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Milé sestry a milí bratři, musím se
přiznat, že Pavlovi jeho cestu přes
Athény závidím. O Athénách jsem

slyšel poprvé snad už na základní
škole. Učili jsme se tehdy o kolébce
evropské civilizace a demokracie, o
antických chrámech, které Athéňa-
né stavěli jako ubytovny pro své
bohy. Vždycky jsem si Athény před-
stavoval jako krásné a ušlechtilé
město trpící pod rozpínavostí kruté a
barbarské Sparty. Uznávám, že je ta
představa zkreslená. Ale pohled 
z Akropole na moře a do něj zapada-
jícího Slunce - to musí být krása!
Pavel však měl z návštěvy tohoto
města jiné dojmy. Nebyl uchvácen
ani kulturou, ani moudrostí. Spíše
byl roztrpčen modloslužbou, se kte-
rou se setkával téměř na každém
rohu. Athéňané byli velice horliví 
v uctívání nejrůznějších bohů. Všech-
no to však byli bohové neživí, vyro-
bení lidskou rukou a na svém tvůrci
závislí. To je modloslužba. Když
máme pocit, že můžeme Boha ovliv-
ňovat a manipulovat s ním. Ochočit
si ho a zavřít do chrámu, aby byl
vděčný za to, že se o něj staráme. 

Do modloslužby člověk upadá tam,
kde neví o skutečném, živém Bohu.
Bohu Otci Ježíše Krista. Kde neslou-
ží jemu, ale modlám, které si sám
vyrobil. Tam, kde člověk ve své
nevědomosti dělá z Boha loutku,
kterou chce sám ovládat. Po ovlád-
nutí Boha toužili už staří Athéňané,
lidé moudří a vzdělaní. Modlářství
v žádném případě nesouvisí s ne-
vzdělaností, či zaostalostí. A také
dnes se vytrvale hlásí o slovo. 
Pavel Athéňanům vyprávěl o jiném
Bohu. Zvěst o živém Bohu, to je to
jediné, co může člověka z modlář-
ství vysvobodit. Zvěst o Bohu Stvo-
řiteli, který všemu dává život. O
Bohu, který od nás nepotřebuje,
abychom mu vystavěli obydlí a sta-
rali se o něj. Je to totiž úplně na-
opak. Bůh nám dává život, dech 
i všechno ostatní. Tohoto Boha má-
me hledat. A z jeho blízkosti se mů-
žeme radovat.

Ondřej Zikmund, 
farář ČCE, Kutná Hora

Evangelický
týdeník
KOSTNICKÉ JISKRY

7. května 2014 l ročník 99 l cena: 13 Kč

Příští číslo vyjde 
14. května 2014

Z obsahu
* Naše reformace
* Tvé jméno

14/2014

Poselství k neděli Jubilate

V Novém zákoně jsou aspoň dva
zřetelné znaky křesťanské víry. Je to
nejprve „umývání nohou“. Takto
přímo o něm jedná jen Janovo evan-
gelium ve dvou odstavcích třinácté
kapitoly, z nichž první podrobně po-
pisuje, jak se Ježíš přepásal, nalil
vodu do umyvadla a začal učední-
kům umývat nohy. Pak ještě násle-
duje Petrovo odmítnutí: „Pane, ty
mi chceš mýt nohy?“ Ježíš mu pak
vyloží, že bez jeho služby by nikdo
nemohl být čist. Je to však služba,
která je příkladem pro učedníky,
aby jedni druhým umývali nohy,
aby si sloužili. Křesťanství připomí-
ná tuto službu - Ježíšovu oběť a po-
slání jeho učedníků, aby sloužili
jedni druhým.
Druhým znakem křesťanství je Ježí-
šův kříž, což je jedinečná, nenapodo-
bitelná Ježíšova služba- oběť celému
světu, jak ji po všech 4 evangelistech
vyjádřil mezi jinými svědky apoštol

