
SPoléháNí Na PRavou jiStiNu
Matouš 6, 19–23

Také vás rozčiluje takový ten miho-
tavý let mola šatního či obilného? To
pak člověk skáče po bytě, tleská
rukama, než škůdce zničí. Nebo se
pečlivě staráte o své auto a náhle
jdete kolem něj a vidíte, že začíná
rezivět blatník? Proč nás to vlastně
rozčiluje? Je to tou škodou, vědomím

dalších nákladů? Nebo jen podvědo-
mě nepočítáme s tím, že věci mají
pouze dočasnou existenci a službu?
A my? Co je radostí i starostí našeho
života? Čemu sloužíme?
Ježíš svým výrokem staví proti sobě
službu Bohu a majetku (mamonu).
Je to překvapivé. Rabínská moud-
rost se vždy snažila vyzdvihnout
dobrou hodnotu majetku a potřebu
s ním spravedlivě zacházet. Ježíš jde
dál. Co tím sleduje?
Když si představím jeho poslucha-
če, vidím mezi nimi především lidi
chudé či méně majetné. Lze to brát
jako varování: Nic od toho něco
vlastnit nečekejte. Mnoho se nezmě-
ní, nezlepší. Nemějte představu, že
bohatí jsou šťastnější a zabezpeče-
nější. Vždyť příběh O boháči a sto-
dolách hovoří jasně… Neukládejte
si poklady – spíše bychom měli pře-
ložit jako „jistiny“ – to, na co spolé-
háte, čím zabezpečujete svou bu-
doucnost. Neboť od toho slova „thé-
sauros“ (jistina) je odvozené sloveso
„bohatnout“. S bohatstvím přichá-
zejí starosti. Ale stejně, nejde o to,

kolik toho člověk má, ale jaký vztah
k majetku má. Sešněrovaný život
mamonem může mít i velmi chudý
člověk. Z toho chce Ježíš druhé
vysvobodit.
Vaším posláním není mít starost,
strachovat se. Šatního mola je dobré
„zamáčknout“ a rezivějící blatníky
opravovat. Netřeba si však dělat sta-
rosti. Každý den má své trápení.
Ježíš to jednoznačně připomíná.
Nejde o to nestrachovat se o hmotné
zázemí a žít lehkovážně. Ale pro ten
každodenní zápas o dobré a požeh-
nané věci není třeba si život kompli-
kovat mamonem. Hledejte přede-
vším Boží království a spravedlnost
a vše ostatní bude přidáno. Najde-
me Boží království? Věřím, že ano, a
vedle toho bude tak nějak nečekaně
dáno i to ostatní. 
Díky, Pane, za všechny tvé dary, kte-
ré sklízíme, sušíme, zavařujeme,
mrazíme. A také díky za svobodu,
kterou smíme chránit, rozvíjet a dá-
vat zase dalším. Amen.

David Šorm, 
farář ČCE, Horní Krupá
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Ti dva se museli znát. Pelagius, brit-
ský mnich a asketa, se narodil roku
360 po Kristu a Augustin, rétor a teo-
log, se narodil o čtyři roky později,
roku 364 v severoafrickém Tagastu.
Pelagius žil v Římě, kde Augustin
bude učit rétorice, v Miláně se dá
pokřtít a posléze se stane biskupem
v Hippo Regiu. Pokládáme jej za nej-
většího teologa Západu. Všechny
církve se od něho učí a odvolávají se
na jeho dogmatické učení. Když
jsme vedle něho postavili teologa
Pelagia, učinili jsme to v jedné zále-
žitosti, kde se ti dva utkali, a to v
učení o člověku, zvláště o jeho pádu,
jímž pro celé lidstvo začala vláda
hříchu. Až do příchodu Augusti-
nova  se o Adamově pádu učilo, že
člověk jím přišel o nadpřirozené
dary,  aniž ztratil morální svobodu,
jeho schopnost činit dobro byla jen
oslabena. Potom došlo k utvrzení
hříšnosti: v zájmu oslavení panen-
ství připsali hříšníkovi původní
neřest, zkažení přirozenosti, přená-
šení hříchu sexuálním plozením, a
vůbec původ člověka označují slo-
vem neřest. 
Zakladatelem pravého učení o pádu
člověka se stal Augustin. Pozname-
nejme, že hlavní téma, kde nebyl
Augustin nikdy překonán, patří
evangeliu o svobodné milosti Boží v
Ježíši Kristu. Jeho učení o hříchu
mimo jiné zabránilo tomu, aby Boží
milost skončila v moralismu, který
by byl svobodnou milost podával
jen hodným a pořádným lidem.
Reformace děkovala Augustinovi,

že podstatně pomohl k proniknutí
biblického evangelia do církve. Díky
jemu se pak v církvi o hříchu učilo,
že za prvé je univerzální a fatální, za
druhé , že hříšník nemůže nehřešit,
za třetí, že je neschopen získat před
Bohem nějaké zásluhy, zvláště Boží
milost a za čtvrté, že milost Boží
odstraňuje pocit viny způsobený
hříchem. Jeho učení o člověku nezví-
tězilo v celé církvi - východní církev
je nepřijala -, a to i proto, že v ní pů-
sobil vliv Pelagiova učení. Jinak zví-
tězilo, zvláště v západní církvi, kde
potom hrálo první housle, a to i za
reformace.
Ovšem to stále mluvíme o člověku

přirozeném, jak vyšel z ruky Boží a
na něhož nepůsobil ještě žádný vliv:
stojí před námi zcela sám. Jinak se
už bude chovat, když do jeho kupé
vstoupí jiný člověk. Už se bude více
nebo méně přetvařovat. Tímto oškli-
vým slovem označme změnu, kte-
rou v našem chování způsobí ten
druhý člověk. Už raději použijeme
kapesník místo prstů a upustíme od
jiných projevů své tělesnosti. Nedo-
volíme tomu druhému, aby všechno
to viděl a slyšel. Když se ocitneme
ve společnosti mnohých, nabude ta
přetvářka trochu jiné podoby, bude
mnohotvárnější, ale snadnější. Pří-
tomnost a oči jednoho bližního jsou
nepříjemnější. Jak hrozné je však
upadnout do přítomnosti Boha 
a jeho očí! Toto zjevení nepřivodí
obvykle u člověka přetvářku, ale
nové narození nebo obrácení k
Bohu.
Pelagius a Augustin uvažovali o
tom člověku, jenž nové narození
ještě nezažil, žije po starém způsobu
ve hříchu a pro hřích, dokud se
neobrátí k Bohu. To už bude z něho
jiný člověk, schopný všeho dobrého,
jak to Pelagius marně vyžadoval od
člověka neobráceného a nechtěl při-
pustit, že v té věci má pravdu
Augustin, že dokud se člověk neob-
rátí k Bohu, nemůže nehřešit. Ku-
podivu tuto pravdu nejsou dnešní
soudy ochotny přijmout jako skuteč-
nou omluvu obžalovaného, že
nemohl jednat jinak, jsa hříšník. Byly
by však daleko ochotnější přiznat, že

Pelagius a augustin

Žeň je Žeň

Pole již zbělelo ke žni,
dnes je příhodný čas.

jsme sice občané
běžní

- Bože, vyžeň si nás!

Pole již sténá tence:
"Nesečkám na jeseň..."

Z občanů stvoř si
žence

- vyžeň je, žeň je, žeň!

