , že víra je závislá na Božím
slovu, a je to totéž. Kdo mluví o Bohu
a věří v Boha, ten čte Boží slovo a
věří mu. Jistota víry a víra sama, ba i
pochybnost, to všechno není jen
habitus, zvyklost, ale akt, čin z nevě-
ry a pochybnosti k vytrvalosti, která
není nic jiného a nemá jiný smysl
než vytrvat ve víře, v Božím slovu.
Vytrvalostní běh na 50 km po hřebe-
nech Krkonoš má jen ten smysl, že
tajemně připomíná vytrvalost v dob-
rém, kterou bude vyhledávat u své-
ho stvoření náš Pán, pod jehož zášti-
tou se na zemi vše děje.
Odejít z nevěry a nechat se vždy
umístit ve Slovu je čin, jímž se rekru-
tujeme k úplnému, zdravému bytí
skrze bytí ve slovu. Víra se musí mě-
řit s nevěrou. Zápasem víry ustavič-
ně překračujeme nevěru i touhu
chtít odpočívat v sobě místo v Bohu.
Jistota víry je v tom pohybu, jenž ji
vždy vrací do vertikální polohy, do
odpočinutí v Bohu, který je zastou-
pen slovem. Zdá-li se vám, že obraz
pendlovek, který má zobrazit víru a
její pohyb, neodpovídá skutečnosti,
v níž se víra pohybuje, máte často
pravdu, neboť víra vždy poněkud
přesahuje obraz, který jsme si o ní
zvolili. Buď je vám těsný a pak škrtí,
jindy je příliš volný a tudíž „nesedí“
v základních údajích, které víra mu-
sí mít, aby se neproměnila v neurči-
té náboženství. Obraz, který jsme si
učinili k podobenství víry, bude
vždy trochu kulhat, ale i kulhavý
dobře poslouží, neboť odpovídá
základní potřebě jazyka. Ten je jako
dítě, které nejraději maluje. Vzpo-
meňte si, jak jste v knize vyhledáva-
li ilustrace, které zastoupí mnoho
slov a vtáhnou vás do děje. Chvalme
pendlovky, že nám říkají, jak je důle-
žité vytrvat ve víře, neboť víra ve své
vertikální poloze nese v sobě naději,
která zvěstuje brzký příchod ze
smrti do života, což je počátek vzkří-
šení a konec pochybností. Ano.

Josef Veselý

jak mluví pendlovky o víře
Dokončení ze str. 1

Pohleděv pak Ježíš, řekl jim: U lidí je to
nemožné, ale u Boha všecko možné jest.

Mt 19,26; L 18,27; Mt 18,1-7

Kážeme Krista Božího, toho od věků, kte-
rý má slávu u Otce dřív než byl svět 
(J 17,8), toho lidmi přibíjeného na dřevo,
věšeného, křižovaného. Jejich uštěpačný,
pobavený smích, krčení ramen, míjení,
odcházení. Mluvíme o Božím Beránku
zabitém od počátku světa (Zj 13,8). Zvěs-
tujeme jeho smrt, dokud nepřijde. Smrt
Pána, který přichází.
Někoho tím otravujeme, jiným jsme tak
trochu na hlavu: "Nestrašte. Jak může
přijít, když zemřel? Žertujete?"
Kážeme Krista. Zpřítomňujeme, aktua-
lizujeme. Boží moc, Boží moudrost 
(1 K 1,24). 
Proč to děláme? Proč s tím chodíme na
tržiště světa? Posílá nás. Svědčíme o své
zkušenosti s ním, že poselství jeho slov a
činů je mocí k záchraně každému, kdo
věří. "Neblázněte," řeknou nám. "Řítí-
me se snad do neštěstí, abychom se mu-
seli ohlížet po spáse? Adrenalin v zá-
bavných šlajsnách tekuté modernity
střídá pohoda. Jsme v pohodě. O čem to,
křesťani, vedete řeč?"
Bůh ví, že pro člověka ohledávajícího
smysl svého pobytu v časnosti už to
takový špás nebývá. Záchranou je, že
mu svitne. Že si ho to najde, že ho to