Pavel: „Když jsme ještě byli bezmoc-
ní, v čas, který Bůh určil, umřel Kris-
tus za bezbožné“ (Ř 5,6). Rozuměj-
me, že Kristus za nás zemřel, když
jsme ještě byli hříšní. Bez Ježíše Krista
by celé křesťanství bylo nemožné,
čímž je dána jeho netolerance – ne-
snášenlivost.
V dnešní době je to slovo do pračky,
neboť se zdá, jako by celý svět netou-
žil po ničem jiném tak jako po tole-
ranci, a to bezbřehé, naprosté. Před-
pokladem této touhy je vědomí, že se
ve světě ztratila pravda a už není 
k nalezení. Jak k takové ztrátě došlo?
Dějiny všech institucí (státu a církve)
i myšlenkových systémů se ani ne-
pokoušejí zatajit, že během svého
bytí a zejména v kritických rozhod-
nutích pravdu opouštěly, aby nako-
nec uznaly, že naše poslední století
na všech místech svého rozhodová-
ní cítí odpovědnost nikoli pokračo-
vatelů, ale nových stavitelů na ztra-

ceném a hledaném základu pravdy,
který byl jednou provždy položen 
(1 K 3,11). 
Těmto hledačům pravdy přichází
vstříc Ježíšovo slovo: „Kdo hledá, na-
lézá“ (Mt 7,7). V tomto slibu je obsa-
žena i odpovědnost církve za svět. A
bude tím těžší, čím více si církev uvě-
domí, že její místo není na konci svě-
tových dějin, ale na jejich začátku:
„Vy jste sůl země. Vy jste světlo svě-
ta“ (Mt 4,13.14). Kde jinde najde zma-
tené lidstvo sůl, potřebnou k očistě
života, a kde jinde vyjde z temnot než
tam, kde svítí Ježíšovo světlo? Ďábel
se dosud snaží zmařit sůl a světlo,
které církev přináší do světa, když
na jejich místo napsal „restituce cír-
kevního majetku“. Tahle kost že by
měla náš malý český svět a český
národ odvést od pokladu Kristovy
pravdy? Od světa plného vášní ne-
lze čekat rozumný krok. I tu je církev

Co je křesťanství
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Sociální demokracie začala zase – jak je jejím zvykem –
rozdávat na všechny strany a oponenti se ptají, kde na to
vezme. Jako by nevěděli, že část by měly ze svých resti-
tučních náhrad poskytnout církve. Pokud to neudělají
dobrovolně, tak říkajíc „po dobrém“ (Jan Mládek, ČT1,
21.4.2014), tak se holt bude muset najít něco jiného, např.
zdanění těch náhrad nařízené zákonem. A to bez ohledu
na právní povahu věci. Zdůvodnění je tak křišťálově
jasné, že jasnější ani být nemůže: Církve mají těch peněz
dostat „moc“ a především, většina občanstva s takovým
postupem „souhlasí“. Lynčování jako svérázný způsob
výkonu spravedlnosti je zde celkem přiléhavý vzor a 
z neurčitého vyjádření ministra financí („Tak pro státní

rozpočet by to bylo dobré“ – ČT 1, 21.4.2014) se zdá, že
by s tím ani hnutí ANO nemělo až takový problém. 
Když chcete své finanční problémy řešit bankovní lou-
peží, bude to riskantní noční operace s maximální sna-
hou o zametení všech stop. Zde však ČSSD plánuje lou-
pež za bílého dne a hlásí se k činu předem: Ostudnou
koalicí ČSSD – ANO – KSČM by zákon o zdanění resti-
tučních náhrad mohl projít. Takže to vypadá na osudo-
vé rozhodnutí hnutí ANO: odolá tomuto pokušení
populismu? Andrej Babiš zná jako úspěšný podnikatel
nejen cenu peněz, ale určitě i hodnotu kvalitního práv-
ního prostředí. Snad si uvědomí, že i cesta k úspěchu 
v politice má svá prověřená pravidla, která nemusí vždy
odpovídat náladám davu. 

Ing. Josef Potoček,
Hradec Králové

AKtuáLně

Loupež za bílého dne

V sobotu 29. března 2014 prošel centrem hlavního města již 14. ročník celostátního
Pochodu pro život. Každý z účastníků tak vyjádřil jasné ne umělým potratům.
Pochod pro život získal záštitu téměř 20 osobností politického, náboženského i veřej-
ného života a více než čtyř desítek českých a zahraničních organizací. Hlavním cílem
pochodu je upozornit na skutečnost, že i v minulém roce bylo denně usmrceno 63
nevinných a bezbranných dětí, celkem téměř 23 000 ročně.

