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Apoštol Pavel se nechlubí svými
výjimečnými viděními a zjeveními
Páně. Místo toho se chlubí svými
slabostmi. „Rád přijímám slabost,
urážky, útrapy, pronásledování a
úzkosti pro Krista,“ píše do korint-
ského sboru. Je snad apoštol Pavel
nějaký masochista? Mají se křesťané
vyžívat v utrpení a slabostech? 
Myslím, že ne. Pavel se chtěl své ne-

moci, svého ostnu, posla satanova,
jak svou chorobu nazývá, zbavit.
Třikrát kvůli tomu volal k  Pánu.
Ale Bůh ho neuzdravil. Místo toho
mu řekl: „Stačí, když máš mou
milost; vždyť v  slabosti se projeví
má síla“. 
Boží milost Pavlovi pomohla, že se
přestal trápit otázkami, které často
klademe, ale na které v  podstatě
neexistuje odpověď. Jsou to otázky
typu: „Proč právě já jsem nemoc-
ný?“ „Proč mě Pán Bůh neuzdra-
ví?“ Pavel přijal nemoc jako součást
svého života, jako důkaz Božího
působení v  jeho misijní činnosti.
Právě tehdy, kdy ho choroba nejvíc
trápí, když se z  lidského hlediska
zdá, že nejsou ani ty nejmenší před-
poklady, že se jeho prostřednictvím
bude šířit dílo zvěstování, právě
tehdy pociťuje Pavel Boží moc. A
pociťuje ji právě v tom, že navzdory
jeho slabosti Boží dílo roste. V Pav-
lově slabosti se ukazuje, že to není
jeho výřečnost, chytrost, mimořád-
né náboženské zážitky, ale jen a jen
Boží moc, která koná skrze něho. To
je milost Boží, za kterou je Pavel
vděčný a pro kterou rád přijímá ne-
jen tělesné utrpení, ale i urážky,

útrapy a pronásledování, které s se-
bou jeho poslání nese.
Jistě známe nemocné lidi, kteří se
modlí a prosí, aby je Pán Bůh uzdra-
vil. A jsou uzdraveni. Tento zázrak
je jim znamením Boží moci a milos-
ti pro další život. Jsme vděčni Bohu
za taková znamení.
Známe ale také nemocné, kteří se ro-
ky modlí za své uzdravení, a přesto
uzdraveni nejsou. Nemyslím si, že
proto, že by se modlili málo nebo že
by jim chyběla upřímná víra a důvě-
ra v Boží moc. Když jsou ale přesto
schopni věřit v Boží milost a radovat
se z Boží moci ve své bezmoci, je to
snad větší zázrak než uzdravení.
Tito lidé se pak stávají znamením
síly a naděje uprostřed beznadějné
slabosti, síly, která je nad lidské
schopnosti a paradoxně přebývá
v těch slabých. Proto se apoštol ne-
chlubí silou, svými výjimečnými
viděními a zjeveními Páně, ale svou
slabostí. Chlubí-li se svou slabostí,
nechlubí se totiž svou mocí, ale mocí
Kristovou, která v  něm přebývá a
koná skrze něho.

Pavla Jandečková, 
farářka ČCE Sedlec - Prčice
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Poselství k neděli sexagesimae

Je nám všem dobře známé. Patří
mezi liturgické prvky, které nechy-
bějí při křtu a při večeři Páně, velmi
zřídka však poslouží kazateli k cita-
ci, neboť jeho jednotlivé výroky jsou
jako základní kameny, nenabízejí se
do souvislosti a taky nesvádějí, aby
byly do ní vloženy. Stojí jednotlivě,
osamoceně, avšak nesmím zatajit, že
apostolikum, jak tomu vyznání
zkráceně říkáme, působí blahodár-
ně: Každý z  přítomných ve shro-
máždění se rád hlasitě k němu při-
hlásí, svou víru sdílí s druhými, ale i
se svým kazatelem a s celou církví.
Dostane-li se však se svým kazate-
lem na nejistou vodu galilejského
moře a svou duši uvede v nejistotu,
hlasitě recitované apostolikum vy-
koná svou strážnou službu, umožní
duši postavit se na jeden z těch ka-
menů, které se nepohnou.
Apostolikum začíná slovem Věřím,
ačkoli není dílem jednotlivce ani
apoštolů. Je dílem celé církve, která
začala už ve 2. století shromažďovat
jednotlivé výroky, které koncem 5.
století dostaly formu, kterou mají
dnes. Je fakt, že mimo to blahodárné
působení na duši jednotlivce, při-
spěla a ještě stále přispívá k sjedno-
cování víry všech křesťanských círk-
ví. Ale hlavní jeho zásluha je v tom,
že pomohlo církvi v boji proti gnózi,
česky poznání, které učilo o Kristu,
že byl nadpozemskou bytostí v ne-
skutečném těle. Křesťanská víra se
bez těla vůbec neobejde, věří v tělo

Ježíše Krista, věří v jeho smrt i v jeho
vzkříšení. Měl jsem sen o tom boji,
přivanul několik mraků s popílkem,
který na Ostravsku snížil kvalitu
vzduchu. V  boji proti nákaze hor-
ních cest dýchacích bylo pro jistotu
nařízeno všem krajům, aby lidé spo-
lečně na náměstí recitovali apostoli-
kum. Proč ne? Naše náměstí už sly-
šela všelijak podivné písně a řeči.
Pro Brno kdosi vyrobil náramně
pěkný transparent s  textem, který
naznačoval, že lidé vědí, o co jde:
stálo tam velkým písmem NE Gnó-
zi, ANO Apostoliku, a pod tím na
vysvětlenou Ne náboženství, Ano
víře. Protože pan farář byl pro apo-
stolikum, ale nechtěl tak bojovné
heslo vyvěsit na dveře Červeného
kostela, staršovstvo mu poskytlo
místo na faře, v síni Václava Pokor-
ného. Řekl jsem si, tam se to hodí,
Pokorní jsou známí teologové u nás
i ve světě. Tato myšlenka mne pro-
budila, asi abych mohl pokračovat
v  tom boji pro apostolikum, k ně-
muž mohou lidé mít menší nebo
větší výhrady.
Začnu menšími výhradami: menší-
mi proto, že se převážně vztahují na
vnější, literární či literní podobu
apostolika, což už jsme zčásti na-
značili, když jsme jeho výroky při-
rovnali k jednotlivým kamenům bez
souvislosti. Nedostatek souvislos-
ti není náhodný. Církev neměla 
v úmyslu napsat kratičkou povídku
o víře, ale shromáždit na jedné strán-

ce papíru hlavní témata biblického
poselství, podobně jako v knize ob-
vykle najdete na konci „obsah“. Od
jiných knih se však apostolikum liší:
chce být zároveň vyznáním, a proto
začíná slovem „věřím“, ale po lite-
rární stránce vyznáním není, chybí
mu souvislý děj. A vskutku: Potom,
co posluchač sledoval ve shromáž-
dění čtení evangelia a kázání, při-
padne mu recitace apostolika, jako
by vystoupil z řeky, kde je vše v po-
hybu, do stojaté vody rybníka, ane-
bo jako by po slyšení milostného do-
pisu Janova evangelia dostal ke čtení
zákoník práce, ačkoli připouštím, že
některého posluchače, zvyklého na

