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“Zde stojím a nemohu jinak” měl
pronést v důležité situaci svého vy-
znavačského zápasu Martin Luther.
My dnes neslýcháme mezi námi
mnoho takových výroků, což je po-
zoruhodné vzhledem k tomu, že
jsme právě vysypali hlasy z uren a
vykročili z období volební kampaně
do období oslav a kocoviny. Právě
volby bývaly příležitostí k doslova
záplavě prohlášení míněných tak
smrtelně vážně jako dříve přísaha:
Křesťan volí vždy napravo. Postav-
me hráz totalitě. Nebudu nikdy
volit komunisty. Kdysi dávno se u

nás ve sboru do krve pohádali klau-
sovci a zemanovci. Musel jsem to
vyřešit tím, že jsem jedny poslal
uklízet kostel a druhé pohrabat pro-
stranství kolem kostela.
Letos se typickou otázkou stalo:
“Nevíš, koho mám volit?” a typic-
kým konstatováním kostelového
člověka, že od voleb nic neočekává.
To už moje babička říkala, že tam
jsou všichni kvůli korytu a který to
myslí upřímně, ten se mezi nimi
rychle zkazí.
To by mohla být z hlediska poža-
davků dnešního textu potěšitelná
situace, protože jsou všichni naladě-
ni docela antipřísahově. Nejen v po-
pulárním televizním seriálu “Jistě,
pane premiére” se praví: “Na tisko-
vé prohlášení se nepřísahá,” ale ve
veřejných věcech se nepřísahá vů-
bec.
Jsem daleko klidnější, pokud se mo-
hu pod povrchem politického kvasu
opřít o skrytou a nevolební stranu
těch, jejichž slovo je “ano, ano, ne,
ne”. Takoví lidé bezpochyby existu-
jí, protože Pán Bůh tu má skryté
semeno lidí, kteří ještě rozlišují mezi
Slovem a slovy, a proto svými vlast-
ními prohlášeními šetří. Rád si po-
dám ruku s člověkem, o kterém
vím, že bude držet slovo a když si
něco slíbíme, nepotřebujeme na to

papír. Raduji se z lidí, kteří v duchu
apoštolově tráví svá setkání tím, že
přemýšlí o všem, co je pravdivé,
čestné, spravedlivé, čisté, co má do-
brou pověst, co se považuje za
ctnost a co sklízí pochvalu (podle
Fm 4,8).
Pouze jedno slovíčko mě i v nejsva-
tějším prostředí zneklidňuje, a to je
slůvko “nikdy”. Nikdy nebudu ni-
kam kandidovat, nikdy nebudu
politikům důvěřovat. Někdy to bý-
vá realistické konstatování, že člo-
věk je unaven opakovanými naivní-
mi pokusy napravit svět a bolí ho
prsty, protože přes ně dostal mno-
hokrát rákoskou. Nicméně se bojím,
že nás dostihují přísahy formou
antipřísah, že už nikdy nikomu ne-
budeme loajální, nikdy od nikoho
nebudeme očekávat léčení veřej-
ných nemocí světa, protože potom
přijdou cynikové a řeknou, někdo si
za vás ruce špinit musí a máte tako-
vou vládu, jakou si zasloužíte.
Přemýšlím o tom, kdyby opravdu si
Pán Bůh povolal ke správě věcí
veřejných lidi, kteří by neslibovali,
sloužili a jejichž slovo by bylo “ano,
ano, ne, ne”, zda bychom si toho ve
společenství svatých skeptiků zavá-
zaných antipřísahami vůbec všimli.

Miloš Hübner
farář ČCE v Trnávce a v Přelouči
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Byl to podivuhodný svět, všude se v
něm ozývala nespokojenost, která
signalizovala brzkou změnu. Dosud
byl svět rozdělen, jednotlivé státy a
národy žily ve svých hranicích, které
nepřipouštěly, aby do nich pronikly
cizí myšlenky s jejich propagátory.
Byl to svět ještě před utvořením řím-
ské říše (8. století před Kristem – 7.
století po Kristu) a před Alexandrem
Velikým, jenž zemřel roku 323 před
Kristem. Národní náboženství
vytvářelo tu nejsilnější překážku cizí
náboženské misii. To se podstatně
změnilo, když římská civilizace a
řecká filosofie dostaly možnost
zúčastnit se zápasu o nové nábožen-
ství a nové státní pořádky. Stará
náboženství přestala uspokojovat
lidské touhy.
Řecká filosofie vypracovala koncept
Pravdy a objevila člověka jako nové
téma k přemýšlení. V Athénách
vypracovali Logos - Slovo jako prin-
cip humanismu i jako rozum, který
řídí celý vesmír. Řecké téma člověka
a logu se nám jeví jako blízké zvláš-
tě biblickému Janovi s jeho Prolo-
gem (J 1,1-14), avšak podobnost při
bližším ohledání zmizí. Nicméně i
ona zdaleka tuší příchod nové doby.
Spíše však než novou dobu lidé
čekali příchod Vykupitele, od něhož

očekávali víc než vnější vysvoboze-
ní, neboť ve svém svědomí cítili tíhu
hříchu a viny tak, že potřeba celko-
vého vysvobození se cítila palčivěji
než kdy dosud.
Šíření křesťanské víry se nemuselo
spoléhat toliko na svou vlastní sílu a
strategii, před ní se ucházela o slyše-
ní židovská diaspora a většinou byla
přijata. Mohla po celém tehdy zná-
mém světě vystavět své synagogy,
místa, kde se židé shromažďovali
každou sobotu ke své bohoslužbě.
Pavel, apoštol křesťanské víry, šel 