Ve dnech 27. – 29. března se v Olomouci konal III. ročník ekumenic-
ké teologické konference Jednota v mnohosti - In pluribus unitas.
Tuto konferenci uspořádala katedra pastorální a spirituální teologie
Cyrilometodějské teologické fakulty UP ve spolupráci s Institutem
interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dia-
logu. Zúčastnilo se jí 50 doktorandů a mladých vědeckých pracovní-
ků z 19 teologických fakult a odborných pracovišť na území bývalého
Československa. Jednalo se tedy o konferenci mezinárodní, s český-
mi, slovenskými a maďarskými účastníky. Konference byla zahájena
úvodním večerem, při kterém účastníky konference pozdravila dě-
kanka CMTF RNDr. Ivana Vlková Th.D. a vědecký garant konferen-
ce prof. P. Ambros Th.D. Ekumenický charakter celé akce byl podtr-
žen tím, že toto slavnostní zahájení se konalo na půdě Konzervatoře
Evangelické akademie Olomouc za hudebního doprovodu jejích stu-
dentů. 
Vlastní konference probíhala paralelně ve třech tematických skupi-
nách, kde byly pronášeny jednotlivé příspěvky, které byly následně
diskutovány ostatními účastníky. Tento kolegiální rozhovor patřil 
k tomu nejcennějšímu, co konference poskytla, protože umožňoval
nejen akademickou zpětnou vazbu, ale také vytvářel prostor pro set-
kávání rozličných teologických důrazů a spiritualit. Toto formální 
i neformální setkávání různých denominací a teologických škol bylo
ostatně charakteristikou celé události, která byla podtržena ekume-
nickou pobožností, Panychidou za oběti na Ukrajině ale také tematic-
kou vernisáží děl studentů CMTF. 
Jednalo se o třetí ročník konference Jednota v mnohosti, jejíž první
ročník byl iniciován doktorandy Evanjelickej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislavě, následoval druhý ročník pořá-
daný Gréckokatolickou teologickou fakultou Prešovskej univerzity.
Věříme, že tato tradice bude po olomouckém ročníku pokračovat
dále. 
Aktuálně se můžeme těšit na tiskový výstup z této konference, kte-
rým bude sborník ve formě kolektivní monografie a vyjde ještě 
v tomto roce v nakladatelství Refugium. 

J. Klimeš

Konference “Jednota v mnohosti”
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první na řadě, je a má být blíž prav-
dě a začít o ní mluvit. Ten význam
může mít i krok synodního seniora,
jímž se vrátil ke své kazatelně.
Jak si vede svět v naší době, pozna-
menané bezbřehou tolerancí a ztrá-
tou pravdy? Není šťastný. Když
hledá svého boha k uctívání, nenalé-
zá ho v klasických církvích, nýbrž ve
východní spiritualitě, která boha ani
nepotřebuje. Osobního a jediného
boha znají a uctívají jen křesťané, židé
a mohamedáni. Dnešní hledači se
svěřují široké náruči absolutna a mys-
tice. Křesťanská církev je si vědoma,
že v této době jí náleží chovat se co
nejtolerantněji. Tolerancí rozumí sna-
hu vyhnout se při zvěstování evange-
lia všemu nátlaku a násilí. Odsuzuje a
klade si za velikou vinu, že přišla do
Palestiny se zbraněmi v rukou, aby ji
vrátila pod vládu křesťanů. Podob-
ných omylů se křesťanská církev
dopouštěla na mnoha místech. Český
národ se stal svědkem a obětí jejího
násilí.
„Bez nátlaku a tolerantně“, tak znělo
heslo, s nímž se církev snaží dobýt
zpět aspoň kousek prestiže a moci,
které svým násilím a nesnášenlivostí
ve věcech víry v staletích středověku
ztratila. V 18. a 19. století se jí to neda-
ří tak, jak by chtěla. Spíše jí muselo
stačit, že se zabarikádovala ve starých
pozicích a čekala, co podnikne svět, a
jí zbude obrana podle stanoveného
hesla „bez nátlaku a tolerantně“, ale 
s tichým vědomím, že je majitelkou
Pravdy. Právě na toto vědomí zaúto-
čí svět, aby dokázal, že nikdo nemá
pravdu. V tom mu přispěchá na po-
moc německý filosof a básník Gott-
hold Ephraim Lessing (1729-1781), a
to hned dvěma díly. Prvním dílem
vypráví o bohatém a moudrém žido-
vi Nathanovi, jenž adoptoval dceru
Rechu, o jejíž křesťanské víře ví jen její
chůva. Sluší se nyní říci, že děj se ode-
hrává v Palestině, která je pod nad-
vládou arabského sultána. Z požáru,
který zachvátí Nathanův dům, za-

