
Bůh odPočinuL

Gn 1,1-31; 2,1-4

Je fascinující číst o tom, jak Bůh 
v šesti dnech stvořil svět a sedmého
dne odpočinul. Vím, mnozí namíta-
jí, že se nejednalo o dny v dnešním
slova smyslu, ale to nechme teď stra-
nou. Každopádně Bůh vše stvořil a
pak poodstoupil od svého díla, pro-
hlásil, že je to (velmi) dobré a odpo-
činul. 
A nás vybízí, například v Desateru,
abychom udělali totéž- abychom
odpočinuli. Na některých místech
Písma Bůh naším odpočinkem do-
konce podmiňuje své požehnání.
Jenže odpočinout pro nás není vů-
bec snadné. A to přestože máme ve
srovnání s předchozími generacemi
jednoznačně nejvíce "svého" času -
věk se prodlužuje, pracovní doba
zkracuje, dopravní a komunikační
prostředky nám "šetří" čas. Pořád je
třeba ještě něco udělat nebo aspoň
promyslet. Navíc s přibývajícím vě-

kem vidíme, že času je stále méně a
že zřejmě nikdy nebudeme hotovi.
Nemáme tu výsadu, že šestého dne
je naše dílo dokončeno. 
Přesto, nebo právě proto nás Bůh
stále vybízí k odpočinku. Nejenom
k nicnedělání, i toho je třeba, ale k od-
počinutí, které může dát jenom on.
Odpočinutí od starostí, odpočinutí
od hříchu, odpočinutí od nesmysl-
ného honění. Vybízí nás, abychom
své nedokončené věci složili k jeho
nohám, do jeho rukou. Abychom 
s ním konzultovali, co děláme, čím
se zabývá naše mysl, a dovolili mu
do toho mluvit. Abychom věděli, co
po nás chce Bůh a kdy i my můžeme
říci "hotovo". Abychom nebyli štvan-
ci vůle své nebo ještě hůře vůle to-
hoto světa. 
Vždyť bez Božího požehnání je
marné každé lidské namáhání.

Milan Let, kazatel CB Most
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Poselství k neděli Jubilate

Hovoří-li se o vztahu vědy a víry,
případně (v úvahách historických)
o jejich konfliktu, rozumí se vědou
vědy přírodní v souladu s anglic-
kým termínem "science". Rozsah
pojmu "věda" v češtině je však širší,
a tak v monotematickém dvojčísle
2-3/2013 věnovaném vztahu víry a
vědy v článku "Víra a věda se vzá-
jemně potřebují" jsme si slíbili, že 
v některém pozdějším čísle překro-
číme omezení na přírodní vědy a na
skok zavítáme i do oblasti věd spo-
lečenských, jakými jsou psycholo-
gie, sociologie, politologie, ekono-
mie apod. S nimi se onen zmíněný
konflikt nespojoval.
Ve společenských vědách má důle-
žitou roli člověk, lidské společen-
ství, lidské vztahy, rozhodování,
svobodná vůle člověka. Člověk je
sice součástí stvoření, avšak víra se
v celém stvoření týká jen jeho. Psy-
chologie popisuje chování člověka,
avšak nemůže plně pojmout to, co
je výsledkem víry, co vyplývá ze
vztahu s Bohem, z následování Kris-
ta. A při snaze, aby popis lidského
chování byl co nejúplnější, se jí ztrá-
cí prostor pro svobodnou vůli, pro
odpovědnost - před Bohem i před
lidmi, tedy pro skutečnosti pro víru
důležité. Víra je odpovědí na Boží
oslovení, a to leží mimo rámec jaké-
koli, tedy i společenské vědy. Po-
dobná situace je i v sociologii či
politologii. Biblickým příkladem
sociologického přístupu je Joná-
šovo uvažování o Ninive. Jonáš
svou představu, že tamní občané se
změnit nemohou, opíral o zkuše-
nost a aktuální znalost situace.
Jenže Bůh navzdory všem racionál-
ním prognózám změnil, proměnil
myšlení a jednání Ninivských. Na
rozdíl od přírodních věd se výpově-

di společenských věd mohou týkat
oblastí, do nichž má hodně co říci
víra, osobní vztah ke Kristu. Do
tohoto "střetu zájmů" víry a spole-
čenské vědy má co říci Pavlovo
slovo "Dejte si pozor, aby vás někdo
neunesl prázdným klamem filoso-
fie založené na lidské tradici, na
principech světa, a ne na Kristu"
(Ko 3,8)
Zastavení u společenských věd
jsme si v článku zmíněném na
začátku slíbili v souvislosti s přiká-
záním milovat své bližní jako sebe
samé, tedy se také s nimi spravedli-
vě sdílet. Sdílení bohatství Země,
našeho časného domova, je původ-
ním předmětem ekonomie, vědy o
"zákonech domova" (řec. "oikos" je
domov, "nomos" zákon). Takto chá-
paná ekonomie se s vírou navzájem
potřebují. Pro ekonomii je víra

garantem spravedlnosti, pro víru je
ekonomie cestou k aktivnímu pro-
jevení lásky k bližním. 
Nicméně současný hlavní proud
ekonomie se od původního poslání
uchýlil a věnuje se především peně-
zům, které se z původního užiteč-
ného prostředku pro mnohostran-
nou směnu zboží staly cílem (a
předmětem uctívání). Dnešní libe-
rální ekonomie staví na neomeze-
ném materiálním růstu, který podle
přírodovědného poznání není mož-
ný. Dobré zacházení s Božím stvo-
řením vyžaduje zastavit toto zkázo-
nosné počínání. Většina dnešních
ekonomů volá po dalším růstu spo-
třeby, zatímco křesťanská víra vede
k vědomí nutnosti spotřebu snížit.
Nedochází zde k zřetelnému kon-
fliktu víry a vědy? A neměl by zde

Kde víra vědě oponuje

Dokončení na str. 2

„Knihy jako nejvěrnější přátelé rády s námi rozmlouvají, o čemkoli s námi
upřímně, jasně a bez přetvářky hovoří, poučují nás, dávají nám návody,
povzbuzují nás, utěšují a jako přítomné nám předvádějí i našemu zraku
velmi vzdálené.“ 