Ralf Mošt
Dokončení na str. 2

Od pátku 13. do neděle 15. září byly Kralice nad Oslavou místem setká-
ní asi čtyř tisíců lidí se zájmem o Bibli kralickou, od jejíhož posledního
vydání v roce 1613 v tiskárně Jednoty bratrské letos uplývá 400 let. Svým
zájmem dali najevo i svou vděčnost Pánu Bohu za Písmo svaté, které nás
oslovuje v rodném jazyku. Mnohokrát a na mnoha místech v Kralicích
těch dnů se ozýval vděčný potlesk. Všem pořadatelům by z tisícového
zástupu mělo zaznít mohutné DÍKY! Především starostovi panu Emilu
Dračkovi a občanům Kralic n. Oslavou. Ale také ostatním pořadatelům,
kteří svědomitě připravili tak bohatý program, že bylo těžké z něho
vybírat, když současně probíhaly akce na různých místech. Vedle obce
Kralice nad Oslavou byli pořadateli Českobratrská církev evangelická,
Slezská církev evangelická a.v., Moravské zemské muzeum a Občanské
sdružení České studny.
V pátek 13. září v podvečer již Kralicemi proudilo mnoho návštěvníků.
První setkání bylo při propůjčení jména Jana Blahoslava Základní a
mateřské škole a vernisáži výstav o Moravě tolerantní, obrazů malíře 
J. M. Krejčího a Brněnské tiskové misie. Koncert duchovních písní To-
máše Najbrta v kostele sv. Martina střídalo autorské čtení mladých bás-
níků. V sokolovně byla večer otevřena výstava dětských prací, vyprávěl
cestovatel Bob Stupka a večer uzavřelo promítání filmu Hrabě Zinzen-
dorf - síla přesvědčení. 
V sobotu 14. září v mírném dešti slavnostně zahájili v 9.30 h na stadio-
nu oslavy starosta Emil Dračka a synodní senior ČCE Joel Ruml. K po-
zdravu byla přizvána za Evropskou kontinentální provincii Jednoty
bratrské Benigna Carstens.
Pak pro mnohé nastal čas volby: který nabízený program přijmout a
který s lítostí oželet? Na pěti místech byl možno sbírat poučení, povzbu-
zení, radostné zážitky. A to se ještě potkávali mnozí známí a bylo třeba
si s nimi povídat. 
Hlavní pódium na stadionu nabízelo už bez deště po celý den hudební
koncerty, proslovy zástupců církví, vystoupení známých umělců až 
k večernímu promítání filmu Pod ochranou Žerotínů. Dvakrát domino-
val svým podmanivým hlasem Alfred Strejček – v Galaprogramu
Kralický klenot a v komponovaném pořadu Evangelické akademie 
v Olomouci.
Ve starém bratrském kostele, nyní v římskokatolickém kostele sv.
Martina se střídaly hudební programy Miloše Rejchrta, Ladislava Mora-
vetze a Komorního sboru Dvořák s autorským čtením Milana Balabána
a Pavla Rejchrta.
Základní škola zvala k přednáškám o Bibli kralické z teologického a
kulturního pohledu. Vedle toho byly tématem i protestantské přístupy
k umění.
Přednáškový maraton nabízela i sokolovna. Díky pohotovosti pořada-
telů si účastníci oslav mohli zakoupit sborník některých proslovených
přednášek (15). Večer mohli zájemci zhlédnout velmi moderně pojaté
divadelní představení Labyrint světa a lusthaus srdce.
Také pro děti byl připraven bohatý program: výtvarná dílna, pěší výlet
s plněním „bojových“ úkolů, písně, básně, společné hry, zábavné sezná-
mení s biblickými postavami i procházka s „Ježíšem“ krajinou.
Po celou dobu oslav byla ve velkém obležení tiskárna, ve které bylo

Za Kralickou do Kralic
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Horňácký Javorník známý výšivkami a kroji má starou bratrskou tradici,
okolní obce většinou nepřežily násilnou protireformaci. Po vydání
Tolerančního patentu se obec přihlásila k reformovanému vyznání, někte-
ří k augsburskému.Hlásit se k Jednotě bratrské možné nebylo. Tito bratři
a sestry si postavili v roce 1783 svou modlitebnu, ale sbor tam vlastně žil
od roku 1620 tajně až do vydání Tolerančního patentu. Bratři konali po-
božnosti, přijímali kazatele ze zahraničí, obstarávali si Bible, kancionály,
postily…, i když jim při nalezení hrozily velké tresty. Rovněž navštěvova-
li bohoslužby převážně v sousedním Slovensku. Četli Písmo, zpívali ze
starých kancionálů, které uchovávají ve svých domácnostech až do sou-
časnosti.
A tak sbor ČCE v sobotu a v neděli 7. a 8. září 2013 neokázale vzpomínal
na tři výročí, která se k němu vztahují: 230 let od postavení kostela v Ja-
vorníku nad Veličkou, 260 let od prvního vydání Elsnerova kancionálu
a 400 roků od posledního vydání Bible kralické.
V sobotu večer ve sborovém domě přednášel prof. PhDr. Dalibor Ture-
ček, CSc., z Jihočeské univerzity, který často navštěvuje Javorník, na téma
“Bible dnes?” Zdůraznil jedinečnost této nejvydávanější knihy ve světě.
Podání tohoto pedagoga mnohé oslovilo. 
Po přednášce se uskutečnil na farské zahradě koncert křesťanské kapely
Invisible. Myslím, že došlo k dobrému propojení toho nového a starého,
co jsme si po oba dny připomínali.
Záhlaví pozvánky mělo citát dobře uvádějící celou slavnost: O Hospodi-
nově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost
po všechna pokolení (Ž 89,2).
Nedělní bohoslužby v téměř zaplněném kostele vykonal nový místní farář
Petr Kulík, který do neobsazeného sboru přišel z Přerova. První biblické
čtení jsme slyšeli z Janova evangelia 15,12-17 O poslání učedníků. Jako text
kázání si položil z epištoly Ef 1,3-4. Zde se kazatel statečně vyrovnával s
předurčením a svatostí, ač jsme hříšnými lidmi. Součástí bohoslužeb bylo
opět vystoupení skupiny Invisible (ach, ty cizí názvy!) a zpěv dětí a mlá-
deže.
Po tomto shromáždění následovala část slavnostního programu nazvaná
Ochutnávka nového zpěvníku, který přednesl celocírkevní kantor br. La-
dislav Moravetz. On nejen hovořil, ale i za vlastního doprovodu zpíval
některé nové písně budoucího zpěvníku ČCE.
Odpoledne po společném obědě hostů se uskutečnil ještě velmi bohatý
program. (Později přítomný synodní senior pověděl, že obdivuje velkou
trpělivost Javornických.) Nejprve opět promluvil br. Tureček O Bibli kra-
lické, v závěru zmínil i poslední vydání z roku 1613. Rád připomínám, že
v některých rodinách je toto vydání stále uchováváno (viz sborník Z Kra-
lické tvrze X).
Po krátké přestávce na pohoštění se úspěšně ujal dalšího výkladu br.
Tomáš Majtán ml. na téma Bratrská píseň stále živá. Dověděli jsme se, že
se zde zpívalo ze starých bratrských kancionálů např. z roku 1615, 1618…,
které vlastní některé javornické rodiny; Elsnerův kancionál z roku 1753
zde vlastní všichni, ale ne vždy mají první vydání. Z tohoto kancionálu se
v kostele stále zpívá, nejméně jedna píseň. Před rokem 1781 tlumeně ze
strachu z prozrazení, ale teď už 232 roků zpívají se zvučnými javornický-
mi nápěvy, které si lidé za protireformace vytvořili. Zdejší evangelíci mají
přání, aby se podařilo dostat některé jejich písně (nápěvy) do nového
zpěvníku, když se to v současném zpěvníku nepovedlo. Sekulární hudeb-
ní odborníci stále vyhledávají tuto starou lidovou tvorbu, v době totality
se časté publikování a zveřejňování zdejšího zpěvu tolerovalo jako folk-
lór.V tomto programovém bloku promluvila i Jiřka Majtánová o stavbě
kostela, který si po řadě oprav a úprav a požáru (1851) stále zachoval tole-
ranční ráz. Vše bylo proloženo zdejšími písněmi z Elsnerova kancionálu.
Pak následovala ještě přednáška br. Ladislava Moravetze O vývoji cír-
kevního zpěvu a pozdravy přítomných bývalých kazatelů br. Josefa
Hurty a Jiřího Nováka.
V závěru odpoledne přijeli ještě synodní senior ČCE Joel Ruml a synodní
kurátorka Lia Valková. Br. Ruml promluvil o církevní tradici s průhledem
až do současnosti. Sestra Valková hovořila o své službě v církvi a zakon-
čila spontánně a nečekaně: Krásně zpíváte! Přítomní si ještě prohlédli
výstavku instalovanou Vlastou Petruchovou a Martou Novákovou, a to
starých tisků a o historii kostela a sboru. 