Apoštolské vyznání - Apostolikum

ZAostřEno nA blíZko

Ekumenická slavnost v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů,
kterou každoročně pořádá společným úsilím Ekumenická rada církví
v ČR a Česká biskupská konference, se konala 23. ledna 2012 od 18
hodin v kostele sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích. Pozvání pražské-
ho arcibiskupa a budoucího kardinála Dominika Duky přijal téměř
kompletní římskokatolický biskupský sbor, čelní představitelé církví
sdružených v Ekumenické radě a mnoho dalších hostů, například zá-
stupci Armády spásy či řádové sestry. Bohoslužebné slavnosti se
zúčastnila také asi stovka věřících z různých denominací. 
Kázáním na text z knihy proroka Abakuka posloužil synodní senior
Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady círk-
ví v ČR Mgr. Joel Ruml.
Připomínáme, že je možné na účet Ekumenické rady církví v ČR posí-
lat finanční dary (výtěžky sbírek), pokud máte zájem podpořit jeden
ze sociálních projektů, které jsme vybrali ve spolupráci s Nadací
Divoké husy. Děkujeme vám!

Sandra Silná, 
generální sekretářka ERC v ČR

Ekumenická slavnost 
v rámci týdne modliteb 

za jednotu křesťanů

Velimský sbor býval jeden z největších a nejvýznamněj-
ších sborů v Polabí. V roce 1918 měl na 2100 členů. Už
z vlaku je vidět mohutná věž velikého kostela, který byl
nákladně opraven v letech 1997 až 2003. Nedávno byla
dokončena i oprava fary a síní pro zimní bohoslužby. A
sbor se také stará o rozsáhlý hřbitov za kostelem a farou.
Všechny tyto práce organizovali manželé Maruše a
Jaromír Čábelovi z  Kolína, kteří mají ke sboru osobní
vztah. Neumíme si vůbec představit, jaká práce s  tím
byla – úřadování, shánění řemeslníků, finanční pomoci,
až i práce s maltou. 
Při bohoslužbách v  neděli 22. ledna 2012 nový farář
sboru Lukáš Ondra v kázání na Iz 40 připomněl slávu
Hospodinovu, která dodává sílu, že ti, kdo skládají svou

naději v Hospodina, očekávají na něho, nakonec ve své
slabosti chodí, běhají, ba létají jako orlové a orlice, „V tvé
síle, Pane Bože můj, všem bouřím vzdoruji,“ zpívali jsme
potom.
Naším milým hostem byla synodní kurátorka Lia
Valková, která v ocenění veliké nezištné práce předala
manželům Čábelovým jménem synodní rady medaile
vděčnosti. A jakoby zástupně je přijali i všichni ti, kdo
přidali ruku ke společnému dílu. Své poděkování připo-
jila i kurátorka sboru Blanka Kopecká a presbyter Václav
Radoň. Všichni jsme si pak společně zazpívali „Nuž
Bohu děkujme ústy i srdci svými“. Po bohoslužbách
jsme poseděli při dobrém jídle a rozhovoru. 

mf

Z ekumenické slavnosti (foto: Klára Břeňová)
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Zprávy, jež k nám přicházejí o nepo-
kojích v Nigérii, dosvědčují, jak krát-
kou máme paměť. Sotva která z nich
informuje o ustavení svobodného
státu Biafra. Pamětníci dění u nás
kolem roku 1968 možná vzpome-
nou, že u nás byl nově vyhlášený
samostatný stát velmi populární. 
V Praze žili studenti z této oblasti a
pořádali sbírky pro hladovějící Biaf-
ru. Uvádí se, že v občanské válce byl
přinejmenším milion mrtvých, také
následkem hladomoru zejména v sa-
motné Biafře, odříznuté blokádou. 
V důsledku toho nastal hrozný hla-
domor. Pomoc přicházela i z někte-
rých evropských zemí, zvl. Francie,
Portugalska a také Jižní Afriky (po-
máhali i dobrovolníci, např. švédský
letec, statečný veterán). Ústřední
vládu podporoval zvl. Sovětský
svaz a Spojené království. Přirozeně

Britové dali Nigérii, mladému sa-
mostatnému státu neblahé dědictví
v podobě šablony koloniálních hra-
nic nejlidnatější africké země.
Důvodů pro rozdělení velkého a lid-
natého státu bylo již v době vzniku
Biafry (1967-1970) více a platí do-
dnes. Jsou to především: 

1. Kmenové rozdělení (na území vy-
hlášeného státu převážně kmen
Igby). 
2. Bohaté přírodní zdroje, zvl. ropa
(15. nejvyšší těžba na světě). 
3. Vojenský převrat (později jich byla
ještě řada). 
4. Nestabilní demokracie. 
5. 70 % obyvatel je pod hranicí chu-
doby. 
6. Náboženství (na severu většinou
islám - v 19. století zde byl Sokotský
sultanát -, na jihu spíše křesťanství,
méně pak animisté).
Nigérie získala plnou nezávislost 
v říjnu 1960 jako federace tří oblastí
(severní, západní a východní). Biaf-
ra, s hlavním městem Enugu, vznik-
la z oné jihovýchodní části. Posled-
ním podnětem byly masakry Igbů
poté, co převratem jejich důstojníci
měli převahu ve vedení státu. Poté,
co federální vojska donutila Biafru
ke kapitulaci, byla Nigérie rozděle-
na, zřejmě pod heslem rozděl a pa-
nuj, na deset spolkových států. Od
roku 2007 byl prezidentem muslim a
viceprezidentem křesťan. V posled-
ních prezidentských volbách zvítězil
křesťan Goodluck Jonathan. Právě to
se stalo roznětkou, po níž na mus-
limském severu vypukly nepokoje,
křesťané jsou zabíjeni, podnikají se
bombové atentáty na kostely, křesťa-
nům je vyhrožováno, že neodstěhu-
jí-li se na jih, budou zabiti. Nebez-
pečná linie tak dnes není mezi jiho-
východem země, nýbrž mezi seve-
rem a jihem, kde žijí většinově křes-
ťané a animisté. Nigerie má rozlohu
923 768 km2 a se 150 miliony obyva-

tel je nejlidnatější zemí Afriky. Hlav-
ním městem je severnější Abuja,
největším a známějším městem je tři-
náctimilionový přístav Lagos. Dnes
je otázkou, nakolik vláda je schopna
určovat postup armády, která nejed-
nou nepostihuje útočníky na křes-
ťanské obyvatelstvo. Velkým hráčem
se tak stává muslimská sekta Boko
Haram (údajný překlad: „západní
vzdělání je hřích“). Svým postupem
jí zřejmě nahrává vláda, policie,
armáda, soudnictví. Sám prezident
ztrácí reálnou moc. Cílem útoků se
stalo koncem roku devět kostelů,
banka, budova protiteroristické-
ho soudu, policejní stanice, vojenská
stanoviště; uvádí se, že i několik

mešit. Na snímku vidíme vrak auta,
zapáleného před kostelem bombou
na 1. svátek vánoční minulého roku.
Je otázkou, zda ze strany křesťanů
nedošlo také k odvetným akcím, jak
tvrdí islamcz.cz. Tato agentura však
neuvedla žádné pří-mé důkazy, ani
jednu fotografii něco takového do-
svědčující. Nigerijská biskupská
konference (ŘKC) vyzývá vládu 
k nastolení pořádku a rozhovorům
zúčastněných stran, Německá bis-
kupská konference pak volá mus-
limské organizace a spolky i na úze-
mí Německa, aby se zasazovaly o
bezpečí křesťanů a pokojnou bu-
doucnost Nigérie.