J. A. Komenský

Když jsme s manželem, Václavem Strachotou, psali jednu z osmi společ-
ných memoárových knih nazvanou Študáci a kantoři aneb Hvězdy čes-
kého filmu za školou, navštívila jsem režiséra Dušana Kleina. Kromě roz-
hovoru o filmech na téma „básníci“, o lásce, o jeho krásném manželství a
o tvorbě vůbec, jsme si nakonec povídali také o četbě. Zajímalo mne,
jakou knihu má tato umělecká osobnost nejraději, co vnímá pro svůj život
jako inspirativní. Když mi své oblíbené dílo prozradil, hned jsem si
Devět bran – plna zájmu a zvídavosti – opatřila. Jiří Langer v tomto pro-
zaickém díle píše mimo jiné i o tom, jak chasidé úžasně zacházeli s kni-
hami. Měli k nim hluboký respekt. A protože chasidy už řadu let obdi-
vuji, užila jsem si naplno toto setkání s hlubokým textem. Zaujala mě
zejména následující pasáž: „Kniha je tu ve velké úctě. Je přímo zbožňo-
vána. Nikdo například neusedne na lavici, na jejímž druhém konci leží
nějaká kniha... Upadne-li kniha na zem, zvedneme ji a políbíme. Také
když se přestaneme učit, nezapomínáme ji políbit.“ Autorovo nezvyklé
vyjádření mne dojalo, vnímala jsem hloubku posvátnosti.
Většina z nás si je vědoma toho, že četba knih v každém věku ovlivňuje

Kniha je
nejvěrnější přítel

Dokončení na str. 2

Sám byl synem kazatele M. L. Kinga, studoval
sociologii a teologii a 1951 dosáhl doktorátu
filosofie, ve které ho zaujal americký personalis-
mus. Silný dojem na něho udělala přednáška
M.W. Johnsona o nenásilném boji indické-
ho vůdce M. Ghándího (+1947). Jako kazatel 
v Montgomery se potkával se sociálními a raso-
vými problémy černošského obyvatelstva, které
1955-56 vyústily v bojkot autobusové dopravy.
Pracoval ve Svazu pro pomoc barevným, v Radě
pro mezilidské vztahy, ve Výboru pro zlepšení
vztahu mezi radami a v Radě křesťanských
vůdců Jihu. Byl třináctkrát zatčen a 1963 na čas
i uvězněn. 1963 vedl Pochod na Washington,
jehož se účastnilo 200 000 lidí všech ras a při
němž pronesl výmluvný projev "Mám sen". Ně-

kolika atentátům unikl, ale onomu při nepoko-
jích v Memphisu 1968 už nikoli. Úspěchem hnutí
bylo přijetí zákonů o rovnoprávnosti 1964 -
1965. Zajímal se také o válku ve Vietnamu a o
apartheid v Jižní Africe. 1964 obdržel Nobelovu
cenu míru a pak řadu uznání - za života i po
smrti. 15. leden byl v roce 1986 prohlášen jako
"Den M. L. Kinga".
Z literárních prací zmiňme: Zápas o svobodu,
Dopis z birminghamského vězení, Proč nemů-
žeme čekat?, Síla milovat, Triumf svědomí a
Kam spějeme?
"Nebyl Ježíš Kristus extremistou lásky? A ne-
byl Ámos extremistou spravedlnosti? Nebyl
Pavel extremistou učení Ježíše Krista?"

Bohuslav Vik

Výročí

Americký baptistický kazatel a bojovník za rovnoprávnost Martin Luther King 

(narozen 15.1.1929 v Atlantě, zemřel 5.4.1968 v Memphisu)



2 eT-KJ

STAnoViSKo čCE K PoLiTiCKéMu AnGAžMá fArářů
Synodní rada Českobratrské církve evangelické se zabývá tématem politic-
ké angažovanosti farářů Českobratrské církve evangelické a z tohoto důvo-
du zadala svému poradnímu odboru k projednání otázku slučitelnosti
povolání kazatele s činností v politických strukturách. Na základě tohoto
zadání byla otázka diskutována poradním odborem teologickým. Poradní
odbor konstatoval, že „v platných řádech ČCE se této otázky zřejmě dotýká
jen obecně formulované ustanovení Řádu pro kazatele (odstavec 1.6), které
uvádí: Církev vyžaduje od kazatelů, aby se zdržovali činnosti, která není v
souladu s jejich úřadem nebo je v konání jejich povinností zdržuje nebo ruší.
V diskusi postupně převládl názor, že aktivní působení ve strukturách poli-
tické moci, zejména v oblasti exekutivy, se s činností kazatele neslučuje.
Neslučitelný je podle názoru poradního odboru teologického souběžný
výkon obou činností. Odbor se také přiklání k názoru, že by bylo vhodné v
řádech ČCE přesněji stanovit, které činnosti jsou s „úřadem“ kazatele neslu-
čitelné. Tomu by měl předcházet širší rozhovor v církvi.
Poradní odbor se také zabýval úlohou politické diakonie. V rozhovoru
panovala shoda v názoru, že v této věci nejde o to, zda do veřejného pro-
storu vstupovat, ale o to, jak to dělat dobře a autenticky v souladu s křes-
ťanstvím. Poradní odbor konstatuje, že nelze podat předem žádný návod,
ale že v této věci bude vždy na místě hledání a pokusy spojené s rizikem
neúspěchu.
Synodní rada považuje rozhovor v církvi o tomto tématu za důležitý a zařa-
dí ho do programu jednání s představiteli seniorátních výborů církve.
Synodní rada rovněž podporuje rozhodnutí kazatelů pracovat v oblastech
jako je např. vězeňství, zdravotnictví, školství. Naproti tomu působení kaza-
telů v činné službě ve výkonných orgánech územní samosprávy považuje
synodní rada za problematické.

uniVErZiTA KArLoVA V PrAZE, EVAnGELiCKá TEoLoGiCKá fAKuLTA
(čErná 9, PrAhA 1) 
srdečně zve akademickou, odbornou i církevní veřejnost na konvokační
přednášku, kterou prosloví u příležitosti svého životního jubilea prof. ThDr.
Petr POKORNÝ, DrSc. na téma „Vzkříšení“. 
Přednáška se uskuteční v úterý 23. dubna 2013 od 11 hodin ve velké poslu-
chárně budovy UK ETF. 

doc. Dr. Jindřich Halama
děkan

VýSTAVA PiETA A VZKříšEní u MArTinA VE Zdi
V evangelickém kostele Martin ve zdi (Martinská 8, Praha 1) jsou do 28.
dubna 2013 v rámci výstavy s názvem Pieta a vzkříšení vystaveny malby a
kresby akademické malířky a grafičky Jiřiny Adamcové. Vernisáž výstavy
proběhla ve středu 27. března 2013. Výstava je přístupná od pondělí do
soboty vždy od 15.00 do 17.00 hodin. Osobní prohlídku je možné dohod-
nout se správkyní kostela (Marta Vršková tel: 734 767 335 )
J. Adamcová realizovala v letech 1958 - 2012 přes čtyřicet samostatných
výstav. Její grafika a malby byly zastoupeny na mnoha výstavách v zahra-
ničí. Zúčastnila se řady mezinárodních výstav. Její díla jsou zastoupena ve
sbírkách Národní galerie, krajských galeriích a mnoha institucích.

e-cirkev.cz

BiBLiCKé SKuPinKy - Proč A JAK?
Na webu ČEA a na stránkách www.BiblickaKnihovna.cz je nově k dispozi-
ci ke stažení příručka od Timothy J. Kellera a kol.: "Biblické skupinky - proč
a jak? Příručka pro vedoucí a starší", na jejímž vydání ČEA spolupracovala
jako jeden z partnerů. 
Publikace komplexně a detailně pojednává o nejrůznějších aspektech služ-
by biblických skupinek. Věnuje se praktickým otázkám života skupinek a
jejich dynamiky, práci s biblickým obsahem, pastorační péči na skupinkách,
vyhodnocování činnosti skupinek a mnoha dalším tématům. Příručka je sice
určena především pro vedoucí skupinek, starší, sborové vedoucí a koordi-
nátory, ale užitek z ní mohou mít všichni, kdo o skupinkách třeba i jen uva-
žují. 
Publikace má 169 stran a je připravena k oboustrannému tisku. 

