
JsTe očišTěni, 
vyJděTe Z hrAdeb

Židům 13,12-14
Autor v listu určeného  křesťanům
židovského původu mluví o obě-
tech za hřích a posvěcení. Jde tak 
k samému jádru vztahu člověka a
Boha. Jak lze dosáhnout toho, aby

byl člověk Bohu blízko? Krev obětí
prolévaná v chrámu očišťovala lid,
přinášela odpuštění hříchů, oddě-
lovala od zla. Obnovovala vztah
s Bohem, který dává život, naději a
zachraňuje od smrti. 
Nicméně toto všechno bylo třeba
neustále opakovat, navíc se z toho
stala formalita, která již nepřinášela
proměnu jednotlivých srdcí Božího
lidu. Oběti se staly spíše připomín-
kou hříchu než jeho nápravou. Au-
tor dokonce říká, že se v kultických
obětech neuskutečňuje dobro v je-
ho celku, ale je pouze náznakem
něčeho většího, co má teprve přijít.
Co to je? 
Sám to ve víře poznal: Ta dokonalá
očišťující oběť, kterou už nebude
třeba opakovat a která odstranila
překážky mezi lidmi a Bohem jed-
nou provždy, je smrt Ježíše Krista.
Ta smývá všechny hříchy. A nejen
lidu Božího, ale všech lidí. V Ježí-
šově lidské bídě se  Bůh dal nám
lidem. Krev této oběti posvěcuje,

odděluje od hříchu a přiděluje Bo-
hu každého, kdo to přijímá.  
Jak ale z  podstaty oběti vyplývá,
stálo to utrpení a potupu, někdo
musel zemřít. Ježíšovo ukřižování
za hradbami Jeruzaléma, kde se
také spalovaly nečisté zbytky obětí,
je toho výmluvným symbolem.
Vědomí, že jsme skrze Krista očiš-
těni i my, nás volá ke vstupu do
jeho způsobu bytí. Stát se pokračo-
vatelem jeho příběhu o láskyplném
příklonu k  člověku, žít s  Bohem
život víry, lásky a naděje, to je bo-
hatý program na celý život. Pak
také dává smysl vyjít ze svých hra-
deb ven a nechat se vystavit třeba
potupě. Ta ale jednou skončí, stejně
jako všechny domnělé jistoty, kte-
rých se tak rádi držíme. Vždyť při-
jde něco mnohem lepšího - nebeské
město, Nový Jeruzalém. Připomeň-
me si to i o  blížících se Velikono-
cích.

Filip Gärtner, kazatel 
ECM Praha - Strašnice
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Poselství k neděli Judica

U človeka je prirodzená túžba po
takom postavení, kde môže už
samostatne mať a preberať zodpo-
vednosť a rozhodovať. Túžba po
osobnej zodpovednosti za to, čo
robím. A je aj obava, strach zo zod-
povednosti. 
Zodpovednosti sa však nedá unik-
núť čokoľvek robím, ale aj nerobím,
aj keď nič nerobím. Niekto niekde 
v tej veľkej mozaike činností, kde
vlastne vždy je v podstate v pozadí
človek, pocíti moju zodpovednosť
alebo nezodpovednosť. V bežných
životných situáciách v pozadí roz-
hodovania je veľmi často dobro ale-
bo zlo. Samozrejme sú mnohé drob-
né ľudské aktivity, kde nie je možné
v tej činnosti hľadať nejakú filozofiu

bezprostrednej zodpovednosti. Ide
o malú, dobre vykonanú prácu,
ktorá ale určite je malou súčiastkou
vzájomných väzieb a súvislostí tej
veľkej mozaiky, kde vlastne všade je
v konečnu človek. A to je zodpoved-
nosť aj za svoj život, zodpovednosť
Stvoriteľovi za dar života.
Zodpovednosť a rozhodovanie v le-
kárskom povolaní je vlastne každo-
denná plnosť života. Mnoho razy sú
urgentné situácie, kde lekár musí
rozhodnúť rýchle. A pocit zodpo-
vednosti v takýchto situáciách je
taký veľmi bezprostredný.
Veľmi často si spomínam na také
moje situácie, kde som vždy veľmi
intenzívne prežíval taký bezprost-
redný pocit zodpovednosti. Bolo to

vždy pri diagnostikovaní tzv. rých-
leho histologického vyšetrenia.
Viackrát, keď som zastupoval pato-
lóga na ústave, bol som nútený
behom niekoľkých minút urobiť jed-
noznačný diagnostický záver z tzv.
rýchleho rezu. Išlo o tkanivo, ktoré
doniesli z operačného sálu, ktoré po
zmrazení tekutým dusíkom bolo
možné pripraviť pre mikroskopické
vyšetrenie. Na operačnom sále team
chirurgov čakal na môj jednoznačný
diagnostický záver – je to karcinóm
alebo nie. Ak je to pozitívne, tak sa
pokračuje radikálnou operáciou, a
keď je ten nález negatívny, tak ten
malý zákrok bol už dostačujúci a
operácia je vlastne ukončená.

Zodpovednosť a rozhodovanie

Dokončení na str. 2

V době násilné protireformace (po roce 1621) se stala  Žitava útočištěm
pro české i německé evangelíky ze zemí Koruny české, kteří chtěli
zachovat svobodu svědomí pro sebe i pro své potomky. Saský kurfiřt
vydal 18. ledna 1623 nařízení, aby čeští exulanti, kteří požádají o azyl,
byli v jeho zemi přijímáni.  Již v dubnu 1623 byla Žitava exulanty pře-
plněna. Šestitisícové město se muselo vypořádat s tisícem přibyvších
exulantů, což nebylo bez problémů. Po uzákonění římského katolic-
tví jako jediného povoleného křesťanského vyznání v Čechách a na
Moravě (1627,1628) směřovaly sem další a další vlny exulantů. V roce
1630 si čeští exulanti zřídili v Demuthově domě (dnes Neustadt č. 10)
vlastní modlitebnu, v níž se shromažďovali šedesát let. Později byla
česká modlitebna v Heffterbau (dnes část žitavského muzea). 
Mnozí  z exulantů z českých zemí a jejich potomků přispěli ke kul-
turnímu a hospodářskému rozvoji města (Christian Weise, Andreas
Hammerschmiedt, Christian Pescheck, Christian Adolph Pescheck,
Karl Gottlob Moráwek a další). Pro pronásledované evangelíky v čes-
kých zemích byla Žitava až do vydání tolerančního patentu (1781)
místem duchovní podpory. Kazatelé a vydavatelé českých knih
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Žitava – útočiště exulantů

Tomáši Halíkovi byla 13. 3. 2014 udělena v Londýně
Templetonova cena. Je prvním Čechem, který ji získal. Je to
jedno z nejvýznamnějších světových ocenění. Byla ustavena v
roce 1972 a nese jméno po svém zakladateli siru Johnovi
Templetonovi, hluboce věřícím obchodníkovi a filantropovi.
Uděluje se jednou ročně  žijícímu člověku za mimořádný pří-
nos pro duchovní rozměr života. V minulosti ji jako první
obdržela Matka Tereza, dále zakladatel komunity v Taizé
Roger Schutz, spisovatel Alexander Solženicyn, evangelista
Billy Graham, dalajláma, jihoafrický odpůrce apartheidu arci-
biskup Desmond Tutu ...
Je to pro naši zem a církev významná a radostná událost, uka-
zuje se tak, že i v naší zemi jsou lidé, kteří svým hlubokým
myslitelským dílem dokáží oslovit posluchače a čtenáře nejen u
nás, ale i v mnohých zemích světa bez ohledu na denominace,
a také dokáží oslovit i lidi nenáboženské.
Tomáš Halík je profesor Univerzity Karlovy, prezident České
křesťanské akademie, farář Akademické farnosti Praha, velmi
úspěšný spisovatel, člen Evropské akademie věd ...