Jiří Novák

naše prostředí a okolnosti poskytují
nechtěně člověku mnoho příležitostí
k tomu, aby hřešil. A co soudy a
soudci, nenesou část viny na tom, že
se lidi tolik nebojí hřešit ve srovnání
s dávnější dobou? Na tyto konečné
celospolečenské důsledky mohli
stěží ti naši dva teologové pomyslet.
Tehdy ještě ve 4. století člověk nebyl
zařazen do takových společenských
struktur, které jej svazují, nebo zase
naopak uvolňují a uschopňují k hře-
šení.
U nás, nedostanete-li úřední povole-
ní ke koupi revolveru , koupíte si jej
na černém trhu. peníze pak jsou jako

vždy a všude hlavní podmínka ke
konání zla.
Ke konání dobra člověk nepotřebuje
Boží pomoc, má k tomu svobodnou
vůli - učil Pelagius, který o svém
učení musel lhát, aby unikl veřejné-
mu odsouzení. Augustin napsal
proti pelagianismu čtyři listy, přesto
nazýval mnicha Pelagia „svatým
mužem“, a opět přesto, že jej koncil
v Kartágu odsoudil jako heretika-
bludaře pro jeho učení, že člověk
nebyl postižen Adamovým pádem a
je schopen konat dobro. Reformátoři
odsoudili Pelagia, v jeho učení
poznali blud, který podle nich zále-
žel v tom, že v učení o hříchu se

Pelagius a s ním celá římská církev
ocitli mimo biblický základ. Hřích
podle reformátorů je neposlušnost a
pýcha, jimiž se člověk emancipoval
vůči Bohu. Hřích nezáleží v něčem,
ale v člověku, v jeho rozhodnutí.
Odsoudili však i Augustina v někte-
rých bodech, zejména jeho učení o
dědičném hříchu, které uvedlo hřích
do neodpovědné sféry přírody a
sexuální žádostivosti.
Člověk je ve víře nebo v hříchu. Tak
reformace vyjádřila objev biblického
personalismu v pohledu na hřích:
hřích je mé jednání, které zraňuje
lásku k bližnímu a lásku k Bohu.

Josef Veselý

Pelagius a augustin
Dokončení ze str. 1

Asi jen málokterá dvojice pojmů je
zatížena tolika nejasnostmi jako
právě tato. Jakmile se nám však
podaří pochopit úlohu státu ve svo-
bodné společnosti a zejména vý-
znam vymezení vlastnických práv,
mělo by být jasno.
Stát má ve svobodné společnosti
dva úkoly. Za prvé vynucovat do-
držování pravidel soukromého i
veřejného práva a za druhé posky-
tovat veřejné statky. Aby mohl stát
ve svobodné společnosti oba úkoly
plnit, může a musí se na občanech
dopouštět dvou druhů násilí. Musí
je donucovat k poslušnosti vůči
pravidlům práva a musí je donuco-
vat, aby se účastnili na financování
veřejných statků tím, že od nich
vybírá daně. Ona první úloha je
hlavní, nezastupitelná a trvalá. Pra-
vidla soukromého práva jsou obsa-
žena v občanském, obchodním a
trestním zákoníku a jejich funkcí je
vymezovat každé osobě, fyzické
nebo právnické, její chráněnou
oblast neboli soukromé vlastnictví.
Význam vymezení soukromého
vlastnictví je v tom, že je vždy mož-
né určit předměty v širokém slova
smyslu, včetně zdraví, života a po-
věsti, z jejichž řízení jsou vyloučeni
všichni kromě majitele oné chráně-
né oblasti. Praxeologický význam
plotu mezi chráněnými oblastmi
fyzických nebo právnických osob
rozpoznaly dávno a dávno všechny
známé civilizace. S plotem mezi
nimi počítá i přikázání Desatera
“Nepokradeš“. Kdyby totiž bylo
dovoleno komukoli a kdykoli libo-
volně zasahovat do oné chráněné
oblasti, nikdo by nebyl schopen
udělat si a uskutečnit ani ten sebe-
jednodušší plán, že něco vyrobí,
spotřebuje, někomu dá, něco za ně-
co vymění atd. Je-li to takto vážné, a
ono to vskutku je, pak je ochrana
soukromého vlastnictví v tom nej-
vyšším veřejném zájmu a musí
tudíž být prvořadým úkolem státu,
protože bez této ochrany by se 
v každé společnosti brzy zastavila
práce a směna, společnost by upad-
la do zmatku a zahynula. Dobré
společnosti se poznají podle toho,
že nezbytná ochrana soukromého
vlastnictví nemusí spoléhat jen na
stát, spoléhá také na sebekontrolu
každého jednotlivce neboli na jeho
morálku. Lidé tam nekradou proto,
že se bojí více svého svědomí než
policie.
Pravidla veřejného práva jsou ta,
která upravují činnost státu, když
plní svůj druhý úkol, to jest posky-
tovat veřejné statky - vybírání daní
a nakládání s takto získanými pro-

středky. Týkají se tedy veřejných
rozpočtů – rozpočtů státu, krajů a
obcí. Veřejný statek je ten, z jehož
spotřeby nelze vyloučit toho, kdo
nezaplatil, a nelze ani dobře najít
toho, kdo by zaplatit měl, protože
ho spotřebovává. Typickým veřej-
ným statkem jsou služby policie,
diplomacie, státní správy, ale také
maják na skalnatém pobřeží nebo
tulipány v parku. Jejich záhony by
se musely oplotit a u vchodu vybí-
rat vstupné, aby z nich byl statek
soukromý. Veřejné rozpočty všech
států Evropské unie jsou velmi
ostře sledovanou veličinou. Nesmě-
jí se příliš zadlužit, protože veřejný
dluh zvláště, když narůstá, ohrožu-
je stabilitu měny a ukrajuje pro
veřejný sektor zdroje, které by mohl
lépe použít sektor soukromý. Česká
republika je v tomto ohledu černou
ovcí. Deficit veřejných rozpočtů
narůstá od roku 1996, narůstání by
mohla zastavit jen důkladná refor-
ma veřejných financí včetně refor-
my penzijní, podobné té, která se
podařila na Slovensku za Dzurin-
dovy vlády. 
Ochrana, kterou stát poskytuje sou-
kromému vlastnictví, je zásadní,
přece však není a nemůže být abso-
lutní. Veřejný a soukromý zájem, to
jest plány, které si se svými zdroji
mohou dělat fyzické a právnické
osoby na jedné straně a stát na stra-
ně druhé, se mohou dostat do kon-
fliktu a často se skutečně dostávají.
Zde je pak třeba zvláštních pravi-
del, zejména ústavních, která prin-
cipiálně straní soukromému zájmu,
ale zároveń uznávají, že veřejný
zájem existuje, a proto mu zjedná-
vají místo. V praxi to pak znamená,
že uznání veřejného zájmu na úkor
zájmu soukromého musí podléhat
složitým procedurám, které mají
jediný cíl, totiž nedovolit tomu sil-
nějšímu, státu, aby snadno a lacino
„převálcoval“ zájem soukromý.
Doby, kdy předmětem státního plá-
nu, tj veřejného zájmu, byla i trafika
na rohu, jsou pryč. Přesto však stát
mívá neodolatelnou potřebu pro-
hlásit za veřejný zájem kdeco. Když
láká zahraniční investory a připra-
vuje pro ně průmyslové zóny, oče-
kává, že se sníží v kraji nezaměst-
nanost. To je jistě dobré, ale výkup
pozemků musí zůstat na úrovni
soukromých vztahů mezi investo-
rem a majitelem pozemku, vyšší
očekávaná zaměstnanost je v sou-
kromém zájmu budoucích za-měst-
nanců nového podniku. Ve veřej-
ném zájmu není. Ve veřejném zá-
jmu je jistě třeba stavět dálnice,
železnice, ropovody, plynovody