Jiří Unger
tajemník České evangelikální aliance

Z církví doma i ve světě

být slyšet ze strany věřících jasný
prorocký hlas?
Na materiálním růstu založená pra-
vidla ekonomiky jsou v rozporu 
s poznáním omezenosti světa, které
přinášejí přírodní vědy. Hlavní
proud dnešních ekonomů tak nere-

prezentuje ekonomickou vědu,
nýbrž neudržitelnou ideologii. Žel,
ekonomie respektující poznání pří-
rodních zákonů a etiku ve vztazích
jak mezilidských, tak i mezi lidmi a
přírodou zůstává mimo hlavní
zájem ekonomů. Přispět k jejímu
rozvoji, usilovat o vytvoření me-

chanismů sloužících k spravedlivé-
mu rozdělování Božích darů a ro-
zumnému nakládání s nimi je úkol,
který dnešní doba přináší. Taková
ekonomie spravedlnosti, sdílení a
harmonie s přírodními zákony si
bude s vírou rozumět.

Jiří Nečas

Kde víra vědě oponuje

Nedávno jsem slyšel starou báji,
která mě tak upoutala, že vám ji
musím vyprávět: Kdesi daleko
uprostřed pustiny leželo město. K ně-
mu se přibližoval unavený poutník.
Když vcházel do města, uviděl sta-
rého muže, sedícího u cesty. „Dobrý
muži,“ oslovil ho, „pověz mi, pro-
sím, jací lidé žijí v tomhle městě.“ „A
jací lidé žili v tom městě, odkud při-
cházíš?“, zeptal se stařec. „Ach, byli
závistiví a hamižní, byli to pomlou-
vači, lháři a podrazníci. Nemohl
jsem tam s nimi vydržet, musel jsem
odejít.“ Stařec potřásl hlavou a pra-
vil: „Je mi líto, cizinče, ale musím ti
říci, že v našem městě jsou také tako-
ví lidé.“
Zanedlouho přicházel stejnou ces-
tou další poutník. Zastavil se u star-
ce a zeptal se: „Dobrý muži, pověz
mi, prosím, jací lidé žijí v tomhle
městě.“ „A jací lidé žili v tom městě,
odkud přicházíš?“, zeptal se stařec.
„Ach,“ odpověděl poutník, „byli
čestní, milí a pohostinní, dobře se mi
tam žilo, měl jsem tam řadu přátel.
Je mi líto, že jsem od nich musel ode-
jít.“ Stařec se zamyslel a pak pravil:
„Dobře, cizinče, buď si jist, že i tady
jsou takoví lidé.“

Když i druhý poutník odešel, oslovil
starce soused, který pracoval na
zahradě a oba rozhovory slyšel: „Jak
můžeš odpovídat na stejnou otázku
tak různě, jednou tak a podruhé
naopak? To přece není možné. Lidé
v našem městě jsou přece buď dobří,
nebo špatní!“ Stařec se usmál: „Pře-
ce víš, že tu jsou takoví i takoví. Ten
první poutník, který doma viděl jen
závist, hamižnost, lži a pomluvy, je
jistě najde i u nás. A ten druhý, který
měl doma plno dobrých přátel, si
jistě i u nás nalezne přátele. Oběma
poutníkům jsem odpověděl pravdi-
vě. Všechno přece záleží na lidském
srdci.“
Tohle je smysl té staré báje. Všechno
záleží na lidském srdci – tedy ne
všechno, ale hodně záleží na lid-
ském srdci. Dnes bychom spíše řekli,
že všechno záleží na úhlu pohledu,
na tom, jak se na lidi, věci i situace
díváme. Pokud jsme zvyklí všechno
nazírat ze špatné strany, najdeme
chyby na všem, můžeme na všechno
žehrat a na všechno si stěžovat. Je to
zvláštní: My Češi přece patříme 
k bohaté, k zajištěné části lidstva.
Žijeme ve střední Evropě, kde už
desítky let nebyla válka. Nejsou tu

zemětřesení, hladomory, epidemie...
Přesto jsme nespokojení, na všechno
si stěžujeme. Neseme v sobě „blbou
náladu“ a šíříme ji kolem sebe. Ne-
spokojenost je totiž nakažlivá, otra-
vuje nejen nás, ale i lidi a vztahy 
v okolí. Musíme s tím něco udělat –
v sobě, ve svém srdci. Jinak se nic ne-
změní, všechno zůstane stejně špat-
né až do konce, až do smrti.
Ale pokud dokážeme – vedle opráv-
něné kritiky – na lidech, věcech i
situacích nacházet také dobré strán-
ky, můžeme být navzdory všemu
šťastni. Štěstí se neměří hmotnými
statky, životními podmínkami ani
politickou situací. Jsou místa na
zemi, kde jsou lidé chudí a žijí v na-
prosto primitivních podmínkách.
Přesto jsou šťastni, jsou v pohodě –
jak jsme dnes zvyklí říkat. Štěstí,
pohoda, vnitřní spokojenost je vlast-
nost, která se dá naučit. Pozdvih-
něme tedy svá srdce. Snažme se vi-
dět na lidech, věcech i situacích to
dobré, to nadějné, snažme se být 
v pohodě. I to je nakažlivé. Bude-li
víc vnitřně spokojených lidí, i věci a
situace se mohou měnit k dobrému. 