v jejich stopách. Je dobře známo, že
se obvykle zastavil právě tam, kde
se židé shromažďovali (Sk 16,11-15)
a neostýchal se získat mezi nimi
zvláště ty, kdo ještě nebyli plnopráv-
nými členy židovské synagogy. Ži-
dovská misie značně pomohla křes-
ťanské misii na počátku, aby se
mohla rychle rozvinout. 
Druhou příznivou skutečností byla
civilizace římské říše: silnice, které
vystavěli římští vojáci, přispěly ke
sjednocení světa. Vesele se cestova-
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Každý si toho všiml: vinobraní, dožínky, dočesné, výstavy ovoce a zele-
niny, burčák. Tradičně se takové slavnosti chápaly jako vyjádření vděč-
nosti za úrodu. Bylo tomu tak odevždy. V Egyptě holdovali životodár-
nému Nilu, v Palestině Izraelci měli jen skromňoučký Jordán a byli
vděčni za déšť, který tolik potřebovali. Pelištejci si jej dokonce zbožnili
do moci zem oplodňujícího Bále, zatímco Izraelci vyjadřovali svou
vděčnost Hospodinu z prvotin sklizně. My jsme nyní mnohem více od-
trženi od přírody a zemědělství. Dnes to je docela jiné, než jen dvě - tři
generace před námi. Sotvakdo z nás umí zabít berana. A jak se mlátí a
mele obilí, to ví stěží někdo z nás. Možná z příležitostné návštěvy skan-
zenu. Navíc dnešní zemědělci nevědí, jestli se mají radovat z velké
sklizně: cena obilí jde dolů. Jindy je zase uměle spotřeba obilí vyhnána
nahoru, snad i výrobou biopaliva. Problémem je i nadprodukce. Jak se
potom z úrody radovat? Dokonce v přetechnizovaném světě se urodí
tolik, že v Evropské unii se udělují kvóty zemědělcům, kolik plodin
smějí osít a sklidit. Naše cukrovka zaplakala, když byly nasazeny kvóty
a uměle i zištně likvidovány cukrovary. Někdy se platí dotace i za to, že
se pole neosela. Spekulanti pole koupili a nic nezaseli, zisk byl jistý.
Zemědělců je mezi námi zlomek oproti minulosti. A to jak v Polabí, tak
na Hané. Den díkůvzdání za úrodu jakoby ztratil motivaci. Možná i
zapomínáme prosit za vše, co potřebujeme k normálnímu životu.
Neváhejme však Pánu Bohu poděkovat za chléb a vše dobré, co přijí-
máme včera, dnes i zítra.

Jan Kašper

vděčnost?

Dary na tiskový fonD
k dnešnímu dni jsme od začátku roku obdrželi finanční pří-
spěvky od těchto bratří a sester, kterým velice děkujeme:

Hanus Ladislav – Horní Holetín 2 13.000 kč
Chalupník Josef ing. 500 kč
Chán Bohumil – Praha 10 2.000 kč
manželé košťákovi – Černošice 200 kč
Mareček Miroslav – Praha 4 2.000 kč 
Marečková Marie 120 kč
Mařasová Marie – Švýcary 300 kč
Petrilák Luděk 800 kč
Preczek františek 500 kč 
rádlová Marta – Domov důchodců Praha 8 500 kč
soušek Zdeněk thDr. - Pelhřimov 2.000 kč
manželé Šťastní – kutná Hora 4.000 kč
vandas Jiří – Příbram 1.000 kč 
vávrová Marie 500 kč
vojtíšek Zdeněk - Praha 10 200 kč
voříšková Lydie – Ledeč nad sázavou 3.000 kč

Církev bratrská – Praha 5 smíchov 2.800 kč
farní sbor ČCE – Lysá nad Labem 1.490 kč

Vážení čtenáři,
i přes značné obtíže na začátku roku (bankrot jednoho z našich distri-
butorů), jsme na tom s finančními prostředky o poznání lépe než v uply-
nulých letech. Proto jsme také tentokrát nemuseli naléhavě žádat o při-
spění, abychom mohli vůbec vydávat další čísla.
Jsme však velice vděčni všem dárcům, kteří si uvědomují, že naše pro-
středky i tak jsou omezené, a v průběhu roku na nás pamatují svými
obětavými příspěvky. Velice všem děkujeme, je to pro nás vítaná
pomoc!
Při našich možnostech jsou vaše dary na tiskový fond důležitým zdro-
jem pro další vydávání. Ale také by bylo do budoucna pomocí, kdyby
neklesal počet předplatitelů, ale naopak vzrostl. Máte-li možnost oslo-
vit někoho ve svém okolí - sboru, rodině - a pomoci nám získat dalšího
odběratele, bude to dobrá služba pro další vydávání Evangelického
týdeníku - Kostnických jisker. 

Bohumil Kejř
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BiEnáLE Pro Diakonii v Brně
Od 13. do 17. listopadu 2013 bude v Brně probíhat IV. ročník projektu
Bienále pro Diakonii, který pořádá Diakonie Českobratrské církve evan-
gelické. Volným tématem letošního Bienále je „Otevři oči mé, abych
spatřoval divné věci“. Akci zahájí v prostorách Blahoslavova domu
koncert Jana Budaře, následovat bude dobročinná aukce.
„Této charitativní akci věnují domácí a zahraniční umělci svá díla, která
budou prodávána a dražena na dobročinné aukci. Výtěžek poputuje na
výstavbu Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením a seniory
v Nosislavi,“ přibližuje akci její hlavní koordinátorka Anežka Luklová.
Každý večer si návštěvníci budou moci zakoupit výtvarná díla, která
jejich tvůrci věnovali bez nároku na honorář, a podpořit tak činnost
Diakonie a výstavbu Chráněného bydlení v Nosislavi. „Jedním z důvo-
dů, proč organizujeme Bienále, je také zviditelnění činnosti Diakonie.
Brněnská pobočka navíc slaví dvacet let, chtěli bychom to tedy tímto
způsobem oslavit, propojit a přitom nabídnout zajímavé kulturní akce,“
vysvětluje ředitel brněnské Diakonie Jan Soběslavský.

podle www.e-cirkev.cz

vyJáDřEní k ProJEvůM rasové a EtniCké nEnávisti v naŠí ZEMi
Věříme, že všichni lidé jsou Božími dětmi, a to bez ohledu na barvu
pleti, kulturu a společenské postavení. 
Záleží nám na tom, aby naše země byla svobodným a bezpečným pro-
storem pro každého, kdo tu chce žít. My sami chceme být otevřeným a
tolerantním společenstvím.
Jsme přesvědčeni o tom, že naše společnost není ohrožena romskou ani
jinou národnostní menšinou ani jakoukoli jinou sociální skupinou,
nýbrž násilím a agresivitou, ať už k nim sahá kdokoli, vědomým lha-
ním, manipulováním, zneužíváním moci, lhostejností a hloupostí.
V Praze dne 2. října 2013

