
ChOdíCí reklama

Jr 9,22-23
Potkali jste někdy na ulici chodící
reklamu? Nejčastěji se jedná o osobu
převlečenou do kostýmu nebo nosí-

cí desku s plakátem. V jistém slova
smyslu jsme všichni chodící rekla-
mou na sebe. Rádi se něčím pochlu-
bíme: dítě svou hračkou, žáček pěk-
nou známkou, sportovec svým tri-
umfem, byznysmen tučným kon-
traktem a svým nablýskaným mi-
láčkem v garáži.
I kdybychom byli naprosto chudí a
nemožní, tak si přesto najdeme ně-
co, na čem bychom si mohli zaklá-
dat. Naše bytí se tak stává pomysl-
nou chodící nástěnkou našich úspě-
chů, dovedností a vlastnictví, na
které nakonec usedne prach, proto-
že nebude toho, kdo by je oprášil.
V životě jsou i věci, z kterých stojí za
to se opravdu společně radovat.
Mohu zde zmínit dokončené studi-
um, pracovní postup nebo to  nej-
hezčí z životních událostí: svatba a
narození dítěte. Při celé kráse Boží-
ho požehnání ale nesmíme zapomí-

nat na toho, který nás tím vším za-
hrnuje! 
Také apoštol Pavel se mohl na poli
misie chlubit nemalým úspěchem, a
přece se našli i tací, kteří zpochyb-
ňovali jeho službu. Pavel nepodlehl
pokušení obhájit se ješitným výčtem
úspěchů. Místo toho se chlubil Kris-
tem, tím ukřižovaným, a svými sla-
bostmi. Místo moudrosti tohoto svě-
ta zvolil bláznovskou zvěst a místo
módních výstřelků se „oblékal
v Krista“ (Ef 4,22-24)
Pro Jeremiáše i apoštola Pavla byl
jedinou pravou chloubou Hospodin
a jeho dílo, na kterém se vyplatí sta-
vět v době krize i blahobytu. Jakou
reklamu lidé uvidí, když se s námi
potkají a zahledí se na vývěsní des-
ku, kterou s sebou nosíme?

Jakub Škarvan, 
kazatel CB, 

Mladá Boleslav

Evangelický
týdeník
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poselství k neděli septuagesimae

Jákob dobře věděl, proč svým slu-
žebníkům přikázal, aby jeden,
druhý i třetí nabídli Ezauovi stádo
svého dobytka jako dar. Dostal se
do veliké tísně. Bojí se svého bra-
tra Ezaua, jehož připravil o dědic-
tví, a proto se bojí přijít i Bohu na
oči. Ale právě to musí podstoupit.
Neboť od počátku se dostávaly pře
mezi bratry před Boha k rozsouze-
ní. V tu chvíli se stal z Jákoba Boží
nepřítel. Z jejich střetu vychází Já-
kob navždy poznamenaný. Bude
kulhat. Tento střet poznamená
každého, kdo se ve křtu postaví
před svatého a milosrdného Boha:
bude kulhat. Bude jiný než ostatní
lidé, potrefený, třeba jen tím nebo
právě tím, že jsou mu blízcí stejně

potrefení bratři a sestry téhož Pá-
na Boha.
Z  takového střetu se rodí víra.
Pokud je člověk sám, bez protějšku
nebo protivníka, stěží se dopracuje
k  víře. Omylem je domněnka, že
teprve až člověk uteče ruchu světa,
jeho setkávání a konflikty dosáhnou
vnitřního klidu, z  něhož vyprýští
potůček čiré víry. Když Bible vypra-
vuje o víře, je scéna plná lidí a napě-
tí, které vybuchne jako nastražená
bomba, anebo to bude zemětřesení,
které otevře nejenom dveře žaláře,
ale odstraní všechny překážky ke
svobodě. Jednou jsme zavedeni do
domu, jindy do chrámu, jindy do
zástupu na ulici; kdo chce podat ru-
ku víře, nemůže se upejpat jako cír-

kevně vychovaná holčička nad okol-
nostmi a místy, kde se s ní chce víra
setkat a zvolit pro ni ten kulhavý
způsob žití, jaký předvádí Jákob. Je
jiný než ostatní. A bude jiný. Přečtěte
si to v Gn 32. 
Žijeme v  protestantské tradici, což
už dnes není velká sláva. Z  refor-
mačního zápasu o živou víru zůsta-
lo toho v našich rodinách moc málo,
aby z  toho člověk mohl žít protes-
tantsky jako věřící. Bohužel stalo se,
že slovo věřit a víra vstoupilo do
běžného společenského používání a
ztratilo přitom svou domovskou
příslušnost, přestalo kulhat. A spíše
naopak se uměle nafouklo a zastou-
pilo významy jinorodé i cizorodé.

O víře a těch milionech

ZaOstřenO na blíZkO

V polovině prosince loňského roku byly zveřejněny některé výsled-
ky sčítání lidu a mezi nimi i postoj obyvatel k náboženství. Většinu
křesťanských církví statistická data nepotěší,neboť celkový počet lidí,
kteří se přihlásili k některé církvi, rapidně poklesl. Na straně druhé
přes 700 tisíc lidí uvedlo, že jsou věřící, ale nehlásí se k žádné církvi.
Z toho je zřejmé, že mnoha lidem u nás nejsou duchovní záležitosti
cizí. Také se ukázalo, že některá východní náboženství - hinduismus,
buddhismus - u nás nezakořenila, neboť má několik málo tisíc příz-
nivců; podobně i islám.Domnívám se, že mnozí z těch, kteří se k této
otázce nechtěli vyjádřit, a bylo jich 4,77 milionů, nejsou k duchovním
otázkám lhostejní, neboť k ateismu se přihlásilo jen 1075 lidí a k po-
hanství 863. Z toho je zřejmé, že nejsme ten nejateističtější národ 
v Evropě, jak to často slýcháváme, což někdy bývá tak trochu obhajo-
ba nebo výmluva, proč u nás církve nerostou. Spíš by bylo namístě
analyzovat, jaké svědectví církve vydávají v dnešním světě. Možná že
daleko větším důvodem bude, že evangelium ani pro nás věřící již
není tak přesvědčivě zapalující radostná zvěst, že jí už nejsme tak osl-
něni, aby to bylo přitažlivé i pro mnohé hledající. A jestliže Ježíš brzo
po vyvolení svých dvanácti učedníků je vysílá, dává jim moc a přika-
zuje: "Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské," platí to i nám.
Ano, království Boží je nejen blízko, je již zde, je tu nový a stále ob-
novovaný Boží lid a slyšíme slovo: "aj nové činím všechno." A toto
platí i dnes a věřím, že se naplní slovo L 13,29 " a přijdou od východu
i od západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království..."
To je velká naděje i síla.
Z tabulky je zřejmé, že některé církve zaznamenaly strmý pokles; je
zajímavé, že mezi ně patří i Svědkové Jehovovi, ačkoliv jsou misijně
aktivní, například v pražském metru je vidíme často s časopisy
Strážná věž. Naopak některé církve mají mírný vzestup.