chrání židovu dceru Rechu muslim-
ský mladík. Další záleží jen na naší
fantazii, která se může opřít o skuteč-
nost, že kniha Moudrý Nathan řeší
problematiku tří monotheistických
náboženství na Blízkém východě, 
z nichž každé tvrdí, že jen ono má
pravdu.
Stejnou tematiku řeší báje O třech
prstenech: Který z nich je pravý?
Náhoda je utopila v moři a všechny
tři jsou prohlášeny za nepravé. I ten
další, který přijde s nárokem, že je
pravý a jediný, je zneuznán. Otázka
po pravdě zůstává nevyřešena, nebo
jinak řečeno: je nám souzeno žít bez
poznání pravdy. Útěchou nám může
být, že všichni, kdo přicházejí s tím
nárokem, jsou na tom stejně, všichni
mají nebo nemají pravdu. Svět se ocitl
bez kormidla a církev k tomu mlčí,
anebo se neodvažuje svůj nárok na
vlastnictví pravdy hlasitě vyslovit.
Víc než evangeliu Ježíše Krista věří
svět bajkám a zůstává ve vnitřní ne-
jistotě. S ní vchází do kritického 20.
století.
Svět se tedy vzdal úsilí hledat pravdu
a dobro. Snad cítil, že pravda i dobro
jsou nesnášenlivé, jinak by nebyly
schopné bojovat a vítězit nad zlem.
Svatý Bůh je krajně nesnášenlivý, jak
nás o tom poučuje Starý zákon, a
Nový zákon k tomu přidá, co nikdo
nečekal, že svatý Bůh ve své nesná-
šenlivosti miluje hříšníky a vydává se
za ně. Zřekl se všeho násilí i ochran-
ky. Jeho Syn umírá na kříži. Spolehne
na svého Otce, na jeho stvořitelskou
moc. I jeho láska je nesnášenlivá, ne-
sleví z ní nic ve prospěch myšlenky
zásluhy. Je neprodejná. Křesťanská
víra je proto nesnášenlivá, neústup-
ná, neprodejná. Ve světě, který věří
jen v moc peněz, je to píseň, která se
tam nezpívá. 
Zmínil jsem na začátku, že zmatený
člověk podlehne pokušení hledat
pomoc jinde než u Otce. Jaká poblou-
dilost! Přece se nesluší, aby člověk
hledal pomoc nikoli u osoby, ale u
neosobních tajemných a temných sil.