apod. Na první pohled je to jasné.
Jenomže dálnici může stavět a pak
vlastnit soukromá společnost, takže
by to pak měla být ona, kdo odkou-
pí od soukromníků pozemky, niko-
li stát. Stát by měl k nucenému od-
kupu přivolit až v krajním případě
a pak dbát, aby cena odkupu byla
poctivá. Když se stavělo tokijské
letiště Narita, stát usoudil, že tako-
výto krajní případ nenastal. Re-
spektoval soukromý zájem malého
zemědělce, jehož políčko se ocitlo
uprostřed velké betonové plochy,
po níž rolují obrovská dopravní
letadla od přistání a ke startu. Ze-
mědělec měl právo jezdit ke svému
políčku vozem taženým párem
krav. Když se měl v roce 1994 stavět
ropovod Ingolstadt – Kralupy nad
Vltavou, bavorská vláda a bavor-
ský parlament řešily otázku, zda je
to stavba ve veřejném zájmu. Ba-
vorsko na ní zřetelně žádný zájem
nemohlo mít. A přesto ji bavorský
parlament prohlásil za stavbu ve
veřejném zájmu. Bylo to krásné
přátelské gesto vůči mladé České
republice, která se potřebovala zba-
vit strategicky nebezpečné závislos-
ti na ropovodu Družba. Prohlášení
ropovodu z Ingolstadtu za stavbu
ve veřejném zájmu totiž dramatic-
ky zjednodušilo postup vůči majite-
lům pozemků, přes které ropovod
vede - ti jej strpět museli a tím se
zkrátila doba stavby na jednu dese-
tinu ve srovnání se standardním
postupem bez veřejného zájmu.

Tomáš Ježek

oSlavy 20. výRočí
ZNovuoBNoveNí

eCav v čR v PRaZe

„Rok 2013 je pre našu cirkev,
ECAV v ČR, rokom jubilejným.
Uplynulo 20 rokov od jej znovu-
obnovenia. Je to síce jubileum,
kedy sa ešte nedá pozerať s urči-
tým pátosom späť a hodnotiť pôso-
benie, aj keď by sa mnohé dôležité
udalosti a okolnosti spomenúť
dali. Na to však bude priestor, ve-
rím, práve pri oslavách tohoto
výročia 27. – 29. septembra tohoto
roku. Je tu však priestor na zamys-
lenie sa, sebareflexiu na základe
biblického textu apoštola Pavla:
Verný je Boh, ktorý vás povolal do
spoločenstva svojho Syna Ježiša
Krista, nášho Pána (1 K 1,9)”, říká
superintendent ECAV v ČR Ma-
rián Čop.

www.krestandnes.cz 

veřejné a soukromé

v javorníku jednou za třikrát

možné si nechat vytisknout památeční tisk. Otevřen byl také Památník
kralické Bible a kralická tvrz. Stánky nabízely křesťanskou literaturu,
výrobky chráněných dílen a samozřejmě také občerstvení.
V neděli 15. září nešli lidé do kostela, tam by se nevešli, ale na stadion
k ekumenické bohoslužbě. Předcházel responsoriální zpěv na kralický
biblický text s Milošem Rejchrtem. Ekumenickou bohoslužbu vedl
synodní senior ČCE Joel Ruml, kázal biskup Slezské církve evangelic-
ké a.v. Jan Waclawek na text Jan 8,31-32: Ježíš řekl Židům, kteří mu uvě-
řili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte
pravdu a pravda vás učiní svobodnými.” Vystoupil ženský pěvecký sbor
Laudate z Bystřice a dechový orchestr z Oldřichovic. Ze srdce a s doje-
tím zpívalo shromáždění závěrečnou píseň-modlitbu: Ó svatý Bože, slyš
naše hlasy, když k tobě lkáme za národ svůj! 
Ještě poslední fotografie - a nad nimi si doma budeme vděčně připomí-
nat, co jsme prožili a přijali za ty krásné tři dny v Kralicích nad Oslavou! 

Jiří Polma

Za Kralickou do Kralic
Dokončení ze str. 1



Tři slova ve stručném názvu mého
příspěvku „Palacký a náš dnešek“
jsou koncentrovanou obtíží pro
jejich adekvátní výklad. Beru-li 
v úvahu F. Palackého, znamenitě
vybaveného historika, vzdělance
mimořádně širokého rozhledu, zá-
roveň také člověka vnitřní kázně a
řádu, uměřenosti v soudech a nob-
lesy v jednání, pak je nesnadným
úkolem představit a posoudit „náš
dnešek“ těmi měřítky, jež užíval on
ve své historické práci, ve svých
soudech a společenských postojích.
Chci nahlédnout do "našeho dneš-
ka" pod zorným úhlem jednoho ze
známých Palackého výroků, jimiž
měřil a současně také formoval
myšlení své doby. Zní takto: „Kdy-
koli jsme vítězili, dálo se to pokaždé
více převahou ducha nežli mocí
fyzickou. A kdykoli jsme podléhali,
býval tím vinen vždy nedostatek
duchovní činnosti, mravní stateč-
nosti a odvahy. Nepovzneseme-li
ducha svého a ducha národu naše-
ho k vyšší a ušlechtilejší činnosti,
nežli jest u sousedů, nejen si nedo-
budeme čestného místa v řadě náro-
dů, ale ani neuhájíme přirozeného
bytu svého.“
Z citátu lze soudit, že Palacký rozu-
měl dějinnému procesu jako stálé-
mu zápasu o kvalitu života, jeho
kultivaci, zápasu o utváření jeho
nosných programů pro budoucnost.
Každá generace odevzdává svůj
podíl do budoucí pokladnice dějin
ať v kladném či záporném smyslu
slova. Hledání vlastní identity v pří-
tomnosti (jedince nebo národa),
zkoumavé a učenlivé rozhlížení se
po dostupných horizontech života a
poznávání okolního světa, je už
samo o sobě prvním krokem ke
vnášení vlastního podílu do dění
světa, které, podle Palackého, pove-
de k zušlechťování celého lidského
společenství, o jehož smysluplné
cestě dějinami, byť i v podobě stá-
lých zápasů na proměnlivé spirále
času, Palacký nepochyboval. Sotva
by se přiklonil k současné filosofické
náladě, která našla svůj výraz ve
výroku, že jsme se ocitli na konci
dějin. Tak jako ve filosofii je každá
odpověď na poslední položenou
otázku jen novou základnou pro
další tázání, tak z Palackého odkazu
vyplývá, že každá doba je výzvou
jednotlivci, skupině, národu, aby na
ni adekvátně odpověděl. Součas-
ného postmoderního člověka (sit
venia verbo), soudím, by proto Pa-
lacký rád zahlédl v poctivém úsilí a
v touze po svobodě, ke které se
podle něho bytostně snoubí odpo-
vědnost, dobro a krása. Na takové
osnově projektu lidského života
zajisté dochází k zápasům v ději-
nách, které však nemohou vést ději-
ny jen do slepých uliček bezvýchod-
nosti. Tento Palackého důraz nás
smí i má inspirovat v únavě, která se
rozprostřela nad světem v závěru
20. století.
Jak vypadá tento „náš dnešek“, 
má-li nám k němu Palacký co říci?
V závěru 20. století naše rozhodová-
ní pro budoucnost je poznamenáno
dědictvím vývoje lidstva se všemi
klady i zápory. Od chvíle, kdy se 
9. listopadu 1989 zhroutila Berlínská
zeď v Německu, nepřestaly se udá-
losti řítit kupředu. Středoevropské a
východoevropské národy a státy
vstoupily do nové historické etapy
svého vývoje. Palacký by se zřejmě
ptal, zda entuziastickou fascinaci
nenadále otevřených možností není