Jan Trnka, 
tabulku sestavil Martin Vaňáč z ETF

Církve a náboženství 
v České republice

Synodní senior ČCE a předseda ERC Joel Ruml - viz str. 3

ObyvatelstvO pOdle nábOženské víry: 2001 2011

Apoštolská církev 4565 4934
Bratrská jednota baptistů 3622 3208
Církev adventistů sedmého dne 9757 7394
Církev bratrská 9931 10872
Církev československá husitská 99103 39276
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 1366 926
Církev Křesťanská společenství neuvedeno 9387
Církev řeckokatolická 7675 9927
Církev římskokatolická 2740780 1083899
Českobratrská církev evangelická 117212 51936
Evangelická církev augsburského vyznání 14885 6645
Evangelická církev metodistická 2694 1952
Federace židovských obcí 1515 1132
Jednota bratrská 3443 2156
Křesťanské sbory 6927 3458
Luterská evangelická církev 5412 2591
Náboženská společnost českých unitářů 302 155
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 23162 13097
Novoapoštolská církev 449 98
Pravoslavná církev v českých zemích 22968 20628
Slezská církev evangelická augsburského vyznání             14020 8162
Starokatolická církev v ČR 1605 1736
Ruská pravoslavná církev neuvedeno 5844
Obec křesťanů neuvedeno 884
Církev Nová naděje neuvedeno 430
Církev Slovo života neuvedeno 857
Anglikánská církev neuvedeno 115
katolická víra neuvedeno 71138
protestantská/evangelická víra neuvedeno 8211
křesťanství neuvedeno 13034
judaismus neuvedeno 345
Následují nekřesťanské náboženské společnosti, které mají celkem malé počty přívrženců.
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Letošní shromáždění Světového dne
modliteb se budou konat v obvy-
klém čase - první pátek v březnu 
(2. března). Liturgii pro ně tentokrát
připravily ženy z Malajsie, která je
obvykle pokládána za baštu asijské-
ho islámu.  Úředním náboženstvím
je zde skutečně islám, avšak Malajsie
je zemí různých věrovyznání. Nej-
starší byl animismus, kterému do-
dnes zůstaly věrny některé kmeny.
Hinduismus, buddhismus a islám
přinesli do Malajsie obchodníci a
cestovatelé z Číny a Indie. Jsou zde
ale i významné křesťanské komuni-
ty; ty jsou hlavně výsledkem pů-
sobení evropských misionářů, kteří
přijeli v 19. století. Ke křesťanství se
celkově hlásí 7 % obyvatelstva. Hlav-
ními denominacemi jsou římští kato-
líci, anglikáni, metodisté, luteráni a
presbyteriáni. První křesťanský kos-
tel je mnohem starší, již v roce 1511
ho postavili Portugalci v historickém
městě Melaka.
V roce 1948 byla založena Malajská
rada církví, ekumenická organizace,
která sdružuje hlavní denominace a
přidružené členy. Je to nejstarší cír-
kevní organizace v zemi. Ženský
pracovní výbor, který organizuje
Světový den modliteb, patří také
pod tuto organizaci.
V roce 1978 byla založena Malajská
křesťanská federace, která reprezen-
tuje všechny křesťanské skupiny.
Duchovní, včetně biskupů, jsou vět-
šinou místní lidé. V  témže roce

vznikla také Malajská křesťanská
pomocná asociace, nezisková orga-
nizace, která poskytuje sociální služ-
by chudým a potřebným včetně věz-
ňů, HIV pozitivním a narkoma-
nům.
Malajské sestry v liturgii narážejí na
problém, který je trápí v náboženské
oblasti. Označení Boha, na které jsou
zvyklé (Alláh) a které běžně bez pro-
blémů křesťané užívali, naráží v po-
slední době na odpor u muslimů.
Jedním z cílů Světového dne modli-
teb je rozšířit poznání o zemi, z níž
pochází liturgie, proto uvádíme ně-
kolik zajímavostí o Malajsii.
Malajsie leží v jihovýchodní Asii, se-
verně od rovníku. Skládá se ze dvou
částí – poloostrovní, západní Malaj-
sie, která je s pevninskou Asií spoje-
na úzkou šíjí zvanou Kra, a východ-
ní Malajsie, kterou tvoří Sabah a Sa-
rawak na severním Borneu. Na seve-
ru hraničí Malajsie s Thajskem, na jih
od ní leží ostrov Singapur. Poloost-
rovní část Malajsie odděluje od její
východní části Jihočínské moře. Cel-
kem zabírá Malajsie téměř 330 000
km2. Název Malajsie pochází z dří-
vějšího jména Malaja, které vzniklo 
z názvu převažující národnosti –
Malajců. Východní a západní pobře-
ží poloostrova se od sebe značně liší.
Na západním pobřeží vyrostla četná
města a průmyslové závody, zatím-
co východní pobřeží s krásnými
písečnými plážemi je rájem turistů a
rybářů.

Malajský poloostrov měl vždy stra-
tegicky výhodnou polohu využíva-
nou námořníky a cestovateli, kteří se
vraceli z Arábie, Číny a Indie a mohli
na něm přečkat monzunové období,
kdy plavba byla zvláště nebezpečná.
Přístav Melaka byl významným ob-
chodním střediskem už ve 14. stole-
tí. Od roku 1511 začala nadvláda Por-
tugalců, později je vystřídali Holan-
ďané a nakonec Angličané. Všichni
kolonizátoři po sobě zanechali typic-
ké stavby včetně několika kostelů.
Nezávislost byla vyhlášena ve městě
Kuala Lumpur 31. srpna 1957.
Administrativně se Malajsie skládá
ze 13 států a 3 federálních teritorií. 
Je to konstituční monarchie v čele 
s králem, který je také vrchním veli-
telem branné moci. Král je volen na 5
let. V čele každého státu stojí sultán,
rádža nebo státní guvernér. Mini-
sterský předseda vede kabinet a
schvaluje všechna závažná státní
rozhodnutí. Úředním jazykem je
malajština (Bahasa Malaysia). Je to
jazyk, kterým se mluví v televizi,
rozhlase a vyučuje ve školách. Číňa-
né mají svoje vlastní dialekty, Indové
patří k různým jazykovým skupi-
nám, mluví tamilsky, malajalamsky,
hindsky i jinak. Malajská vlajka má
14 vodorovných červených a bílých
pruhů, v levém horním rohu leží
modrý obdélník se žlutým půlměsí-
cem a hvězdou – tradičními symbo-
ly islámu.
Podnebí ovlivňuje poloha blízko

rovníku ( mezi 1. a 7. rovnoběžkou
severní šířky). Během celého roku se
teploty pohybují mezi 22 až 32 stup-
ni C a vlhkost kolem 80 %. Prší den-
ně a deště bývají prudké, často do-
provázené bouřkami. 
Typickou vegetací je rovníkový pra-
les. Tvoří nejstarší a nejhodnotnější
ekosystém světa. Pokrývá 21 milio-
nů ha a má 2 500 různých druhů
stromů a 5 500 druhů rostlin, mezi
něž patří obří kapradiny, orchideje,
liány a další vzácné stromy, jako je
dipterpcarpus. Pobřeží poloostrovní
i ostrovní části pokrývají mangrovo-
vé a bažinné lesy.
Husté pralesy jsou domovem mno-
ha zvířat, vzácných druhů savců,
ptáků, motýlů a hmyzu. Rozsáhlé
kácení stromů za účelem zakládání
plantáží narušilo přirozené prostředí
pro život zvířat a usnadnilo pytlá-
kům lovit je pro cenné trofeje, zejmé-
na rohy nosorožců.