Jan Kašper

AMErický soud nAřídil odstrAnění Modlitby ZE Zdi školy
Soud ve státě Rhode Island na východě USA nařídil okamžité odstraně-
ní křesťanské modlitby ze zdi tamního gymnázia. Odporovala prý
ústavnímu zákazu upřednostňování jednoho náboženství nad ostatní-
mi ve státních institucích. Podle agentury Reuters soud odmítl tvrzení
školy, že text v posluchárně je čistě světské povahy.
Podnět k odstranění malby podala studentka školy ve městě Cranston
Jessica Ahlquistová, která se nástěnnou malbou z roku 1963 cítila dotče-
na ve svém ateistickém přesvědčení. Zástupci školy a města bezpro-
středně po vynesení rozsudku nebyli rozhodnuti, zda se proti verdiktu
odvolají. Okresní soudce Ronald Lagueux odmítl, že modlitba, která za-
číná slovy "Náš nebeský Otče" a končí slovem "amen", je čistě sekulární.
“Nemůže být diskuse o tom, že školní modlitba není ničím jiným než
modlitbou, a to křesťanskou," uvedl Lagueux ve 40stránkovém posud-
ku. Ahlquist řekla, že se jako ateistka cítila modlitbou vylučována ze
společnosti a školu obvinila z porušení ustanovení z prvního dodatku 
k americké ústavě o tom, že vláda nemůže upřednostňovat jedno nábo-
ženství. Škola namítá, že nápis byl historickou připomínkou z doby
založení gymnázia a nesloužil náboženskému účelu. Jeho cílem prý
bylo podpoření hodnot jako jsou poctivost, dobrosrdečnost, přátelství a
sportovní duch.

podle ČTK

husitské MuZEuM V tábořE ZískAlo VZácnou dEskoVou MAlbu
uPálEní MistrA JAnA husA Z trMického kostElA
Husitské muzeum v Táboře získalo, podle serveru Ceskenoviny.cz, do
svých sbírek dvě vzácné pozdně gotické deskové malby. Na jedné z nich je
přitom znázorněn výjev upálení mistra Jana Husa. Ministerstvo kultury, jež
je zřizovatelem muzea, je zakoupilo od insolvenčního správce majetku far-
nosti Trmice v litoměřické diecézi Římskokatolické církve. Uplatnilo tak
předkupní právo státu při prodeji kulturní památky, sdělil ředitel muzea
Jakub Smrčka.
"Jedná se o dvě pozdně gotické oboustranné deskové malby, které
vznikly patrně počátkem 80. let 15. století jako křídla utrakvistického
oltáře, určeného snad pro kostel sv. Václava v Roudníkách u Chabařo-
vic. Zde byly desky objeveny náhodou v 60. letech 20. století při prová-
dění restaurátorských prací na místním barokním oltáři, kde byly dru-
hotně použity pro postranní dvířka," uvedl ředitel.
Podle ředitele muzea tak byl učiněn unikátní objev gotické deskové
malby s výjevem upálení mistra Jana Husa, který patří k nejvýznamněj-
ším a nejstarším známým dílům umění české reformace. Jan Hus je na
obraze znázorněn jako svatý mučedník spolu se třemi prvomučedníky
církve, sv. Janem Křtitelem, sv. Šebestiánem a sv. Vavřincem. Na vněj-
ších stranách křídel pak jsou se svými atributy znázorněni sv. Jakub
Větší, sv. Jakub Menší a pod nimi svatí jáhni Vavřinec a Štěpán.

www.christnet.cz

Z církví doma i ve světě

od biafry k nigerijskému dnešku

evangelium, může vzrušit i čtení
jeho obsahu, tedy apostolika.
A dále, to už přecházíme k vážněj-
ším výhradám: kdyby apostolikum
mělo být křesťanským vyznáním,
muselo by začít jeho druhým člán-
kem (v Ježíše Krista), neboť v Bibli a
pro toho, kdo věří, je Kristus stře-
dem vesmíru. Někdy apostolikum
plní funkci strážnou, to ve chvíli,
kdy evangelium bylo v kázání zkrá-
ceno ve svém plném významu, pak
recitace apostolika vykřikuje plné
peněžní částky každého kamene.
Apostolikum jako symbolum se vý-
znamově dostalo do sousedství, kde
vládne symbola – peněžní částka.
Dobře začalo, když na svůj začátek
postavilo osobní „věřím“, které se
hlásí k svému dědictví. Text aposto-
lika však na to už nepamatuje, že
všechno od stvoření člověka po jeho
věčný život nebylo určeno jako diva-
dlo pro anděly a vesmírné mocnosti
a kolik je ještě diváků na nebi, ale
pro nás, pro mne. K víře se musím
přihlásit já osobně, ale dědictví víry,
synovství je společné s druhými, pro
nás. 
Apostolikum vypočítává fakta z Je-
žíšova života: narodil se, trpěl, byl
ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel, vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa, sedí na pravici
Boha Otce všemohoucího. Počal se
z Ducha svatého, narodil se z Marie
Panny, tato dvě fakta dávám zvlášť,
protože ta se nejdříve stala předmě-
tem sporů. A pak došlo k nedobré-
mu posunu, místo na samého laska-
vého a přátelského Ježíše se křesťan-
ská víra má orientovat na jeho skut-

ky, jako by je nebyl učinil pro nás,
nýbrž tak, aby se staly měřítkem
víry, podmínkou, zákonem: když
těm faktům nevěříš, nejsi křesťan.
Máme pro tento posun doklad už
z poloviny 3. století, církevní otec a
mučedník Cyprian (zemřel 258) znal
„víru podle zákona“, ač sám ji tak
nesdílel. Křtěnec byl dotazován na
svou víru otázkami, které neposuzo-
valy jeho vztah k osobě Ježíše Krista,
ale k  jeho skutkům. Víra se dostala
do nebezpečí, že se stane znalostí
zákona víry. Právě Cyprian přinesl
důkaz, že církev tomu nebezpečí už
podlehla: víra se v  jeho době musí
umět, znát, je možno se ji naučit.
V severní Africe se v křesťanské círk-
vi mluvilo o víře tak, jako by byla
k  dostání jako nějaké zboží, někdo
vám ji mohl dát nebo prodat. Při-
pomeňme si setkání toho zvláštního
diakona Filipa s  ministrem financí
etiopské královny. Jede na voze a čte
knihu Izajáše, kterou si v Jeruzalémě
koupil, a nerozumí jí. Filip si k němu
přisedne a vyloží mu v delším kázá-
ní, že ten služebník, jenž vezme na
sebe naše nepravosti, je Ježíš Kristus,
o němž se v Jeruzalémě muselo mlu-
vit, byl tam ukřižován. Ministr uvě-
řil a v nejbližší vodě byl pokřtěn. Ten
příběh tím ještě nekončí: Čtu ve
Skutcích 8,39-40, že dvořan se rado-
val a jel dál svou cestou. A Filip při-
nášel „všem městům radostnou
zvěst“. Nezdá se vám, že se z křes-
ťanské církve vytratila radost, místo
Ježíše a víry v něho zůstal jí zákon
víry, zásluha místo milosti?
V  zákoně chybí základní tón lásky,
kterou Bůh miluje nás, má hříšníky
rád. Apostolikum má o tomto vzta-