potřeba poměřit rozvahou, respek-
tem k trvalým autoritám, řádem,
kázní a poučením z vlastních dějin.
To se však zdá být příliš konzerva-
tivním stanoviskem pro převratové
doby. Avšak právě proto, že zásad-
ní změny, které se udály po pádu a
rozpadu bipolárního světa, předsta-
vují pro všechny zúčastněné nové
šance, pro Evropu jako celek bezpo-
chyby také obavy z budoucího otev-
řeného soužití a pro malé státy v tom-
to strategicky významném prostoru
šanci uplatnění právě tak jako ne-
bezpečí majorizace marginalizací,
by Palacký ocenil historickou příle-
žitost, která se před námi otevřela, a
vyzval by k jejímu nepromarnění.
Naši domácí vnitropolitickou situa-
ci je nutno vidět v už kontextu ev-
ropském, který v této chvíli hledá
svoji podobu a profil, stejně tak jako
horizonty svého dalšího vývojové-
ho směrování. Na naší přítomnosti
se podepsaly vlivy minulých spole-
čenských systémů, filosofických
škol i náboženských soustav a prou-
dů. Hovoří se o tom, že žijeme v
„postmoderní době“. Dosud ji ni-
kdo přesněji nedefinoval. Po mém
soudu jakákoliv definice sotva mů-
že vystihnout současné zápasy lid-
stva a jeho tvorbu programů pro
dnešek a pro zítřek. Ať už filosofové
nebo politologové či historikové
naši dobu jakkoliv pojmenují, pro
nás je prostorem našeho života,
který se děje zde a nyní (HIC ET
NUNC), a vyžaduje naši odpověd-
nost v lidských a občanských posto-
jích stejně jako v politickém rozho-
dování, jak by Palacký připomenul.
Jde o podstatnou věc, abychom
smysluplně prožili svůj život a ne-
minuli se s jeho cílem. Takové myš-
lenky kroužily v hlavě mladého Pa-
lackého ještě před vykročením na
dráhu profesionálního historika.
Věta o smyslu a cíli života je dnes
hozenou rukavicí do vznikajícího
pluralismu. Přeme se o to, co je
smyslem a cílem života, co je smys-
lem sociopolitické orientace společ-
ností jako celku, přeme se i o to, zda
je vůbec otázka po smyslu života a
dějin smysluplná. Zde by nám
Palacký sotva rozuměl. Spíše by
nechápal postoje moderního člo-
věka, který odmítá nebo přehlíží
smysl dění, aby mu porozuměl, aby
se ho účastnil či aby se jím dal inspi-
rovat. Filosofové dnes spíše hledání
smyslu překrývají značně módním
pojmem absurdity. Ta však nezba-

vuje událostí jejich kladného či zá-
porného náboje, s nímž je nutné se
vyrovnat.
Rozdílná východiska tvoří rozdílné
koncepce politické, ekonomické,
sociální, duchovní, které v tak širo-
ce, a někdy protichůdně předlože-
ném spektru současného dění dáva-
jí jen malou naději na převzetí spo-
lečné odpovědnosti. Avšak impera-
tiv naší doby je jednoznačný a
Palacký by nejspíše bubnoval na po-
plach: zastavit devastaci lidství a
devastaci přírodního světa, má-li
mít ještě v příštím století šanci ob-
čanská a demokratická společnost, 
k jejíž stavbě ve své době položil i on
základní kameny.
Po rozpadu totalitního monolitu 
v naší zemi vzniklo nejen vakuum
politické a ekonomické, v němž
právě probíhající transformace za-
míchala karty odpovědnosti s haza-
rdem. Vzniklo také vakuum du-
chovní, které přineslo na jedné stra-
ně novou vlnu zájmu o spirituality
všeho druhu, právě tak jako do širo-
ka rozlitou vlnu lhostejnosti. Pro-
tagonisté politické a ekonomické
transformace se domnívali, že pro
své programy vystačí s myšlenko-
vým kapitálem ekonomické prove-
nience bez právnického fundamen-
tu a etického rozměru. Vydali se při
uskutečňování zásadních proměn
společnosti cestou zvláštně modifi-
kovaného pragmatismu. Skutečný
pragmatismus má svou hodnotu jen
tehdy, je-li užíván v prostředí du-
chovně zdravém, bohatém na odpo-
vědnost a na ty etické hodnoty,
které až samozřejmě prostupují
osobní rozhodování člověka a jdou 
s ním ruku v ruce do politických po-
stojů jako občana. Naší neurotické,
hektické době schází Palackého
klidný, hluboký i diskrétní ponor do
všedního dění. Naší době chybí také
následné, neokázalé prožívání už
nově orientovaného života. Navíc se
vynořily na všech stranách nebez-
pečné a nesnášenlivé fundamenta-
lismy náboženské, politické i ekono-
mické. Dochází až k nepochopitel-
nému prolínání vlivů a programů
života, které bez hranic proudí
dnešním světem. Hlad po mimo-
řádnosti lidského nebo technického
či duchovního prožitku roste tím
více, čím více i dobrá konvence
života se proměnila v neoslovující
stereotyp.