Ekonomika Malajsie je založena na
těžbě a zemědělství. Dodnes drží
Malajsie spolu s Bolívií světové
prvenství v těžbě cínu. Dalším vý-
znamným vývozním artiklem je
kaučuk. Malajsie je také největším
světovým pěstitelem palmy olejné.
Palmový olej spolu se vzácnými dře-
vy, kakaem, ananasy, čajem a tabá-
kem zaručují státu významný příjem
deviz. V současné době vláda klade
velký důraz na zpracování místních
surovin. Nezanedbatelnou součástí
místní ekonomiky je rychle se rozví-
jející cestovní ruch.  
Historicky a geograficky je Malajsie
státem s bohatým kulturním dědic-
tvím a s přátelskými, pohostinnými
a srdečnými lidmi. Pestrá různorodá
kultura se projevuje téměř všude –
na festivalech, tancích, oblečení,
umění, řemeslech, hudebních ná-
strojích, exotické stravě i v životních

setkání kOmunity taiZé v berlíně

Berlín (epd, www.epd.de). Po pěti dnech společných modliteb, zpěvu
a  diskusí skončilo 34. evropské mládežnické setkání komunity Taizé
v Berlíně. V poslední den roku 2011 hlavní představitel komunity Taizé
bratr Alois vyzval mládežníky k  tomu, aby převzali zodpovědnost za
spravedlivý svět a zachování stvoření ve svých domácích zemích. 
Na přelomu roků se tohoto setkání zúčastnilo okolo 30.000 účastníků ze
70 zemí ve 160 zúčastněných církevních sborech v Berlíně. Během noční
modlitby se svíčkami se modlili za solidaritu a toleranci mezi lidmi. Po
půlnoci přivítali Nový rok tzv. „oslavou národů“.  
Bratr Alois poděkoval lidem z Berlína a Brandenburska, kteří jako hos-
titelé a pomocníci přispěli k úspěšnému setkání. „Bylo jasné, že křesťa-
né v Berlíně jsou v menšině,“ řekl. Avšak Berlín se svými dějinami jako
rozdělené město mezi Východem a Západem bylo jako hostitel tohoto
tradičního setkání mládeže na řadě. „Nikde jinde nemohou mládežníci
lépe pochopit, že svoboda není samozřejmostí a  že zdi se musí vždy
zbourat,“ dodal ještě.
Příští setkání komunity Taizé na přelomu roků 2012/2013 se bude konat
v  Římě. Rozhodnutí pro italské hlavní město stojí v  duchu solidarity,
řekl bratt Alois. Itálie je ve velmi těžké hospodářské situaci. Proto je
dobré, když se tam setkají mládežníci z Evropy. 

(Red. zkráceno)

Cirkvi vO veľkej británii sa usilujú O envirOnmentálnu Zmenu

Londýn (www.eni.ch). Medzi spotrebiteľmi, spoločnosťami, ale aj cirk-
vami momentálne rastie trend prechodu na ekologickejšie zaobchádza-
nie so životným prostredím. Cirkvi vo Veľkej Británii využili obdobie
Vianoc na zdôraznenie ich roly v skvalitňovaní životného prostredia.
Na začiatku decembra na predmestí Londýna sa katolícky zbor Svätého
Lukáša pridal k  zelenej iniciatíve zapnutím solárnych panelov.
Anglikánska diecéza Gloucesteru, Exeteru, Bathu a  Wellsu zahájila
ambiciózny projekt, vďaka ktorému má získať „zelenú“ elektrickú ener-
giu väčšina z  ich 300 kostolov, 200 škôl a  ostatných inštitúcií. Okrem
vyššie uvedených bolo počas vianočného obdobia spustených veľa
iných „zelených“ iniciatív .

egyptskí predstavitelia kresťanOv

uvažujú O dialógu s islamistiCkými skupinami

(ENInews). Predstavitelia kresťanov v  Egypte sa stretli, aby hovorili
o začatí dialógu s islamistickými skupinami ako spôsob riešenia sektár-
skych násilností. Pred pravoslávnymi Vianocami, 5. januára, sa stretla
Jeho Svätosť Šenuda III. - vodca Koptskej ortodoxnej cirkvi s predstavi-
teľmi Anglikánskej cirkvi, aby prediskutovali, ako začať „konštruktívny
dialóg“ s  islamistami, ktorí v  parlamente získali väčšinu miest. Toto
stretnutie sa konalo ako reakcia na voľby, v ktorých prehľadne vyhrali
strany: Strana spravodlivosti a slobody (strana Moslimského bratstva)
a Strana Al-Nour.

Ekuména vo svete

Z církví doma i ve světě

světový den modliteb 2012 z malajsie
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Místo aby se řeklo „uvidíme, co nám
tyto mraky přinesou“, už z vlastních
úst slyšíme „věřím, že bude hezky,
nezmokneme“. A politik, zástupce
lidu, se naučil povinnému optimis-
mu, který často vyjadřuje slovem
„věřím, že náš lid nebo aspoň naši
straníci….“. 
To ojedinělé významné Věřím, jímž
Luther vyjádřil obsah reformace, a
které zpětně osvítilo to slovo slávou,
se dostalo mezi ohmatané drobné.
Dnes už jediné místo, kde zaznívá
slovo víra v biblickém významu, je
církev, což nepřekvapuje, protože
svět a církev se v tomto ohledu staly
konkurenty. Celá zásobárna českých
slov patří oběma. Mohli jsme zpozo-
rovat, že probíhá boj o význam slova
křest, Václav Havel vzal v ochranu
Slovo. Tak jako se kazatel evangelia
neostýchá používat slov ze světské
sféry, kulturní oblasti také není
žádné slovo na světě zakázané, často
to nejvulgárnější a nejšpinavější,
ostatně ona si je sama vytvořila. Ne-
ní oblasti, aby si nevytvářela nová
slova a nějak pojmenovala všecky
stránky své činnosti. I víře se dostá-
vá té cti, aby ona sama či někdo
z  jejích nepřátel přihodil do význa-
mové misky víry také tu stránku,
která věří, že přes všechen starý a
nový odpor dojde k  majetkovému
vyrovnání mezi státem a církví. My
ovšem se přidržujeme rozhodujícího
významu slova víry. Ten hlavní zní:
Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spa-
sen. Víra je naše vítězství, které pře-
máhá svět. 
Ty miliony, které se objeví v ústřední
pokladně církve, se musí objevit jako
skutečná moc na nejnižších místech,
tedy ve sborových pokladnách. Sou-
dím tak podle toho, že pokladníci
kdejakých institucí patřících do rodi-
ny eurozóny neradi nechávají ležet