dostane, to Boží. Že pozná kudy, chopí se
toho a vykročí. Jde. JE z PRAVDY. Slyší
i v peřejích hlas toho BYTÍ na světě, ale
ne ze světa. Kristův hlas. Tak přebývá v
PRAVDĚ, jak on o tom mluvil, a trefí za
ním ( J 18,37;6,56;15,4 aj.).
Život nicujícím lidem, "lidem hovad-
ným", jak je kolem sebe vídal žalmista
(Ž 92,7.8.), "dětem hněvu" podle apoš-
tola (Ef 2,3) se takto přeorientovaný člo-
věk zdá podivínem. Čteme o nich, že se-
hnuti svou nepravostí jsou mimo. Posi-
lují, co překáží. Zadržují Boží PRAV-
DU sobě i jiným, v bludném kruhu
pravděpodobností a zdání se ztrácejí.
Biblickou dějepravou, dějinami církve,
věroukou, etikou atd, církevním učením
šíříme křesťanskou osvětu. Avšak evan-
gelium Ježíše Krista není předně příbě-
hem mezi příběhy nebo studijním mate-
riálem, ani receptem slušného chování.
Zvěstováním kontaktujeme a vzýváme
MOC. MOC, která v nás i kolem nás
překonává odpory hřícha a lidskou přiro-
zenost mění. Osvěcuje, ponouká a osmě-
luje ke křesťanskému životu víry. Vy-
maňuje člověka ze sháňky po nových a
dalších ochutnávkách takzvaného života
naplno. Živí naději, která nezahanbí
zklamáním, protože se stává přítomnou
inspirací umění milovat skrze Ducha,
který je nám dán (Ř 5,5).
Jiskření, výboj té duchovní energie, její

nehorázný paradox nenavlékáme pod
záminkou srozumitelnosti stydlivě do
jakéhosi civilu. Méně nenáviděným se
tím nestane, natož obecně přijatelným.
Kristus každého, kdo ho přijme, svléká 
z jeho Boha-prázdné seberealizace (Ef
4,22), aby ho mohl obléknout do svého
(Ko 3,9.10). To jen nám se někdy zdá, že
bere člověka v každém kabátě.
Bezpochyby právě osobní otřes takového
setkání lidské skutečnosti s Boží opra-
vdovostí, tato událost konfrontace prav-
dy člověka s PRAVDOU BOHA v Kris-
tově kříži a zmrtvýchvstání sdružila
první křesťany kolem pamětníků do
shromáždění a sborů. Usvědčeni, čeho
jsou, Boha prázdní a nachýleni ke zlému,
schopni, a odhaleni, co jsou zač, a co ve
jménu takto poznaného Boha nejen být
mají, ale i můžou, tento stvořitelský zá-
blesk spasitelného osvícení myslí a srdcí
(2 K 3,18;4,6) od první chvíle podněcuje
živou poptávku: Hledají, shánějí se po
tom, oč vlastně šlo tomu, "který se pro-
kázal být Synem Božím mocně podle
Ducha posvěcení a skrze zmrtvýchvstá-
ní" (Ř 1,4). Ptají se, s čím přišel Ježíš
Nazaretský, aby to podle jeho zaslíbení
bylo mocí nového života i jim. 
"Což není způsob, jak zde přebýval,
oním chlebem jeho těla pro nás? Chle-
bem zrna drceného únavou na cestách

doopravdy ef 4,11-16; mt 18,1-7

Dokončení na str. 3



Důvodem k následujícím řádkům
byl rozhovor s jedním mladým fará-
řem ČCE, který se při návštěvě
Valašska ptal, v jaké míře je přítom-
né luterství v ČCE. Můžeme se
nazvat luterskou církví aspoň čás-
tečně, jak „částečné“ jsou pozůstat-
ky (rezidua) luterství v těch několi-
ka málo sborech na severní Moravě
spolu s Augsburským vyznáním –
jedním ze „čtyř vyznání“, na kterém
stojí ČCE? Tyto úvahy vyvolává
sama skutečnost, že ČCE je od 
7. září 2004 právoplatným členem
Světového luterského svazu. K to-
mu též přispívá až renezančně ob-
jemné knižní vydávání Luthero-
vých děl v současnosti.
S užíváním názvů „luterství“ či
„kalvinismus“ (nebo naším vskutku
domácím „husitství“) je těžké se
bránit dojmu, že si někdo z lidí křes-
ťanství přivlastnil. Víra a život 
v Kristu mají být v pravém slova
smyslu obecnými (katolickými), kéž
všichni jednohlasně chválíme jedno-
ho Pána a přijímáme ze štědré ruky.
Není důležité, že oba „sjednocené“
evangelické proudy nesou jména
velkých reformátorů, poctivým zvá-
žením připusťme, že specifickým
označením dochází k jisté „uzurpa-
ci“ křesťanství nebo jeho částí.
Elišce Baťové vychází výborně zpra-
cované články o sborech s luterskou
liturgií v Českém bratru. V žádném
případě nechci a nemohu Elišce
Baťové konkurovat, odkazuji na její
skvělé příspěvky. Ale nejde nám o
aktualizovaného průvodce luter-
skými „skanzeny“ v ČR. Půjde spíš