Jim se staví po bok mystika a odvádí
člověka od jediného správného smě-
ru, jak jej křesťan vyznává: Máme
Otce v nebesích. Mystika je opak té
úzké cesty, na niž zve Ježíš. Mystika
se dívá s opovržením na směrovky,
které do mlhou navštěvovaných
úseků zasadili s Mojžíšem první
poutníci. Zdá se jí, že všechny cesty
vedou do „Říma“, není třeba svou
cestu volit, ani se rozhodovat. Není
třeba měnit kurs – a to je na mystice
tak svůdné, že umí přeslechnout a
nedbat prvního Ježíšova kázání:
„Čiňte pokání a věřte evangeliu“ 
(Mk 1,15). Mystika nemá žádný cíl.
Touto cestou se jí otevírá nekonečné
štěstí v splynutí s nekonečnem, což
však není nic jiného než nepřiznané
zoufalství, že mystika nedosahuje
pravdy ani dobra.
Na cestu bezbřehé tolerance zve
moderního člověka buddhistická
jóga; učí, že člověk trpí, protože se cítí
vydělen z Celku. Vplýváním, zvláště
láskou vtahuje vnější svět do svého. 
V splynutí s nekonečnem dosahuje
harmonie nekonečného štěstí. Patrně
tato harmonie to byla, která svedla
dirigenta Libora Peška na cestu jógy,
jíž dal přednost před královskou ces-
tou Kristova evangelia. Slyšel jsem ho
o tom v televizním záznamu koncem
listopadu 2013. Byl pokřtěn jako
římský katolík, leč celé křesťanské
tradici dal vale. Nic neslýchaného,
jen jsem se tázal, kde vzal oprávně-
ní, aby jmenoval známého žida a
zakladatele křesťanství Ježíše Krista
jogínem a jeho evangelium zdrojem
jogínské moudrosti. Dnes rozumí
fotbalu a náboženství každý, tak
proč by o něm nemluvil, má-li k to-
mu publikum. Pešek mluvil o nábo-
ženství, ale raději bych ho slyšel
mluvit o fotbale.
My tu mluvíme o křesťanství: o jedi-
né, Boží lásce, kterou Bůh nabízí
všem hříšníkům a nedá se přemlu-
vit, aby konečně na ně vzal bič.

Josef Veselý
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Řád Pro emeritní BiSKuPKu JAnu ŠiLerovou
Bývalá olomoucká biskupka CČSH,
sestra Jana Šilerová, se 3. dubna
stala laureátkou řádu Platinového
vavřínu. Vavříny uděluje Hospo-
dářská komora ČR, a snaží se tak
vyzdvihnout přínos lidí, kteří při-
spívají k dobru celé společnosti.
Letos oceňovala již potřetí, a to ve
čtyřech kategoriích. Sympatické na
celé záležitosti je, že tyto osobnosti
navrhuje veřejnost. Tentokrát jich
bylo přes sto dvacet, z nich bylo
vybráno 25 nominovaných. Jedi-
nečný řád Křišťálového vavřínu
obdržela letos v Grandhotelu Bo-
hemia v Praze paní Dana Němco-
vá. Toho večera převzala sestra
biskupka vyznamenání v katego-
rii, v níž jsou oceňováni ti, kdo 
v konkrétním oboru dosáhli mimořádného výkonu (např. kardiochi-
rurg prof. Jan Pirk). V nominaci o ní bylo řečeno, že „svými otevřenými
názory a přístupem k životu si získala zasloužený respekt, široko přesahující
její povolání v Církvi československé husitské, která ji v Olomouci, jako první
ženu v postkomunistické Evropě, dosadila na biskupský stolec".

podle www.ccsh.cz

výZvA K ZJednoteniu od PáPežA FrAntiŠKA Pre ProteStAntov
Anglikánsky biskup Tony Palmer, osobný priateľ pápeža Františka, vy-
zýva evangelikálnych protestantov v Amerike k zjednoteniu s Rímom.
Prináša "nostalgické" posolstvo od pápeža Františka, v ktorom vyjadru-
je túžbu, aby "odlúčení bratia" vytvorili opäť jedno spoločenstvo s kato-
líckou cirkvou. Výzvu radostne prijíma charizmatický vodca Kenneth
Copeland. 
Mnohí sa pýtaju: "Nie je to naplnenie biblických proroctiev?"

www.granosalis.cz

KŘeSťAné JSou PronáSLedováni JAKo KdySi židé
K pronásledování židů v minulosti přirovnal současnou situaci křesťanů na
Blízkém východě izraelský velvyslanec v OSN Ron Prosor. V článku publi-
kovaném na stránkách deníku Wall Street Journal (16. dubna) píše o tom, jak
křesťanské komunity po dva tisíce let obohacovaly arabský svět na Blízkém
východě svou literaturou, kulturou a obchodem. Ještě na konci 20. století
tvořily více než čtvrtinu obyvatelstva tohoto regionu. Dnes jejich počet
nedosahuje ani 10 %. Netolerantní extremistické vlády je vyhánějí z míst,
kde se rodilo jejich náboženství. 
Izraelský diplomat cituje údaje publikované v lednovém raportu organiza-
ce Open Doors, který vypočítává deset zemí nejvíce nepřátelských vůči
křesťanům. Jak si všímá, s výjimkou Severní Koreje jde o krajně islamistické
země s muslimskou většinou. 