peníze společných fondů v Bruselu a
dožadují se jich. Tak i po restitučních
milionech se budou v církvi dotazo-
vat a dožadovat ti, kdo budou odpo-
vědni za hospodářský chod církve
na všech úrovních. Něco se změní:
naši církevní pokladníci, zvyklí na
stokoruny, se přeorientují na tisíci-
koruny, ale ten rozdíl nebude tak
veliký, aby otřásl církevní sborovou
pokladnou, církev se sotva dá svést
penězi na scestí po tolika staletích,
kdy se naučila skromnosti a pocti-
vosti. Také se však mohla přiučit
obezřetnosti, která se vědomě brání
korupci, jež se objevuje vždy tam,
kde peníze jsou. Církev a sbory ne-
vedou andělé, ale hříšní lidé. Nuže,
ty miliony v  dohledu nás vybízejí 
k dobré víře, že církev ve všech
svých částech obstojí v pokušení pe-
něz a dá příklad světu, jak hospoda-
řit a nebát se a nekrást. 
Jestli si někdo myslí, že peníze jdou
kolem něho nezaujatě, tedy lhostej-
ně, podléhá velkému omylu. A jestli
si myslí, že jeho samého peníze míje-
jí, protože o ně nejeví zájem, podléhá
snad ještě většímu omylu: touha po
penězích je vedle sexuality největ-
ším hybatelem. Nezakotvený člověk
se jim vydává všanc tak, že jednou
ho zastihnete v  zajetí peněz, jindy
v zajetí sexuality. Každá autobiogra-
fie na sebe nechtíc prozradí, že po
čase sexuality si ji vzaly do laskavé
péče zájmy převážně pekuniární, pe-
něžní. Adrenalin v krvi neproduku-
je jen pohled na hezké děvče, nýbrž
i na kapitál, jenž neleží, ale podle
vůle majitele se zdvihá, aby spolkl
svého slabšího konkurenta. Hrátky
vysokého kapitálu otřásají hospo-
dářským životem, ale ne jen jím. Kur-
tizány se o to postarají, aby se i spo-
lečenský život na těchto otřesech
podílel. Román Ericha Kuby Rose-
marie z  poválečného Německa do-

kládá, jak úzce a trvale jsou spojeny
sexualita s penězi. V obou případech
jde o lásku. Ta první je potřebná (se-
xualita), ta druhá je škodlivá (láska
k penězům). 
To mluvíme o nezakotveném člově-
ku. To je ten, kdo se odvrátil od Bo-
ha, aby byl jen podle své vůle živ.
Kdo to je? Všichni bez výjimky. Jsme
otroky hříchu, nakloněni ke všemu
zlému. Ze sexuality nám kyne kon-
zumentská stránka bez odpověd-
nosti, naše peníze ztrácejí svou slu-
žebnou stránku a stávají se prostřed-
kem k ovládání. V tomto stavu nalé-
záme sami sebe. Bůh se nám nevnu-
cuje. Asi chodí jen tak kolem a dívá
se. Dlouho to trvá, než se rozhodne
přistoupit blíž a poslat do neřešitel-
né situace rozhodující slovo, když
už sami nevíme kudy kam: Pojď za
mnou. To je slovo silnějšího. Zaslech-
li je nemnozí: Mojžíš, aby byl vůd-
cem Božího lidu z egyptského otroc-
tví, a Ježíš, aby ho uvedl na cestu do
Božího království. A my mnozí jsme
ten hlas uslyšeli od lidí vědoucích,
od církve, jež je „úředně“ k  tomu
povolána, aby pozvání k  Bohu ni-
kdy neumlklo. Že se to děje, je v tom-
to světě jediná veliká událost na po-
kračování, kdy Bůh povolává svým
slovem ze smrtelných temnot tohoto
světa do království Božího Syna k ji-
nému, novému životu, k víře a k ná-
sledování Pána Ježíše Krista.
Pro pořádek bude ještě třeba říci, že
v češtině máme možnost s předlož-
kou nebo bez předložky dát slovesu
věřit různý význam a stupňovat jej:
1) věřím, že dnes bude pěkný den, 2)
věřím mu, že mne neopustí, 3) věřím
v  něho, což je nejúplnější výraz
důvěry. Ne v  někoho jiného ani
v sebe, ale více než v sebe důvěřuji
svému Pánu, jemu se odevzdávám,
věřím mu víc než sobě.

Josef Veselý

O víře a těch milionech
Dokončení ze str. 1



* Bylo osvěžující tě vidět mezi pěta-
dvaceti neotřele vybranými osob-
nostmi roku 2012 v Lidových novi-
nách. Měl jsi příležitost hovořit
s  těmi zajímavými lidmi, s  nimiž
ses tam setkal? Mluvil jsi i s oním
NEMO, který měl zastřenou tvář,
nebo s tím klukem, který zachránil
své rodině život?
S oním osobitým výtvarníkem jsem
nemluvil, ale hovořil jsem s  paní
blokerkou Adou (www.modnipek-
lo.cz); starostou Moravského Krum-
lova Tomášem Třetinou, zápasícím
o Muchovu Slovanskou epopej; ús-
pěšným fotbalistou Petrem Jiráč-
kem; ministrem Miroslavem Kalous-
kem; překladatelem Shakespeara
Martinem Hilským; zpěvákem Vác-
lavem Neckářem; statečnou Miluš-
kou Havlůjovou, vězněnou komu-
nisty; ředitelem ČT  Petrem Dvořá-
kem; zakladatelem firmy Student
Agency Radimem Jančurou, který
letos se společností Regiojet vstoupil
i na železnici; Blankou Říhovou,
výzkumnicí v  oblasti léčiv, ničících
zhoubné nádory. S Patrikem Pacan-
dou, s tím byla legrace, moc jej zají-
mala letadla, byla to pro něj jedineč-
ná událost. Pestrá společnost!

* Koho bys přidal do výběru „nej“?
Byla pozvána Hana Hegerová, Petra
Kvitová, Václav Havel – s nimi bych
se rád sešel.

* Kandidaturu sis ale přinejmenším
zasloužil. Na veřejnosti působíš ne-
jen věrohodně, nýbrž i „normálně“,
lidsky, což se veřejným, nejen cír-
kevním činitelům ne vždy daří. Ne-
působíš jako pobožný, medový
cukrkandl z jiné planety, ani účelo-
vý pragmatik, leč jsi schopen vyjád-
řit věcně, oč běží, a neschází ti nad-
hled i smysl pro humor.
Vyjmenoval jsi asi všechno, co bych
si sám přál... Tak nějak jsem si defi-
noval, že by církevní představitel
měl vystupovat. Pokud se to daří,
jsem rád.

* Před lety se Mirek Topolánek o
církvích vyjádřil následovně: "Cír-
kev? To je jen organizace, která se
chopila filosofie křesťanství. Roz-
hodně nedávám rovnítko mezi cír-
kev a náboženství. Křesťanství je
pro mě názor. Prvotní křesťanství
bylo bez církve, církev se chopila
oblbování mas, díky brainwashin-
gu totálnímu se zmocnili těch lidí a
jejich mozků." A nehledí dnes vůdčí
politické strany na církve jak na
spolek zahrádkářů či filumenistů?
Jak kdo hledí na církve, může být
církvím srdečně jedno. Jako křesťa-
né jsme dobře měřitelní. Tušení, jaká
asi je křesťanská etika, ve veřejnosti
přetrvává. Nevyhneme se tomu, že
na nás lidé po svém, všelijak hledí.
A některé soudy budou uchýlené
jako Topolánkův. Stejně tak si ne-
smíme nic dělat z  toho, když nás
někdo ocení. V podstatě je jedno, jak
na nás hledí; my jdeme dál.