Snad bude dobré si připomenout krátký životopis. Narozen
1.6.1948 v Praze. Pochází po meči i po přeslici ze dvou starých
chodských rodů. Jeho otec se stal po smrti Karla Čapka edito-
rem Čapkova díla, což byl celoživotní úkol.
Tomáš se v dětství s katolickou církví prakticky nesetkal. Už na
základní škole miloval historii a zájem o husitství byl  v jeho
dětství zájmem nejsilnějším. Už tehdy se pokoušel  psát histo-

AkTuálně
Templetonova cena
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Zodpovednosť, to je aj rozhodovanie
– dobro alebo zlo, pravda a klam-
stvo. Samozrejme je aj útek od zod-
povednosti, aby som nemusel pove-
dať, čo si myslím, aby som nemusel
urobiť niečo, s čím nesúhlasím.
V období komunistickej vlády bol
zákon o prerušení tehotenstva 
v dvoch paragrafoch. Zdravotná a
tzv. sociálna indikácia. Tá sociálna
indikácia bola možnosť prerušenia
tehotenstva vo veľmi chudobných
rodinách, kde už boli aspoň 3 deti.
Tá zdravotná indikácia bola akcep-
tovateľná. Tá sociálna bola vždy
veľmi diskutabilná. A dosť často
bolo treba odmietnuť a neakcepto-
vať túto sociálnu indikáciu a neuro-
biť interrupciu.
Zodpovednosť a rozhodovanie.
Dobre – tak zodpovednosť – ale
komu? Zodpovednosť pred záko-
nom, pred nadriadenými autorita-
mi, zodpovednosť pred sebou sa-
mým. Moje kritériá zodpovednosti.
Zodpovednosť Stvoriteľovi za život
– čo robím, čo nerobím, zodpoved-
nosť za moje osobné rozhodovanie –
dobro alebo zlo.
Dosť často sa v médiách užíva ter-
mín „Kresťanská Európa“. Čo to je tá
Kresťanská Európa? Tak akosi navo-
nok plná krásnych kresťanských his-
torických rituálov. Ale tá kresťanská
Európa, to je žiaľ aj holokaust a
Katynský les – masové vyvraždenie
25 000 poľských vojakov. A sú to aj
státisíce nevinných ľudí umučených
v nemeckých koncentračných tábo-
roch a v ruských koncentračných tá-
boroch na Sibíri. Aj to je Európa. 
Kto je vlastne zodpovedný za šírenie
toho zla?
Raz sme mali na oddelení pacientku,
ktorej manžel bol taký popredný
príslušník štátnej bezpečnosti. V iz-
be, kde táto pacientka ležala, ju mala
na starosti sestra Margaréta. Rádová
sestrička, plná rozdávajúcej lásky. 
S touto pacientkou sa veľmi zblížili.
Vzájomne si pomáhali a jedna dru-
hej sa snažili prejaviť lásku. Keď
pacientka odchádzala domov, tento
jej manžel mi povedal: „Viete pán
doktor, tá ideológia sestry Marga-
réty je silnejšia a myslím aj úspešnej-
šia ako naša ideológia triednej nená-
visti.”
V Biblii je jeden veľmi zvláštny a
smutný krátky text. Keď sa veľmi
rozšírilo zlo na svete „Pán Boh ľuto-
val, že stvoril človeka na zemi a mal
bolesť vo svojom srdci“ (Gn 6,6). Pán
Boh, to je predsa láska a stvoril člo-
veka na svoj obraz (Gn 1, 27). 
Slovo láska vo francúzštine -
l´amour, vyjadruje vzťah medzi
dvomi ľuďmi. Láska rozdávajúca je
vo francúzštine „charité“. To zahr-
ňuje široké spektrum – pomoc, od-
púšťanie, tolerancia, pohladenie,
úsmev, slovo.
Mnohé pacientky staršieho veku
často už pri očakávaní dlhšie trvajú-
cej a náročnej liečby nám hovorili tak
smutne. „Je to potrebné, pán doktor,
však ja som už stará, sama, nemám
nikoho. Doma je smutno, nemám sa
na čo tešiť po návrate z nemocnice.
Nemám sa ani o koho starať, nikto
ma už nepotrebuje.“ U mnohých to
bola vlastne otázka naplnenia zmys-
lu ďalšieho života. U onkologických
pacientov liečba v podstate nekončí
operáciou, ožarovaním, chemotera-
piou. Mnohí pacienti po návrate
domov ostávajú sami a majú pocit
bezcieľnosti. Nesmieme zabudnúť,
že onkologický pacient je chorý člo-
vek. A my potrebujeme u neho lie-

čebne zvládnuť nádor, ale aj jeho
obavy, strachy, depresie. Psycho-
lógia onkologického pacienta je veľ-
mi citlivá oblasť, lebo na diagnózu
rakoviny sa len veľmi ťažko zabúda.
Naša starostlivosť o onkologických
je dnes zameraná aj na ich návrat do
života. Potrebujú pocit, že je tu nie-
kto, na koho sa môžu vždy obrátiť so
svojimi problémami, aj so svojou
samotou. Určite sú aj blízko nás a
možno potrebujú chvíľu nášho času
pre povzbudenie. Mať čas pre paci-
enta je už veľkým povzbudením.
K novému roku mi telefonoval spo-
lužiak z gymnázia. Tá formulácia
jeho gratulácie bola pre mňa veľmi
na zamyslenie. Tak akosi opakovane
prial sebe aj mne, aby sme na takto
rok boli ešte živí. Nič viac nepridal k
tomu – len aby sme boli ešte živí.
Stará britská kráľovná - matka pred
niekoľkými rokmi oslavovala 100.
narodeniny. Keď sa jej novinári pý-
tali, aké má plány do budúcnosti,
odpovedala – musím ešte mnoho
dobra a lásky porozdávať.
Sú také základné princípy v onkoló-
gii. Samozrejme je to včasná diagnó-
za, liečba. Tá včasná diagnóza, to je
aj spôsob medicínskeho rozmýšľa-
nia. Myslieť na to prakticky v prvom
rade, že tie alarmujúce príznaky
môžu byť onkologického charakte-
ru. Problémy liečby zhubných nádo-
rov. Celosvetové štatistické údaje
prinášajú spoľahlivé výsledky lieč-
by chirurgickým riešením, ožarova-
ním a chemoterapiou. Je isté, že
nové poznatky bunkovej a moleku-
lárnej charakteristiky nádorových
buniek prinášajú perspektívu rozší-
rených a aj nových liečebných po-
stupov. V súčasnosti problém liečby
nádorov začína komplikovať inter-
net. Presila informácií o výsledkoch
výskumu v onkológii začína byť
veľký problém aj pre pacientov a aj
ich príbuzných. Mnohé tieto infor-
mácie o experimentálnych výsled-
kov ešte vôbec nie sú už aplikova-
teľné v klinickej praxi. A vidíme už
aj viaceré smutné výsledky takých
internetových samoliečení.
Často sa nás ľudia pýtajú, či po
mnohých rokoch strávených s onko-
logickými pacientmi sme sa nestali
otrlými na ľudské utrpenie. Naša