radiovaticana.cz

Z církví doma i ve světě

Do kina nechodím často. V posledních několika letech jsem viděl
jenom tři natočené díly Narnie, Kawasakiho růži, oba Hobity – a
nyní velkofilm Noe. Šel jsem do kina s velkými obavami, protože
v průběhu zmíněných let se mi zdálo, že filmy jsou stále akčnější,
přičemž „akce“ jsou stále neuvěřitelnější a charakterová stránka
postav stále méně významná. Naposledy jsem viděl Hobita 2; 
z kina jsem tehdy odcházel dosti otráven.
Připravoval jsem se tedy na nejhorší. Pokud bych řekl, že jsem byl
příjemně překvapen, bylo by to příliš silné vyjádření. Ano, film je
akční, ale je v něm prostor i pro jiné prvky, které míhání jednotli-
vých scén zcela nepřehlušuje. Film se snaží vykreslit hlavní posta-
vy, jejich motivaci a jejich přemýšlení. Někdy se mi dokonce zdálo,
že režisér a scenárista Darren Aronofsky se nemohl rozhodnout,
zda natočí film psychologický nebo akční. Ale patrně by film nebyl
tak divácky úspěšný, kdyby nebyl akční – co já vím. 
Snad každý historický film vypovídá možná víc o době, v níž byl
natočen, než o historii, kterou líčí. Proto mě přirozeně zajímalo, jak
bude s biblickým příběhem, jenž je jistě už sám o sobě dosti dobro-
družný a „akční“, zacházet komerční velkofilm. 
Jedinými jednoznačně kladnými postavami filmu jsou Noemova
žena Naameh, adoptivní dcera Ila a dva z jeho synů – Šém a Jefet.
Právě u těchto kladných postav se ale nedovídáme, jaký byl jejich
vztah k Bohu (který je ve filmu všemi postavami důsledně nazý-
ván Stvořitelem).
Vnějšně proti sobě stojí Noe a zbytek světa. Noemova rodina je až
na výjimky ve stínu samotného Noema – stojí za ním a nechá se jím
vést, a to až do samotného konce, kdy se proti němu jednotně
postaví, protože Noe chce zabít dvě právě narozené holčičky, dcer-
ky Šéma a Ily. 
Noe je přesvědčen, že jediným úkolem jej samotného a jeho rodiny
je zachránit zvířata. Lidstvo je beznadějně zkažené a Stvořitel roz-
hodl o jeho anihilaci. A Noe poznává i zkaženost svou a své rodi-
ny – proto soudí, že záchranou zvířat jeho mise končí. Lidský rod
nesmí pokračovat – proto chce zabít své právě narozené vnučky. 