Staršovstvo evangelického sboru v Praze 6 – Střešovicích
www.evangnet.cz 

lo. Byli lidé, kteří dvanáctkrát prošli
cestu z Jeruzaléma do Říma. Podí-
vejte se na mapu, abyste zjistili, co
znamenala jedna cesta po souši 
z jednoho středu světa do druhého.
Římské právo a římská policie a
ovšem i řečtina, která se stala společ-
ným jazykem, umožňovaly volné
cestování a zvěstování evangelia.
Byl to právě ten jazyk, jímž je napsán
Nový zákon a jímž mluvili křesťané.
Ježíšovo evangelium se tedy k nám
nedostalo v tom jazyce, jímž Ježíš
mluvil (mluvil aramejsky), nýbrž 
v lidovém jazyce, v řečtině, jíž se 
v tehdejším světě mluvilo. 
Pro rozšíření zvěstování a víry to
byly příznivé podmínky, které stěží
lze přiznat náhodě. Bůh jistě sledo-
val rozšíření a známost evangelia,
jemuž připravoval cestu do světa.
Připravil svět tak, aby apoštol na
svých cestách mohl vědět, že zvěstu-
je evangelium podle Boží vůle. Tři
misijní cesty apoštola Pavla nemoh-
ly ztroskotat, i kdyby Pavel sám 
v Římě přišel o život: dokonal Boží
dílo, ne svoje. Dva roky strávil v Ří-

mě v najatém bytě: zvěstoval Boží
království a učil všemu o Pánu Ježíši
bez bázně a bez překážek
(Sk 28,31). Tak nadějně končí pisatel
Skutků apoštolů svou zprávu o
Pavlově misijním díle, aby povzbu-
dil další zvěstovatele i kazatele
evangelia.
Napadlo vás jako mne otázat se, kdy
Bůh začne ve světě jednat: čeká, až je
vhodný čas, anebo jedná ve chvíli,
kterou si pro své jednání připravil?
Jinými slovy, je Bůh pánem času,
nebo je to naopak? Biblické svědec-
tví je v tom zcela jasné: „Když se
Bohu zalíbilo, poslal svého Syna“
nebo „když se naplnil stanovený
čas, poslal Bůh svého Syna“ (Ga 4,4).
Z toho rozumíme, že Bůh je pánem
času, když se mu zalíbí, přijde. Určí
dopředu čas a když se jím stanovený
čas naplní, začne ve světě jednat. Je
nad časem, není v něm, stvořil jej,
mezi jeho dary, kterými obdařil tuto
zemi, je také dar času. Plností času
rozumíme chvíli, kdy určený čas
vypršel. V tom, co se potom děje,
můžeme rozeznat setkání dvou ele-
mentů. Toho nadčasového Božího

rozhodnutí a skutečnosti našeho his-
torického času, jinak řečeno: Boží
rozhodnutí se uskutečňuje v datova-
telném čase. Celý náš svět byl právě
tak stvořen: nadčasové Boží rozhod-
nutí se v čase proměnilo v hmotný,
materiální svět. 
Žijeme v čase přípravy těch událos-
tí. Byl to zvláště ten čas, který při-
pravoval narození Ježíšovo. Perský
král Kýros propustil izraelský lid
zavlečený do Babylóna, svědectví
Písma mluví o tom králi jako povo-
laném Hospodinovu, který splní
záměr proti Babylónu (Iz 48,14).
Od dávných počátků připravuje
Bůh plnost času, kdy chce darovat
světu spásu. Když se to stalo a Boží
záměr se uskutečnil v dějinách, ne-
lze tomu rozumět jako prostému
výsledku náhodných, dějinných
událostí: Bůh byl při díle. Jinak by
byl izraelský lid zahynul v zajetí a
Herodesovi by se podařilo mezi toli-
ka zamordovanými dětmi zamordo-
vat i Ježíše. Strašné pomyslet! Mys-
leme raději na to, jak Bůh jednal a
jedná v dějinách k naší záchraně.

Josef Veselý
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Rabbi Ovadia Josef (1920-2013),
nejvyšší rabín, odešel navždy. Při-
šlo snad čtyřikrát více lidí než na
pohřeb „otce“ palestinského lidu Já-
sira Arafata v listopadu 2004. Rab-
bimu Ovadiovi Josefovi prokázalo
poslední poctu 850 tisíc lidí – možná
jich byl dokonce milion. Rovněž při
pohřbu zavražděného izraelského
ministerského předsedy Jicchaka Ra-
bina se Jeruzaléma zmocnilo ochro-
mení. Avšak tehdy, v listopadu
1995, šlo o obřad zorganizovaný do
nejmenších podrobností, s účastí
státníků a hodnostářů z celého
světa. Tentokrát – 7. října 2013 – se
příčinou několikahodinového ochro-
mení hlavního města Izraele stala
spontánní masová demonstrace ná-
roda. Policii i bezpečnostní složky
úplně zaskočil bouřlivý nápor lidí,
který propukl hned poté, co klinika
Hadassa ve čtvrti Ejn kerem vydala
zprávu, že „rabbi Chaim Ovadia
Josef zemřel dnes ve 13.20 h ve věku
93 let“,. Pohřeb konaný podle židov-
ského zvyku hned v den úmrtí se stal
nejmasovějším shromážděním lidí 
v dějinách Jeruzaléma. 
Kdo byl tento muž, díky němuž se
dalo na pochod tolik lidí? Někteří
ho pomlouvali, že je to šarlatán,
mulla, šašek, talentovaný kome-
diant – jiní v něm naopak oslavova-
li „Mojžíše naší generace“, „zázrak
naší doby“, „největšího rabbiho Iz-
raele“ či „živoucí Tóru“. Premiér
Benjamin Netanjahu označil Ova-
diu Josefa za jednoho z „nejmoud-
řejších mužů našeho pokolení“. 
V roce 1920 se Jaakovi a Georgii
Jussefovým v Bagdádu narodil syn,
jemuž dali rodiče arabské jméno
„Abdulláh“ – „Služebník Boží“. O
čtyři roky později se rodina vystě-
hovala do země Izrael, která tehdy
byla britským mandátním územím
Palestina. V Jeruzalémě tento chla-
pec, který nyní sám sebe nazýval
pouze „Ovadia“ – „Služebník Pá-
ně“, studoval na ješivě (talmudické
škole) „Porat Josef“. Rodina byla
chudá a Ovadia jim musel od dět-
ství pomáhat, aby se udrželi při
životě. Učitelé brzy zjistili jeho mi-
mořádná nadání – vždyť jako deví-