senzitivita na utrpenie pacientov je
aj po tých rokoch myslím nezmene-
ná. Pre nás ten pacient, to nie je len
nádor, to je chorý človek. Na onko-
logickú diagnózu sa ťažko zabúda.
Ten pacient s tou diagnózou sa po
liečbe vracia domov a späť do nor-
málneho života. Rodina, zamestna-
nie. A mnoho razy naráža na mnohé
problémy. Aj v rodine, v zamestna-
ní, aj sociálne zabezpečenie rodiny a
často aj rôzne problémy zdravotné
súvisiace s prekonanou radikálnou
liečbou. To všetko je tiež oblasť našej
starostlivosti o onkologického paci-
enta. Potrebuje aspoň trochu nášho
času a aj tú našu senzitivitu. Pohla-
denie, úsmev, milé slovo, konkrétnu
pomoc.
Pred niekoľkými rokmi som raz
strávil niekoľko dní v Klatovech,
mestečku v západných Čechách.
Oproti hotelu, kde som býval, bol
malý kostol. Na dverách na tabuli `s
rôznymi oznamami bol pekný krát-
ky text.
„Viera bez lásky robí človeka fanatikom,
majetok bez lásky robí človeka lakom-
com,
múdrosť bez lásky robí človeka malicher-
ným,
zodpovednosť bez lásky robí človeka bez-
ohľadným,
spravodlivosť bez lásky robí človeka tvr-
dým.“
V živote každého z nás bolo a je
mnoho problémov a situácií, o kto-
rých môžeme charakterizovať, že
tam chýba láska.
Láska – taká rozdávajúca láska sa
často vytráca z nášho každodenné-
ho života. Stále sa ponáhľame, celý
životný štýl je ovplyvňovaný ko-
munikačnou technikou. Mám do-
jem, že rozprávanie o láske vyvolá-
va u mnohých ľudí len taký trpký
úsmev. Skúsme sa aspoň na chvíľu
zastaviť v tomto uponáhľanom
svete a trochu sa zamyslieť, čo všet-
ko krásne sa už vytratilo z toho náš-
ho uponáhľaného a úplne racionál-
neho sveta.
Apoštol Pavel v hierarchii duchov-
ných hodnôt  - viera, láska, nádej –
lásku hodnotí ako najvyššiu a naj-
cennejšiu (1 K 13, 13).

MUDr. Ján Siracký, DrSc.

Zodpovednosť a rozhodovanie
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Konference evropských církví vydala k volbám do
Evropského parlamentu 2014 leták. 
V KVĚTNU 2014 SE KONAJÍ VOLBY DO
EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Občané členských zemí EU si zvolí své zástupce
do parlamentu na následujících 5 let. Evropský
parlament získal díky Lisabonské smlouvě nové
pravomoci. To mu umožňuje spoluvytvářet EU
zcela novým směrem.
Evropská unie je víc než jenom společný trh.
Unie je příležitostí pro své obyvatele a nabádá je,
aby spolupracovali a hájili:
Spravedlnost * Mír * Lidskou důstojnost
* Osvobození od chudoby * Udržitelný
rozvoj.
VOLBY JSOU PŘÍLEŽITOSTÍ DÁT HLAS
NAŠÍ VIZI, NADĚJI A TOUZE.
Jistě, Evropa čelí problémům. Přesto však
volby nabízejí možnost, kterou můžeme při-
spět k překonání extremismu, obnově soli-
darity, k respektu k rozdílnosti a sdílení odpovědnosti. Konference evropských
církví vyzývá k diskusi o budoucnosti Evropy. Pojďme se společně zamyslet nad
tím, co jsme dosáhli, co jsou naše společné cíle a jaká jsou rizika, kterým budeme
muset čelit v budoucnosti.
AKTIVNÍ ÚČAST JE DŮLEŽITÁ, protože jenom ta vede ke smysluplné a udrži-
telné politice a k institucím založeným na důvěře.

zpráva ERC 21.3.2014

konference evropských církví 
k volbám do evropského parlamentu

(Václav Trojan, Daniel Stránský, Kašpar Motěšický, Václav Kleych a
další) jim odtud přinášeli, často i s nasazením vlastního života, posilu
a naději.
Občanské sdružení Exulant a město Žitava se za podpory Fondu
malých projektů Euroregionu Nisa  rozhodly připomenout tyto histo-
rické vazby mezi Čechy a Němci v oblasti zápasu o svobodu a lidskou
důstojnost pamětní deskou, umístěnou na domě, kde byla první mod-
litebna českých exulantů v Žitavě. Nový památník, jehož autorem je
akademický malíř Jan Měšťan, odhalili v sobotu 8.3.2014 synodní
senior Joel Ruml a primátor Žitavy Arnd Voigt . Pěkné bylo, že se 
k této příležitosti sešlo početné společenství členů i nečlenů Exulanta
- z české strany českobratrských evangelíků, baptistů, členů Ochra-
novského seniorátu, z německé strany žitavských luteránů i zástupců
Jednoty bratrské z Herrnhutu a z obou stran i těch, kteří se do uvede-
ných škatulek nevejdou. Zazněly přednášky historičky Edity Štěříko-
vé a ředitele žitavského muzea Mariuse Winzelera o pohnuté historii
exulantů v Žitavě i o jejich přínosu městu a Lužici, zazpívaly pěvecké
sbory Českobratrské církve evangelické a Bratrské jednoty baptistů 
z Liberce, zahrál dechový soubor žitavských luteránů. 
Potomek českých exulantů Karl Gottlob Moráwek si v 19. století
povzdechl, že česká řeč ze Žitavy téměř vymizela a brzy přijde doba,
že ani Žitavští o exulantech nebudou nic vědět. V 21. století k tomu
můžeme jen říci, že zatím tomu tak ještě není.

Jan Bistranin

rické povídky. Na střední škole se jeho zájem rozšiřuje o Masaryka, politiku a filoso-
fii. Asi od sedmnácti let se zajímal o všechna možná náboženství. Rozhodnutí pro
křesťanství však zrálo ještě dost dlouhou dobu. Velký vliv měl na něj farář Reinsberg
z Týnského chrámu na Staroměstském náměstí. Týnský chrám byl určitou výjimkou,
asi měl sloužit jako příklad pro zahraniční turisty, že u nás je náboženská svoboda.
Významný předěl v jeho životě byla smrt Jana Palacha, který chtěl vyburcovat lidi,
aby si více vážili sebe i pomalu mizející svobody.  Tehdy se ptal: jak já mohu odpo-
vědět na Janův čin? Z té úvahy vzešlo jeho rozhodnutí neemigrovat, zůstat v této
zemi a také rozhodný krok ke kněžství. Po soukromém studiu teologie byl v červnu
1977 tajně v NDR vysvěcen na jáhna a později se stal knězem podzemní církve,
poradcem kardinála Tomáška. Nové možnosti nastaly po sametové revoluci.
Na závěr jeho citát: Zrození víry jako zkušenost setkání s oslovujícím Bohem, který
před člověka otevírá nekonečné možnosti, svěřuje mu konkrétní úkol (a člověk svou
vírou na toto  oslovení odpovídá a úkol přijímá), může být významnou součástí osob-
ního příběhu víry.