hu lásky jeden výraz, který zní velmi
vzdáleně jako ozvěna: hříchů
odpuštění, který bez souvislosti zní
podmíněně: jen když si je zasloužíš.
A už vůbec z  něho neuslyšíš ani
nevycítíš, že odpuštění už vydobyl
všem hříšníkům ten Ukřižovaný.
V tomto ohledu je apostolikum sla-
bý, vlažný odvar horkého, vytrysk-
lého pramene lásky. Zajisté je možno
nalézt stopy Boží lásky ve slovech
apostolika „byl ukřižován a umřel“,
ale chybí nasměrování „za nás“.
Většího milování není. Na tomto „za
nás“ je možno zavěsit celou křesťan-
skou víru a naději. A je možno na
něm ukotvit každý životní příběh.
Ten, kdo nikoho neměl, aby mu
pomohl vstoupit do tryskajícího pra-
mene Boží milosti, dočkal se bez
svého přičinění Ježíše a už nebylo
potřebí té zázračné vody, stala se jí
víra v Ježíše. To je osvobodivá zprá-
va evangelia, že kdykoli něco dělám
pro své zdraví, kdykoli nastupuji do
lázeňského léčení, mohu se spoleh-
nout na Ježíše, jenž pro mne trpěl,
byl ukřižován a umřel a pak vstal
z mrtvých, abychom za všech okol-
ností byli dobré mysli. Bůh nedovo-
lil našim nepřátelům zvítězit nad
námi, poddal je pod naše nohy.
Dali jsme apostoliku tolik „slávy“,
kolik bylo možno. Jeho dobré půso-
bení v církvi nelze popřít. Nicméně
nelze popřít ani jeho nedostatky a
slabosti, které dovolily některým
lidem, aby „se věnovali bezbožným
řečem a protikladným naukám, kte-
ré se lživě nazývají „poznání“. Kdo
se k  němu hlásí, zbloudil ve víře.
Milost s vámi“ (1 Tm 6,20-21).

Josef Veselý

Apoštolské vyznání - Apostolikum
Dokončení ze str. 1

nestabilita nigérie nemá jen náboženské pozadí



Erika, hlavní hrdinka filmu Perfect
Days (s podtitulem I ženy mají své
dny), slaví narozeniny. (Děj se z val-
né části odehrává mezi jejími čtyřia-
čtyřicátinami a pětačtyřicátinami.)
Slaví též „valentýna“, „den matek“
a „vánoce“ – vše v nadpisech jedno-
tlivých oddílků psáno s malým
počátečním písmenem. Pravopisná
anomálie má zdůraznit gramotnost
„počítačovou“. Místo toho jako by
slavení vytrhovala ze souvislostí a
poukazovala na prázdnotu a jalo-
vost filmu.

nEPřEhlEdný “MišMAš”
Národní týden manželství Erika ne-
slaví. Copak dostane k „vánocům“ –
pod stromeček v parku? Insemi-
nační pipetu. Joj, to je radosti! Erika
by totiž ráda otěhotněla. Zásada
„sex bez lásky je taky sex“ (čili: sex
nade vše, i nad těhotenství a mateř-
ství), vyhlášená úvodem filmu, však
odvolána není … Obě priority – ma-
ximální pohlavní vyžívání na straně
jedné a směřování k mateřství na
straně druhé – koexistují: Při styku
se Erika chrání; otěhotnět se pokou-
ší pomocí pipety ... Zdá se vám to za
vlasy přitažené? Na logiku zapo-
meňte. Postavy jednají ponejvíce v
náhlých impulzech, namnoze jak
přijde ke slovu zájem toho kterého
chlebodárce. „Jé, to je krásný sako!
Není od Max Mara? …“ Vypuštění

dobré poloviny scének by příběhu
prospělo, inzerenti by ale křičeli ...
Mišmaš je podán v zářivých bar-
vách a reklamním stylem. Nejenom
korektnicky, ale až asepticky.

kloPotné VícEobročnictVí, 
MistroVská soustřEděnost
Jalovost, která prostupuje film Per-
fect Days skrz naskrz, souvisí nic-
méně, domnívám se, hlavně s apeti-
tem tvůrců na zdroje a fondy veřej-
né. Pamatujete ještě snímek Tajnosti
z téže tvůrčí dílny? Ten vedle české-
ho státního fondu na podporu kine-
matografie dotovalo také slovenské
ministerstvo kultury. Vedle češtiny
tam proto zaznívala slovenština.
Oba jazyky zaznívají i v Perfect
Days. Avšak považte: Matka (v po-
dání Zuzany Kronerové) hovoří 
s hlavní hrdinkou soustavně sloven-
sky, tato jí soustavně odpovídá
česky! Oba „bratrské“ jazyky v kon-
verzaci matky s vlastní dcerou a
dcery s vlastní matkou koexistují 
v ledové korektnosti. Asepticky a
dokonale jalově. Aniž by došlo k je-
dinému přeřeknutí, k jedinké nápo-
době, k jedinkému čechismu ve slo-
venštině či slovakismu v češtině!
Natož pak k vysvětlení toho kterého
výrazu! Poslední věta filmu zní:
„Díky, mami!“ Oč přirozenější a hu-
mánnější by bylo alespoň závěrem
říci: „Vďaka, mamka!“ 

Eričino jazykové odrodilství slo-
venské ministerstvo kultury fi-
nančně nepodpořilo. (Ani se nedi-
vím.) A tak pro posílení šancí na
podojení – vedle fondu českého –
měšce nadnárodního (celokonti-
nentálního) byl navíc začátek filmu
situován do Paříže. Co se však ne-
stalo! Právě tento prvek filmu Per-
fect Days byl mimoděk usvědčen 
z účelovosti a formálnosti nádher-
ným filmem Woodyho Allena Půl-
noc v Paříži, který tradiční paříž-
skou atmosféru mistrně vyvolává
… Oba filmy, tj. víceobročnické Per-
fect Days i monotematická Půlnoc
v Paříži, se totiž v tuzemské distri-
buci potkaly. Pro Perfect Days vel-
ká smůla či zasloužený trest ... 