tiletý napsal svůj první výklad
Bible a ve dvaceti se mu dostalo ra-
bínské ordinace; poté sloužil v le-
tech 1947-1950 jako soudce na ká-
hirském rabínském soudu. Závratná
kariéra jej dovedla až k postavení
vrchního sefardského rabína Izraele.
Tento úřad zvaný „Ríšón le Ción“ –
„První na Siónu“ – zastával v letech
1973-1983. Poté již nevykonával
žádnou úřední funkci. V uplynulých
třech letech jej veřejnost znala pře-
devším jako duchovní hlavu hnutí
Šas a „králotvůrce“ na politické scé-
ně moderního státu Izrael. 
Co bylo tak zvláštního na tomto
starci, jemuž dokázali v posledních
letech rozumět pouze lidé z jeho nej-
důvěrnější blízkosti? Alespoň to
tvrdili, když předávali jeho posel-
ství veřejnosti. I když byla jeho slo-
va hebrejská, byla nezřetelná a tele-
vize k nim musela připojovat pod-
titulky.
Sotva který jiný jednotlivec měl 
v uplynulých desetiletích na izrael-
ský stát a společnost takový vliv
jako rabbi Ovadia Josef. Krom izra-
elského ministerského předsedy a
prezidenta státu se prakticky každý,
kdo v politice něco znamenal, snažil
získat jeho požehnání. Při obtíž-
ných rozhodnutích, ať už šlo o to,
zda zaútočit na Ïrán nebo přistoupit
na výměnu zajatců, radili se politi-
kové s rabbim Josefem. Proto nebyl
novinář Anšel Pfeffer tak docela 
v neprávu, když psal v srpnu 2012:
"Rabbi Ovadia Josef je jediný Iz-
raelec, který může rozhodnout o
tom, zda má jeho země vytáhnout
do války anebo ne." Není pochyb, že
tento muž, jenž nosil brýle šeříkové
barvy, zvláštní turban a třpytné
roucho, byl génius s fenomenální pa-
mětí. Jako velký učenec v oboru Tó-
ry napsal stovky knih. Budoucí léta
a desetiletí musejí prověřit, zda si
jako nesporně mimořádný mistr
"halachy", židovského náboženské-
ho práva, mezi velikány svého lidu
podrží trvalé místo.
Ovadia Josef byl charismatickou
osobností, dovedl spojit kompetent-
nost z hlediska obsahu s populistic-
kým způsobem vedení. Tomu, co

"maran" říkal, lid rozuměl. Podle
slov jeho příznivců mělo i politické
hnutí, jemuž rabbi Josef vdechl
život, jediný konečný cíl - vybudo-
vání světa, jehož středem je Tóra.
Ovadia Josef měl vzácné nadání vy-
tvářet vzájemné pojítko mezi růz-
nými hnutími v židovstvu, která
vlastně od sebe oddělují nenapravi-
telné spory. Právě on dokázal sjed-
notit židy z Orientu, kteří si přinesli
různé tradice ze světa sahajícího od
Íránu až po Maroko. Také aškenáz-
ští, tj. evropští židé mu prokazovali
nejvyšší úctu. "Revoluční" byla
však především obroda sefardské
kultury a společnosti v Izraeli. Josef
posloužil svému lidu, sefardským
židům, jimiž jejich aškenázští sou-
kmenovci často pohrdali a diskrimi-
novali je, k nové sebeúctě. Věnoval
přitom mimořádnou pozornost so-
ciálním nedostatkům, čímž si v iz-
raelské společnosti získal mnoho
nenáboženských příznivců ze všech
vrstev a etnik. To vše uměl spojovat
s obzvláštním důrazem na studium
židovského zákona a Tóry. Pod hes-
lem "dopomozme pradávné koruně
k novému lesku" spojoval své bri-
lantní halachické schopnosti s bo-
jem za práva nejnižších sociálních
vrstev. Rabbi Josef nacházel odvahu
k rozhodnutím, jimž se rabínské
autority po staletí vyhýbaly. Platí
to především o úsudcích týkajících
se uznání rozvedených, vdov a ne-
manželských dětí. Například po
Jomkipurové válce vydal mimořád-
né rozhodnutí, jímž téměř tisíc mla-
dých žen, jejichž muži byli nezvěst-
ní, osvobodil od postavení "aguny",
vázané ženy, a umožnil jim se po
uplynutí doby smutku znovu pro-
vdat.
Směrodatným bylo jeho rozhodnutí
v sedmdesátých letech, kdy Josef
povýšil "posvátnost života" nad "po-
svátnost země". To znamená, že za-
chování života jediného člověka je v
případě, že se obojí střetne, důleži-
tější než vlastnictví zaslíbené země.
Umožnil tak politikům vzdát se
země, pokud to zachrání život li-
dem. Takto schválil mírovou smlou-

rabbi ovadia Josef odešel navždy

Z církví doma i ve světě
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To, co musí člověka příslovečně
bouchnout mezi oči, je myšlenka, že
klíčovým prvkem je samotné rozdě-
lení. Teprve rozdělení totiž vyžadu-
je hledání ztracené jednoty a tím
samotný ekumenismus. Tento po-
střeh má ale jednu podstatnou vadu
na kráse, totiž falešný dojem, že
(obrazně řečeno) s údery kladiva,
kterými mladý doktor Martin přibí-
jel své slavné Wittenberské teze, při-
chází něco (1) principiálně nového a
(2) principiálně špatného. Předsta-
va, že církev představuje jednu or-
ganizaci s jednotným vedením, je
sice lákavá a má svoji logiku, ale
nemá oporu ani v historii, ani v teo-
logii. 
Od samého počátku, tedy již od dob
působení Pána Ježíše, vidíme, že
organizační jednota není ani reálný
stav, ani kýžený cíl, ke kterému by
bylo záhodno dospět. Ježíš Naza-
retský zakazuje bránit v působení
těm, kteří slouží stejnému cíli, ale
organizačně se straní (Mk 9,38n).
Činnost jednotlivých misionářů se
jen velmi volně váže na autoritu
nějakých vedoucích. Jáhnové jsou
vybráni ke službě u stolů, ale nevi-
díme jedinou situaci, kdy by to děla-
li. Místo toho káží – tedy činnost,
kterou měli dělat apoštolové. Pav-
lův příklad je pak naprosto charak-
teristický – s váženými kolegy udr-
žuje korektní vztahy, ale odmítá se
podřizovat jejich příkazům (maso
obětované modlám) a jde proti nim,
pokud mu dělají problémy v jeho
misijní práci (Antiochie, Barnabáš –
Ga 2,11-13). Jednotlivé Pavlovy sbo-
ry žijí každý svým životem a v růz-
né sborové struktuře. Nejsou vzá-
jemně propojeny žádnou nadsboro-
vou strukturou. Spojuje je jeden Pán
a Bůh, jedna víra, jeden křest, či
jinak řečeno – je tu jen společné
vyznání Ježíše jakožto Pána a Me-
siáše. Toto vyznání je udržováno
kazateli putujícími sbor od sboru a
opisováním a šířením Pavlových
listů. Po několik generací bude pro-
sté vědomí jednoty stačit i jako jasný
znak, který tuto jednotu stvrzuje. O
existenci nějaké církevní organizace,
která by tuto jednotu nějak vnějšně
a viditelně potvrzovala, nenajdeme
ještě dlouho ani náznak.