Jan Trnka

Žitava – útočiště exulantů
Dokončení ze str. 1

Dokončení ze str. 1

Templetonova cena

slAvnosT k výročí kosTelA v herlíkovicích
Od 28. června do 6. července 2014 se uskuteční retrospektivní pobyt 
v Krkonoších (Herlíkovice) s výletem do polské Wroclavi. Tématem poby-
tu je 20. století – krásy secese, světová válka, odsun Němců, komunismus,
svoboda. Pobyt pořádá o. s. SEM Přátelé Herlíkovic ve spolupráci s ČCE
Vrchlabí a Horským domovem Herlíkovice. Pobyt má dvě varianty: pra-
covní kemp (3h práce denně – 1500,- Kč/týden), rekreační pobyt s plnou
penzí (440-540Kč (18-22€)/osoba/den). Pobyt je otevřen pro všechny gene-
race. Přihlášky je možné posílat elektronicky na adresu prateleherli-
kovic@seznam.cz nebo se informovat na telefonním čísle: 777 57 26 56.

podle www.e-cirkev.cz (red. zkráceno)

ZPěváci Z 62 souborů ZPívAli o nAděJi, víře A domovu
nA 20 mísTech čr

8.března, 1944 bylo v plynových komorách kon-
centračního tábora Osvětim – Birkenau zavražděno
během jediné noci 3 792 nevinných mužů, žen a
dětí. Následně 10. až 12. července téhož roku bylo v
průběhu dvou nocí stejným způsobem zavražděno
6 500 mužů, žen a dětí. Celkový počet obětí této hro-
madné vraždy tzv. Terezínského rodinného tábora
přesáhl množství 10 000 nevinných lidí. Letos 8.
března 2014, v den sedmdesátého výročí tragédie,
zpívalo přibližně 1 200 zpěváků z 62 vokálních sou-
borů na dvaceti místech naší země některé z písní,

jež měli na rtech mnozí z těchto lidí, když šli tehdy na smrt: Hatikvu
(Naděje), Shema Jisrael (Vyznání víry) a Kde domov můj. Protože se jedna-
lo už o druhý ročník happeningu, byly mnohé sbory na výročí dobře při-
praveny a po zazpívání tří písní pokračovaly následným programem podle
vlastních možností. I když účast zpěváků z 62 souborů v České republice je
zajímavé číslo, objektivní pohled do seznamu míst, kde happening proběhl,
nás upozorňuje, že v osmi ze čtrnácti krajů ČR se akce nezúčastnil ani jeden
soubor, ani jeden zpěvák, i když byly osloveny všechny soubory v každém
z krajů, všechny základní i střední školy v každém okrese. Budiž tato infor-
mace inspirací a výzvou pro krajské i lokální preventisty, ředitele škol, uči-
tele příslušných předmětů, mládežnické organizace, sbormistry a vokální
soubory i hudební tělesa, pracovníky v kultuře, církve atd.
Všichni jste zváni k účasti na happeningu PAMATUJ! 2015 dne 8. března,
2015.

Marek Šlechta (red. kráceno)
na fotografii organizátor Marek Šlechta

Z církví doma i ve světě



Věrnost není obecně pojímána jako
přirozená vlastnost, ale jako ctnost,
která vyžaduje zvláštní osobní úsilí,
a proto dochází i zvláštního uznání.
V biblickém svědectví má hlubší
smysl a dosah, protože je úzce spo-
jena s vírou. Ve Starém zákoně je
založena na Božím příklonu k člově-
ku a zvláště na věrné péči o vyvole-
ný Boží lid. Hebrejský výraz pro
věrnost je odvozen od slovního ko-
řene, který znamená: pravdivý,
pevný a spolehlivý, jako "Amen". O
tom svědčí Mojžíšovy výroky: "Po-
znej, že Hospodin, Bůh tvůj, je Bůh
věrný, zachovávající smlouvu a
milosrdenství" (Dt 7,9), "Bůh je
skála, je věrný bez podlosti, je spra-
vedlivý a přímý" (Dt 32,4). Podobně
vyznává žalmista: "Hospodin je
věrný ve všech svých slovech" (Ž
145,3). Prorok Izaiáš: "Tebe budu
vyvyšovat, Hospodine, neboť činíš
podivuhodné věci, tvé odvěké
úradky jsou věrná pravda!" (Iz 25,1)
Nárok věrnosti přechází i na věřící-
ho člověka, a to i se zaslíbením:
"Věrný svědek bude stát na věky" (Ž
89,38); "Věrný muž má mnoho
požehnání" (Př 12,20). Na starozá-
konní pojetí Boží věrnosti mohl
navázat i apoštol Pavel: "Věrný je
Bůh, který vás povolal do společen-
ství se svým Synem, naším Pánem"
(1K 1,9). O Boží věrnosti není po-
chyb: "Jsme-li nevěrní, on zůstává
věrný, neboť nemůže zapřít sám
sebe" (2 Tm 2,13). 
V Novém zákoně je potíž v tom, že
původní řecký text nemá pro pojem
"věrnost" samostatný výraz. Je vyjá-
dřen společně s výrazem pro víru:
pistis a adjektivem pistos - věřící i
věrný. (V češtině je podobná příbuz-
nost od základu "víra": "důvěra,
věrohodnost, věrnost".) Překlada-
telé musí pečlivě rozlišovat obojí
smysl podle kontextu a aktuálního
vztahu. Základní pomoc je v grama-
tické vazbě, která platí i v řečtině:
víra v někoho, věrnost někomu.
Možnost jazykové dvojznačnosti
poznamenala i naše české překlady,
které se v řadě míst  různí. Tak např.
slova vzkříšeného Pána Tomášovi 
(J 20, 27): řecký text "nebuď nevěřící,
ale věřící" (apistos- pistos), zní v kra-
lickém překladu: "Nebuď nevěřící,
ale věrný", zatím co ČEP překládá
volně: "Nepochybuj a věř!" Ježíšova
výtka zákoníkům (Mt 23,23), že
"nedbají na věrnost", shodná v obou
překladech, je v ČEP doprovozena
poznámkou, že je možný i překlad
"víra". A naopak, v Pavlově úsudku
o Abrahamově víře (Ga 3,9) je
Abraham v kralickém překladu
označen jako "věrný", v ČEP jako
"věřící", avšak v doplňující poznám-
ce i jako "věrný". Podobně Pavel 
v 1 K 7,25: Kralická: "Komu Pán dal
věrným býti," ČEP: "Kdo je hoden
důvěry". Naprostý rozdíl je v pře-
kladu 2 K 6,15. Kralická: "Jaký díl
věrnému s nevěrným ?" ČEP: "Jaký
je podíl věřícího s nevěřícím ?" 
Řecká konkordance rozlišuje dvoj-
značnost výrazu pistis jeho rozvrže-
ním do tří skupin: vzhledem k Bo-

hu, k lidem a ke slovu evangelia.
Náš pokus o jejich rozčlenění ve
smyslu "Ovoce Ducha" může být
podle zaměření jednotlivých textů:
na Boží věrnost jako základ, na pří-
klad Ježíšův, na lidskou věrnost a na
věrohodnost Božího slova. (Postup
dle pořadí spisů NZ.)