tunýlky A Mosty
Shrňme: Film Perfect Days se tváří
jako moderní zvěst o mezigenerač-
ních, mezigenderových, multikul-
turních a mezinárodních mostech.
Při zkoumavějším pohledu vidíme
pohříchu spíše nevybíravé – vyjá-
dřeno půvabnou zdrobnělinou Bo-
humila Hrabala – „tunýlky“. Mosty
bez prázdných gest zato staví ame-
rický režisér Woody Allen. Postavy
jeho filmu Půlnoc v Paříži moder-
nost nepředstírají. Znají nadto neje-
nom manželství, ale dokonce i zá-
snuby …

František Schilla

3ET-KJ

národní týden manželství versus „valentýn“

Život v Praze v letech 1740-1791 dokumentovala výstava “Pražské rokoko”, kterou
bylo možno zhlédnout v Clam-Gallasově paláci v Praze 1. Sestávala z exponátů ze-
jména ze sbírek Archivu a Muzea hl.m.Prahy i dalších institucí. Zavedla náv-
štěvníky do období rokokového uměleckého stylu, charakteristického pro uvedená lé-
ta. Tedy do období zahájeného nástupem Marie Terezie na trůn a končícího pražsk-
ou korunovací Leopolda II. Mezi těmito mezníky jsou léta spojená s panováním
Josefa II. a s jeho na tehdejší poměry převratnými reformami. Doba, pro niž je charak-
teristické rokoko nejen ve výtvarné oblasti, ale také co do životního stylu, zároveň
předznačená nastupujícím osvícenstvím a racionalismem, směřujícím k zásadním
společenským změnám.
Tereziánské a josefinské reformy uvolnily celkové poměry, přinesly jejich změny 
v oblasti náboženské, sociální, hospodářské, demografické a kulturní v českém pro-
středí. Zásadně se změnil životní styl také obyvatel Prahy, v širším měřítku se začal
probouzet národní život, rozvinula se vzdělanost a věda. Díky Tolerančnímu paten-
tu z roku 1781, který patřil mezi zmíněné reformy, došlo také k nejprve skrovným
počátkům obnoveného života českého evangelictví. V průvodních textech výstavy
byly výstižně připomenuty zárodky náboženské tolerance již před rokem 1781. V še-
desátých letech 18.století bylo totiž povoleno vyznávání evangelické víry jejím
stoupencům ze zahraničí, kteří u nás působili jako obchodníci (kupci), řemeslníci a
vojáci. Proto již v předtoleranční době mohl být v pražském Karlíně založen evan-
gelický hřbitov, určený původně pro evangelické norimberské kupce v Praze zemřelé.
O vojenský evangelický sbor si získal velké zásluhy generál Wurmser, bohužel 
v církevně historických souvislostech málo připomínaný. Vždyť to byl právě on, kdo
podal pomocnou ruku českým evangelíkům a.v. v Praze a jejich prvnímu kazateli
Matěji Markovicovi. 
Na výstavě byly připomenuty a dokumentovány mnohé historické události, které
významně ovlivnily život Pražanů. Jednalo se o válečné děje, o klimatické katastro-
fy (časté povodně) i o zásadní změny životního stylu a existenčních poměrů obyva-
tel města. Výstavu tvořily exponáty utříděné do tematických celků - církevní umění
(plastiky, obrazy, knihy), předměty každodenního života jako nábytek, ošacení, drob-
né předměty denní potřeby, ale také doklady zájmů Pražanů o hudbu, divadlo,
lidovou zábavu. Působivě a živě pojednaná výstava, zvukově doprovázená repro-
dukovanou dobovou hudbou, se setkala s velkým zájmem kulturní veřejnosti. K vý-
stavě byla vydána doprovodná publikace, obsahující nejen odborné studie, ale také
více než sto barevných fotografií. Představuje tak možnost zážitku i pro ty, kdo ne-
stačili výstavu zhlédnout.
Menších rozměrů, ale rovněž pozoruhodná výstava právě probíhá v Muzeu
hl.m.Prahy (Na Poříčí 52,Praha 8). Název “Praha a její dcery” vyjadřuje záměr při-
blížit výstavní formou pražské dějiny prostřednictvím jejích obyvatelek. Dějiny
přece nejsou pouze záležitostí panovníků a vojevůdců, vynálezů a technického
pokroku, státních zájmů apod. Patří do nich neoddělitelně i každodenní život člově-
ka v různých historických obdobích. Expozice se úspěšně pokouší prostřednictvím
specifických výstavních prostředků vyjádřit podíl žen na životě města, ať již se jedná
o významné Pražanky, jejichž jména jsou obecně známa, či o blíže neznámé oby-
vatelky Prahy. Vystavené exponáty - obrazy, plastiky i předměty denní potřeby - nás
uvádějí do “ženského světa” Pražanek. Defilují tak před námi ženy z různých staletí
a rozmanitých životních osudů. Mnohé z nich významně zasáhly do českých spo-
lečenských poměrů (sv.Anežka Česká, blahoslavená Mlada), uplatnily se v umění, 
v životě církví a v charitě, ale také svou neokázalou prací v běžném všedním životě
(co však znamená všední?), v rodině a při výchově dětí. Vystaveny jsou artefakty,
které ženy používaly, ale i umělecká díla, zobrazující ženu v jejích různých životních
úlohách.
Výstava “Praha a její dcery” je otevřena do 15. dubna t.r. a rozhodně stojí za zhléd-
nutí.

Michal Flegl

dvě pražské výstavy
(ohlédnutí A PoZVání)

Muzeum hl. města Prahy

(k filMůM PErfEct dAys A Půlnoc V PAříži)

Pojem "požehnaný věk" je zvlášť ak-
tuální v dnešní době, kdy se lidé
dožívají věku stále vyššího. Biblická
meta sedmdesáti až osmdesáti roků
(Ž 90,10) už je dávno převýšena. 
Žel, že označením "požehnaný" se
dnes povětšině míní jen počet dosa-
žených let. Stranou zůstává otázka,
zda onen počet let za něco opravdu
stál, zda a jak byl opravdu požehna-
ný. Podle pouhého počtu dožitých
let bychom mohli mluvit o "požeh-
naném věku" i při našich domácích
pejscích a kočičkách, stejně jako při
slonu v zoologické zahradě.(A proč
ne, vždyť už sám vyšší počet doži-
tých let je i pro ně dobrým zname-
ním.) V naší lidské společnosti však
cítíme, že nemůže jít jen o navršený
počet let, aby se mohlo mluvit o po-
žehnaném věku. Jde také o to, čím
byla ona léta naplněna! Jakou měla
cenu! V čem je možno rozpoznávat i
něco požehnaného.V hodnocení se

nám dnes bohužel vytrácí duchovní
rozměr.
Požehnání je duchovní pojem, který
byl od nejstarších dob spojován s
vyššími mocnostmi. A pokud se do-
choval v naší kulturní oblasti až
dodnes, neměli bychom jej vyprazd-
ňovat. (Je to podobné nedopatření
jako při znevážení pojetí křtu, chá-
paného jako pouhé polití vodou. A
tak jsou dnes běžně "křtěny" nové
knížky, cédéčka i zvířata v ZOO.- Za
totality byl křest naopak potírán,
protože ještě trvalo povědomí jeho
původu: křtít - od stsl. kristiti, připo-
jovat ke Kristu.) 
Naší dnešní postmoderní společnos-
ti již uniká, že i pojem "požehnaný
věk" je založen duchovně, na Bibli
jako posvátném Písmu. Ve Starém
zákoně souvisí s Hospodinovým
"žehnáním" jako Boží milostivou
ochranou a pomocí, a to již od počát-
ku stvoření (Gn 1,22), přes Abra-