Církev není stromem, který vyra-
zil ze země o Letnicích jako jeden
kmen. Ano, je to oblíbené grafické
znázornění vývoje církve, které pak
nechává růst jeden hlavní kmen a 
z něj pak nechává vyrašit tu tlustší,
tu tenčí větve. Klasická poučka říká:
„Na každou otázku existuje jedno-
duchá, jasná, snadno pochopitelná,
nesprávná odpověď.“ Tak i na otáz-
ku po církevní jednotě a církevním
rozdělení nám obraz stromu s vět-
vemi nabízí výklad jednoduchý,
jasně pochopitelný, srozumitelný,
ale vnuká nám zcela falešnou před-
stavu o tom, jak to bylo.
Historicky se totiž stalo něco jiného,
než že by se církev snažila zachovat
jakýsi model z časů Ježíše a apošto-
lů. Tu jednu svatou apoštolskou cír-
kev, která vzniká o Letnicích. Před-
stava takovéhoto „vzniku církve“ je
až zpětná a pozdní interpretace
toho, co se o Letnicích událo, a je to
interpretace falešná. Nehledá, jak to
bylo tenkrát, ale snaží se obhájit sta-
tus quo mnohem pozdějších staletí.
Představě jedné církevní organizace
výrazně nahrál až rozpad Římské
říše. S rozpadem systému státní
struktury se církevní struktura stala
jedinou zárukou pořádku. Pokud
zůstanu u obrazu stromu, tak si cír-
kev přirovnejme k vyšlechtěné bon-
saji. Ve čtvrtém století už jsou pilně
vyštípávány a odřezávány nepoho-
dlné větvičky a kmínek je kroucen
tak, aby vyhovoval státním zájmům
nabídnout lidu jednotící ideu pro
zachování pořádku. Za kacířské ná-
zory vyhnanství, za pohanství trest
smrti. Časem i za kacířství (za prv-
ního popraveného heretika je někdy
uváděn Priscillianus z Avily †385).
Nu a pak jsou náhle drátky odstra-
něny – ale pokřivený kmínek se sám
od sebe hned nezmění. Můžeme
hovořit o myšlenkovém světě no-
voplatonismu, o přejímání pohan-
ských symbolů, svátků, ale jde i o
zcela formální věci! Církev se orga-
nizačně strukturovala podle toho,
jak byla dělena Římská říše. Nebylo
důvodu, proč se členit jinak. V po-
době diecézí a arcidiecézí pak toto
dělení zachová dál, i když už Řím-
ská říše není. Zachovává jazyk Řím-
ské říše – latinu, i když řeč lidu se

mění. Chrám zachovává podobu
baziliky, βασιλική στοά, tedy krá-
lovského sloupořadí, úřední budo-
vy antického světa. Církev se stala
připomínkou toho, jak dřív bylo
dobře, a poslední jistotou v nejistém
světě stěhování národů a vandal-
ských útoků germánských či jakých
hord.
Ten obraz bonsaje má samozřejmě
spoustu děr a much, ale v něčem je
přesný. Necháte-li bonsaj růst, stane
se z ní časem opět normální strom.
Proto je nutno čas od času drátek
vrátit, čas od času nějakou tu větvič-
ku přištípnout. Ve zmatcích 5., 6., 7.,
8. století církev stále víc planěla a
vracela se k původní rozptýlené
podobě. Světská moc římského bis-
kupa dosahovala tak metr a půl za
vrata jeho kostela a jeho moc nábo-
ženská stála a padala s tím, jaké
sympatie k němu ten který křesťan
choval. Tu a tam se některý z pape-
žů (a v dějinách za to dostal přído-
mek „Veliký“ nebo tak nějak) poku-
sil na tom něco změnit, ale úspěch
trvalejšího charakteru se nedostavil.
Jednotlivé místní církve žily velmi
nezávisle na jiných.
Musel se nejprve vrátit postoj po-
sledních císařů Římské říše, totiž že
jeden stát potřebuje jednotící ideu.
Potřebuje jednotné náboženství. 
S jednotným náboženstvím pak pů-
jde tento stát řídit a ovládat. Karo-
línskou renesanci v mocenské sym-
bolice zahajuje Karlův dědeček
Karel Martel tím, že zastavuje mus-
limy u Poitiers (732), a Karlův otec
Pipin III. Krátký pak nábožensko-
politicky tím, že daruje papeži jaké-
si územíčko kolem Vatikánu. Před-
stava o vládě nad velkou říší se spo-
juje s náboženskou otázkou, trůn a
oltář začínají žít v radostné symbió-
ze. Na renesanci Karolínskou pak
později naváže renesance Otonská,
jejíž politický program je teď již ne-
pokrytě odhalen i názvem nového
státního útvaru „Svatá říše římská“.
Náboženství a politika prorůstají a
splývají. Příznačná je snaha knížete
Rostislava o zřízení biskupství na
Velké Moravě. Jeho hledání v By-
zanci je otázka čiré politiky – jak se
trhnout od vlivu Ludvíka Němce,
který se orientuje na Řím. A císař