1. Boží věrnost jako základ. "Věrný
je Bůh, který vás povolal do spole-
čenství se svým Synem, naším
Pánem Ježíšem Kristem" (1 K 1,9);
"Věrný je ten, který vás povolal" 
(1 Te 5,24); "Pán je věrný; on vás
posílí a ochrání od zlého" (2 Te 3,3).
"A co když někteří byli nevěrní?
Neruší jejich nevěrnost věrnost Bo-
ží? Naprosto ne!" (Ř 3,3)

2. Příklad věrného Ježíše. "Ježíš se
stal veleknězem milosrdným  a věr-
ným v Boží službě" (Žd 2,17); "Byl
věrný tomu, kdo jej ustanovil, jako i
Mojžíš byl věrný v celém Božím
domě" (Žd 3,2). Ve Zjevení Janově:
"Milost a pokoj od Ježíše Krista, věr-
ného svědka, prvorozeného z mrt-
vých" (Zj 1,5); "Ten, který má jméno
Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje
spravedlivě" (Zj 19,11).

3. Lidská odpověď jako věrnost.
"Držme se neotřesitelné naděje, kte-
rou vyznáváme, protože ten, kdo
nám dal zaslíbení, je věrný" (Žd
10,23). "Ti, kteří trpí podle vůle Boží,
ať svěří své duše věrnému Stvořiteli
a činí dobré" (1 Pt 4,19); "Jestliže
doznáváme své hříchy, on je tak
věrný a spravedlivý, že nám hříchy
odpouští" (1 J 1,9); "Věrně jednáš,
milovaný, v tom, co činíš pro bratry"
(3 J 1,5).

4. Věrohodné Boží slovo. "Věro-
hodné je to slovo a zaslouží si plné-
ho souhlasu: Kristus Ježíš přišel na
svět, aby zachránil hříšníky" (1 Tm
1,15 4,9); "Věrohodné je to slovo:
jestliže jsme s ním zemřeli, budeme
s ním i žít" (2 Tm 2,11). "Biskup má
být pevný ve slovech pravé nauky
(pistos logos), aby byl schopen po-
vzbuzovat ve zdravém učení" (Tt
1,9);"Tato slova jsou spolehlivá, a
chci, abys tomu všemu neochvějně
učil" (Tt 3,8). "Ten, který seděl na
trůnu, řekl: "Napiš: Tato slova jsou
věrná a pravá" (Zj 21,5).
V kralických poznámkách je prostá
připomínka, že jde o "věrnost k Bo-
hu i bližním". 

Jiří J. Otter
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ovoce ducha vii. část

„A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto
knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat,
ale poznání se rozmnoží."  

Daniel 12,4
Žijeme v mimořádné době, jaká nebyla dosud
nikdy v dějinách. Technický pokrok je tak obrov-
ský, že ho nestačíme ani sledovat. Každý rok při-
náší mnoho technických novinek. Kam se vlastně
lidstvo žene takovým tempem?
Když studujeme Bibli, zjišťujeme, že to, co se 
v současnosti děje, prorokoval už dávno prorok
Daniel. Kolem roku 550 před Kristem zapsal tato
Boží slova: „A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a
zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou
zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží." V době
konce se rozmnoží poznání. O jakém poznání
mluví tato prorocká slova? Mluví o poznání pří-
rody, zákonů přírody a mnohých tajemství, která
jsou v tomto stvořeném světě. Dvacáté století bylo
mimořádným stoletím právě v oblasti poznání
tajemství přírody a jejích zákonů. O čem svědčí to
neuvěřitelně prudké zrychlování vědeckého
poznání?  Podle toho, co Pán Bůh zjevil Danielovi,
je toto poznání tajemství přírody a světa zcela jas-
ným a viditelným znamením doby konce. Pro nás
křesťany je to zcela zřetelně viditelné znamení, že
se přibližuje druhý příchod Ježíše Krista.  
Jsme velmi vděční Pánu Ježíši, že patříme k li-
dem, kteří vědí, co se děje a kam lidstvo kráčí.
Jsme vděční, že nám odhalil tajemství budouc-
nosti. Všechno, co se kolem nás děje, jsou zname-
ní, která signalizují, že jeho druhý příchod se blíží.
On řekl mnohokrát, že se na tuto zem vrátí, že
opět přijde. Před jeho druhým příchodem budou
znamení, podle kterých jeho lidé poznají, v jaké
době žijí. Adventní doba nám vždy připomíná, že
Kristův příchod se blíží. Kristus přijde jako Král
králů a Vládce světa. 
V Písmu svatém máme uvedena mnohá znamení,
která budou Kristův druhý příchod předcházet a
signalizovat. Tato znamení si můžeme rozdělit do
sedmi skupin.
V první skupině jsou znamení spojená s pozná-

ním zákonů přírody a technickým pokrokem, jak
to předpověděl prorok Daniel.
V druhé skupině jsou znamení v přírodě. Evan-
gelista Matouš zaznamenal Kristova prorocká
slova: „Na zemi bude hlad a zemětřesení na mnoha
místech.“ (Mt 24,7) Lukáš zaznamenal slova Pána
Ježíše: „Na zemi bude úzkost národů, bezradných, kam
se podít před řevem valícího se moře.“ (L 21,25) Dne 
3. listopadu 2013 byl zveřejněn článek, ve kterém
čteme: „Klimatologové předpovídají rapidní
zhoršení podmínek života na Zemi.“ Vědci kon-
statují, že přírodních pohrom stále přibývá. 
Třetí skupinou jsou znamení v životě národů.
Podle Matouše 13,36-43 jsou národy jak obilné
lány na poli. Každé obilí má čas zasévání, růstu,
dozrávání a čas žně. Tak je tomu i s národy země.
Každý národ má svůj počátek, pak čas růstu, čas
dozrávání a samozřejmě blíží se žeň. Dozrávání
národů vidíme v tom, že národy chtějí být samo-
statné, nezávislé, suverénní. Každý národ chce
řídit své vlastní záležitosti.  Tak jako všechny lány
obilí mají svého hospodáře, který rozhodne, kdy
nastane doba žně, tak i národy země mají svého
hospodáře, který rozhodne, kdy začne žeň náro-
dů země. Dozrávání národů signalizuje, že žeň
národů se rychle blíží. 
Čtvrtou skupinou znamení je životní styl lidí a
mezilidské vztahy. Kristus praví: "Jako bylo za dnů
Noé, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli, pili, ženili se,
vdávaly se... Stejně tak bylo za dnů Lotových: Jedli, pili,
kupovali, prodávali, sázeli, stavěli." (L 17,26-30) Tedy
ži-votní styl bude zaměřen, stejně jako tehdy, na
hmotný blahobyt a užívání, na ekonomickou pro-
speritu, na budování a obchodování. Lidé budou
myslet jen na hmotné věci. O mezilidských vzta-
zích napsal apoštol Pavel v 2 Tm 3,1-4.: "Lidé
budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, nevděční, bezbožní,
nesmiřitelní, pomlouvační, zrádní, nadutí atd. a budou
mít raději rozkoš než Boha." Všichni vidíme i v naší
společnosti, jak se tato prorocká slova dnes napl-
ňují. 
Pátou skupinu znamení vidíme v národě izrael-
ském. K nejdůležitějším patří naplnění proroctví