o to, co je využitelné pro současnou
ČCE. Jde o živou a žitou víru. Na
minulosti českých (moravských a
slezských) luterských sborů je vidět,
že v porovnání s jinými oblastmi v
Evropě a ve světě bývalo množství
informací nepoměrně chudší než je
tomu nyní. Existují také „luterští“
evangelíci. 
Přijímám za svůj názor prof. J. Štefa-
na, že kontinuita českých evangelí-
ků mezi dobou reformace a dobou
po tolerančním patentu byla přeru-
šena. Důkazem toho je právě pojetí
bohoslužby, která je v českobratr-
ském luterství (ale též i kalvinizmu!)
v mnohém nadále „ořezána“ a
zohledněna kázáním (i přes existen-
ci nových liturgických formulářů 
v „nové“ elektronické agendě ČCE)
v porovnání s luterstvím sloven-
ským a slezským a hlavně s luter-
stvím světovým. V době protirefor-
mace (rekatolizace) čeští evangelíci
přišli o to nejvýznamnější - nebyla
jim dovolena veřejná bohoslužba.
Duchovní život evangelíků u obou
vyznání na území Čech a Moravy 
v dobách pronásledování se omezil
na tajné a soukromé čtení Písma sv.
(spolu s modlitbami a zpěvem 
z kancionálů) a tajné byly i jejich
bohoslužby s vysluhováním sv. ve-
čeře Páně podobojí. Jakkoliv je po-
stava Žalmana z F. L. Věka úctyhod-
ná, je tento evangelický „deficit“ na
„helvítovi“ Žalmanovi stále zřejmý
a poznamenal duchovní život a jeho
pojetí českých evangelíků pro bu-
doucí doby.
„Církev je shromážděním věřících

(svatých), v němž se čistě zvěstuje
evangelium a řádně vysluhují svá-
tosti“ (Augsburské vyznání, čl. 7).
Toto je původní luterské pojetí a má
na mysli konkrétní společenství
věřících, ne instituci či zřízení. Zvěs-
tování lze rozumět jako právě (ak-
tivně) mluvenému Božímu Slovu,
které (důsledně) vychází z Písma
svatého. Svátosti jsou udíleny ne
kdekým, ale ordinovanými, církví
ustanovenými. S tím asi souhlasí
všechny křesťanské církve a spole-
čenství. Kristova církev v pojetí au-
gustany (Augsburského vyznání) si
své označení může přivlastnit podle
toho, co se uvnitř ní aktivně provádí
a ne jak je definována. Očekává 
v pravém slova smyslu živé spole-
čenství ve vztahu k Bohu i lidem. To
by se s ohledem na kázání mohlo
líbit všem „daňkovcům“ (žákům
někdejšího prof. Slavomila C. Daň-
ka), pro které se slovo Boží stává
Slovem ve chvíli, kdy je zvěstováno,
Bible sama o sobě Slovem ještě není.
Otázkou proto pro nás zůstávají tzv.
„čtené bohoslužby“.  
Název „protestant“ vychází z pro-
testu německé šlechty ve Špýru r.
1529, kdy celá věta zněla: PRO TE
STARE CHRISTE – stojíme za (pro)
Tebe, Kriste. Výklad tohoto názvu
„protestant“ má být určován Kris-
tem, kterého vyznáváme, do jehož
rukou zcela odevzdáváme svůj
život. V žádném případě se nedá
říci, že protestanté jsou „reptáci“ a
jsou ve stálé opozici.

Otto Miklík
Pokračování příště
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co znamená „luterský“? (i. část)

na židovském hřbitově u hřivčic nalezen hrob
předka spisovatele Oty pavla

Předek spisovatele židovského původu Oty Pavla, vlastním jménem Otty Poppera,
byl nalezen na židovském hřbitově u Hřivčic v okrese Louny. Náhrobek Leopolda
(Levko) Poppera, viz. obrázek, je stále ještě zachovalý a dobře čitelný. Památné místo
se nachází 55 km od Prahy a je snadno dostupné Bližší informace o památce si lze
dohledat na webu http://zidovsky-hrbitov-hrivcice.howto.cz/.
O obnovu hřbitova se za podpory Nadačního fondu obětem holocaustu a Úřadu
práce ČR snaží nedaleká Náboženská obec Církve československé husitské Peruc a
Židovská obec Teplice. Individuální dárci mohou přispět na účet 1061067369/0800,
variabilní symbol 777, specifický symbol: rodné číslo.