Zdeněk Susa
text pro Sváteční slovo v České televizi

Moudrost staré báje
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GeOrGeS CHAPOUTHier, ZVířeCí

PráVA. Praha: Triton, 2013, 118 s.
Nakladatelství Triton se systematič-
těji věnuje vydávání knih, které se
týkají problematiky vztahu člověka
ke zvířatům (z dřívějších titulů toho-
to nakladatelství připomeňme ales-
poň Na zvířatech záleží od Marca
Bekoffa a Zvíře jako pokusný objekt od
Terezy Vandrovcové). Nedávno se
na pultech knihkupectví objevila
další kniha – Zvířecí práva. Její autor,
francouzský neurobiolog a filosof
Georges Chapouthier, se v ní pohy-
buje na rozmezí etiky a práva, res-
pektive etiky a filosofie práva.
Vstupuje nicméně i na pole nábo-
ženství, když čtenáře stručně sezna-
muje s postoji ke zvířatům na Zápa-
dě a Východě. Autor přitom explicit-
ně zmiňuje snahy přehodnotit vztah
ke zvířatům, které se objevují v křes-
ťanství. Jedná se sice spíše o ponor-

nou řeku, jež se jen chvílemi objeví
na povrchu, ale s přibývajícím ča-
sem se zdá, že i mezi křesťany
vzrůstá přesvědčení o tom, že dosa-
vadní bezproblémové chápání zví-
řete jako využitelného „statku“ je
třeba přehodnotit. Snad tu určitou
roli hraje stále opakovaná výtka, že
židovsko-křesťanská tradice stojí 
v základu ekologické krize, protože
odbožštila, zprofanovala přírodu a
protože člověka považovala za ko-
runu stvoření, která je naprosto od-
dělena od svého „zvířecího kmene“.
Chapouthier např. cituje Alana D.
Bowda z Victorijské univerzity v Ka-
nadě, který „tvrdí, že koncepce, kte-
rá platí v jeho oboru, v psychobiolo-
gii, je výsledkem židovsko-křesťan-
ské tradice, podle níž je člověk víc
než ostatní zvířata. Autor má za to,
že právě odtud pramení rozpor me-
zi přesvědčením, na němž jsou zalo-

ženy pokusy na zvířatech, a sice že
zvíře ‚funguje jako člověk‘, a praktic-
kým postojem, kdy je člověku dáno
nad zvířetem absolutní právo“ (s.
93). Nezřídka se objevuje také tvrze-
ní, že přístup Východu a Západu 
k přírodě a zejména zvířatům je pro-
tikladný. V této souvislosti připo-
meňme mnohem starší kritiku Ar-
thura Schopenhauera, který byl
ovlivněn východními naukami a ve
spisu O základu morálky napsal:
„Člověk by opravdu musel být ve
všech smyslech slepý nebo totálně
omámený chloroformem foetor Ju-
daicus, aby nepoznal, že to podstatné
a hlavní ve zvířeti je stejné …“ 
Tím, že Chapouthier jmenuje křes-
ťanské osobnosti, které byly vedeny
úctou ke všemu živému, ovšem ta-
kové černobílé názory narušuje. A
nejedná se jen o obecně známé po-
stavy, jako byly František z Assisi či
Albert Schweitzer, ale i o mnohé dal-
ší, např. Paula Chansona, „jenž se
vášnivě zasazoval o to, aby v křes-
ťanské praxi došlo k rehabilitaci zví-
řat, a v návaznosti na to se pokusil
krátce před poslední světovou vál-
kou založit katolický spolek na
ochranu zvířat“ (s. 29). Český čtenář
má ostatně k dispozici také knihu
vydanou Janem Čejkou Zvířata jsou
naši bližní, kde jsou autory textů,
které usilují o změnu zažitého po-
hledu na zvířata, i teologové a křes-
ťanští myslitelé (např. Charles Birch
či Andrew Linzey; bez zajímavosti
jistě není ani fakt, že je do knihy
zařazena stať Přemysla Pittera).
K údajnému rozdílu v přístupu ke
zvířatům mezi „kontemplativním“
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životní hodnotové orientace a obohatí čtenářův duchovní život. Je očistná.
Termín katarze v dané souvislosti použil už Aristoteles ve své Poetice.
Podle něj umění je ztvárněním reality, která má za úkol vyvolávat vzruch,
napětí, ale zároveň očistit člověka od některých vášní, citů. Když se sou-
střeďujeme na děj a události, vžíváme se do vnitřního stavu hrdinů, poci-
ťujeme jisté uvolnění napětí, přichází klid. Čtoucí poznává život a pro-
blémy jiných lidí, rozvíjí svou empatii, své zájmy. Promýšlí nejrůznější
dilemata mezilidských vztahů. V neposlední řadě proměňuje svou hod-
notovou orientaci, učí se tvořivě, nově a neotřele řešit konfliktní situace.
Záleží na jeho psychice, nashromážděných zkušenostech, prožitcích.
Svoji roli ovšem hraje i čtenářův charakter, vůle a sebevýchova. 
Knihami jsme podle J. A. Komenského spojeni s nejlepšími lidmi všech
dob a národů. Jsou pilníkem moudrosti, brusem rozumu a vedou člověka
ke zbožnosti. 

Olga Nytrová

naše recenze

Kniha je
nejvěrnější přítel

Dokončení ze str. 1

Koncem února uplynulo 495 let od smrti méně známého člena a představi-
tele staré Jednoty bratrské B. Tůmy Přeloučského. Narodil se v Přelouči, ale
přesnější datum jeho narození není znám. Lze se domnívat, že to bylo kon-
cem třicátých nebo hned začátkem čtyřicátých let 15. století. Vyučil se krej-
čím, vlastním úsilím nabyl slušného vzdělání, naučil se latinsky, rád četl cír-
kevní doktory. O jeho životě nevíme mnoho. Svými spolubratry byl hodno-
cen jako muž znamenitý, skromný, učený, dobrý latiník. Členem Jednoty
bratrské byl od jejích počátků. V roce 1467 byl zvolen jedním z prvních tří
vlastních kněží Jednoty. Záhy odešel na Moravu, kde misijně působil, upev-
ňoval vznikající sbor a statečně se ujímal utiskovaných. Usídlil se v Přerově.
V roce 1500, kdy se Jednota rozhodla mít čtyři biskupy, stal se jedním z nich
vedle bratří Eliáše, Lukáše a Ambrože a jako nejstarší z nich pak od příštího
roku i sudím (hlavou úzké rady). Zemřel v Přerově 23. února 1518.
V roce 1947 vydalo pražské nakladatelství Melantrich pod názvem „Tůmy
Přeloučského spis o původu Jednoty bratrské a o chudých lidech“ jeho
pozoruhodné „Sepsání urozenému pánu, panu Albrechtovi z Štemberka a
na Lukově leta Páně 1502 (zachované v Aktech Jednoty III., I.202-224) 
s úvodní studií prof.Dr. Vojtěcha Sokola.