SZ o návratu Židů do zaslíbené země a o vzniku
novodobého státu Izrael. (Dt 30,3-5) Skrze proro-
ka Ezechiele Pán Bůh řekl: „Vezmu vás z pronáro-
dů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší
země." (Ez 36,24; 37,21-22) Tato prorocká slova se
naplnila ve 20. století. 
Šestou skupinou znamení je globalizace. Asi před
25 léty se začalo používat slovo globalizace. Zna-
mená to, že na celé Zemi, na celém globusu Země
bude docházet ke sjednocení. Díky moderní ko-
munikaci a moderním dopravním prostředkům
se národy země stále více sbližují, navazují stále
důvěrnější vztahy a spolupracují. Velmi zřetelně
to vidíme i v Evropě. Ve Zjevení Jana v 13. kapi-
tole je proroctví, že na zemi bude vytvořeno trojí
sjednocení – trojí globalizace. Bude to globalizace
politická, ekonomická a náboženská. Na celé zemi
bude vytvořen jeden politický systém (Zj 13,7),
jedna celosvětová ekonomika (Zj 13,17) a jedno
celosvětové náboženství (Zj 13,8.15). Nad celou
zemí bude jeden politický vládce, kterého Bible
jmenuje „dravou šelmou“, protože bude velmi
tvrdým diktátorem, který se rozhodne odstranit
ze země víru v živého Boha a v Ježíše Krista. 
(Zj 13,7a.) Je nazván také Antikristem (1 J 2,18) -
bude proti Kristu. 
Sedmou skupinu znamení vidíme v křesťanské
církvi. Důležitým znamením je zvěstování evan-
gelia všem národům země. Podle statistiky o pře-
kladech Bible bylo evangelium přeloženo v prů-
běhu 19 století do 400 jazyků. Ve 20. století bylo
evangelium přeloženo do 1800 jazyků. Pracovníci
Wycliffovy misie překládají v současné době
evangelium do více než 1000 jazyků. Pán Ježíš
řekl jasný příkaz: „Jděte do celého světa a kažte evan-
gelium všemu stvoření.“ Tento Kristův příkaz se
velmi intenzivně realizuje právě v naší době.
Dalším znamením v křesťanské církvi je pronásle-
dování věrných následovníků Pána Ježíše. Kristus
řekl: "Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a
všecky národy vás budou nenávidět pro mé jméno."
(Mt 24,9.) Podle zpráv ze světa jsou v současné

doba konce

"ovoce ducha": podle apoštola Pavla devatero charismatických obdarování (Ga 5,22-23). 
v překladu čeP: 1. láska, 2. radost, 3. pokoj, 4. trpělivost (k tichost), 5. laskavost (k dob-
rotivost), 6. dobrota, 7. věrnost, 8. tichost (k krotkost), 9. sebeovládání (k středmost).
Toto "ovoce" sklízíme a třídíme v původním znění nZ. (Postup podle řecké konkordance
A. schmollera.) 
český překlad podle čeP

nAd biblí

věrnost - sedmé ovoce ducha

Další osobností z přednášek Marka Šlechty „Zachránci obětí holokaustu“, se kterou
bych vás ráda seznámila, je Corrie ten Boom. Corrie se narodila v roce 1892 v Haar-
lemu v severním Holandsku do křesťanské protestantské rodiny. Od roku 1940 bylo
Holandsko okupováno Německem. Celá rodina ten Boomových se po okupaci velmi
aktivně zapojila do podzemního hnutí. Ve svém domě ukrývala židovské uprchlíky,
které tak zachraňovala před jistým odvlečením a smrtí. Rodina neobracela ukryté
židy na křesťanskou víru, naopak se pro ně snažila zajistit košer stravu a možnost sla-
vit šábes. Všichni z rodiny ten Boomových byli po udání holandským udavačem
zatčeni 28. 3. 1944. Prošli několika vězeními, až se nakonec dostali do koncentrační-
ho tábora Ravensbrück. Zde v září 1944 umírá Corriina sestra Betsie. Sama Corrie
byla propuštěna v prosinci 1944. Ve svém autobiografickém románu „Útočiště“
později napsala, že byla propuštěna díky administrativní chybě. O něco později byly
v Ra-vensbrücku postříleny všechny ženy jejího věku. Po válce se Corrie vrátila do
Ho-landska a později jezdila po celém světě a kázala o křesťanství, lásce a odpuštění. 
V prosinci 1967 byla oceněna titulem Spravedlivý mezi národy.
Přijďte na další  přednášku z cyklu „Zachránci obětí holokaustu“ Marka Šlechty,
konanou ve středu 9. 4. 2014 v klubu Samaří, Soukenická 15, v předním domě od
19.30 h.

Lucie Štěpánová

corrie ten boom –
Zachránkyně obětí holokaustu

Dokončení na str. 4



V předvečer výročí převzetí moci komu-
nisty se konalo na Újezdě každoroční
vzpomínkové shromáždění k uctění obětí
komunismu. Jedním z řečníků – dle mého
názoru nejlepším – byl profesor Jan Sokol.
Mimo jiné řekl, že máme tendenci čekat
nebezpečí z onoho směru, odkud přišlo
posledně. Právě odtud ale s největší prav-
děpodobností nepřijde. Není to myšlenka
nová, ale je stále aktuální.
Nezřídka slyším z nejrůznějších směrů,
že nás ohrožuje „nová totalita“, případ-
ně „nová normalizace“, nebo přinejmen-
ším „změna režimu“. Bohužel, silná
slova v tomto případě spíše otupují.
Přesto jsem přesvědčen, že Evropě sku-
tečně ztráta svobody hrozí. A určitý
druh „nové totality“ nastupuje, aniž je
tomu věnována patřičná pozornost.
Mám na mysli odebírání dětí rodičům.
Nepíšu zatím o České republice. Ne že
by se u nás občas nestalo, že příliš horli-
vá sociální pracovnice odebere dítě z ro-
diny bez vážnějšího důvodu. Domnívám
se ale, že naše zákony jsou nastaveny
vcelku dobře, a nemyslím si, že by v nich
byla nějaká zásadní systémová chyba.
Pokud jde o skutečně křiklavý případ,
příslušná sociální pracovnice to zpravi-
dla schytá přinejmenším v médiích a 
v některých případech i u soudu.
Přesto je třeba být ve střehu. Ve státech,
které jsou nám dávány za vzor, tedy
zejména ve státech skandinávských,
dochází k odebírání dětí takřka „jak na
běžícím pásu“. I v pětimilionovém Nor-
sku se jedná každoročně o tisíce případů.
Stejně alarmující je situace ve Velké
Británii nebo Finsku. Důvodem odebrá-
ní dětí může být pouhý pohlavek, ale
dokonce i bizarnější věci. Četl jsem zprá-
vu o odebrání dítěte z indické rodiny
(žijící v Norsku) pod záminkou, že pult
na přebalování novorozence je příliš
nízký (soud naštěstí děti rodičům vrá-
til). I u nás byly medializovány případy