Michal dlouho nepřemýšlí, jestli mu
vyhovět, nebo ne. Odpověď je jasná!
Bulharsko se v té době politicky od-
klonilo od Byzance směrem k Ně-
mecku, tedy církevně k Římu.
Nebylo by na škodu najít si politic-
kého spojence ještě o kousek výš.
Spory o to, jestli tu bude liturgie
taková či maková a jazyk takový či
makový – to je jen slupka, která
skrývá hledání strategických part-
nerů a zabírání sfér vlivu. Jednotné
kněžstvo nabídne jednotnou ideolo-
gii a jednotná ideologie kompaktní
státní strukturu ne nepodobnou
ústavně garantované vládě jedné
strany, jak to známe z doby v po-
sledku stále ještě nedávné, ale dou-
fejme, že definitivně minulé.
Církev bohatě podporovaná státní
mocí, očišťovaná od kacířů i mus-
limské konkurence se ovšem začíná
vzmáhat a snaží se od světské moci
osvobodit. Udělat se tak říkajíc „pro
sebe“. Jestliže kdysi církvi napomo-
hl rozpad Římské říše, proč taktiku
nezopakovat?! Světskou moc je jistě
možno a záhodno využívat (tak jsou
papežem punktovány křížové vý-
pravy tu proti muslimům, tu proti
křesťanským kacířům), ale zároveň
jsou světští vládci rozeštváváni proti
sobě, neposlušní dáváni do klatby a
podporováni jejich konkurenti, aby
si tak světská moc zas tak nevyska-
kovala. Máme tu slavný boj o inves-
tituru, tedy na první pohled o to,
jestli dává korunu na hlavu císař
papeži či papež císaři, ale v praxi
hlavně o to, kdo má vliv na dosaze-
ní kněze, biskupa či arcibiskupa,
tedy církevní panáčky rozhodující
reálně v tom kterém místě. Snaha o
jednotu církve podřízené svatému
Otci je projevem politické snahy
centralizovat moc Říma a tuto cent-
ralizovanou moc si udržet.
Paralelně s tím se ale naše obrazná
bonsaj stále pokouší dostat do přiro-
zeného stavu. Projevem této snahy
je to, čemu se říká v zahradnictví
„vlk“, tedy výhonek, který vyroste
často přímo z kmene a žene se za
sluncem. Čím křivější je kmen, tím
zřetelněji takový „vlk“ ukazuje, že
přirozený směr je nahoru – k nebi.
Tak i na pokrouceném kmeni církve
tu vyraší větvička směrem k nebe-
sům, tu ze skrytých kořenů jakoby
přímo ze země vyrazí samostatný
výhonek, který navazuje na dávné
tradice zanesené nánosy staletí. 
V mnohém jsou to výhonky velmi
zplanělé. Vyroste-li na nich ovoce,
bude málokdy hned k jídlu. V mno-
hém ale představují skutečnou
podobu toho nejranějšího křesťan-
ství – organizačně i teologicky
nejednotného, stále ještě hledajícího,
ujasňujícího si, co to vlastně vůbec
znamená „být křesťan“, zároveň to
jsou společenství plná nadšení,
života, misijního zápalu a touhy po
Bohu, kdy ale se stejným nadšením
tu něco odmítají, tu něco přijímají –
a není vždycky špatné to, co odvrh-
li, a dobré to, co přijali. Takové
proutky a výhonky jsme schopni
vysledovat vlastně od samého po-
čátku snah o centralizaci. Ejhle, již
na stránkách Písma jsou zavrho-
vány skutky a učení Nikolaitů 
(Zj 2,6.15). Razance ale roste. Již ve
druhém století tu a tam a nejpozdě-
ji od velkých církevních koncilů –
tedy od roku 325 – jsou proklínáni
heretici a jejich následovníci. Mar-
kionovci, sabeliáni, montanisté,
donatisté, novaciáni, doketisté, mo-
narchisté přísní i adopcianističtí a

modalističtí, ariáni, nestoriáni, pela-
giáni i semipelagiáni, prisciliáni,
monofyzité, monotheltisté, pauliká-
ni, albigenští, bogomilové, valden-
ští, lollardi, pikarti, husité… Nu a už
se pomalu dostáváme až k té době,
kdy se doktor Martin chápe kladiva
a přitlouká své Wittenberské teze.
My ovšem v tuto chvíli zřetelně vi-
díme, že s příchodem luteránství
(budiž nám tento pojem v tuto chví-
li pojmem souhrnným pro všechny
reformační proudy) nepřichází nic
nebiblického, protože již v biblic-
kých dobách platila Pavlova myš-
lenka, že musí mezi vámi být i
různé skupiny, aby se ukázalo, kdo
z vás se osvědčí. (1 K 11,19). Potud je
prvním ekumenickým přínosem re-
formace, že obnovila tuto biblickou
pestrost.
S příchodem luteránství nepřichází
nic nehistorického, protože po celá
staletí tu navzdory snaze o centrali-
zaci moci takovéto skupiny vznika-
ly a někdy i přežívaly, jako např. 
v Asii a Africe předchalkedonské
církve či v Evropě valdenští .
S příchodem luteránství pak přichá-
zí něco veskrze dobrého, a to v síle,
jakou tento proud představoval.
Předchalkedonské církve se tak
říkajíc „udělaly pro sebe“ a valden-
ských bylo tak málo, že se až do
novověku museli skrývat. V lute-
ránství se proti mocenskému tlaku
jednotné církevní organizace koneč-
ně postavil tlak, který obstál a který
už nebyl buď zničen (jako albigenští
v jižní Francii), dočasně trpěn (jako
třeba český utrakvismus), či přežil,
ale měl jen okrajový význam (jako
proudy výše zmíněné). Ekumena,
ve které každý dostává Pavlem vy-
žadovaný prostor ukázat, jestli se
osvědčíme, nebo ne, to je výdobytek
až této reformační vlny. Protestovat
proti odpustkům dokázal kdekdo.
Ba i prohlásit, že poslušnost papeži
není nutná ke spasení a církevní
koncil je omylné lidské shromáždě-
ní (jako Luther 1419 v Lipsku). Ale
vytvořit hnutí, které obstálo a vytr-
valo, to už dokázal jen on. 
Jistě, že nejen sám, a jistě, že nejen
těmi Wittenberskými tezemi. Ale to
dnešní datum nám symbolicky uka-
zuje k síle, která otevřela dveře 
k hledání odpovědí na otázku, co je
jednota podle Boží vůle, jednota
podle svědectví Písma a nejstarší
církve. Jednota, která není založena
na mocenském centralizování, ale –
nu a teď už hledejme dál sami. V dí-
le Martina Luthera se nám otevírá
prostor k rozhovoru uvnitř jedné
církve Kristovy, v rámci které je mož-
no pravdu ne svévolně stanovovat,
ale hledat a nacházet.

Jaroslav Pechar
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Přínos reformace ekumenickému hnutí

vu, k níž patřilo vydání Sinaje
Egyptu. 
Své politické a náboženské odpůrce
nijak nešetřil; navážel se do nich
společensky účinnými výpady a
jadrnými výroky, zvlášť ve svých
večerních sobotních kázáních na
závěr šabatu. Například o svět-
ských židech řekl, že "opustili Tóru"
a "stali se z nich blázni". O poslan-
kyni za stranu Merec Šulamit
Aloniové prohlásil: "V den, kdy
zemře, by se měl slavit svátek." 
V uplynulém roce označil naciona-
listicko-náboženskou stranu "Židov-
ský domov", vedenou Naftalím
Bennettem, za "Pohanský domov",
ministerského předsedu Benjamina
Netanjahua poctil Ovadia Josef
hodností "slepé kozy".
Osobnost rabbiho Ovadii Josefa pů-
sobí stejně zářivě jako brokátové
výšivky na jeho slavnostním šatě. 
V roce 2005 prohlásil, že americký
hurikán Kathrina je trestem za no-
voorleánskou bezbožnost a za ná-
tlak Spojených států, který si vynu-