-š-

Bratr Tůma Přeloučský



Letošní šedesáté výročí předčasné-
ho úmrtí historika Rudolfa Holinky
(1899-1953) jistě stojí za vděčnou
připomínku jeho díla, zvláště po-
kud jde o přínos k dějinám husit-
ského myšlení. Jihočeský rodák
křesťanského zaměření se soustře-
dil na dvě zájmové oblasti – počát-
ky křesťanství a českou reformaci.
Po absolvování pražské filozofické
fakulty, kdy byl jeho učitelem
prof.Josef Pekař, působil nejprve
jako docent na univerzitě v Bra-
tislavě, aby se posléze stal profeso-
rem středověkých dějin na Masa-
rykově univerzitě v Brně. 
Filosoficky vzdělaný historik se
výrazně zasloužil o hlubší poznání
myšlení Petra Chelčického na zá-
kladě znaleckého rozboru jeho díla.
Vydal Chelčického traktáty (1940),
které doprovodil promyšleným
výkladem jeho názorů na společ-
nost v širokých dobových souvis-
lostech. Tato Holinkova práce zá-
kladního významu si zaslouží oce-
nění pro svůj trvalý přínos nejen
jako editorský počin, ale neméně
pro svůj citlivý a pronikavý rozbor
Chelčického myšlení, se znalým
porozuměním pro složité teologic-
ké otázky. Holinkovo dílo je v tom-
to ohledu nepominutelné pro histo-
riky a teology zabývajícími se Pet-
rem Chelčickým a jeho názory,

které znamenají trvalý vklad do
vývoje české reformace.
Jistě sehrál svou roli i Holinkův
jihočeský původ, když se ve své
první knize „Sektářství v Čechách
před revolucí husitskou“(1929) za-
měřil na postižení názorových
zdrojů reformního myšlení. Výklad
založil na snaze vystihnout situace-
imezi lidovými vrstvami v jižních
Če-chách, ale i v širších vazbách na
evropské sektářství. Promyšlenou
snahu o pochopení kořenů husit-
ské revoluce pak představuje další
krok jeho bádání. Studie „Církevní
politika arcibiskupa Jana z Jenštej-
na“(1933) rozebírá složité vztahy
mezi konciliárním hnutím a papež-
stvím v průmětu do sporů Jenštej-
na s králem Václavem IV. a na řeše-
ní otázky poměru mezi světskou a
církevní mocí. Důležitý přínos zna-
menal Holinkův objev – „Nová bet-
lémská postila M. Jakoubka ze
Stříbra“(1951). Z ní pak přesvědči-
vě doložil svědectví o úsilí Matěje 
z Janova, aby v průběhu latinské
mše byla čtena evangelia a epištoly
česky. Znamená to významnou
zprávu pro dějiny českých lekcio-
nářů i počátků české bohoslužby. 
Z objevené postily také Holinka
uvedl ve známost Jakoubkovy ar-
gumenty pro konání bohoslužeb v
národním jazyce, z let 1416-17. Ži-

votopisným portrétem Jana Žižky
přispěl Holinka do populárně za-
měřeného sborníku „Hrdinové a
věštci českého národa“(1948), který
redigoval. V něm najdeme i Holin-
kovy literární profily dalších osob-
ností, jako biskupa Vojtěcha, Karla
IV. a Jana z Jenštejna.
Tím se dostáváme k Holinkovu ba-
datelskému zájmu o počátky křes-
ťanství u nás. Nepochybně jeho
bratislavské univerzitní působení
přispělo k soustředění na studium
uherských štěpánských legend a
tudíž i na zrod křesťanství na
Slovensku v 10. století („Sv. Svorad
a Benedikt, světci Slovenska“,1934
a „Vita S.Stephani regis“,1938). Od-
tud směřoval Holinkův badatelský
přesun na okruh legend vojtěš-
ských, tedy k problematice české.
Dílčími studiemi přispěl k postiže-
ní slavníkovské Libice, jako druhé-
ho krystalizačního střediska vedle
pražského přemyslovského sídla.
Libici také považoval za zprostřed-
kovatelku vztahů mezi západním a
východním křesťanstvím („K čes-
ko-ruským vztahům v 10. stole-
tí“,1952). Holinka tak badatelsky
směřoval k základnímu dílu o sv.
Vojtěchovi a počátcích křesťanství 
v českých zemích. Završení tohoto
úsilí mu však nebylo dopřáno. Výs-
ledkem soustavného studia temati-
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ky se stala jen populární, leč přínos-
ná knížka „Svatý Vojtěch“ (1947).
Nedílnou součástí Holinkovy tvor-
by je také pozornost, věnovaná jeho
fakultnímu učiteli prof. Josefu Pe-
kařovi. Ujal se redigování sborníku
„O Josefu Pekařovi“ (1937), vyda-
ném Univerzitou Karlovou a Čes-
kou akademií věd a umění k úmrtí
velkého českého dějepisce. Sám do
ní přispěl stěžejní studií „Dílo
Josefa Pekaře“. Podařilo se mu v ní
kriticky rozebrat Pekařovo historic-
ké myšlení a pojetí dějin v souvis-
lostech jak českého dějepisectví, tak
evropských historických teorií.
Zdrženlivé kritické úsudky, snaha o
pochopení osobnosti spolu s vý-
razově prostým, leč jednoznačným
vyjádřením, byly charakteristické
pro celé dílo R. Holinky. Citlivý a
jemný analytik, lidsky zřejmě snad-
no zranitelný, se dožil pouhých čty-
řiapadesáti let. Zemřel uprostřed
svých tvůrčích sil. Pamětníci uvá-

dějí, že na jeho předčasné smrti se
neblaze podílely neutěšené politic-
ké poměry padesátých let, promíta-
jící se do univerzitní oblasti i šířeji
do historické obce. Vědeckou i lid-
skou podstatu osobnosti prof. Ru-
dolfa Holinky výstižně ve zkratce
postihuje historik českého dějepi-
sectví prof.František Kutnar: „klid-
ný racionální úsudek vyznačuje
jeho vědecká a popularizační díla i
ediční doprovody.“

Michal Flegl

historik rudolf holinka a dílo Petra Chelčického

Východem a „technickým“ Zápa-
dem je Chapouthier skeptický i pro-
to, že je někdy pouze teoretický – 
v konkrétním přístupu ke zvířatům
se v asijských zemích mnohdy proje-
vuje větší brutalita než v zemích zá-
padních. Na druhou stranu autor
přiznává, že příčinou je i to, že se „na
Východě i jinde prosadily materia-
listické systémy inspirované západ-
ními modely“ (s. 23). Obecně ovšem
nepřímo potvrzuje názor Ericha
Fromma z jeho proslulé knihy Mít,
nebo být?, že rozdíl mezi zaměřenos-
tí na bytí a vlastnickou orientací
(která jako „statek“ chápe i přírodu)
nesplývá s rozdílem mezi Výcho-
dem a Západem, spíše tyto dva pro-
tichůdné proudy nacházíme v obou
jmenovaných kulturních oblastech. 
Jádrem Chapouthierovy knihy je
pak analýza Všeobecné deklarace zvíře-