Ivo Kraus

mezi křtem a kalvárií? SLOVO od Otce,
jeho BYTÍ s ním (s námi a přitom v ne-
besích J 3,13) přece bylo oním zmocně-
ním, jímž čelil tak mnohé nepřízni a
působil dobro. Nuže, ať je zdrojem síly i
nám. Nebeským chlebem, který dává
život světu (J 45-58). Jeho myšlení, jeho
otvírání Písem, což není duší té krve
posléze kvůli nám i námi prolité? Krve
Nové smlouvy, krve proměněných na-
šich srdcí (Jr 31,33)? Což neřekl, že
spolu žít znamená spolu jíst, čím on nás
živí? Spolu být, spolu se přijímat a
zůstávat vzájemně v náklonnosti, při
chuti jednoho vůči druhému, dokud
nepřijde?"
Díky této tak brzké poptávce věřících po
zdroji oné MOCI přetrvává ústřední
Ježíšovo téma o plnosti času a příhod-
nosti chvíle nezměněno až do našich
dnů. Proto opakujeme: Boží království se
přiblížilo. Je tak blízko, že nelze než činit
pokání a aktivně věřit. Svěř se. Nepro-
dleně se svěř Králi. Ještě trvá chvíle, kte-
rou si Bůh dělá pro milované, bolest mu
působící stvoření, (Gn 6,6) pro člověka,
pro tebe. Ohledej své svědomí, svůj
život, říká Ježíš. Rozsvěcuje světlo a
staví před tebe, před nás zrcadlo, zázrak
evangelia: řadu podobenství, SLOV,
neslýchaných událostí a dobrodiní, aby
nás seznámil s tím královstvím a obda-
roval jeho SLÁVOU (J 17,22). Ukazuje,
jak jsme jinde a pomáhá nám k pokání a
víře. Podle Jana ujišťuje o osvobodivém
účinku svých SLOV: "Jestliže zůstanete
v mé řeči, budete mými učedníky.
Poznáte PRAVDU a PRAVDA vás
vysvobodí." Pochop, člověče, jsi ne-
volník: "Kdo činí hřích, je chtě nech-
tě jeho služebník, služebník hříchu" 
(J 8,31.34). Hříchu, jímž hyne tento svět
(1 J 2,17). Hříchu nevěry ve mne a v to-
ho, který mne poslal (J 16,9). Jakkoli libe-
rálně naladěn, mimo jeho SLOVO

zůstáváš sluhou. Možná oslněným
vlastní nápaditostí a chytráctvím: "Tak-
liž jest, že řekl Bůh...?" Takliž JEST, jak
stojí psáno? Ve službě hříchu prvních
pochybností, jako v rauši beztíže volného
pádu, ti přijde: "To přece nelze brát váž-
ně, Ježíši, co o tobě píšou. No uznej, že to
není doopravdy, to s tím chozením po
vodě nebo těla z mrtvých vzkříšení a
vůbec..., tyhle kdovíjak následně účelové
rekonstrukce. Chápeme, že křesťani ti
tenkrát nad otázkami a problémy svých
společenství šikovně přímou řečí leccos
podstrčili dodatečně k autorizaci, co nás
dneska mate. Jak jinak, že. Berme to 
s rezervou. Zázrakuchtivým nalejme čis-
tého vína, že to není doopravdy. 
Ať si na to zvykají už děti."Za Harryho
Pottera a Pána prstenů si to v pohodě
zařadí. "Touhle poctivostí je nepřipraví-
me o víru, už proto, že mají smysl pro
tajemství a pravdu příběhu," uklidňuje
nás závěrem diskuse o tom, co řekneme
dětem (ET-KJ 13/2012), br. far. Trusina,
pokud by snad někoho napadlo, že racio-
nálním zpochybňováním Písma přece
jen jaksi dává do uvozovek svůj modlit-
bami ošetřovaný výchovný záměr. 
Starostí ovšem není nepřipravit dítě o to,
co zpravidla beztak ještě nemá. Na místě
je obava, zda skutečně prospíváme vzdě-
lání dítěte ve víře, která se v Bibli opírá o
bezpečný zdroj PRAVDY, jestliže ho
necháme při tom, že jeho zvídavá věři-
vost, jíž poznává a kriticky se chápe
svého přirozeného světa, je tou spasitel-
nou vírou. Utvrdíme-li ho v omylu, že
nad Biblí je to tatáž rozumem kontrolo-
vaná kritická aktivita duše "co ano, co
ne", čím se vyznačuje a na čem spočívá
křesťanský životní postoj. Řekneme-li
děcku, vydanému nám intelektuálně na
milost a nemilost, že něco není dooprav-
dy, sotva v tom bude hledat PRAVDU
onoho zmocnění ke svobodě. Nebylo by
šťastnější maličko změnit slovník? 