til ústup Izraelců z Pásma Gazy.
Roku 2001 označil Araby za "hady"
a "mravence". Řekl tehdy: "Je zaká-
záno mít s nimi slitování. Musíme
na ně poslat rakety a zničit je. Jsou
zlí a zasluhují prokletí." 
Již celá léta je jasné, že "maran" je
jedinou osobností, která udržuje
ultraortodoxně-sefardskou stranu
Šas pohromadě. "Teď se musí Šas
sám zcela obnovit a vynalézt" - pod
takovými a podobnými hesly vi-
dí komentátoři politické otřesy, 
k nimž asi dojde po smrti nejvyšší-

ho rabína. Co se stane se "stádem
bez pastýře", to teď neví nikdo. Ni-
kdo, kdo by převzal štafetu, není 
v dohledu. S tím, jak se bude dále
vyvíjet hnutí, jehož vliv na společ-
nost a politiku Izraele neměl v uply-
nulých desetiletích obdoby, to začí-
ná být napínavé.
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Pouhých 9 dní před 85. narozenina-
mi dokončil svůj životní běh bratr
PhDr. Radko Šťastný. Na smuteč-
ním oznámení bylo uvedeno: byl
pedagog, literární historik a čestný
občan Kutné Hory. Mohli bychom
připojit i další údaje: byl odborným
spisovatelem, básníkem duchov-
ních textů, ale především věřícím
člověkem. Kvůli své víře a ztotož-
nění se s myšlenkami T. G. Masa-
ryka či Jana Ámose Komenského
byl persekučně přeložen se záka-
zem publikační činnosti.
Radko Šťastný se narodil 17. 10.
1928 v Kutné Hoře, v níž prožil
většinu svého plodného literární-
ho a publicistického života, a ze-
mřel 8. 10. 2013 ve svém rodném
městě.
Vyrostl v rodině truhlářského děl-
níka a ve sboru Církve bratrské, 
v němž našel svoji budoucí manžel-
ku. Zde se setkal s vynikajícím teo-
logem a kazatelem Františkem
Urbánkem. Rád na něho vzpomí-
nal, protože kazatel Urbánek se
zajímal o výuku ve škole a procvi-
čoval s ním latinu. Tato jedinečná
osobnost utvářela jeho myšlenkové
a duchovní základy. Jeho život
poznamenalo už v mládí tragické
úmrtí jeho starší sestry Věry a po-
stavilo jej do zcela nové životní situ-
ace, v níž se musel ujmout vůdčí
role v rodině. V rodném městě vy-
studoval reálné gymnázium. Zva-
žoval studium teologie, ale dal se
zapsat na Filozofickou fakultu Uni-
verzity Karlovy v oboru český
jazyk a filozofie. Jeho učitelem a
vzorem byl profesor Jan Blahoslav
Čapek. Ve své dizertační práci se
zaměřil na svého předka Jana Era-
zima Vocela – básníka a zakladate-
le české archeologie. Zřejmě také
proto se stal členem Archeologic-
kého sboru Vocel.
Nejprve působil jako učitel Zá-
kladní školy v Hostinném, poté na
středních školách v Uhlířských
Janovicích a v Kutné Hoře. Z toho
10 let učil na gymnáziu v Kutné
Hoře, avšak pro své postoje byl pře-
ložen na gymnázium do Čáslavi,
kde působil až do roku 1988. Své
studenty tehdy seznamoval i se
skutečnostmi, které se do tehdejších
osnov nehodily. 
V roce 1991 se podílel na opětov-
ném odhalení pomníku T. G. Masa-

ryka, v období 1990 – 1994 byl čle-
nem zastupitelstva města Kutná
Hora a dva roky rovněž členem
městské rady.
Jeho literární tvorba je bohatá a
zahrnuje především tyto tituly:
Duchovní základy osobnosti TGM
(1991), Tajemství jména Dalimil
(1991), Čeští spisovatelé deseti sto-
letí (slovník) – 1974 a rozšířené
vydání 2001, Antologie z děl kutno-
horských spisovatelů – Kutná Hora
literární v roce 2003.
Spolupracoval a publikoval v časo-
pisech Český jazyk a literatura,
Česká literatura, Literární měsíčník,
revue Krásné město. Napsal více
než 200 článků a statí zejména o
starší české literatuře, např. o T. G.
Masarykovi, J. K. Tylovi, J. Orteno-
vi, J. A. Komenském, K. H. Borov-
ském, J. E. Vocelovi a také o Zdeň-
ku Koukolovi.
Jen velmi úzkému okruhu přátel je
známá jeho básnická tvorba. Už 
v mládí publikoval básně s duchov-
ním zaměřením v Českobratrské ro-
dině, časopisu Jednoty českobratr-
ské (dnešní Církve bratrské). O ně-
kolik desetiletí později napsal řadu
sonetů a básní nejen k různým příle-
žitostem rodinným i sborovým. Ně-
které z nich byly vytvořeny na přání
autora tohoto článku a interpretová-
ny zejména na sborových dnech
Církve bratské v Kutné Hoře.
Po zákazu publikační činnosti po-
býval zejména v letním období, jak
říkával, v „sázavské klauzuře“, ve
své oblíbené chatě ve Zlivi u Káco-
va nad Sázavou. Ve stínu lesa a za
šumění stříbropěnné Sázavy stu-
doval, připravoval články, psal
básně. Našel cestu k bratřím a
sestrám z Církve bratrské v Trho-
vém Štěpánově, kde zejména v ob-
dobí po roce 1991 občas sloužil 
v nedělních pobožnostech kázá-
ním Božího slova. I v této službě se
projevila jeho odbornost a poctivá
příprava.
V místním odboru Kostnické jedno-
ty měl jeho předseda br. Václav
Šíblo v Radku Šťastném vynikající-
ho spolupracovníka. Při různých
příležitostech proslovil přednášky,
a pomáhal mu i radou.
V manželce Věře, rozené Mudro-
chové, měl velkou oporu. Vytvářela
mu výborné zázemí pro jeho peda-
gogickou i literární práci. Měli spo-

lu tři děti, syna Radka a dvě dcery,
Věru a Janu. Žel, letos v únoru
dcera Věra odešla po krátké, ale
těžké nemoci do nebeského domo-
va. Její odchod oba velice citově
zasáhl. 
Od té doby se jeho zdravotní stav
prudce zhoršoval, až byl počátkem
srpna hospitalizován a odtud ode-
šel do nebeského domova. Zemřel
v pokoji smířen s lidmi i s Bohem,
kterého se snažil celý život ctít a
následovat.
Smuteční shromáždění se konalo 
v sobotu 12. 10. 2013 v modlitebně
Církve bratrské v Kutné Hoře. Ka-
zatel Mgr. Miloš Hejzlar v kázání
na text ze smutečního oznámení
„V ruce tvé poroučím ducha své-