cích práv z roku 1978, v rámci níž se
vě-nuje množství dílčích problémů, 
z nichž řada se ukazuje být jen obtíž-
ně řešitelná (konflikt mezi potřeba-
mi/právy jednotlivých zvířat či po-
třebami/právy zvířat a lidí; ochrana
jednotlivců, nebo celých kolonií ži-
vočichů apod.). Cennou složkou
knihy je poměrně podrobný výčet
různých alibi, kterými lidé omlouva-
jí kruté jednání se zvířaty (historické
alibi, ekologické alibi, alibi odvolá-
vající se na tradici, estetické alibi,
sportovní alibi, rovnostářské alibi,
vzdělávací alibi a dietetické alibi).
Chapouthier uvádí, že existují také
„případy, kdy člověk nepotřebuje
pro své zásahy do zvířecích práv
hledat jakákoli alibi: totiž tehdy,
když si existenci těchto práv ani
neuvědomuje. A k tomu, aby si ji
uvědomoval, ‚používá‘ dva pro-
středky: zastírání reality a rozmělňo-

vání odpovědnosti“ (s. 68). Autor je
zároveň přesvědčen, že stejné pro-
středky „(alibi, zastírání reality, roz-
mělňování odpovědnosti) člověk
používá při špatném zacházení s je-
dinci vlastního druhu a při jejich
týrání“ (s. 70).  Se všemi Chapouthie-
rovými vývody jistě nemusíme sou-
hlasit („nový“ vztah ke zvířatům lze
například založit i jinak než na spor-
né koncepci „zvířecích práv“), ale 
v každém případě je jeho kniha
nepřehlédnutelným příspěvkem 
k dané problematice, který dobře
poslouží nejen jako první vstup do
tématu lidského postoje ke zvířa-
tům, ale také má potenciál obohatit
ty, kdo se tímto tématem zabývají
dlouhodoběji. Bez užitku nebude
kniha ani pro čtenáře, které zajímá
obecná otázka práv.

Jan Zámečník

Apoštol Pavel, jeden z Bohem povolaných svatých, to jest oddělených služebníků
evangelia, naznačuje bohatství od věků skrytého tajemství mezi námi pohany, jímž
je Kristus ve vás, bratři a sestry, ta naděje slávy. Kristus v nás a my v Kristu je
Božím konáním, Božím dílem při nás, ″novým stvořením″ (2 K 5,17).
Bytostnou proměnu osobnosti skrze víru v Krista popisuje Pavel jako Kristův radi-
kální vstup do její vnitřní podvojnosti (Ř 7,1n). Jako stvořil Bůh muže a ženu, aby
byli jedno (Gn 1,27;2,24), tak shledává apoštol mužskou a ženskou složku psychiky
jedince navzájem ve vztahu, který přirovnává k patriarchálnímu manželství a mluví
o ″bytí v těle″. Psychologicky tuto představu dvou v jednom, třeba jako polaritu
vlastností, nebo dialektiku autority a protestu, ega a superega a pod.., neupřesňuje.
Říká jen: ″Dokud jsme byli v těle ( ve stavu své přirozenosti), žádosti hříchu skrze
Zákon provozovaly svoji moc v našich údech k nesení ovoce smrti″ (Ř 7,5).
O svém přirozeném ″bytí v těle″, kdy byl sám svůj, a zápas s tou mocí v sobě pro-
hrával ( Ř 7,14), mluví jako o neblahé minulosti až do chvíle, kdy zasažen pravdou
o sobě, poznáním sebe sama tváří v tvář utýranému i oslavenému Kristu, sám sobě
zemřel. Přirozenou celistvost oné podvojnosti roztrhl ve smyslu prorokovy výzvy:
″Roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše...″ (Jl 2,13).
Totéž předpokládá o křesťanech v Římě, že do toho roztržení své identity přijali Krista:
Bytostně jsme se v intimitě svého vědomí a života spojili s jiným. Jakože Zákon změnu
svazku muže a ženy připouští jen v případě smrti, tak ″umrtveni Zákonu skrze tělo
Kristovo″ ( Ř 7,4), neboli jakožto viníci jeho utrpení a smrti ze Zákona mrtví, v poká-
ní věříce žijeme z jeho vzkříšení. Dal nám sebe za nás. Tak nás od nás vykoupil. ″Jsme
toho, který z mrtvých vstal, abychom ovoce nesli Bohu″ (Ř 7,4).
Smrtí zákonického věznitele v nás jsme obživeni k novému trvalému svazku se
Vzkříšeným. Apoštol znovu slavnostně vyhlašuje ŽIVOT ze smrti v Kristu:
″Osvobozeni jsme od Zákona, když umřel ten, v němž jsme byli drženi (″spoutáni″
ČEP), tak abychom sloužili v novotě ducha, a ne ve vetchosti litery″ (Ř 7,6).
Vzpomíná, jak přirozeným ″bytím v těle″ se trápil milovník Zákona, Saul Tarzenský,
až k zoufalému: ″Bídný já člověk! Kdo mne vysvobodí z toho těla smrti?″ Přes upřím-
nou snahu žil rozpolcen v rozhádanosti sama se sebou: ″Tentýž já sloužím tomu i
onomu: Zákonu Božímu i zákonu hřícha... Až, díky Bohu, vysvobozen skrze Jezu-
krista, Pána našeho... už žádné to i ono. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši mne
vysvobodil od zákona hříchu a smrti (Ř 8,2). Duchem živi, Duchem i chodíme v jis-
totě jeho dětí.
V Luhu nad Morání

s.j.h.

Kristus v nás? (Ko 1,27) ř 7,1-6; 8,1-4

naše recenze
Dokončení ze str. 2

Paní Marlis Siegrist má na starosti
církevní vyučování dětí v jednom
švýcarském kantonu. Na kurzu pro
učitele nedělních škol popsala malý
obřad, který se – jak říkala – hodí na
zahájení shromáždění, už pro před-
školní děti. Děje se při něm toto:

Děti, podívejte!
Škrtnutí zápalkou a přikročení ke

svíčce.
Teď tu svíčku zapálím a ona se roz-

svítí.
Zažehnutí svíčky.

Pomalé přiblížení dlaní z obou
stran k plameni.

Krásně svítí a hřeje... Když vidím
plamen, pomyslím na Boha.