Josef Hromádka 
Dokončení příště
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Slovo svědomí je obecně chápáno jako pocit mravní odpovědnosti v
oblasti osobního i společenského života. I české znění vyznačuje před-
ložkovým „s-vědomí“, že jde o spojení s hlubším rozumovým povědo-
mím a myšlením. Také původní antické výrazy svědčí o tom, že  bylo
pojímáno jako nápomoc rozumu ve smyslu spolu-vědomí (řec. syn –
eidésis od eidenai – věděti, znáti, lat. con-scientia), jako vnitřní kritický
a varovný hlas proti scestnému myšlení. Odtud latinská metafora:
„Conscientia - mille testes” („Svědomí – tisíc svědků“): vnitřní hlas jako
tisíceré svědectví pro rozlišování dobra a zla, varující i před pokušením
ke konání něčeho nesprávného a škodlivého. Tak napomáhá svědomí
usměrňovat charakter člověka a utvrzovat dobré lidské soužití.
Jako křesťané spojujeme pojem svědomí s jeho biblickým zakotvením, 
v němž máme celou řadu orientačních ukazatelů. Starý zákon nemá pro
svědomí samostatný výraz. Je zahrnut do odpovědného vztahu k Hos-
podinu jako svrchovanému Pánu, kdy jde také o nevěru a  neposluš-
nost. (Pro případy onoho lidského vzdoru založeného na potlačovaném
svědomí se hodí v novém ekumenickém překladu označení „svévolní-
ci“, ti, kdo se proti Boží vůli snaží prosazovat vlastní vůli.)
V Novém zákoně je kladen důraz na svědomí až v apoštolských listech,
zvláště u Pavla. Ten navázal na antické pojetí, které spojil s poslušností
víry. V evangeliích je svědomí zmíněno jen jednou, v různočtení příbě-
hu o cizoložné ženě, při farizeích, kteří jsou „zahanbeni ve svém svědo-
mí“ (ČEP), ř. usvědčeni ve svém svědomí! (J 8,9)
Apoštol Pavel uplatňuje vztah ke svědomí především na sobě, ve snaze
„míti svědomí dobré a neporušené“ (Sk 23,1 24,16). Často se na ně i
odvolává (Ř 9,1 13,5 2 K 1,12 4,2 5,11). Zřetel na čisté svědomí připomí-
ná i do svých sborů. Tam doporučuje i ohled na členy, jejichž svědomí
je ještě nejisté a mdlé (1 K 8,7.12 10,25.29). V listech Timoteovi a Titovi
je svědomí přímo spojeno s vírou, až k definici, že hlavním cílem apoš-
tolského vyučování je „láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a 
z upřímné víry“ (1 Tm 1,5). Proto je nutno i „uchovávat tajemství víry 
v čistém svědomí“ (1 Tm 3,9). Naproti tomu ti, kdo „pohrdli vírou a
dobrým svědomím, ztroskotali ve víře“ (1 Tm 1,19) a kdo odpadají od
víry, jsou „pokrytci a lháři, kteří mají vypálen cejch na vlastním svědo-
mí“ (1 Tm 4,2). Pavel uznává působnost svědomí i v národech, které
neznají zákon jako Židé, poněvadž i je „jejich myšlenky jednou obviňu-
jí, jednou hájí“ (Ř 2,15).
List Židům připomíná svědomí v kontrastu s rituálními starozákonními
oběťmi, které nemohly očišťovat svědomí toho, kdo je obětuje (Žd 9,9)
„Kristova krev však očistí svědomí od mrtvých skutků k službě živému
Bohu“ (Žd 9,14). Proto je nutno „přistupovat před Boha v plné jistotě
víry se srdcem očištěným od zlého svědomí“ (Žd 10,22). Zvláštní důraz
na svědomí nacházíme v 1. listě Petrově, vztažený na ty, kdo „pro svě-
domí odpovědné Bohu snášejí bolest a trpí nevinně“ (1 Pt 2,19) a kdo
„jsou hanobeni pro dobrý způsob života v Kristu“ (1 Pt 3,16). Proto je i
křest pojímán v souvislosti s dobrým svědomím, k němuž se před
Bohem zavazujeme (1 Pt 3,21). Hlas svědomí je užitečnou pomocí i pro
život z víry.

Jiří J. Otter
P.S.
(Naše postmoderní společnost je bohužel stále víc poznamenána tím, že
její velká část i mnozí její viditelní představitelé jakoby potlačovali své
svědomí do podvědomí až nevědomí. Místo hledání zdravého smyslu
života dávají přednost honbě za mamonem a bezohlednému uplatňo-
vání vlastního prospěchu, vlivu a moci. V tom i u nás pokračuje evrop-
ský sekulární odklon od hodnot navozených antickou a křesťanskou
kulturou. A tak když jsme právě v období před volbou nových vůdčích
osob politického života, měli bychom uplatňovat ve svém rozhodování
i zřetel na dobré svědomí.)

Palacký a náš dnešek i. část

hlas svědomí – pojem dnes
zanedbávaný a potlačovaný

Hesla vydávaná každoročně Evangelickou bratrskou jednotou 
v Hernhutu (Ochranov) osvěžují již 282 let každým dnem srdce i mysl
těch, kdo je otevírají, nyní již v 50 světových jazycích všech světadílů.
V českém vydání na příští rok je kromě pravidelných citací ze Starého
i Nového zákona na každou neděli a kromě tradiční sloky písně, vole-
né ze zpěvníků několika církví, připojeno dvojverší z básnického
souboru „Cherubský poutník“. 
Losování se koná na jaře každého roku po úvodní pobožnosti ve
zvláštním sále herrnhutského Vogtshofu, sídla církevního ředitelství.
Losujících je šest. Jsou rozděleni do tří dvojic, každé pro jednu třeti-
nu roku. V oválné, leskle kovové, ozdobné míse je obsaženo několik
set pevných papírových obdélníčků s číslem: ta označují verše ze
Starého zákona, k němuž komise později volí přiléhavý novozákonní
protějšek. Před třemi lety, kdy se losovala hesla na příští rok 2014, byl
pozván do skupiny losujících též člen Ochranovského seniorátu Čes-
kobratrské církve evangelické, jenž po léta převádí německé znění
hesel do češtiny. Je to mimo jiné znamení úzkého spojení českého
distriktu Unitas fratrum v Ochranovském seniorátu a kontinentální
provincie Světové jednoty bratrské s ústředím v sousedním Ně-
mecku.

Miroslav Matouš

Slovo k heslům

Nad BiBlí



Hospodine, nevydávejž té šelmě duše
hrdličky své…

Ž 74,19
Obrať nás, Hospodine, k sobě 

a my se navrátíme, obnov naše dny 
jak za dnů dávnověkých.

Pl 5,21

Psal se rok 1650. Podpisem ratifikač-
ních listin skončila třicetiletá válka.
Do českých zemí však vestfálský mír
nepřinesl pokoj, ale útlak, nesvobo-
du a další emigraci. Komenský vy-
chází z Lešna, aby tajně a naposledy
prošel rodnou Moravou. Míří na
Slovensko do Trnavy a do uherské-
ho Šarišského Potoka, aby se při-
mlouval za ochranu těch bratří, kteří
se tam před pronásledováním uchý-
lili. Je mu 58 let. Síly mu však podla-
muje bolest nad umírající českou
větví Jednoty bratří zákona Kris-
tova. Právě v těchto letech píše svůj
Kšaft a dokončuje třetí díl Truch-
livého, jemuž dal podtitul podle 74.
žalmu – Řvání hrdličky v rozsedlině
skalní. Je to jeden z nejpůsobivějších
spisků Komenského. Vlastně mod-
litba psaná bez hořkosti, v hluboké
pokoře a s bohatými biblickými od-
kazy, probouzejícími hlubokou dů-
věru místo zoufalství: „Prosívali
jsme také s Ezechiášem a Jeremiá-
šem Hospodina za národ svůj,“ píše
Komenský, „aby ho chránil před pý-
chou krále asyrského a babylonské-
ho (Iz 37), Jeruzalém pak náš, vlast
naše a Sion náš, církev tvá v něm,
aby zachována byla. Ale tys ani anje-
la neposlal ke zbití vojska Senache-
ribova ani Nabuchodonozorova me-
če proti nám jsi neztupil, nýbrž
dopustils prolomiti zdi ohrad našich
a popáliti všecka města, pobořiti
chrámy naše a pomordovati knížata
naše a ostatek pak rozptýliti. Pro tu
příčinu my s Jeremiášem plakati a
přece v naději proti naději volati ne-
přestaneme: „Obrať nás, Hospodine,
a obráceni budeme. Obnov dny naše,
jakž byli za starodávna.“ (Pl 5,21)