odebrání dětí romských imigrantů 
z Česka či Slovenska do Velké Británie.
14. ledna vyšel v Lidových novinách člá-
nek „Uhodili syna, jsou už měsíc ve
vazbě“, pojednávající o malajsijské rodi-
ně se čtyřmi dětmi. Tento případ vyvolal
napětí mezi Malajsií a Švédskem. Je vy-
ostřen i tím, že se jednalo o muslimskou
rodinu a odebrané děti byly dány do
„péče“ nemuslimských rodin. Stojí jistě
za zmínku, že na ráně jsou především
rodiny imigrantů – např. ve Finsku jsou
často odebírány děti Ruskám, které přije-
ly do této sousední země pracovat (píšu
o tom i ve své knize Vztahy, sex, rodina).
Jak to tak bývá, na počátku byly úmysly
šlechetné. Není tomu tak dávno, co
Velkou Británií otřásaly případy kruté-
ho zacházení s dětmi – vzpomínám si na
děsivý případ z Anglie osmdesátých let,
kdy vlastní rodiče vylámali kleštěmi
zuby svému čtyřletému synovi. Defini-
tivním spouštěčem změny zákonodár-
ství v Británii byl případ šestiletého
chlapce, jenž byl rodiči umučen, ač byla
rodina asi šedesátkrát navštívena sociál-
ní pracovnicí. Po tomto případu, kdy
byla příslušná sociální pracovnice od-
souzena veřejností i zaměstnavatelem,
došlo k radikálnímu posunu opačným
směrem.
Co se to vlastně děje – a proč? Upozor-
ním na dvojí: Jednak dochází k celkem
předvídatelnému jevu: Pokud nějaký
státní orgán dostane určité pravomoci,
pokusí se jich využít do maximální
možné míry. Je-li veřejné mínění nasta-
veno určitým způsobem („děti by se
neměly týrat“), státní zaměstnanci se
mu pokusí vyhovět a půjdou mu napro-
ti. Nechci být cynický, ale jde zde patrně
i o peníze. Čím více peněz nějaká státní
agentura dostane, tím více činnosti bude
vykazovat, aby dostala ještě více peněz.
Tak to prostě na světě chodí. Proto je
třeba být ve střehu.

A nyní to druhé: Celkem mě nepřekva-
puje, že k odebírání dětí rodičům dochá-
zí zejména v severských zemích. Rodina
je tam už natolik oslabena, že je spíše
výjimkou než pravidlem. V takovém
Švédsku vyrůstá pouze deset procent
dětí v stabilní rodině. 90 % dětí vyrůstá
v neúplných rodinách, které jsou výraz-
ně zvýhodňovány zejména v Norsku
(proto mě nepřekvapuje vysoký počet
odebraných dětí právě v této zemi); další
děti vyrůstají v rodinách, kde se „vystří-
dal“ tatínek, případně maminka. Není
pak divu, že 75 % obyvatel norské me-
tropole Oslo žije samo, bez dětí a bez
životního partnera! (Tento fakt je patrně
ještě umocněn tím, že přistěhovalci tvoří
v Norsku 11 % obyvatelstva a v Oslu
bude jejich podíl jistě ještě větší. A při-
stěhovalci zpravidla žijí v rodinách.)
Je-li rodina tímto způsobem oslabena,
ne-li – jako v Oslu – přímo zlikvidována,
není divu, mají-li státní úředníci, ale
bohužel nejen oni, dojem, že děti patří
státu, nikoli rodině.
V 60. letech se komunisté v Českoslo-
vensku pokusili prosadit nový zákon o
rodině, v němž byla formulace, že rodiče
mají děti vychovávat řádně v duchu
marxismu-leninismu. Církve se tehdy
ozvaly a skutečně se jim podařilo dosáh-
nout toho, že tato formulace byla z nové-
ho zákona vypuštěna. Ale jak připomněl
Jan Sokol, nebezpečí patrně tentokrát
nepřijde od komunistů, ale odjinud.
Pokud se podaří odstranit „měkké“ in-
stituce církve a rodiny, má tato protiro-
dinná ideologie šanci uspět. Není divu,
že tento problém je zejména v zemích s
vysokou rozvodovostí a nízkou religiozi-
tou. U nás, domnívám se, zatím na
poplach bít nemusíme. Ale rozhodně by-
chom měli zůstat ve střehu.

Dan Drápal
psáno pro magazín Christnet

senioráT východomorAvský
Českobratrská církev evangelická
HODONÍN – Ne 9 h
Husova 6, f. Pavel Šebesta
HOŠťÁLKOVÁ U VSETÍNA – Ne 10 h
Hošťálková u Vsetína č. 23, f. Petr
Maláč
HRUBÁ VRBKA A VELKÁ NAD VELIČ-
KOU – Ne 8.30 h (Velká n.V.), 10 h (Hr.
Vrbka)
Hrubá Vrbka 117, f. Mojmír Blažek
HUSLENKY – Ne 10 h
Huslenky č. 439, f. Jiří Palán
JABLůNKA – Ne 9 h
Jablůnka 45, Jablůnka nad Bečvou, j.
Martin Tomešek, a f. Daniel Heller
JASENNÁ – Ne 9 h
Jasenná č. 108, Vizovice, f. Radmila
Včelná
JAVORNÍK NAD VELIČKOU – Ne 10 h
Javorník nad Veličkou č. 111, Velká
nad Veličkou, f. Petr Kulík
KATEŘINICE – Ne 9 h
Kateřinice č. 226, Ratiboř, f. Miroslaw
Jelinek
KROMĚŘÍŽ – Ne 9 h
Riegrovo nám. 147/37, f. Ivan Ryšavý
KYJOV – Ne 9.30 h
Dobrovského 511, f. Erika Petříčková
LESKOVEC – Ne 9 h
Leskovec č. 156, Valašská Polanka, 
f. Libor Špaček
LIPTÁL – Ne 10 h
Liptál č. 8, f. Mária Jenčová
POZDĚCHOV – Ne 8.45 h
Pozděchov č. 121, Valašská Polanka, 
f. Jiřina Kovářová
PRUSINOVICE – Ne 10 h
Přerovská 174, f. Leoš Mach
PRŽNO – Ne 10 h
Pržno č. 32, Jablůnka nad Bečvou, 
f. Zdeněk Píštěk
RATIBOŘ U VSETÍNA – Ne 10 h
Ratiboř u Vsetína č. 221, f. Jarmila
Wiera Jelinek
RUSAVA – Ne 8.30 h
Rusava č. 28, a f. Leoš Mach
RůŽďKA – Ne 10 h
Růžďka č. 138, f. Jana Kadlecová
STŘÍTEŽ NAD BEČVOU – Ne 9.30 h
Střítež nad Bečvou č. 120, f. Josef
Hurta 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Ne 10 h
Jana Blahoslava 419, f. Michal Vogl
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Ne 9.30 h
Blahoslavova 430/3, f. Daniel Heller
VELKÁ LHOTA – Ne 9.30 h
Velká Lhota č. 30, Valašské Meziříčí, 
f. Jan Krupa
VIZOVICE – Ne 8.45 h
Palackého nám. 364, f. Jiří Malý
VSETÍN-DOLNÍ SBOR – Ne 9.30 h
Palackého 153, f. Bronislav Czudek
VSETÍN-HORNÍ SBOR – Ne 9.30 h
Palackého 156/17, f. Pavel Čmelík, 
j. Stanislav Mikulík
ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ – Ne 8.45 h
Zádveřice č. 139, Vizovice, f. Miloš
Vavrečka
ZLÍN – Ne 9.30 h
Slovenská 3063, f. Petr Pivoňka