"Do-opravdy" směřuje k pravdě.
"Opravdu" je stažené "ó pravdu máš"
(V. Machek, Etym. slovník), narozdíl od
"skutečně". Skutečnost (Tatsache) je
věcí našich skutků, jejich opakovatelnos-
ti a nápodoby ("skutiti", Machek), našich
možností a jejich prostředí. Neskutečné
bývá překvapivé, mimo náš dosah, mimo
naši běžnou zkušenost, nikoli však proto
mimo PRAVDU. S neskutečností má
dozajista, resp. doopravdy co činit naše
víra. "Vírou rozumíme, že učiněni jsou
věkové SLOVEM Božím, takže z niče-
ho je učiněno, co vidíme..." (Žd 11,3).
Neslýchané! Nepravděpodobné! Nesku-
tečné!
Pravděpodobným  v našem vesmíru a v
tomto světě se jeví chaos, hřích, rozpad,
vyhasnutí, zánik, smrt... Ve světě těchto
pravdě-podobných skutečností jsme
osloveni nepravděpodobným Bohem,
nepravděpodobnou PRAVDOU a ŽI-
VOTEM, jemuž Ježíš říká věčný.
Svěřené děti vystavujeme přitažlivosti
jeho království, které není z tohoto světa.
Tahu (elevaci) této ne-pravděpodobné
MOCI Ducha a svobody. Není ze světa
jejich přirozené věřivosti. Odjinud se
týká Boží království jejich běžných
zájmů, účelů, dějů a obvyklých skuteč-
ností, a přitom je. Je doopravdy takových
jako ony, jako děti. To nabízíme křesťan-
skou výchovou a v povědomí dětí živíme
naději, že s Boží pomocí dojdou plné jis-
toty a dospělosti VÍRY. Té, která není
vrozená ani vekřtěná, ale Bohem daro-
vaná a živená, vítězná (1 J 5,4). Tak při
nich pracujeme na proměně litery Bible
v Ducha obživujícího, na proměně ne-
skutečného v doopravdické (J 6,63;
2 K 3,6).
Amen.

s.j.h

Quasimodogeniti, 2012
v Luhu nad Morání.

doopravdy ef 4,11-16; mt 18,1-7

naděje vzkříšení a ježíšOvO tělO
V 26.-27. čísle ET-KJ se dva čtenáři vrátili k otázce vzkříšení. Reagují různým
způsobem na článek Josefa Veselého z č. 23-24. Za něho se musím postavit,
protože jasně pověděl, že evangelisté svědčí pravdě, i když jejich výroky
nejsou prostým popisem skutečnosti. Nemohou jím být, protože kdyby
Ježíšovo vzkříšení bylo jeho návratem do tohoto života (resuscitací), nemo-
hl by cestovat nepoznán svými žáky a apoštol Pavel by z jeho vzkříšení
nemohl vyvodit závěr, že Bůh křísí mrtvé, že tedy Ježíšův příběh odhaluje
něco, co se netýká jen jeho (2 K 1,9; srv. Sk 26,8). Už moji vnuci pochopili, že
nejde o prostou reportáž. Samozřejmě musel jsem jim nalézt jednotlivé bib-
lické texty, aby si je mohli srovnat v hlavě. V nejstarších svědectvích veliko-
noční víry, které se v době apoštola Pavla tradovaly již několik let, neslyší-
me nic o prázdném hrobu, ale jen o zjevení Vzkříšeného (1 K 15,3b.5). Není
to objektivní záznam, doslova čteme, že Ježíš byl viděn, nebo spíše: dal se
vidět. Náš učitel J. B. Souček o tom již před více než padesáti lety napsal, že
jde o skutečnost nefotografovatelnou, že k poznání vzkříšeného Pána nesta-
čí mít jen normálně otevřené smysly. Iniciativa byla na Ježíšově straně a
vedla k tomu, že ti, kdo se s ním setkali, nabyli jistoty o jeho nové přítom-
nosti, která je jiného druhu než před ukřižováním. Proto některá biblická vy-
znání velikonoční víry mluví místo toho o Ježíšově vyvýšení (Fp 2,6-11).
Srovnáme-li všechny zprávy o setkání se vzkříšeným, vidíme, že zdaleka
nejsou tak shodné jako vyprávění o jeho životě a učení. Když Pavel v 1 K
15,35-50 uvažuje o vzkříšeném těle, ví, že se od pozemského těla musí lišit,
mluví však o (duchovním) těle, protože bez těla si nedovedeme představit
totožnost člověka ani osobní vztahy, které vyjadřuje setkání tváří v tvář,
podaná ruka, hlas, společné shromáždění.  Nesvědčí to o nejistotě, ale o hle-
dání výrazu pro skutečnost, která běžnou zkušenost přesahuje a náš slovník
pro ni nemá výraz. Proto se v Bibli často užívá obrazů básnických nebo
hymnických. Společné a jasné je jedno: Ježíšovi žáci byli po vzkříšení zasa-
ženi mocí, v níž poznali pokračování Ježíšova osobního působení, a byli tím
sami změněni. Událo se to v typických situacích jako povolání svědků nebo
stolování (L 24). A jejich svědectví nalezlo a nalézá odezvu.