hama (Gn 12,2) a praotce Izraele (Gn
26,24; 35,11 48,4), kteří pak přenášeli
požehnání i na své potomky. V 5.
knize Mojžíšově je požehnání sou-
hrnně pojato jako dobrý prospěch
pro ty, kdo jsou poslušní Božích při-
kázání (Dt 28,2n; 49,8n). Jako zvlášt-
ní požehnání pak byl pojímán i vyšší
věk a počet potomků (Gn 12,2; 17,20
22,17; Žd 6,14). Požehnaný věk jako
dobře prožitý a naplněný život je
vyznačen i v záznamech o smrti pra-
otců: Zesnul v utěšeném stáří, stár a
sytý dnů (Gn 25,8 35,29).
Biblický výraz "požehnaný" tedy
souvisí s vědomím Boží blízkosti a
pomoci. V Novém zákoně je pojat i
jako "dobrořečení".(Od slovesa eu-
logein - dobře mluvit, chválit.) Jde tam
však o jeho dvojí pojetí a vyznačení.
Výraz eulogétos - požehnaný, chvaloře-
čený je vztažen jako přívlastek na
samého Boha a Krista (Mk 14,61; 
L 1,68; Ř 1,25; 9,25; 2 K 1,3; Ef 1,3; 1 Pt
1,3). Na člověka je vztaženo pasivní
příčestí minulého času: eulogémenos -
požehnaný - dobrořečený, jako na ob-
jekt požehnání.(L 1,42 - Maria! Mt
21,9 - sám Ježíš při vjezdu do Jeru-
zaléma!). Připomínky žehnání: 
L 2,34; 24,50; Sk 3,26; Ga 3,9; Žd 6,14;
7,1; 1 Pt 3,9.) 
Podle těchto připomenutých biblic-
kých odkazů znamená pojem "po-
žehnaný" zvláštní projev Boží milos-
tivé přízně a pomoci. Zvláště pro ty,
kdo po tomto požehnání touží a
prosí o ně. 
V biblické knize Přísloví je požehná-
ní spojeno i s "památkou spravedli-
vého" (Př 10,7). Také na to je dobré
pamatovat v souvislosti s výrazem
"požehnaný věk".Nepoužívat jej ne-
uváženě, nebrat jej nadarmo! Jde
přece o "dar shůry"!

Jiří J. Otter 

nAd biblí

otázka požehnaného věku 

Už je tomu drahně let, co jsme se jednou na staršovstvu zabývali otázkou,
která se vám dnes bude zdát zbytečnou, ale tehdy jsme to tak neviděli. Šlo
nám tenkrát o to, jestli se mají lidé po nedělních bohoslužbách v klidu roze-
jít do svých domovů, nebo jestli se mohou zdržet s ostatními na kus řeči, jak
bývalo u nás zvykem. Hloučky debatérů dlouho postávaly venku před kos-
telem a měly si pořád co povídat. Tak tomu je ostatně dodnes a navíc se
uvnitř podává káva a čaj, protože v našem městském sboru mají lidé větši-
nou dost času a nikam nespěchají. Na venkově tomu bývá trochu jinak. Věc
má své zastánce i odpůrce a obě strany pro to mají pádné důvody. Jsou dva
možné názory: 
l. Lidé se mají zdržet a zůstat pospolu.
Sbor není jen množina lidí, kteří se v neděli na hodinu sejdou a hned zase
rozejdou. Sbor je křesťanská rodina. Známe se navzájem, máme se rádi, těší
nás, že se zas po týdnu vidíme. Dozvíme se, co je nového. jak se komu daří,
není-li někdo nemocen a máme-li ho navštívit. Samozřejmě můžeme také
mluvit o kázání, které jsme slyšeli, můžeme ho komentovat, hodnotit, dopl-
nit vlastní zkušeností. Můžeme se kazatele zeptat na to, čemu jsme nerozu-

odlišná stanoviska

Dokončení na str. 4



sEniorát MorAVskoslEZský

Českobratrská církev evangelická

BRUNTáL Ne 10.00
U potoka 383/34, a f. Vlastislav Stejskal
ČESKý TěšíN Ne (polské a c 8.00) české 9.00
nám. Dr. M. Luthera 1, f. Marcin Pilch, 
f. Štěpán Janča
FRýDEK – MíSTEK Ne 9.00
Husova 377, f. Pavel Křivohlavý
HODSLAVICE Ne 9.15
Hodslavice č. 96, f. Lubomír Červenka, 
f. Mária Jenčová
HRABOVá Ne 8.30
Hrabová č. 117, Zábřeh 1, f. Jan Hudec
HRANICE Ne 8.30
Farní 43, f. Pavlína Lukášová
JAVORNíK U JESENíKU Ne 9.45
Lidická 162, a f. Daniela Havirová
JESENíK Ne 9.15
Bezručova 7/41, f. Daniela Havirová
KRNOV Ne 9.45
Albrechtická 746/92, j Radovan Rosický,
a f. Jan Lukáš
NOVý JIČíN Ne 9.00
Janáčkovy sady 184/1, f. Pavel Prejda
ODRy Ne 8.15
1. máje 63, a f. František Hruška
OLOMOUC Ne 9.00
Blahoslavova 916/1, f. Jana Rumlová
OPAVA Ne 9.00
Lidická 747/2, f. Jan Lukáš
ORLOVá Ne 9.00
Palackého 787, f. Štěpán Janča
OSTRAVA Ne 9.30 (Třanovského sál)
Husovo nám. 1188/4, f. Aleš Wrana
OSTRAVICE Ne 9.20
Hamrovice 230, f. Pavel Janás
PROSTěJOV Ne 10.00
U kalicha 2574/1, f. Jan Jun
PřEROV Ne 10.00
Čapky Drahlovského 912,/1 f. Petr Kulík
SUCHDOL NAD ODROU Ne 10.00
Malá Strana 45, a f. Pavel Prejda
šENOV U OSTRAVy Ne 9.30
Hasičská 1131, j Štěpán Marosz, a f. Pavel
Křivohlavý
šTERNBERK Ne 9.30
U Horní brány 130/4, f. Vlastislav Stejskal
šTRAMBERK Ne 9.00
Zauličí 473, f. František Hruška
šUMPERK Ne 8.45
Revoluční 1174/8, f. Hana Chroustová
VíTKOV Ne 9.15
Opavská 116, a f. Jan Lukáš
ZáBřEH Ne 10.00
U Vodárny 545/2, a f. Hana Chroustová