* Před pár dny došlo na žádost
místopředsedkyně Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR Kateřiny
Klasnové (spolu s  ní i místopřed-
sedkyně vlády ČR Karoliny Peake,
Věci veřejné) ke schůzce s předsed-
nictvem Ekumenické rady církví
v  České republice. Jaké bylo jejich
očekávání?
Měl jsem dojem, že ony političky
toho mnoho nečekaly. Spíše si ově-
řovaly, že budeme držet, co jsme
dříve říkali a domluvili. Od počátku
jsme drželi, že návrhy musí přijít od
celé vlády, nikoli strany. Chtěly to
zkusit. Jejich představa odkladu o
rok – to si samy odporují. Nedá se
čekat, že se něco změní. Přitom v zá-
jmu politické reprezentace je ukon-
čit stávající model, nastolit nové po-
měry a vyhnout se dalšímu zvýšení
nákladů. 

* Politici přicházejí i odcházejí.
V  mysli nám zůstává závěr roku;
Václava Havla jsi již zmínil. Po-
hřeb exprezidenta, jehož jsme si ja-

ko evangelíci vážili, je za námi. Jak
je třeba rozumět oficiózní části
pohřbu, působícího jako záležitost
kléru se mší, když Václav Havel se
za života s žádnou církví neidentifi-
koval? A nekatolíkům tam byly
určeny dvě modlitby. Je věcí rodiny,
když má soukromý pohřeb a niko-
mu pak nic není do toho, jaký má
profil. Zde se ale jednalo o pohřeb
státní...
To, že kombinace soukromého a
veřejného pohřbu byla spojena tak,
jak byla, nebylo šťastné. Nekatolíci
dopadli jak chudí příbuzní. A stejný
problém mají Slováci, nikdo je neo-
slovil, aby promluvili. Jejich prezi-
dent to těžce nesl... K nedostatkům
došlo. Otázka je, jak dobře, zodpo-
vědně a důstojně vše udělat. 

* Mluvívá-li se o možné přímé volbě
nového prezidenta a možných adep-
tech, schází mi, že nebývá zmíněno
jméno Václava Krásy - předsedy Ná-
rodní rady zdravotně postižených 
v ČR. Před lety se dokonce ptal je-
den z ústavních činitelů: ...a kdo to
je?
Václav Krása je výraznou postavou
a urputně hájí práva postižených.
Každého kandidáta by měla navr-
hovat organizace, která jej zná; až jej
Národní rada postižených v ČR
navrhne, začne se s ním počítat.

* Byť nám připadá úsměvné rčení o
penězích „až na prvním místě”
jejich roli nepopřeme. Sdělovacích
prostředků se drží mantra o „zdra-
votnictví zadarmo“, přičemž celý
život platíme pojistné jak mouro-
vatí. I kdyby to pojistné podražilo,
kde je slibovaná reforma, která zaji-
stí péči ve prospěch obyvatelstva? A
je správné, když hrozí, že nemocnice
nejsou, či nebudou veřejnou služ-
bou, nýbrž byznysem pro akcioná-
ře? A při běžných zákrocích a léčení
budeme mít lepší i méně kvalitní
péči.
Přiznám se, že hovorům o reformě

bych rád rozuměl, někdy se v  tom
ztrácím. Domnívám se, že nejde jen
o péči pro zdraví obyvatelstva. Zdá
se mi, že v reformě mají slovo lob-
bisté a byznysmeni, protože zdra-
votnictví je perspektivní obor pro
podnikání. Reformovat zdravotnic-
tví je třeba, ale tak, aby sloužilo oby-
vatelstvu. Zmíněné kroky a vlivy
věc komplikují a přiznávám, že
tomu, kam vše a proč spěje, příliš
opravdu nerozumím.

* S tím souvisí i odchod do důchodu
v  pozdějším věku. Na jedné straně
bychom brzy měli být zaměstnáni
bezmála v sedmdesáti, zdraví, čilí,
pracující – a na druhé straně věk
kolem padesátky je v  naší vlasti
kritický a stává se vážným hendike-
pem. A pokud by se nám pracovat
dál podařilo, neubíráme tím místo
právě mladým lidem?
Odchod do důchodu je problém
dost komplexní. Podle jedné hloub-
kové analýzy když tito lidé ztratí
práci, jinou nenajdou. Přijde vniveč
jejich zkušenost a je to hazard s mož-
nostmi, které lidé nabízejí. Je prav-
da, že proti tomu jde zájem mladých
lidí, kteří chtějí uplatnit své vzdělání
a končí na úřadu práce. Najít kom-
promis mezi dvěma zájmovými lid-
skými skupinami, to je opravdu oří-
šek. 
* Jsem na to trochu alergický, ne-
jsem sám, že obvykle před volbami
vydává synodní rada prohlášení, že
je třeba k volbám jít a zvažovat tu
nejlepší variantu. Mezi řádky mi to
připadalo, že třeba se nechat moti-
vovat do zelena, či snad i jinak...
V  církvi máme přitom členy nebo
sympatizanty všech politických
stran a jsou dospělí. Nebylo by na-
místě od toho upustit? Nechat čistě
na rozvaze jednotlivce – žijeme ve
svobodné společnosti a ctíme svo-
bodu naší individuality.
Názory jsou na to různé. Tak třeba
jen naznačit směr volebního uvažo-
vání. Kdo se chce zařídit dle toho,
nechť se zařídí. Jiní odmítají i to pou-
kazem na naprostou svobodu voli-
če, kterou je třeba zachovat. Synodní
rada není ale 100% do zelena, je zde
6 lidí, kteří mají svou politickou ori-
entaci a není v nahlížení kompakt-
ním celkem. Takže cokoli synodní
rada v této věci udělá, je to špatně. 

* Je třeba přiznat. že synodní rada se
snaží pro budoucnost hledat prostor
pro farní sbory, aby zde vládla i soli-
darita, stejně jako ohled na pracov-
níky církve. Je v dané souvislosti ide-
ální, když všechny sbory bez rozdílu
hradí stejnou částku do Personální-
ho fondu bez ohledu na velikost sbo-
ru i jeho příjmy, plynoucí třeba i
z nemovitostí, zatímco jiné je nikdy
neměly, nebo o ně přišly?
Synod před lety měl na stole řešení,
jak do jisté míry poměry Personál-
ního fondu liberalizovat, upravit.
Synod ono východisko zamítl, takže
vše je, jak nyní je. Můžeme si myslet
cokoli, ale toto platí. Rok co rok se
nějaký prvek k  liberalizaci vrací.

Důkladnější řešení ale zamrzlo již
tehdy. Každý člen v  církvi má nej-
lepší názor, jak církev spravovat, a
každý farář svůj teologický pohled,
a v takovéto partě se těžko něco
spravuje. Roztříštěnost v tomto slo-
va smyslu nás blokuje.

* V materiálech synodní rady jsme
se dočetli, že z  každého oddělení
bude z  ekonomických důvodů pro-
puštěn jeden pracovník. Nezní to
trochu mechanicky, vždyť někde
mohou být, byť nesnadně, postrádá-
ni dva, jinde sotva jeden a nemělo
by jít spíše o celou soustavu služeb,
než šablonovité řešení?
Když se má ušetřit, tak každý ve-
doucí hlídá své oddělení. Pak každé
oddělení si dává pozor, zda se nešet-
ří jen někde. Potom je nutná do-
hoda, spravedlivá vůči všem. Bez
kompromisu a úmluvy to nejde. Šab-
lonovitě postupovat nebudeme.