Petr Pokorný

k mariánskému slOupu
Dobře rozumím br. O.A.Fundovi, který připomíná i skutečnosti, které by
někteří současní historici nejraději "zametli". Přesto bych byla schopna sou-
hlasit s instalací kopie mariánského sloupu, odůvodňovanou nejčastěji
obnovou původního historického vzhledu Staroměstského náměstí, ovšem
pouze s podmínkou současného obnovení alespoň vnějšího vzhledu
Týnského chrámu. Z jeho věže by tak místo nepůvodní, v pobělohorské
době instalované sochy Panny Marie, opět zazářil původní kalich! Na fasá-
dě níže tam byla ještě busta krále Jiřího z Poděbrad; i ta by si zasloužila
návrat, zvláště když jeho hrob v tom chrámu, tuším, dodnes je. 

E. Žárská

z dopisů čtenářů
Dokončení ze str. 2
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Českobratrská církev evangelická

ČESKé BUDěJOViCE, Ne 9.00
tř. 28. října 28, f David Nečil, f Da-
niel Freitinger

JiNDřiCHůV HRaDEC, Ne 9.30
Bratrská 129/IV, f David Balcar

PíSEK, Ne 9.00
Fügnerovo nám. 48, f Jiří Ježdík

SOBěSLaV, Ne 9.30
ul. 28. října 277/II, f Richard Dračka

STRMiLOV Ne 10.00
Studenská 382, a f. David Balcar 

TáBOR, Ne 9.30
Bílkova 963/3, f Richard Dračka

VOLyNě, Ne 10.00
Lidická 124, f Hynek Tkadleček

Církev bratrská

ČESKé BUDěJOViCE, Ne 9.00
J. Š. Baara 64, k Svetozár Slavka

HUSiNEC, Ne 10.00 
Kostnická 85, k Pavel Fér

PíSEK, Ne 9.30 
Tyršova 15, k Ondřej Kyml

TáBOR, Ne 9.30 
Bechyňská 2, k Petr Jareš

Bratrská jednota baptistů

ČESKé BUDěJOViCE, Ne 9.30 
U Hvízdala 11, k Jaroslav Hrůza

Evangelická církev metodistická

BECHyNě, Ne 15.00 (1.3.5. ECM;
2.4. ČCE)
Čechova 284, f Josef Červeňák

ČESKé BUDěJOViCE, Ne 9.00
Palackého náměstí (Husův dům
CČSH), f Dalimil Voříšek

PROTiVíN, Ne 9.00
Mírová 171, f Josef Červeňák

TýN NaD VLTaVOU, Ne 11.00
Komzákova 416, f Josef Červeňák

TřEBOň, Ne 9.00
Seifertova 449, f Richard Novák

bohoslužby
4-DENNí POByT PRO KřESťaNy, kteří
hledají svého životního partnera.
Rychlebské hory, 14. - 18. 11. 2012
Bližší informace a přihlášky: 
www.noemka.com 
info@noemka.com   
+420 777 222 877
Noemi, Na Mušce 1124, 534 01
Holice, ČR