Drobná biblická knížka Pláč Jere-
miášův se tak prolnula zcela jedineč-
ným způsobem s českými dějinami.
Dávný příběh pádu Jeruzaléma a
útrapy zajetí lidu Hospodinova se
staly pro zkoušenou víru maličké
Jednoty příběhem volajícím k poko-
ře a pokání.
Autora Pláče neznáme. Jen podob-
nost myšlení a samozřejmě i ob-
sahu umožňují připsat ji proroku Je-
remiášovi. Knížka patří mezi 5 svá-
tečních svitků a je čtena při boho-
službách na památku jednoho z prv-
ních holocaustů v Palestině, a poz-
ději jako připomínka zničení chrá-
mu Římany v roce 70. Co však z její-
ho poselství promlouvá k nám po
staletích? Především platí, že bolest-
né události vyvolávají krizi víry,
někdy se říká nedověru. Lidé se pak
ptají: Proč to Bůh dopouští? A tu
bibličtí svědkové odpovídají: Pro-
tože jste Hospodinem pohrdli a
smlouvu s ním nezachovávali. Je až
ku podivu, že ani Jeremiáš, ani
Komenský nesvádějí vinu na cizí
moc a násilí, ale pokorně vyznávají
viny své. Vnější okolnosti jsou pro
oba muže víry toliko znamením
Božích soudů, které je třeba pokorně
přijmout. Kdo se toho odváží, nad
ním se Hos-podin slituje. Knížka
plná bolu tak končí nadějí : V ruce
tvé poroučíme ducha svého, byť se i
svět podvracoval. Tys nás vykoupil,
Bože silný a věrný. (Ž 31 a 46 )
Křesťanská tradice čítávala Pláč
Jeremiášův o pašijním týdnu jako
svědectví o lidské nevůli a neochotě
přijmout Ježíšovu zvěst o blízkosti
Božího království. Platí to vlastně
dodnes, a to bez ohledu na množství
náboženských proudů v křesťanství.
Když JAK v listopadu 1670 umíral,
měl svět jinou podobu než na sklon-
ku předchozího století, v němž se
narodil. Z Čech zmizela jména šle-
chtických rodů, které hájily refor-
mační odkaz. Na místě pánů z Kraj-
ku, Žerotínů a jiných se ujímají kon-

fiskátů rody rakouské, španělské,
italské a německé. Zatímco Komen-
ský pláče, jiní se radují. Jak je to 
s Božími soudy a spravedlností v dě-
jinách? Jako by v nich Bůh už neměl
místo. Ale ne, říká Komenský. I kdy-
bychom byli v jámě smrti jako Da-
niel, nepřestaneme čekat na Božího
Dareia. Tak silná byla Komenského
víra, zakládající nehynoucí naději,
jak to zdávna doznívalo z listů Pav-
lových i ze stránek starozákon-ních
proroků. A k víře i naději se pojí také
třetí z pavlovské trojiny – láska. Na
prvním místě láska k pravdě Boží
čisté – píše v Kšaftu. Kde jinde než 
v Písmu pečlivě překládaném a revi-
dovaném ji nalezneme? Na druhém
místě pak láska k zemi, z níž vyšel:
Živ buď národe, posvěcený v Bohu,
a neumírej! Pro Komenského to ne-
byl nacionalismus, jak se zvolna za-
čal rodit, ale vzpomínka na velké
postavy české reformace, které při-
pomíná – Hus, Chelčický, Biskupec
a jiní. Rozuměl svému národu jako
obdobě Božího Izraele. V samém
závěru Kšaftu radostně vyznává:
Blahoslavený jsi, Izraeli. Kdo jest po-
dobný tobě, lide vysvobozený skrze
Hospodina, jenž jest pavéza spomo-
žení tvého a meč důstojnosti tvé. 
Co asi zahlédly unavené oči poutní-
ka, když je 15. listopadu 1670 napo-
sledy zavíral? Nevíme. Pláč Jere-
miášův však bude ještě dlouho znít
nad českou kotlinou a také u Zdi
nářků v Jeruzalémě zní dodnes. Svět
zůstal trvale ležet ve zlém. Ve zlém
před očima Hospodinovýma. Vždyť
poslal Syna svého na svět, ale svět
ho nepřijal. Do Pláče Jeremiášova
zaznívá pláč Petrův na nádvoří
synedria, i pláč žen pod křížem. Co
bude s námi, když on, který hříchu
neučinil, takto umírá? Co bude s
námi, když ani slovo Vzkříšeného
nedochází sluchu?  Jen víra pokorná
a kající slyší: Nebojte se, já jsem pře-
mohl svět. Amen.  

František Pavlis

SeNioRát BRNěNSKý

Českobratrská církev evangelická

BOSKOVICE – Ne 9.30 h
Hybešova 9, a f. Pavel Freitinger
BRNO-HUSOVICE – Ne 9 h
Netušilova 720/26, p. Brno 14, f.
Štěpán Hájek
BRNO-ŽIDENICE – Ne 9 h
Konečného 6/8, p. Brno 15, f. Pavel
Kašpar, f. Marta Žídková
BRNO I – Ne 8.30 h + 10 h 
Opletalova 600/6, p. Brno 2, f. Jiří
Gruber, f. Olga Tydlitátová
BRNO II – Ne 9 h
Lidická 719/79, f. Alexandra Hause-
rová, f. Martin Horák
BřECLAV – Ne 8.45 h
nám. Svobody 2056/14, f. Jan Zá-
mečník
DAMBOřICE – Ne 9 h
Dambořice č. 73, f. Jana Gruberová
HERŠPICE – Ne 9.30 h
Heršpice č. 117, p. Slavkov, f. Jarmi-
la Řezníčková
HRABěTICE – Ne c 9.30 h (Jevišovka)
Šanovská 304, a f. Ondřej Titěra
HUSTOPEČE U BRNA – Ne 10 h
Masarykovo nám. 390/4, j. Kateřina
Rybáriková, a f. Ondřej Macek
KLOBOUKY U BRNA – Ne 9.30 h
Brněnská 30/218, f. Luděk Korpa
MIROSLAV – Ne 8.30 h a 19 h (L)
Husova 67/44, f. Ondřej Titěra
MORAVSKá TřEBOVá – Ne 9 h
Svitavská 961/40, f. Ivo David
NIKOLČICE – Ne 8.30 h
Nikolčice č. 70, j. Kateřina Rybári-
ková, a f. Luděk Korpa
NOSISLAV – Ne 9 h (nešpor 17 h)
Masarykova 156, f. Ondřej Macek
OLEŠNICE NA MORAVě – Ne 8.30 h
Rovečínská 131, f. Tomáš Jirků
PROSETÍN U BYSTřICE N. PERNŠTEJNEM
– Ne 10 h
Prosetín u Bystřice n. Pernštejnem 
č. 44, f. Jaroslav Coufal
ROVEČNé – Ne 9.30 h
Rovečné č. 174, f. Ondřej Ruml
SILůVKY U BRNA – Ne 8.30 h
Kopaninky 184, f. Martina Kadle-
cová
SVITAVY – Ne 9.30 h
Poličská 3, f. Filip Keller
VANOVICE – Ne 9 h
Vanovice č. 60, f. Pavel Freitinger, f.
Lenka Freitingerová
VESELÍ – Ne 9 h
Veselí č. 21, p. Rovečné, a f. Ondřej
Ruml, j. Martin Litomiský
ZNOJMO – Ne 10 h
Rudoleckého 928/15, f. Jana Špina-
rová