Církev bratrská
OLOMOUC – Ne 10 h
Mariánská 3, k. Dalimil Staněk
PROSTĚJOV – Ne 9.30 h
Šárka 10a, k. Pavel Lukáš
VELKÁ LHOTA – Ne 9.30 h
Velká Lhota č. 102, k. Radomír Pa-
lacký
VSETÍN – Ne 9.30 h
Horní Jasenka 102, k. Josef Fišer, 
k. Karel Fáber
VSETÍN-MAJÁK – Ne 9.30 h
Horní nám. č. 2, k. Bedřich Smola
ZLÍN – Ne 10.45 h
Slovenská ul. 3063 (farní sbor ČCE), 
k. Pavel Škrobák

Bratrská jednota baptistů
KROMĚŘÍŽ - Ne 9.30 h
Moravcova 430/16, k. Alois Klepáček
UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Ne 14 h
Jana Blahoslava 419, k. Pavel Novosad
VSETÍN – Ne 9.30 h
Rokytnice 273
ZLÍN – Ne 9.30 h
Hluboká 1343, k. Marek Titěra

bohoslužbyděti v ohrožení

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘES-
ťANSKÉ AKADEMIE zve na besedu 
s promítáním, při níž promluví
Mgr. Milan Horák, kněz Obce
křesťanů a předseda Česko-eston-
ského klubu, na téma "Estonsko -
příroda, lidé a hledání Krista".
Beseda se bude konat v úterý 8.
dubna 2014 od 17.30 h v přízemí
kláštera Emauzy v Praze 2, Vyše-
hradská 49. 

JNe

Pozvánky

inzerce

době ročně umučeny tisíce křesťanů. V 20. století bylo
umučeno více křesťanů než za 19 předcházejících století.
Nenávist vůči následovníkům Pána Ježíše ve světě stále
roste. 
Dalším znamením v církvi je narůstající lhostejnost křes-
ťanů. Kristus řekl prorocká slova: "Vychladne láska mno-
hých." (Mt 24,12) V srdcích mnohých křesťanů vychlad-
ne láska k Pánu Ježíši, k Božímu slovu, ke Kristově círk-
vi. Bude to období největší duchovní vlažnosti v ději-
nách.  
Mnohé sbory jsou podobné sboru v Laodikeji: „Říkáš si:
Jsem bohatý, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi
ubohý, bědný, nuzný, slepý a nahý.“ „Nejsi studený ani
horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný,
nesnesu tě v ústech.“ „Vzpamatuj se tedy a čiň pokání.“ 
(Zj 3,14-21) To je Kristovo poselství pro křesťany 
v Evropě i pro nás.
Kristus přijde jako ženich pro svou církev a náhle si

vezme z této země všechny, kteří budou na jeho příchod
připraveni.
Nejdůležitější otázka na závěr: Podívejme se každý do
svého srdce: Hoří v mém srdci plamen lásky k Pánu
Ježíši? Pokud vyhasíná, tak je právě nyní ta pravá chvíle
k upřímnému pokání a prosbě o nové naplnění Duchem
svatým. 
Při pohledu na dění v současném světě konstatujeme, že
znamení předcházející druhý Kristův příchod se velmi
zřetelně naplňují ve všech sedmi oblastech. Kristus nám
praví: "Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy,
neboť vaše vykoupení je blízko!" (L 21,28) Písmo svaté je
Slovem pravdy. Všechna proroctví se věrně naplní. Pro
Boží lid to znamená jasnou výzvu: Důvěřujme cele
Božímu slovu, studujme pozorně Bibli, usilujme o
posvěcený život, milujme Pána Ježíše a s láskou volejme
lidi k jedinému Spasiteli. Ještě je čas milosti, každý může
získat olej do vyhasínající lampy svého srdce. 

St. Kaczmarczyk (red. zkráceno)

doba konce
Dokončení ze str. 3

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ v Praze 1 - Kliment
zve srdečně na setkání bývalých
klimentských konfirmandů - sdru-
ženců, které se uskuteční v sobotu
11. dubna ve 14.30 h ve sborovém
domě v Klimentské 18. Přijďte
mezi nás, kdo jste byli u Klimenta
konfirmováni v letech 1928-1958.

č. 4

bratrský senior a 
básník michael Weisse
(narozen asi 1488 v Nyse – zemřel

19. 3. 1534 v Lanškrouně)

Po absolvování gymnázia v Nyse
(1504) studoval na univerzitě v Kra-
kově a pak vstoupil (1510) do fran-
tiškánského kláštera ve Vratislavi.
Když se však přiklonil k Lutherově
reformaci, byl z kláštera i města vy-
kázán. Odešel do Čech a 1518 byl
ještě se dvěma německými býva-
lým františkány v Litomyšli přijat
do Jednoty bratrské. 1522 se stal
správcem sboru ve Fulneku a 1531
v Lanškrouně – oba byly německé.
Úzká rada jej pětkrát vyslala do
Wittenbergu k Lutherovi, kde
uplatnil své vzdělání jazykové i teo-
logické. Jednotě velmi záleželo na
Lutherově podpoře a Weisse jí 
v tom vykonal platné služby. (Sám
se ovšem už klonil ke švýcarskému
reformátoru Zwinglimu, zvláště 
v pojetí svátostí. Přesto respektoval
stanovisko vůdců Jednoty, hlavně
Lukáše Pražského.) 1532 byl zvolen
do Úzké rady, kde spolupracoval 
s J. Augustou, M. Michalcem, Ma-
chem Sionským a J. Tejnským.
Z jeho literární činnosti připomeň-
me: německý Nový zpěvníček Brat-
ří v Čechách a na Moravě 1531 (pře-
tištěný 1931 a 1957),  první notova-
ný kancionál Jednoty se 157 písně-
mi, většinou překlady z češtiny a
latiny. (Několik jich  bylo přejato do
německých evangelických zpěvní-
ků, dvě dokonce do katolického, a
zpívají se dodnes.) Německy vydal
také Počet z víry 1533 a Krátkou
zprávu o počátku Bratří v Čechách
1525 a Apologii Jednoty bratrské
1532.
Michael Weisse tedy představuje
spojnici mezi českou a německou
reformací, dnes zvláště v hymnolo-
gickém ohledu.

Veleben Bůh buď, jeho čin, / oslaven
buď i jeho Syn; /vykoupil nás již ze
všech vin.
Halelujah, halelujah, halelujah.

Třetí když probouzel se den, /odvalen
kámen, vyšel ven,/ budiž on za to vele-
ben.
Halelujah, halelujah, halelujah.

(EZ 341, přel. R. M. Šimša)

Bohuslav VikZpěváci a posluchači na pražském Staroměstském náměstí na happeningu Pamatuj!
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