* * *
DiaKONiE ČCE – STřEDiSKO

BETLéM VyHLašUJE VýBěROVé

říZENí na místo vedoucího Do-
mova Betlém v Kloboukách u
Brna (Jihomoravský kraj, okr.
Břeclav). 
Domov Betlém tvoří nejstarší orga-
nizační součást střediska a je zaří-
zením alternativního typu, které
vedle úsilí o profesionalitu a kvali-
tu poskytovaných služeb klade
důraz na křesťanské hodnoty a ro-
dinnou atmosféru. Sociální služby
poskytované Domovem Betlém
jsou určeny převážně lidem s těž-
kým tělesným postižením.
Předpokládané datum nástupu
do funkce: od 1. března 2013
(příp. od 1. dubna 2013).
Veškeré další informace o tomto
výběrovém řízení a předpokla-
dech, které musí uchazeč o tuto
funkci splňovat, najdete na inter-
netových stránkách: 
http://www.betlem.org 
Termín pro zaslání (podání) při-
hlášek: nejpozději do 30. listopa-
du 2012. 
adresa pro zaslání nebo osobní
předání přihlášek:
DČCE – středisko BETLÉM, 
k rukám ředitele Petra Hejla, 
Císařova 27, 
691 72 Klobouky u Brna.
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Bývalý presbyter lyského sboru, člen
seniorátního výboru Poděbradské-
ho seniorátu, starosta Čelákovic a
středočeský zastupitel zemřel po
delší nemoci ve čtvrtek 27. září ve
věku 68 let. Pohřební rozloučení se
konalo 6. října ve zcela zaplněném
kostele v Lysé nad Labem. Po pro-
mluvách přátel zaznělo toto zvěsto-
vání naděje.
Milí pozůstalí, bratři a sestry, vážení
přítomní, jsme tady jen na chvíli. 
V porovnání s trváním vesmíru je i
ten nejdelší lidský život pouhým
okamžikem. Než se nadějeme, má-
me místo plenek pleny a z našich úst
vychází poslední dech. Jak s tím kos-
mickým okamžikem naložit? V naší
stávající kulturně-společenské situa-
ci se ho obvykle snažíme maximálně
prodloužit. A podle statistik se nám
to daří. Průměrný lidský věk se zvy-
šuje. Je dnes o několik let delš, než
byl na začátku minulého století.
Pokud těch svých posledních pět či
deset let neprožijeme bezmocní na
lůžku, tak se nám to samozřejmě
líbí. Ale má ten dlouhý věk automa-
ticky nějaký kosmický dopad? Při-
dává dějinám nějakou hodnotu? Je-li
prázdnota kratší nebo delší, vyjde to
nastejno. I kdyby trvala celou věč-
nost, je pořád stejně sterilní. Nikam
svět neposune, nic v něm k lepšímu
nezmění.
Úporná snaha maximálně si pro-
dloužit život kompenzuje ztrátu po-
vědomí o jeho smyslu. V tomto ohle-
du byly staré kultury dál, než je ta
naše. Možná to souvisí i s tím, že si
dřív lidé nedokázali život prodlužo-
vat tak efektivně jako my. Rozho-
dujícím motivem vedoucím k ucho-

pení smyslu vlastního bytí však bylo
přesvědčení, že jsou za svůj život ně-
komu odpovědni. Starozákonní žal-
mista toto vědomí vyjádřil slovy:
Nebo ty jsi Bůh, spasitel můj. Jsou to
tatáž slova, která čteme na parte bra-
tra Josefa Šaldy. Neocitla se na něm
náhodou. Vypovídají o základním
kritériu, určujícím jeho životního
směřování. A nejen jeho, ale i jeho
manželky a posléze celé jeho rodiny.
Dávno před tím než se objevila na
jeho smutečním oznámení, si je
mohl každý přečíst na jeho oznáme-
ní svatebním.
Z toho vyznání plyne zcela určitý
životní styl. Kdo čte Bibli, ten ví jaký.
Jeho obrysy představuje Desatero se
svými příkazy: nezabiješ, nepokra-
deš, budeš věrný, nebudeš lhát… K
dokonalosti pak toto životní směřo-
vání přivádí milosrdenství a láska. O
toto uchopení svého života bratr
Josef Šalda zápasil. Nejspíš pořád
nevyhrával. Ale to platí o všech li-
dech, kteří se vydávají tímto smě-
rem. Pokud je něčí životní zápas
představován jako cesta vedoucí od
vítězství k vítězství, jde o legendari-
zující retuš. Bible nezná světce ve
smyslu etické dokonalosti. Tato do-
konalost ostatně není pro Boha
Abrahamova, Izákova a Jákobova
tím klíčovým. Jemu jde o opravdo-
vost lidského nasazení! V ní spočívá
spásný životní styl, který vyrůstá 
z Boží vůle a nesmazatelně ovlivňu-
je celý kosmos.
To další, k čemu životní motto bratra
Šaldy ukazuje, vygradovalo v noci
na čtvrtek 27. září, kdy vydechl na-
posledy. Čím blíže je v životě toho,
který své bytí klade do vztahu k Bo-