Církev bratrská

BRNO BETANIE – Ne 10.30 h 
(Betlémský kostel ČCE) Pellicova 6a,
1.k. Petr Dvořáček, 2.k. Aleš Kratochvíl
BRNO KOUNICOVA – Ne 9 h
Kounicova 15, 1. k. Jan Asszonyi, 
2. k. Daniel Komrska
BRNO KRáLOVOPOLSKá – Ne 10 h
Královopolská 810/74, Brno Žabo-
vřesky, k. David Kubíček
KYJOV – Ne 9.30 h
Urbanova 716, k. Mirko Tichý
LETOVICE – Ne 9 h
Okružní 13, k. Zbigniew Lipus
TřEBÍČ – Ne 9.30 h
Jungmannova 16, a k. David Kubíček

Evangelická církev metodistická

ARCHA BRNO – Bystrc - Ne 9.30 h
Lýskova ul., f. Jana Křížová
ZNOJMO - Ne 9.30 h
Chelčického 774/2, 1. patro
f. Pavel Kuchynka

Bratrská jednota baptistů

BLANSKO – Ne 9 h
Svatopluka Čecha 11, k. Michal Pe-
tratur
BRNO – Ne 9 h
Smetanova 20, k. Pavel Coufal

Bohoslužby
SDRUŽENÍ ExULANT srdečně zve
na každoroční konferenci, kterou
pořádá pro připomenutí význam-
ných událostí z dějin české refor-
mace.  Bude probíhat 12. a 13 října
2013 v modlitebně BJB ve Viký-
řovicích, Šumperská 272 (asi 120
m od železniční zastávky Vikýřo-
vice směrem na Šumperk).  Začá-
tek konference je v sobotu v 10 h.
V sobotu se v polední přestávce
uskuteční valná hromada občan-
ského sdružení.

* * *
EKOLOGICKá SEKCE ČESKé KřES-
ťANSKé AKADEMIE zve na boho-
službu vděčnosti za stvoření, kte-
rá se bude konat 8. 10. 2013 
v 18.00 h v  rotundě Nalezení sv.
Kříže na Starém Městě pražském.
Kázat bude biskup Starokatolické
církve Dušan Hejbal. Před boho-
službou od 17.30 h proběhne vy-
hlášení výsledků výtvarné soutě-
že na téma „Život se rodí ze smrti“.
Na toto téma bude po bohoslužbě
(přibližně od 19 h) následovat bese-
da s Mgr. Kateřinou Jančaříkovou.

JNe

Pláč jeremiášův a české dějiny

Jsou dva ostrovy, kde se ještě
můžeme svobodně nadechnout. To
není pohádka. Je otázka času, kdy
oba ostrovy zaplaví přítomnost
nebo budoucnost. Jedním z ostrovů
je univerzita (resp. univerzity), dru-
hým je církev (resp. církve). Oba
ostrovy ještě nabízejí a slibují mož-
nost svobody v obrovském oceánu.
Univerzita má tu svobodu akade-
mickou, církev obecně lidskou,
křesťanskou. Ale brzy asi bude po
svobodě. Ekonomika a trh vytváří
takové podmínky, že „svobodně“
se bude lze zabývat, bádat a provo-
zovat pouze to, co je komerčně
úspěšné, co „vynáší“ a co se v trž-
ním světě očekává. O univerzitách
mluvit nechci, protože nejsem uči-
tel. Ale o církvích, přesně o ČCE

mluvit mohu, protože tam ještě
stále působím. Ale i teologická
fakulta (ETF), která církvi (církvím)
slouží, je vlastně též součástí uni-
verzity, která vychovává nové
bohoslovce a nastaví ještě trochu
jiná pravidla, než jaká vyžadují
třeba někteří konzervativní členové
ČCE. Příštími změnami se možná
ještě více změní „konfesní“ úzus, v
jakém žije teologická fakulta v uni-
verzitě. Změní se i ČCE? Myšlení
nových bohoslovců bude možná
jiné, než jaké očekává vedení církve
nebo sbory. S proběhnuvší odlukou
za pár let možná nastane obrovské
napětí mezi myšlením nových stu-
dentů teologie - adeptů o kazatel-
ská místa v ČCE, a sbory – církví,
která bude chtít udržet klasické a

standardní pořádky. Evangelická
církev je s univerzitou spjata přece
jenom víc než v jiných tradicích.
Jaká je budoucnost ČCE?
Jsou dva ostrovy, kde se dá stále
ještě žít trochu líp než jinde. Oceán
času, přítomnost i budoucnost
obklopuje a zaplavuje pevninu. Ale
i pod vodou je možno žít svébyt-
ným životem. I pod vodou je život.
Jedno však pod hladinou není:
nehoří tam oheň.

Otto Miklík

Pozvánky

dva ostrovy
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NaBídKa
PaMětNíCh Medailí

Ve spolupráci Misijní provincie
Jednoty bratrské (Ochranovský se-
niorát při ČCE) a obce Kralice nad
Oslavou byla provedena ražba
medailí s názvem „Pamětní medai-
le k 400 letům od poslední edice
Bible kralické“. Ražba byla prove-
dena v České mincovně.  Medaile je
určena pro všechny zájemce, kteří
by chtěli pamětní upomínku k 400
letům Bible kralické, nebo dárek
pro své blízké,
případně k roz-
šíření své sběra-
telské sbírky.
Koncept medaile
je vytvořen z pů-
vodních před-
loh. 
Averz je zpraco-
ván jako úvodní
text k Bibli kra-
lické. 
Reverzní strana
obsahuje frag-
ment Komenského obrazu s moti-
vem ražby Bible.
Medaile jsou raženy v drahém i
nedrahém kovu. První verze o veli-
kosti 34mm a váze jednoho těžkého
šekelu, tedy 16g v ryzím stříbře Ag
999. Medaile je balena v kapsli a
plastové etuji včetně certifikátu. 
Cena je 890 Kč včetně DPH.
Pro tuto velikost byla zvolena také
levnější verze v nedrahém kovu
MS80. Medaile je balena v kapsli a
plastové etuji včetně certifikátu. 
Cena je 160 Kč včetně DPH.
Pro sběratele je také vyráběna vari-
anta medaile ve velikosti 37mm o
váze 1 unce, tedy 31,1g. 
Varianta v ryzím stříbře Ag 999.
Medaile je balena v kapsli a sameto-
vé etuji včetně certifikátu. 
Cena je 1390 Kč včetně DPH
Varianta v ryzím zlatě Ag 999,9.
Medaile je balena v kapsli a sameto-
vé etuji včetně certifikátu. 
Cena je 39960 Kč včetně DPH.

Medaile je možné objednat na tele-
fonním čísle:  730 820 904
Byla také zřízena emailová adresa:
biblekralicka400@gmail.com

Zboží lze také objednat online na
stránkách eshopu: 
http://eshop.mintglass.cz/

Pavel Kameník

heSla jedNoty BRatRSKé 2014 
vyšla letos kvůli oslavám výročí Bible kralické dříve. je to tra-
diční vydání ochranovského seniorátu při čCe (Misijní provin-
cie jednoty bratrské), z německých losungen 2014 do češtiny
převedl Miroslav Matouš. 
Cena zůstává stejná jako loni: 
brožované vydání 50,- Kč, ručně vázaná 90,- Kč. 
K dostání v křesťanských knihkupectvích, evangelických sbo-
rech či přímo u vydavatele: 
Petr heřman – dÚloS, Malá štěpánská 6, 120 00 Praha 2; 
mobil 607 725 481, e-mail: hesla@dulos.cz. 
od 10 ks výše množstevní sleva 20% a poštovné ani balné se
neplatí.