Jde zřejmě o obřad vytvořený „umě-
le“, nikoli převzatý z tradiční litur-
gie. Zdá se mi dobře psychologicky
promyšlený, ostatně už v minulém
století teologové některých protes-
tantských církví cílevědomě „zavo-

lali“ psychologii na pomoc při sna-
hách lépe pochopit a pěstovat cír-
kevní liturgii.
Paní Siegrist pracuje ve švýcarské
reformované církvi, tedy v té, která
je nositelkou „nejčistší“ kalvínské
tradice. Zajímal jsem se, kde se prá-
vě v této církvi bere nový zájem o
liturgii. Víme přece, jak právě Kalvín
zatočil s veškerým obřadnictvím.
Pověděl jsem, jaké rozpaky ve větši-
ně našich sborů – protože kalvínská
tradice u nás převládla – působí už
jen svíčka na stole Páně při boho-
službách. („Jen abychom nebyli jako
katolíci!“) K tomu paní Siegrist: V
naší církvi bývalo použití svíčky při
bohoslužbách zakázáno. Ale asi
před třiceti lety vedení církve změni-
lo názor, a použití svíčky naopak do-
poručilo.
Nejde ovšem jen o svíčku. Profesor
Filipi, který vytrvale upozorňuje na

chudobu naší liturgie v běžné sboro-
vé praxi, cituje ve své nedávno vy-
dané knize „Pozvání k oslavě“ slova
Karla Bartha z roku 1932. Tento teo-
log naříká nad „stále rostoucím
zplaněním, nudností a bezvýznam-
ností moderního protestantismu, je-
muž ... se ztratila celá třetí dimenze,
dimenze tajemství.“ Ano, jde o ta-
jemství, bez kterého je naše zbožnost
– promiňte silnější výraz – jaksi „pla-
catá“. 
Příliš spoléháme na slovo, které se
dá vyjádřit písmeny. Zapomínáme,
že i symbol je slovo, a to slovo
zvláštního, nenahraditelného dru-
hu. Právě symbol hovoří o tajemství,
které nelze „odtajnit“ či „prozradit“
běžnými slovy, před kterým je
možno jen mlčky setrvat a čekat,
otevřít se mu („Očekávej na Hospo-
dina!“). Katolíci nám někdy vyčítají,
že jsme proměnili chrám v přednáš-

kovou síň – a bojím se, že v tom mají
kousek pravdy. 
Ve věku kolem dvanácti let, když
začínají kriticky myslet, odmítají
evangelické děti – až příliš často –
chodit do kostela. Má to řadu příčin.
Jedna z nich je, že to, co jsme je nau-
čili a co přijaly jako slovní informace
o daných skutečnostech (doslovně
chápané biblické příběhy, katechis-
mové poučky), se pod rozumovou
kritikou snadno hroutí. Jde o krizi
víry, kterou dnešní děti prodělávají
dříve a projevují svobodněji než děti
předchozích generací; ty se totiž
snadněji podřizovaly vůli rodičů a
zůstávaly, mnohé z nich se pak pro-
pracovaly ke zralejší, uvědomělejší a
niternější osobní víře.
Překonat tuto krizi! Smysl pro ta-
jemství víry, prožitek, který dětem
zprostředkuje právě symbol a ob-
řad, to je něco, co je schopné odolat

té kritické skepsi, jež je vývojově
normální, ale v našich podmínkách,
při našem způsobu katecheze, snad-
no vede k trvalému odpadnutí.
Svíčkový obřad paní Siegrist je jen
malým příkladem liturgické kate-
cheze, po které volá profesor Filipi.
Je třeba pěstovat (také u dospělých)
vědomí, že bohoslužba je slavnost,
například zdůrazněnou obřadností
jejích pevných složek. Když se roz-
hlédneme po našich sborech, najde-
me tu a tam v práci s dětmi drobné
aktivity, např. vzetí za ruce nebo
symbolické pohoštění, které jsou
něčím mezi hrou a obřadem; obřad
je ostatně – psychologicky viděno –
něco jako vážná, velmi vážná hra. Je
na co navazovat, je co zkoušet a roz-
víjet, jestliže se na to cílevědomě
zaměříme.

Pavel říčan
www.pavelrican.cz

Svíčka paní Marlis



MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph. D. je
od roku 2010 předsedou KDU – ČSL.
Děkuji mu za ochotu zodpovědět
právě pro čtenáře našeho týdeníku
několik otázek o životě, křesťanství
i politickém působení.

* Období bez účasti KDU-ČSL ve
sněmovně vám, zdá se, prospělo. Vy-
padá to, že pro některé vaše kandi-
dáty bude šance nahradit členy ne-
populární a s všelijakými skandály
spojené zástupce nynějších vládních
stran. 
Analytici odhadují, že při 60-80 mili-
onech Kč investovaných do kampa-
ně můžeme přesáhnout deset a více
procent. Tyto peníze nemáme, takže
jako reálný vidím prostor pro KDU-
ČSL v oblasti 6-9 %, kterých jsme hi-
storicky dosahovali.

* Vaší straně v těch minulých do-
bách byl vyčítán snad až příliš širo-
ký koaliční potenciál, abych použil
ne zrovna hezký, ale zažitý výraz.
Máte představu, s kým a na čem by-
ste mohli spolupracovat a s kým by-
ste se naopak vůbec nechtěli zaplést?
Rozhodně odmítáme spoluúčast, či
závislost na hlasech extremistických
stran jako jsou komunisté nebo neo-
nacisté. U ostatních je to záležitost
programových priorit. Představíme
limity, jejichž nepřijetí do programo-
vého prohlášení vlády znamená naši
neúčast ve vládě. Být při tom a tvo-
řit to nemusíme za každou cenu.

* Představujete se jako středová
strana, která se snaží v české politi-
ce prosazovat sociálně tržní hospo-
dářství s věrohodným křesťansko-
demokratickým a konzervativním
programem. Můžete jmenovat něko-
lik „křesťanských“ témat, kterým se
chcete v praktické politice věnovat?
Případně i naznačit jak?
Zodpovědnost a solidaritu. Každý
se má povinnost postarat sám o sebe
a svoji rodinu, ale i o bližního, tedy o
toho, kdo se sám o sebe postarat
nemůže. Ne nechce, ale nemůže. So-
lidaritu jasně odlišujeme od socialis-
mu a levicového rovnostářství. An-
gela Merkelová měla na svých strán-
kách heslo „Svoboda, spravedlnost,
solidarita“. Myslím, že to je celkem
trefné, včetně důrazu na právní stát,
který u nás, bohužel, těžce pokulhá-
vá. V oblasti lidské důstojnosti,
funkce manželství a rodiny, není
moc co měnit. Vnímáme změny ve
společnosti, ale to neznamená, že
jsme z nich nadšeni a že je pokládá-
me za přínosné pro společnost. Jako
velké nebezpečí vidíme demografic-
ký deficit. Dle dr. Fialy, demografa 
z VŠE, nás tímto tempem porodnos-
ti a přistěhovalectví bude za sto let
pouhých 5 milionů a dva miliony
přistěhovalců. Zde je příčina problé-
mů důchodového a zdravotního
systému. Ubývá dětí, tedy budou-
cích plátců pojištění. Jenže ODS a
TOP 09 neřeší příčiny, ale pouze ná-
sledky, a to špatně.