* Ne samým chlebem živ je člověk.
Pověstným býval evangelický zá-
jem o Bibli, neřku-li písmáctví. Ale
abychom si nadmíru nestěžovali.
Potěšil mne třeba v  našem malém
sboru narůstající zájem o Hesla Jed-
noty bratrské a jejich čtení, k čemuž
přispívá pružně jejich vydáváním i
náš Ochranovský seniorát. Určitě
jsou povzbuzením také nejrůznější
pobyty pro rodiny, mládež, seniory.
Na celocírkevní rovině i iniciativa
seniorátních odborů. Jim, ale i sy-
nodní radě zde musíme vyjádřit
vděčnost.
Existuje ale také vidění, že užiteč-
ných akcí je pořádáno až nadmíru.
Spíše pro jistou výseč lidí, ustálenou
společnost. Vázaná na osobu, která
program vede, a zůstává nám tak
model být „sami pro sebe“ s  těmi,
s nimiž si setrvale dobře rozumíme.
Ale učinit něco pro novou skupinu,
pozvat lidi, kteří takovou zkušenost
nemají… Pobyt pro lidi, kteří byli
dosud mimo. Je otázkou, zda církev
nabízí něco specifického. Sama pro
sebe, nebo i s  širším záběrem.
Potřebná by byla aktivita skutečně
otevřená. A tak sílí pohled, že na tak
malou církev toho děláme až moc,
pro uzavřený okruh, který by měl
být širší, otevřenější.

* Z  čeho máš v  poslední době ra-
dost, a co tě trápí? Jak se daří tvé
rodině?
Radost mám, když mají radost dru-
zí a cítím, že jsem k tomu mohl i při-
spět. A trápí mne, když zjistím, že
při všem dobrém záměru jsem při-
spěl k  trápení jiných. A osobně -
v  prosinci se nám narodila druhá
vnučka, máme vnoučata a rodině se
daří dobře, jsem tomu rád. A jdeme
dál.

Děkujeme ti za rozhovor a přejeme,
s  pomocí Boží, šťastné směřování
tobě, tvé manželce Lydii, tvé rodině,
tvému poslání i spolupracovníkům
v roce 2012!

Jan Kašper
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stylech. Populární jsou stínové hry
loutek, soutěže ve zpěvu ptáků
apod. Východní pobřeží proslulo
výrobou batikovaných látek a malo-
váním na textil za pomoci vosku a
barev.
Od roku 2009 přispěly výrazným
způsobem k ekonomickému i sociál-
nímu rozvoji státu ženy. Mnoho žen
nastoupilo do průmyslu a služeb a
řada z nich dosáhla významného
postavení. Vzdělávací a finanční
programy vlády i nevládních orga-
nizací napomohly ženám získávat
zkušenosti a snížily chudobu mezi
ženami, zvláště svobodnými matka-
mi a pomocnicemi v domácnostech.
V Malajsii funguje také projekt ma-
loúvěrových půjček pro začátek
podnikání, přejatý z Bangladéše.
Přes všechny tyto úspěchy se však

mnohé ženy setkávají s potížemi a
diskriminací ve všech vrstvách spo-
lečnosti. Na ženské otázky má dozí-
rat ministerstvo pro ženy, rodiny a
místní rozvoj. Nejčastějšími formami
násilí jsou sexuální obtěžování, in-
cesty, potraty a domácí násilí. Ženy
převážně trpí násilí tiše a neprotes-
tují. Instituce, jako je Národní rada
ženských organizací a další, upozor-
ňují na hodnotu žen a na zákony
proti sexuálnímu obtěžování a všem
formám násilí na ženách prostřed-
nictvím programů, které samy řídí.
Malajsie je cílovou destinací mnoha
asijských přistěhovalců. Někteří se
stávají oběťmi organizovaného ob-
chodu s lidmi. Ženské a přistěhova-
lecké organizace úzce spolupracují 
s nevládními organizacemi a s poli-
cií, aby bránily práva všech žen a
přistěhovalců. Zřizují útulky pro

strádající ženy a děti. Největším pro-
blémem jsou svobodné mladé mat-
ky, narkomani a děti bez státní pří-
slušnosti. Velkým problémem je na-
kažení virem HIV.
Rozvinutý školský systém umožňu-
je předškolní, školní i vysokoškolské
vzdělávání. Děti začínají chodit do
školy v 6 letech a vyučování probíhá 
v malajštině a angličtině.
Zúčastníte-li se letošního Světového
dne modliteb, dozvíte se ještě mno-
ho dalších zajímavostí o vzdálené
Malajsii. Těm, kteří letos chtějí začít,
ochotně s organizací pomůže česká
předsedkyně Světového dne modli-
teb farářka Církve československé
husitské Alena Naimanová z Rych-
nova nad Kněžnou (Bezručova 16,
PSČ: 516 01, tel.: 494 534 854).

Podle materiálů SDM
Helena Bastlová

přinášíme rozhovor s joelem rumlem, synodním seniorem Českobratrské církve
evangelické, předsedou ekumenické rady církví v České republice. hovořili jsme
spolu v době, kdy se již prakticky uzavírala nástraha ze strany věcí veřejných ve
snaze odsunout řešení na pozdější dobu; pověděl také: "jsem rád, že jedna etapa
skončila. na druhou stranu je mi jasné, že jsme překonali jednu horu a už se
objevují další." tak komentoval výsledek koaličního sporu. neplánovali jsme ale
náš rozhovor vymezit sporem o restituce. O nadhledu synodního seniora mluví i
to, že na monitoru počítače (viz snímek) má modrou planetu v hloubi vesmíru a
se sebeironií sobě vlastní dodává, že „na svět hledí jako hospodin“.

světový den modliteb 2012 z malajsie
Dokončení ze str. 2
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Českobratrská církev evangelická