ho, nebo jsi mne vykoupil, Hos-
podine, Bože silný a věrný“ (Ž
31,6) připomněl, že tato slova
dobře vystihují víru zesnulého
bratra Šťastného. „Stejně jako žal-
mista, i zesnulý bratr prožíval sta-
rosti života, nepřátelství ze strany
okolních lidí a zakoušel soužení.
Ale zakusil vykoupení svého živo-
ta. Bratr Šťastný byl vzácný člo-
věk, přesto i on věděl, že potřebu-
je odpuštění a z rozhovorů s ním
vím, že jej v Ježíšově smrti na-
lezl…“
Jaký byl bratr Radko? Přestože byl
velice vzdělán nejen ve svém obo-
ru, znal a miloval Bibli – Boží slo-
vo, zejména v jeho původním čes-
kém překladu z let 1579 – 1593,
nikdy nedával na odiv svoji vzdě-
lanost. Byl to člověk pevných
životních zásad odvozených z čet-
by Bible, ale zároveň člověk laska-
vý a vděčný za mnohá přátelství.
Měli ho rádi nejen jeho studenti,
ale i řada přátel právě z kaza-
telské stanice Církve bratrské 
v Trhovém Štěpánově. Životní
zkušenosti ho vedly k pochopení
života jeho blízkých i vzdálených.
Uměl povědět pravé slovo v pra-
vý čas. Jsem vděčný, že mne velmi
často povzbuzoval slovy: Buď
dobré mysli!
Zcela jednoznačně můžeme pově-
dět, že br. Dr. Radka Šťastného pro-
vázela Boží ochrana i milost. Jeho
život a dílo neslo ovoce Božího po-
žehnání. 

Jaromír Vlček, 
Trhový Štěpánov
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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 9.00
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. Vlastislav Stejskal
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 8.45
1. máje 63, j Radek Hanák, a f. Fr. 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 8.30 (kostel)
Husovo nám. 1188/4, f. Aleš Wrana, f Ewa
Milena Jelinek
oSTrAVICE Ne 9.00
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. Marek Zik-
mund
SuCHDol NAD oDrou Ne 10.00
Malá Strana 45,  f. Vladimír Pír
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. Jana Hofmanová
ŠTrAMBErK Ne 9.00
Zauličí 473, f. František Hruška
ŠuMPErK Ne 8.45
Revoluční 1174/8, f. Hana Ducho
VíTKoV Ne 9.15
Opavská 116, a f. Jan Lukáš
ZáBřEH Ne 10.00
U Vodárny 545/2, a f. Vlastislav Stejskal

Církev bratrská – Severní Morava
FrýDEK – MíSTEK, Ne 10.45
Fara ČCE Husova 377, k. Petr Kučera
FrýDlANT N. o., Ne 16.00
Dvořákova 1269, k. Lubomír Hlavačka
HAVířoV, Ne 9.00
Fryštátská 922/21, k. Martin Grohman
oPAVA, Ne 9.00
Hradecká 50, a k. Petr Polách
oSTrAVA, Ne 9.30
tř. 28. října 148, k. Daniel 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 
Horní náměstí 2, k. Bedřich Smola
ZlíN, Ne 10.45
FS ČCE Slovenská 3063, k. Pavel Škrobák

Církev bratrská - Těšínsko
ČESKý TěŠíN, Ne 9.00
Studentská 25, k. Tadeáš Firla
HorNí SuCHá, Ne 9.00
Těrlická 64/353, a k. Tadeáš Firla
HráDEK, Ne 9.30
Hrádek č.74, Miroslav Kulec
TřINEC, Ne 9.30
Dolní Lištná 9, a k. Slavoj Raszka
TřINEC – Lyžbice, Ne 9.30
Chopinova 463, Třinec – Lyžbice, k. Slavoj
Raszka

Bratrská jednota baptistů
oloMouC, Ne 9.30
Jeremiášova 36 (hotel Clarin) k Petr Coufal
oSTrAVA, Ne 9.00
Závoří 101/32, k Jiří Marek
PříBor, Ne 9.30 
nám. S. Freuda 4 
SuCHDol NAD oDrou, Ne 10.00
Malá Strana 40, k Tomáš Mrázek
ŠuMPErK, Ne 9.30
M. R. Štefánika 10, k Pavel Mrázek
VIKýřoVICE, Ne 9.30
Šumperská 272 

Evangelická církev metodistická
MIKuloV NA MorAVě – Ne 10.15 
Purkyňova ul. 1700/2a

VAlTICE - Ne 8.30
Příční 1, f. Michal Kostka

BohoslužbyZa bratrem PhDr. radkem Šťastným
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SJEZD KoSTNICKé JEDNoTy - SDru-
žENí EVANgElICKýCH KřESťANů se
koná v sobotu 9. 11. 2013 od 13.30
h v klubovně Majáku, ECM Ječ-
ná 19, Praha 2
Srdečně zveme k doprovodnému
programu i jednání sjezdu!

* * *
EKologICKá SEKCE ČESKé KřES-
ťANSKé AKADEMIE zve na besedu 
s Ing. Markem Drápalem na téma
Ochrana životního prostředí 
v církvích, která bude v úterý 12.
listopadu 2013 od 17.30 h v příze-
mí kláštera Emauzy v Praze 2,
Vyšehradská 49. Ing. M Drápal je
předsedou poradního odboru SR
ČCE pro otázky životního pro-
středí a předsedou výboru České
křesťanské environmentální sítě.

* * *
o KřTu BuDou roKoVAT V CHráSTu
u PlZNě
Evangelická liturgická iniciativa
Coena pořádá ve dnech 21.-23.
listopadu 2013 další studijní set-
kání s tématem "Křest - pramen
života". Proběhne na faře Česko-
bratrské církve evangelické v Chrás-
tu u Plzně (Železniční 477).
Na programu budou referáty 
s různými pohledy na teologii i
praxi svátosti křtu jakož i společ-
né diskuse a slavení liturgií. 
Více na www.coena.cz.

Karel Šimr

* * *
DěTSKá MISIE (DM) V Čr zve učite-
le nedělních škol, besídek, klubů,
učitele náboženství a služebníky
dětem na konferenci na téma Kázeň
a disciplína při výchově dětí.
Konference se bude konat v sobotu
2. listopadu 2013 od 9.00 h v modli-
tebně Církve bratrské, Soukenická
15, Praha.
Vyučovat a své zkušenosti budou
pracovníci DM v ČR a jejich hosté.
Registrovat se lze on-line na strán-
kách DM: www.detskamisie.cz

Pozvánky