Církev bratrská – Severní Morava

FRýDEK – MíSTEK, Ne 10.45
Jiřího z Poděbrad 260, k. Petr Kučera
FRýDLANT N. O., Ne 16.00
Padlých hrdinů 1275 (Dům zahrádkářů),
k. Lubomír Hlavačka
HAVířOV, Ne 9.00
Fryštátská 21, k. Martin Grohman
OPAVA, Ne 9.00
Hradecká 50, a k. Karel Buba
OSTRAVA, Ne 9.30
tř. 28. října 148, k. Martin Jurčo
OSTRAVA – PORUBA, Ne 16.00
M. Majerové 1733/6 (Středisko AS), k. Petr
Polách
VELKá LHOTA, Ne 9.30
Velká Lhota č.102, k. Radek Palacký
VSETíN, Ne 9.30
Horní Jasenka 102, k. Josef Fišer
VSETíN – MAJáK, Ne 9,00 
Smetanova 1484, k. Bedřich Smola
ZLíN, Ne 10.45
Okružní 4551/17, k. Pavel Škrobák

Církev bratrská - Těšínsko

ČESKý TěšíN, Ne 9.00
Studentská 25, k. Tadeáš Firla
HORNí SUCHá, Ne 8.45
Těrlická 64/353, a k. Tadeáš Firla
HRáDEK, Ne 9.30
Hrádek č.74, k. Stanislav Stebel
TřINEC, Ne 9.30
Dolní Lištná 9, k. Otto Rusnok
TřINEC – Terasa, Ne 9.30
Chopinova 463, Třinec – Lyžbice, k. Slavoj
Raszka

Bratrská jednota baptistů

OLOMOUC, Ne 9.30
Klub Sidia, Jeremenkova 36 (u hl. nádraží)
k Petr Coufal
OSTRAVA, Ne 9.00
Závoří 101/32, k Erik Poloha
SUCHDOL NAD ODROU, Ne 10.00
Malá Strana 40, k Tomáš Mrázek
šUMPERK, Ne 9.30
Štefánikova 10, k Pavel Mrázek
VIKýřOVICE, Ne 9.30
Šumperská 272 
PříBOR, Ne 9.30 
nám. S. Freuda 20 

Evangelická církev metodistická

MIKULOV NA MORAVě – Ne 8.30 h
Purkyňova ul, f. Michal Kostka

bohoslužby
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VERITAS, HISTORICKá SPOLEČ-
NOST, zve své členy i další zájem-
ce na svou mimořádnou valnou
hromadu, která se bude konat
v sobotu 25. února 2012 od 10.00
hodin v sálku v zadním traktu
sborového domu Českobratrské
církve evangelické v Praze na
Smíchově, ulice Na Doubkové č.
8/2040.
Mimořádná valná hromada je
svolána k významnému životní-
mu jubileu moderátorky VERI-
TAS doc. PhDr. Evy Melmukové.
Jediným bodem programu bude
společná spíše neformální oslava,
otevřená samozřejmě i nečlenům.
Občerstvení zajištěno. 
K místu konání se lze dostat po-
hodlně s využitím pražské MHD:
Ze stanice metra B Anděl pokra-
čovat východem k zastávce auto-
busu Na Knížecí. Na lince č. 137
(směr U Waltrovky) je Santoška 
v pořadí první zastávka. Z  ní je
nutno již jít do ulice Na Doub-
kové pěšky (prakticky to zname-
ná obejít ze dvou kostelů ten níže
položený).

Výbor VERITAS

* * *
Vyšší ODBORNá šKOLA SOCIáLNí A

TEOLOgICKá - DORKAS, Blažejské
nám. 9, Olomouc zve k návštěvě
zájemce o studium v rámci 
TýDNE OTEVřENýCH DVEří, 
který se koná 6.-11.února 2012 
(v pondělí až pátek od 9 do 15 h,
v sobotu od 9 do 12 h).

Mgr. Petr Hlaváček, 
ředitel školy

ThDr. Milan Salajka (6. září 1928
Bohumín-Pudlov - 22. ledna 2012
Praha) byl český teolog, duchovní
Církve československé husitské,
pedagog Husovy československé
bohoslovecké fakulty v Praze, po ro-
ce 1990 Husitské teologické fakulty
Univerzity Karlovy, publicista, pře-
kladatel a ekumenický pracovník.
Na Filosofické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně (1947-1949) studo-
val filosofii a český jazyk, v roce 1949
přešel na Husovu československou
bohosloveckou fakultu v Praze, kde
roku 1952 absolvoval a nato byl
svou církví v témže roce vysvěcen
na kněze. Po následném vypovězení
z asistentského místa na fakultě ode-
šel do duchovní správy. Až do roku
1968 působil jako farář v diaspor-
ních náboženských obcích se sídlem
v Třešti, Hrušovanech u Brna a na
Starém Brně, poté byl ustanoven do
Prahy-Žižkova a nakonec jako du-
chovní do Prahy-Holešovic. Zimní

semestr roku 1968 strávil studiem 
v Ženevě pro svou doktorskou a
pozdější habilitační práci o ekume-
nismu. V letech 1968-1990 byl na
HČBF postupně odborným asisten-
tem, habilitovaným docentem, pro-
fesorem praktické teologie a ekume-
nismu (1973-1990) a současně sup-
lentem pro obor církevního práva.
Voleným děkanem Husovy česko-
slovenské bohoslovecké fakulty byl
v letech 1976-1990; následně působil
do roku 1999 jako profesor na Husit-
ské teologické fakultě, inkorporova-
né do svazku Univerzity Karlovy. Po
odchodu do důchodu od roku 2002
až do své smrti v lednu 2012 před-
nášel na Vyšší odborné škole Husův
institut teologických studií v Praze a
na bratislavské Fakulte misijnej prá-
ce Jána Pavla II.
Jako teolog několikrát absolvoval
přednášková turné v Německu a
pro pravoslavné učiliště v bývalém
SSSR, na jaře roku 1979 hostoval na

Helsinské univerzitě a souběžně
přednášel ve finských církevních
diecézích. Několik let se podílel na
práci Evangelických akademií v Ně-
mecku, Švýcarsku, Nizozemsku,
Norsku a Itálii. Byl dlouholetým
výrazným a uznávaným představi-
telem ekumenického hnutí nejen 
v domácích, ale i v jeho mezinárod-
ních kontextech, v letech 1965-1985
úspěšně zastával funkci tajemníka
Ekumenické rady církví. Byl po léta
bratrským delegátem při Ústředním
výboru Světové rady církví a praco-
val pro Mezinárodní bibliografickou
společnost (IOB) v její pracovní sku-
pině pro evropské ekumenické in-
formace. Prof. Milan Salajka zane-
chal rozsáhlé publicistické dílo (asi
30 knih, skript a studií, kolem 1000
odborných i populárních článků 
v domácích i zahraničních časopi-
sech - publikoval mj. i v ET-KJ) a
desítky vděčných studentů.