BRANDýS NAD ORLiCí, Ne 8.30
Českých bratří č. 223, f. L. Ondra
BuČiNA, Ne 10.00
Bučina č. 1, Vysoké Mýto, f. L. Cha-
loupka
BuKOVKA, Ne 9.30
Bukovka č. 59, Lázně Bohdaneč, 
a H. Schusterová
ČáSLAV, Ne 9.00
J. Karafiáta č.159, f Pavel Jun
ČESKá TřEBOVá, Ne 9.00
Riegrova 23, f. D. Hurtová
DVAKAČOViCE, Ne 9.00
Dvakačovice č. 32, Hrochův Týnec,
a L. Havelka
DžBáNOV-ÚSTí NAD ORLiCí, Ne Ústí
8.30h, Džbánov 10 h
Voděrady-Džbánov č. 4, Vysoké
Mýto, f. Jiří Kvapil
HEřMANůV MěSTEC, Ne 9.00
Zahradní 537, f. J. Plecháček
HORNí ČERMNá, Ne 8.45
Horní Čermná č.2, f. J.Keller
HRADiŠTě, Ne 9.30
Hradiště č.15, Nasavrky, f. J. Kučera
CHOCEň, Ne 10.00
Žerotínova 94, f. M. Ondrová
CHRuDiM, Ne 9.00
Pardubická 324, f. A.Lavická
CHVALETiCE, Ne 10.00
Hornická Čtvrť č.65, a M. Hübner
LANŠKROuN, Ne 9.00
Českých bratří č.654, f. Daniel Tomeš
LiTOMyŠL, Ne 9.00
A. Tomíčka 69, f. V.Pleskotová
LOZiCE, Ne 10.00
Lozice č. 53, Luže, j. R. Kučerová, 
a J. Kučera
OPATOViCE, Ne 9.00
Opatovice č. 5, Čáslav, a P. Jun
PARDuBiCE, Ne 9.00
Hronovická č. 25, f. D.Ženatý
PřELOuČ, Ne 9.00
Českobratrská č. 86, f. H. Schuste-
rová
SEMTěŠ, Ne 10.30
Semtěš č. 69, Čáslav, j. H. Schuster, 
a J. Plecháček
SLOuPNiCE, Ne 9.00
Dolní 80, f P. Peňáz
TRNáVKA, Ne 8.45
Trnávka 66, Přelouč, f. M. Hübner
ViLéMOV u gOLČOVA JENíKOVA, Ne
10.00
Vilémov u Golčova Jeníkova 162,
f. Vojen Syrovátka
VySOKé MýTO, Ne 9.00
Javornického 49, f. L.Havelka

Církev bratrská

BySTRé, Ne 9.30
Bystré č.82, k R. Toušek
ČESKá SKALiCE, Ne 9.30
Tyršova 285, k P. Asszonyi
ČESKá TřEBOVá, Ne 9.00
Tykačova 1183, k Tomáš Pospíchal
HRADEC KRáLOVé, Ne 10.00
V Kopečku 89, k M. Legát
CHRuDiM, Ne 9.00
Slezská 514, k P. Jelínek
LiTOMyŠL, Ne 9.00
Moravská 1222, k D. Smetana
NáCHOD, Ne 9.30
Purkyňova 584, k R. Staněk
NOVé MěSTO NAD METuJí, Ne 9.00
K Sirkárně 1506, k Viktor Glier
PARDuBiCE, Ne 9.00
Lonkova 512 – Archa, k S. Jindra
TRuTNOV, Ne 9.00
Lomní 103/9, k Jakub Ptáček
VySOKé MýTO, Ne 10.30
Javornického 49, k P. Pýter

Bratrská jednota baptistů

PARDuBiCE, Ne 9.00
Sladkovského 521/38, k L. Šíp
VySOKé MýTO, Ne 9.30
Pražská 72, k V. Zeman

bohoslužby

KOuPíM ViOLu. Cena dohodou.
Kontakt: 731483270. 

č. 1

Oznámení
Bývalý děkan Husitské teologic-
ké fakulty UK, profesor na kated-
ře praktické teologie a dlouholetý
tajemník Ekumenické rady církví
prof. ThDr. Milan Salajka zemřel
22. ledna 2012. Rozloučení se ko-
nalo 28. ledna v Husově sboru 
v Praze 7-Holešovicích.

inzerce
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PáTý ROČNíK MEMORiáLu JANA
AMOSE KOMENSKéHO pořádá ob-
čanské sdružení Exulant v sobo-
tu 4. února v Žacléři. 
Sraz je v 10.30 h na náměstí, před
budovou muzea, start v 11.00 h u
železniční zastávky. 
Trasu k památníku J. A. Komen-
ského ujde každý, přijďte s běžka-
mi i bez nich připomenout si
odchod exulantů v roce 1628 z
vlasti.

* * *
EKOLOgiCKá SEKCE ČESKé KřES-
ťANSKé AKADEMiE zve na úterý 14.
února 2012 od 17.30 h do přízemí
kláštera Emauzy (Praha 2, Vyše-
hradská 49) na besedu na téma
"Zvířata a spravedlnost" s úvod-
ním slovem P. RNDr. Matúše Ko-
ciana, Ph.D. 

(JNe)

V únoru 2012 oslavíme životní jubi-
leum naší emeritní farářky doc.
PhDr. Evy Melmukové, a to 80 let od
jejího narození.
Krátce bych vám chtěla něco málo
připomenout z  jejího života. Naro-
dila se 25.2.1932 v Římě, kde její otec
působil v  Mezinárodním ústavu
zemědělském jako představitel ČSR.
Po maturitě na Nerudově gymnáziu
v Praze r.1950 studovala na Komen-
ského evangelické bohoslovecké fa-
kultě teologii a současně mimořád-
ně na Filozofické fakultě UK archiv-
nictví a historii. V letech 1954 – 1957
byla duchovní ČCE v  Praze na
Smíchově. Byl jí však záhy z politic-
kých důvodů odebrán státní sou-
hlas; v téže době byl zatčen a odsou-
zen i její tatínek jako protistátní živel.
Krátce pracovala ve Svazu architek-
tů, pak v  Osvobozené domácnosti
jako krámská.
V roce 1960 se provdala a odešla se
svým manželem farářem Jiřím Mel-
mukem do Stříbra, kde pracovala
v Západočeských mlékárnách a po-
tom po narození syna Petra v Měst-
ském muzeu. S  tím souviselo i její
další studium etnografie a folkloris-
tiky na Filozofické fakultě UK v Pra-
ze. V  roce 1963 odešla s manželem
do Velké Lhoty u Dačic. Pracovala
v  n.p. Koh–in-noor v  Dačicích jako
zásobovačka. Když se její manžel
stal farářem v Telči, došlo k zakou-
pení domu na náměstí a jubilantka
se tak vrátila do míst, která tak dobře
znala z  mládí. Pracovala zde jako
vedoucí telčské pobočky Muzea Vy-
sočiny, ale v  době „ normalizace“
byla převedena do ústředí muzea
v  Jihlavě jako řadová pracovnice.
Koncem sedmdesátých let pořádala
odbornou knihovnu na II. Gyne-
kologicko – porodnické klinice v
Praze u Apolináře, potom působila
na oddělení vědecko-technických

informací ve Výzkumném ústavu
pivovarsko-sladařském. Po celé ob-
dobí zůstala v kontaktu s prostředím
církve. 
V roce 1983 onemocněla mozkovou
příhodou, měla invalidní důchod,
vše nezdolnou vnitřní sílou a vírou
zdárně překonala. V roce 1986 ještě
jako invalidní důchodkyně získala
státní souhlas pro práci na poloviční
úvazek ve Farním sboru ČCE v Telči,
a v letech 1990 – 1996 zde pracovala
jako sestra farářka na plný úvazek.
Nyní vypomáhá spolu se svým
manželem při bohoslužbách ve sbo-
ru v Telči, někdy v případě potřeby i
ve sboru ve Velké Lhotě. Má i nadá-
le spoustu aktivit, vede biblické
hodiny, pomáhá při práci s  dětmi.
V  roce 2008 se aktivně zapojila do
přípravy Dolnorakouské zemské
výstavy, zahajovala její dílčí část
„Evropské setkání v Telči – 11. Kon-
ference evropských protestantských
muzeí” (konference se konala v  r.
2001 v telčském zámku). V roce 2009
připravovala a vedla mezinárodní
symposium „ Život v Evropě ve vzá-
jemném respektu“. Vyšel i česko-
německý sborník. S  dobrovolnými
pracovníky v  r. 2010 se podílela na
vytvoření Informačního centra v Tel-
či a jeho pobočky ve Velké Lhotě u
Dačic. (Projekt vznikl v rámci gran-
tového projektu ČCE „Dědictví
reformace.“) V tomto centru vyvíjí i
další aktivity, v r. 2011 např. uskuteč-
nila přednášku s  promítáním „ To-
leranční modlitebny, valdenské a
hugenotské temply“. Dále se podíle-
la na zprovoznění části turistické
stezky v  okolí Velké Lhoty „Cesta
valdenské a české reformace“, včet-
ně památníčku a výstavky v Šachu.
Nacvičila pásmo o historii Betlém-
ské kaple, které bylo původně při-
praveno a předvedeno v r. 1956, ale
doba tomu tehdy nepřála. S novými