hu, konec, tím zřetelněji se přesouvá
důraz z našeho na Boží jednání. Na
Boží spásné jednání. Člověk cítí, že
jeho ruce ochabují a jeho mysl se
kalí. Ví-li o Spasiteli, může se však
spolehnout na to, že ho Boží ruka
drží pevně. Věří, že v tom jeho jepi-
čím životě, v němž usiloval žít k Bo-
ží cti a chvále, došlo k záblesku, 
v němž se setkal s věčností, která ho
do sebe vtáhla a už ho nepustí. Toto
evangelium zní v křesťanské církvi.
Sděluje nám, že ačkoli sami nad
smrtí nikdy nezvítězíme, můžeme
se spolehnout na milosrdenství a
lásku toho, který svou obětí na kříži
spojil prchavý okamžik našeho živo-
ta s věčností.
Z hlediska průměrného věku tu
Pepík - jak jsme mu my, jeho vrstev-
níci, ve sboru říkali – nebyl dlouho.
Je nám to líto. Mnoho bychom si to-
ho ještě pověděli. Ten smutek však
nepřerůstá v tragédii. To proto, že
náš milý Pepík v životě nesázel na
jeho délku, ale tak jako řada staro-
zákonních i novozákonních svědků
usiloval o uchopení jeho smyslu.
Jednou vášnivě v nejrůznějších pole-
mikách, podruhé sebeničivě v no-
cích strávených prací na radnici,
potřetí pokorně v tomto kostele či 
v modlitebně v Čelákovicích. Jeho
život přidal dějinám hodnotu a
posunul je kousek blíž k jejich napl-
nění. To, co v něm zůstalo nedokon-
čeno nebo se nepodařilo, Spasitel
zahalí svým milosrdenstvím. Vždyť
právě proto, aby žádný, kdo usiluje
o odpovědný život, nezahynul, ale
měl život věčný, na svět přišel.

Emanuel Vejnar

inzerce

pozvánka

český vlastenec a evangelík josef šalda

NENí UŽ ROZDíL? KEiNE UNTERSCHiEDE MEHR? NO MORE DiFFERENCE?
Sborník textů ke konferenci iEC nad tématy Společné zvládání bolestí
minulosti a Kulturní, národní a křesťanská identita v Evropě

Texty o úloze multikulturalismu, postojích k přistěhovalectví, o vztahu k bolestem, jež
působí neléčená totalitářská a autoritativní minulost, o problémech chudoby.
Jednotlivé referáty jsou obvykle doplněny koreferátem účastníka z jiné církve a jiné
země. Většinu textů najdete pohromadě v češtině, angličtině, němčině, částečně i
francouzsky a nizozemsky. Vhodné jako podklad pro rozhovor při mezinárodních
setkáních křesťanů.
Mj. obsahuje texty: M. Hübner, Multikulturalismus – cesta vpřed, nebo
slepá ulička? T. Drummond, Co je největší bolestí Velké Británie? M. Ro-
zumek, Imigrace jako příležitost P. C. A. Morée, „Rány minulosti“ nebo
„hojení vzpomínek“? E. Vogelweith, Svědectví o smíření
K tisku připravili Bernard Martin a Tomáš Trusina
DPC 113 Kč, při objednávce u nakladatele 85 Kč
Objednejte u EMAN, Husova 656, 256 01 Benešov, tel. 317722215, eman@evangnet.cz; http://eman.evangnet.cz

eman právě vydává

Srdečně zveme členy, zástupce
místních sdružení,

ale i přátele, hosty a všechny
zájemce na:

SHROMáŽDěNí
KOSTNiCKé JEDNOTy,

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 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.

Církve sdružené v Ekumenické ra-
dě církví pořádají 28. října 6. ročník
ekumenické pouti Modlitba za do-
mov  
Letošní Modlitba za domov, která
nese motto "Pravda vítězí", se usku-
teční v neděli 28. října 2012 od 10 do
19 hodin v Roudnici nad Labem.
Více na www.modlitbazadomov.cz