(noe)

Pozvánky

Za prof. thdr. Milanem salajkou

hErMiE A buZbyho PlážoVá Párty

DVD, Max Lucado
V příběhu HERMIE SOUTĚŽí zjistíte,
zda je důležité být vždy prvním. A proč je
lepší rozdávat radost a štěstí než očekávat
dárky od jiných, se dozvíte v příběhu s ná-
zvem Dát nebo brát?
MILO, BEZBOŽNÁ KUDLANKA
NÁBOŽNÁ vás zavede do vysoké trávy,
kde jí pomůžete vyřešit problém s jejím
domečkem a na BUZBYHO PLÁŽOVÉ
PÁRTY si pak můžete zatančit a zazpí-
vat.
A náš poslední příběh BUZBY A NE-
POSLUŠNÉ DĚTI vám ukáže, jak na-
pravit ty, kdo jsou nevychovaní a neumí
se k ostatním chovat tak hezky, jak to
umíte vy.
Urania, cena: 99 Kč

EVAngEliuM PodlE MAtoušE 2
DVD v papírovém obalu
Jedním z nejlepších filmů v edici Visual
Bible je velkofilm Evangelium podle Ma-
touše. Richard Kiley, oceněný cenou
Emmy, ztvárnil postavu Matouše. Před-
stavitel Ježíše Krista Bruce Marchiano 
v tomto filmu podal nejen vynikající he-
recký výkon, ale také se sám stal "Ježí-
šovým učedníkem".
Film se natáčel na území Tunisu, Maroka
a Jižní Afriky. Vyznačuje se velmi širo-
kým hereckým obsazením, historicky
přesnými kostýmy a mezinárodně oceně-
nou režií. Scénář filmu "slovo od slova"
sleduje biblický záznam a dabing, v podá-
ní předních českých herců, čerpá z moder-
ního překladu Nového zákona - Slovo na
cestu. Tento film nabízí nejen silný umě-
lecký zážitek, ale je i výbornou pomůckou
pro ty, kteří se chtějí hlouběji seznámit 
s Biblí.
Režie: Regardt Van Den Bergh
Bonus: Vytištěné Matoušovo evange-
lium
Speciální bonusy: vyhledávání po-
dle kapitoly, vyhledávání podle udá-
losti, biografie postav, aktuální kapi-
tola a verš v obrazu.
Maranatha, DVD, 257 min., zvuk
CZ, SK, titulky: CZ, SK
cena: 79 Kč 

MAgdAlénA
DVD
Stud, zármutek a beznaděj – tyto emoce
naplňují životy žen, s nimiž se setkává
Marie Magdalská. Sama strávila tři roky
mezi učedníky Ježíše Krista a viděla také
odpuštění, radost, novou naději a promě-
něné životy. 
Ježíš radikálně změnil její život, protože ji

uzdravil z posedlosti zlými duchy – a 
z hanby. Marie Magdaléna je vypravěč-
kou i přímou účastnicí Ježíšova příběhu.
Mluví o tom, co Ježíš udělal pro ni i řadu
jiných lidí – žen i mužů, kteří se s ním
setkali.
Film zobrazuje setkání několika žen s Je-
žíšem podle záznamů evangelií. Marie
Magdalská, samařská žena u studny,
žena přistižená při cizoložství a další pro-
žily Ježíšův zájem a lásku způsobem,
který zcela změnil jejich životy.
Upozornění: film není dabován do
češtiny, obsahuje pouze české titulky.
Nový život, 84 min, cena: 90 Kč 

MístA uZdrAVEní
Záznam semináře v MP3
Paul Clift (UK)
Záznam semináře, který v říjnu 2011 v
Praze pořádala KMS.
Paul Clift, vedoucí britské pobočky Mezi-
národní asociace míst uzdravení, vyučuje
o uzdravování Boží mocí.
Témata: Uzdravující Slovo; Žít v Boží
přítomnosti; Příčiny nemocí; Slovo po-
znání a rozlišování duchů; Pomazání,
které zmocňuje; Jak fungují „místa
uzdravení“; Autorita Božích dětí. Do-

plněno textovými podklady k dalšímu
studiu.
KMS, čas 10:29:13 cena: 150 Kč 

sPráVní rodičE? Životem se člo-
věk učí. Mariella Bombardieri
„Jak vypadají správní rodiče?“ Nebo:
„Jak se stát těmi správnými rodiči?“
„Proč to u nás v rodině tak nefunguje?“
„Co jsme udělali špatně?“ - To jsou otáz-
ky, které trápí mnohé z nás. Autorka shr-
nula v této knížce své četné zkušenosti ze
skupinové i individuální práce s rodiči, s
rodiči a dětmi i jen se samotnými dětmi ve
školách, kde působila jako psychoterape-
utka. Nejvíce ovšem v publikaci hovoří o
svých poznatcích ze skupinové terapie se
společenstvím rodičů, aby jednak ukázala,
že taková možnost vůbec existuje, a jed-
nak aby nastínila, jak je úžasně přínosné
vzájemné sdílení rodičů ve skupině.
Problémy, které často těžce dopadají na
jednotlivce, se ve společenství otevírají,
nahlížejí z různých stran a nakonec se
stávají uchopitelnějšími s možným
východiskem. Celá kniha je psána velmi
laskavým tónem a doplněna množstvím
autentických výpovědí.
Paulínky, cena: 135 Kč

ze samuele

Prof. ThDr. Milan Salajka

novinky

měli. Určitě bude potěšen, že jeho slova mají ohlas. Jeden katolík onehdy
napsal, že nám závidí rodinné prostředí našich sborů. U nich se prý lidé po
mši svaté rozprchnou, jako když do vrabců střelí. My to chápeme. Velká cír-
kev mívá velká shromáždění a je pak technicky obtížné připravovat pohoš-
tění nebo se dlouho zdržovat v prostorách, kde není dost místa. Nás evan-
gelíků není tolik, a proto je čas mezi bohoslužbami a nedělním obědem
zvláště vhodný k tomu, abychom s ostatními setrvali ve společenství a posí-
lili tak vědomí bratrské a sesterské sounáležitosti.
2. Shromáždění se má po bohoslužbách v klidu rozejít do svých domovů.
Naše sestra farářka Marie Taichová, dej jí Pán Bůh nebe, zastávala tento
druhý názor. Tvrdila totiž, že dlouhé povídání překryje dojem z nedělního
kázání a maří jeho účinek. Nic proti tomu, když spolu lidé hovoří o duchov-
ních věcech. Jenže tomu tak vždycky nebývá a je nebezpečí, že nám ze slova
Božího nezůstane v paměti skoro nic. Proto doporučovala: Rozejděme se po
bohoslužbách do svých domovů, abychom tam ještě za čerstva přinesli něco
z  toho ovzduší, jehož jsme byli účastníky při společném shromáždění.
Vždyť nedělní shromáždění, jak bylo trefně pověděno, je jako tankovací sta-
nice, kde máme načerpat duchovní energii pro všední dny příštího týdne.



Musíte uznat, že oba tyto odlišné názory mají něco do sebe. Kterému dáme
za pravdu? My evangelíci věříme, že správné je to, co nám radí Písmo.
A cože nám radí v našem případě? „Každý měj jistotu svého přesvědčení“
nebo jak měli Kraličtí „Každý budˇujištěn ve svém smyslu“ (Ř 14,5). A tak si
to ve svém sboru zaveďme tak, jak nám to vyhovuje. Budeme přitom pama-
tovat na to, že ve věcech podstatných má být svornost, v nepodstatných vol-
nost a ve všem láska. 

V. Hajský

odlišná stanoviska
Dokončení ze str. 3