aktéry mohlo být pásmo realizová-
no tentokrát přímo v  Betlémské
kapli v  roce 2009 a část z  toho pak
zazněla další rok v Evangelickém to-
lerančním areálu ve V. Lhotě.
V kostele sv. Ducha v Telči je autor-
kou výstav , které hovoří o historii
kostela, sboru i o husitství. Provází
zájemce - nejen tuzemské ale i zahra-
niční - v Telči a ve V.Lhotě , připomí-
ná historické souvislosti i místní
pamětihodnosti, a to jak v  češtině,
tak i v  němčině a francouzštině. Je
pořadatelkou sborových zájezdů.
Přednáší v  různých sborech naší
církve (např. ve Vel. Meziříčí, Suchdo-
le, Nosislavi). Má přednášky i pro
širokou veřejnost (v Lidéřovicích, 
o Noci kostelů 2011 v Telči, dále 
v Uherském Brodě a nedávno v Mu-
zeu Vysočiny v  Jihlavě). Jezdí i do
zahraničí na Konference evropských
protestantských muzeí. Všude se
setkává s  vřelým přijetím. Loni se
podařilo vydat její další knihu „Set-
kání po dvou staletích“ (dříve šlo o
pouhé samizdatové vydání). Je mo-
derátorkou Historické společnosti
pro aktualizaci odkazu České refor-
mace Veritas, členkou Muzejního
spolku. Její činnost je opravdu vše-
stranná. Všem pomáhá nadále ra-
dou i skutkem, dokáže dát duchov-
ní posilu. Je to asi tím, že toho mno-
ho zažila, musela překonat mnoho
překážek, z nich nabrala mnoho ži-
votních zkušeností a vždy se obrace-
la o pomoc i radu k našemu Pánu.
Proto přeji za celý náš sbor , aby jí i
nadále sloužilo zdraví, aby ji neo-
pouštěl její nezdolný elán a aby
uskutečnila všechny plány, na které
myslí. Prosíme našeho Pána o její
ochranu , aby s námi mohla i nadále
setrvávat a rozdávat moudrost,
radost a učila nás, jak žít dle Božího
zákona.

(DK)

pozvánky

životní jubileum 
doc. phdr. evy melmukové – Šašecí

Jsou jednou z jedenácti církví, kterým
komunisté vzali majetek. Přesto jej
Svědkové Jehovovi v rámci vládou
schválených restitucí zpět nezískají.
Podle rozhodnutí soudu totiž jejich
někdejší ústředí v pražském Such-
dole patří městské části. Jehovistů se
netýká ani finanční odškodnění. O to
se nepřímo připravili sami. 
Náboženská společnost Svědků Jeho-
vových je podle ministerstva kultury
jednou z jedenácti církví, kterým stát
v době komunistické totality sebral
nemovitý majetek. Jehovisté usilují o
vrácení svého bývalého ústředí v Ka-
mýcké ulici v pražském  Suchdole.
"Máme za to, že předmětné nemovi-
tosti - dům, stavební pozemek, na
kterém stojí, a přiléhající zahrada -
nám byly odňaty neprávem," ří-
ká člen koordinačního výboru církve
Pavel Sommr. Stát ale bude církvím
vracet pouze to, co patří Lesům ČR,
Pozemkovému fondu a dalším stát-
ním organizacím. Bývalé sídlo je-
hovistů, které si koupili na jaře
1946,  nyní  vlastní Městská část Pra-
ha-Suchdol. Svědkové Jehovovi se
od roku 1996 o dům neúspěšně sou-
dili. "Spor je už vyřešený. Majetek
zůstal městské části," uvádí starosta
Suchdola Petr Hejl. Městská část na-
příklad argumentovala, že předúno-
rová organizace jehovistů nemá s tou
nynější nic společného. Jehovis-
té  předložili ministerstvu  kultury

svůj restituční nárok už v roce
2005, kdy se resort snažil vyrovnání 
s církvemi  vyřešit výčtovým záko-
nem. Ministerstvo v té době cenu bý-
valého sídla odhadlo na 9 milionů.
Svědkové Jehovovi  nedosáhnou ani
na  finanční odškodnění za zabraný
majetek, které je součástí vyrovnání
státu s církvemi. Na peníze má totiž
nárok jen 17 církví, kterým stát při-
spívá na platy duchovních a pro-
voz.  To ale jehovisté (stejně jako
Církev Ježíše Krista Svatých posled-
ních dnů neboli mormoni) z ideo-
vých důvodů odmítají. Stejný postoj
zprvu zastávala i Církev adventistů
sedmého dne. V roce 2007 se však o
státní příspěvek přihlásila právě pro-
to, aby se neodstřihla od možného
finančního odškodnění za ukradený
majetek. "Pokládáme za nespravedli-

vé, že bychom měli být z narovnání
vyňati jen proto, že nežádáme ze stát-
ního rozpočtu úhradu platů duchov-
ních a věcných nákladů pro svůj pro-
voz," komentuje to Sommr. Příští rok
má  rovněž začít sedmnáctileté pře-
chodné období, během něhož se
bude snižovat státní příspěvek a na-
konec dojde k odluce církví od státu.
Svědkové Jehovovi se řadí ke křes-
ťanským církvím, kvůli odlišné vě-
rouce k nim ale mnozí křesťané mají
rezervovaný postoj a považují je za
sektu. Jehovisté neslaví Vánoce, ne-
používají žádné křesťanské symboly,
odmítají transfúze i služby v armádě.
Na území Česka působí od začátku
20. století. Za nacismu čelili tvrdé per-
zekuci, v koncentračních táborech
byli označováni fialovými trojúhelní-
ky. Represe vůči církvi pokračovaly i
v době komunismu, část jejích před-
stavitelů ale pravděpodobně spolu-
pracovala s StB. Podle loňského sčítá-
ní lidu se k jehovistům  hlásí zhru-
ba 13 tisíc lidí.   Církev získala státní
registraci v září 1993. Má právo vyu-
čovat náboženství na státních ško-
lách, vykonávat duchovní službu v
armádě nebo uzavírat sňatky. Právo
na zpovědní tajemství  obdržela až
poté, co na vyzvání ministerstva
upravila svůj základní dokument.
Své ústředí má církev od roku 1994 
v Praze na Černém Mostě.

dle.idnes

jehovisté mimo restituce

Doc. Eva Melmuková

Četli jsme jinde