* Neprojevuje se odpor značné části
veřejnosti k tzv. „církevním restitu-
cím“ i ke straně, která má „křesťan-
ská“ ve svém názvu?
Svým způsobem to jistě hendikep je,
ale to, že nás nikdy nebudou všichni
milovat, to je křesťanům slíbeno už v
evangeliích, tak trochu se to vztahu-
je i na politiku. Navíc musíme voli-
čům ukázat, že jsme kompetentní i
na poli ekonomickém, sociálním,
zdravotním atd.

* Když jsme u této ožehavé otázky –
jak mělo podle vás to vypořádání 
s církvemi vypadat a jak mělo být i
procedurálně uskutečněno, aby se ty
vzedmuté vášně trochu uklidnily?
Domnívám se, že byla dost podce-
něna komunikační stránka věci. Na-
víc, především katolická církev za
dvacet let neuměla přesvědčit obča-
ny o svojí užitečnosti. To, že si málo-
kdo spojí církev s charitou či škol-
stvím, je chyba také církve, ne pouze
občanů. Zákon není úplně šťastně
napsán, ale jde spíše o to, aby už ko-
nečně církve a náboženské společ-
nosti byly od státu odloučené i fi-
nančně.

* Zaznamenal jsem vaši snahu o
bezkonfesijní charakter vaší stra-
ny... Což je dost logické a je to
vstřícné gesto k lidem, kteří s vámi
sdílejí mnohé hodnoty, ale nejsou
křesťany. Nepovede to však k větší
nečitelnosti vaší strany?
Domnívám se, že ne. Křesťanské
hodnoty jsou moderní už dva tisíce
let, a v podstatě vždy byly. Jsou uni-
verzální, a proto přijatelné pro kaž-
dého člověka dobré vůle. Ve straně
máme mnoho evangelíků - např.
předsedou senátního klubu je evan-
gelík, vím i o členech evangeliká-
lech, ale agnostici jsou spíše výjim-
kou. Jde spíše o voliče. Aby pochopi-
li, že nejsme stranou tzv. křesťan-
skou (pouze křesťanů pro křesťany),
ale stranou právě těch křesťanských,

přesněji křesťansko-demokratických
hodnot. Těmi jsou tvrdá a poctivá
práce, rodina, solidarita a zodpověd-
nost za sebe i za svět.

* Věřím, že jste vstoupil do politiky
s úmyslem přispět k tomu, aby se 
v České republice žilo lidem lépe.
Není však pochyby o tom, že větši-
nou jsou zde lidé zklamaní z vývoje
v posledních letech, že na ně doléha-
jí existenční problémy, že začínají i
státu chybět peníze např. na zdra-
votnictví a sociální programy. Uvě-
domuji si, že ty problémy současné-
ho světa jsou složité, ale měl byste
na závěr nějaké povzbuzující slovo,
trochu radostnější výhled?
Mnozí křesťané, včetně katolíků,
volí levicové strany, mnozí naopak
pravicové neoliberální strany. Lze
říci: spíše podle kapsy, než čeho jiné-
ho. Vím to i proto, že např. moje ma-
minka je evangelička, takže toto pro-
středí docela znám také. I přesto
věřím, že přes různé politické názo-
ry dokážeme najít společné priority,
které budou vnímány a fungovat
skutečně jako sůl nebo kvas. A platí
to ve společnosti obecně i v politice.
Protože ani my nejsme dokonalí a
děláme chyby. I my nejsme imunní 
k pokušení. Ale rozhodně si to uvě-
domujeme a umíme rozlišit, co je
dobré a špatné. Musíme dělat maxi-
mum, abychom se přiblížili k ideálu,
kterým Pán Ježíš je, i když víme, že
toho na zemi nedosáhneme. Přesto
nesmíme nikdy rezignovat na to,
ideálu se blížit. Snad potom budeme
vzorem i ostatním. Jak říkal básník
Ivan Diviš: „Ježíš nesmírně lidstvo
povýšil tím, že na něj nakladl nespl-
nitelné požadavky.“ Každý den
před sebou máme výzvu, abychom
byli lepší a v krizových okamžicích
neselhali. To, že máme ideál, cíl a
mantinely, je naše velká výhoda. 
V životě obecně i v politice.

Ještě jednou děkuji za rozhovor a
přeji Vám i straně, kterou vedete,
aby se vám dobré věci dařily a mohli
jste prosazovat to, co by bylo celé
naší vlasti a jejím občanům ku pro-
spěchu.

Bohumil Kejř

Pozvánky

inzerceo křesťanských hodnotách i o politice
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SEnioráT JihočESKý

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, a 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 Pavel Hradský

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, Husova kaple,
f Pavel Hradský

Bohoslužby
FArNí SBOr ČCe V MirOSLAVi nabí-
zí práci a zázemí faráři/farářce s ná-
stupem od léta 2014. 
Kontakt: kurátor sboru 
Ing. Jindřich Mach, 
e-mail: jindra.mach@seznam.cz. 
mob: 737838886. 

č. 6

eKOLOGiCKá SeKCe ČeSKé KřeSťAN-
SKé AKADeMie zve k účasti na eku-
menické bohoslužbě ke Dni Země 
v úterý 23. dubna 2013 v 19.00 h 
v pražském kostele Nejsvětějšího
Salvátora (u Karlova mostu). Kázá-
ním poslouží br. kazatel Jáchym
Gondáš z Bratrské jednoty baptistů,
zpívat bude pěvecký soubor Gab-
riel. Po bohoslužbě cca od 19.50 h
následuje beseda s P. RNDr. Mar-
kem O. Váchou, zaměřená k letoš-
nímu tématu ES ČKA "Život se rodí
ze smrti". 

JNe
* * *

eVANGeLiKáLNí TeOLOGiCKý SeMi-
Nář KUrZy PrO VeřeJNOST Horizon-
ty 2013 Církev a islám 
MUSLiMOVé A eVANGeLiUM 
11. května, eTS Praha 
Kurz vedený zkušeným lektorem je
určen všem, kteří se chtějí seznámit
s naukou islámu a rádi by musli-
mům dosvědčili Kristovu lásku.
Kurz je pořádán spolu s Komen-
ského institutem a Univerzitním
křesťanským hnutím. 
Online přihlášky a další detaily:
www.etspraha.cz: Horizonty -
Kurzy pro veřejnost

* * *
SMíŠeNý PěVeCKý SBOr CANTANTe A

NáBOžeNSKá OBeC CČSH HOLeŠO-
ViCe Vás zvou na neděli 21. 4. 2013
od 19 h do Husova sboru (Farského
3, Praha 7) na Velikonoční ozvěny -
setkání s hudbou a slovem. 
Na programu vokální skladby H.
Purcella, D. S. Bortňanského, P. I.
Čajkovského, J. Hanuše a dalších
autorů spolu s černošskými spiri-
tuály.