Noe vlastně přijal od Boha jediné poselství – že má vybudovat
archu k záchraně zvířectva. Jinak k němu ale Bůh nemluví. V tom
stojí v jedné linii s vůdcem padlého lidstva Tubalkainem. Ani 
k němu Bůh nemluví. Rozdíl mezi Noemem a Tubalkainem je 
v tom, že Noe je nástrojem Božího soudu a stojí jaksi na Boží „stra-
ně“, nikoli v tom, že Noe by měl důvěrný vztah k Bohu a Tubal-
kain a lidstvo, které představuje, nikoli. A právě v této věci je film
odrazem naší doby: Naše doba věří, že „něco nad námi je“, někte-
ří tomu dokonce říkají Bůh… jenže tento Bůh nemluví nám srozu-
mitelným způsobem. V tom jsou tvůrci filmu syny své doby. Moje
zkušenost je zcela jiná: Bůh mluví stále. Naším problémem není, 
že by Bůh nemluvil; naším problémem je, že my nechceme poslou-
chat. 
A protože Noe nemá s Bohem důvěrný vztah, jsou vztahy v arše
po začátku potopy bolestivé a konfliktní – nadto tam autor scéná-
ře s rozporem s Biblí umísťuje Tubalkaina, kterému se podařilo se
zázračně zachránit, a ještě v arše škodit. Tubalkain je ovšem vy-
kreslen velmi zdařile a velmi věrohodně: Je to člověk ve vzpouře
proti Bohu a mnozí dnešní lidé se s ním proto mohou velmi dobře
identifikovat. Jeho postoje jsou jeho tvůrcům známy jaksi zevnitř –
proto je i ve filmu srozumitelný. Na rozdíl od filmového Noema.
Vnitřní svět skutečného Noema si autoři patrně vůbec nedovedli
představit, a proto jeho postava působí ve filmu krajně nevěro-
hodně. 
Film si přirozeně mnohé vymýšlí a přibarvuje – ale to mu nechci
vyčítat. Tak tomu zkrátka bývá, když lidé literárně, divadelně či fil-
mově ztvárňují biblickou tematiku. Zajímavý je pochopitelně feno-
mén padlých andělů (nazývaných Strážci), kteří sice registrují zka-
ženost lidstva, jemuž chtěli původně pomáhat (čímž si přivodili
svůj pád) a kteří vlastně Noemovi archu postavili. Biblicky jde
pochopitelně o naprostý nesmysl, jakkoli můžeme předpokládat,
že se Noemovi při budování archy dostalo nadpřirozené pomoci.
Když tito padlí andělé padnou při obraně Noema, jsou vzati na
milost a odletí do nebe. 
Film obsahuje některé prvky, které jsou narážkami na biblické líče-
ní, i když dnešní divák má pramalou možnost chápat jejich smysl.
Tak se ve filmu kupříkladu setkáváme s Metuzalémem, který se
dle Bible dožil ze všech patriarchů nejvyššího věku a který i podle

biblického svědectví umírá v roce potopy. Metuzalém sice uzdraví
Ilu z neplodnosti, nicméně největší zájem projevuje o to, zda mu
někdo přinese borůvky. A dále film obsahuje biblickou scénu, kdy
se Noe opije vínem v jeskyni. Předpokládám, že tvůrci si tuto scé-
nu nemohli nechat ujít, už protože se v ní vyskytuje nahota, a ta 
se v moderní a postmoderní době prostě „hodí“ snad ke všemu.
Podle všeho Noe zapíjel smutek nad rozpadem svých rodinných
vztahů. 
Film je natočen vcelku zajímavě a nezdá se, že by jeho záměrem
bylo nějak zesměšnit či urazit věřící. Můžeme z něj usoudit, že jeho
tvůrci měli více naděje a pochopení pro zvířata než pro lidi. O sku-
tečném Bohu stvořiteli se z něj ovšem nedovíme nic. Dovídáme se
z něj, jak si lidé zdůvodňují svou vzpouru proti němu. To ovšem
pro křesťany není nic nějak nového. 

Dan Drápal

Jde o ekonoma, který v roce 2009 okradl o deset milionů Českobratrskou
církev evangelickou v jejím ústředí jako vedoucí ekonomického oddělení.
Církev připravil o peníze od zahraničních dárců, které byly určeny na
opravy kostelů a na charitativní akce. Odvolací Vrchní soud v Praze mu
v prosinci 2009 vedle trestu vězení uložil také náhradu škody církvi ve
výši 3,6 milionu korun plus úroky z prodlení. Peníze utratil za auto, byt
pro matku a drahé dárky pro svou přítelkyni. Zbylé zpronevěřené peníze u
něj policie našla doma v igelitových taškách. Podle soudních znalců spadá
Prokop svou inteligencí do pásma slabšího průměru a projevuje se asociálně.
Následně si odpykával trest a utekl v minulém roce z vězení, pod falešnou
identitou vyhrál konkurz na hlavního ekonoma pražského Národního
zemědělského muzea a vyvedl z jeho účtů zhruba deset milionů.
Po letošní krádeži v Národním zemědělském muzeu se jej málem podařilo
policii dostihnout. Falešný ekonom však využil své místní znalosti poměr-
ně komplikované budovy Národního zemědělského muzea a muzeum
opustil nestandardním bočním východem. Zločinec byl již desetkrát tre-
staný a tentokrát bylo uvedeno, že měl zřejmě komplice.

-dle media

noe - recenze filmu

Zločinný ekonom po církvi
okradl i muzeum



Tento poslední druh "ovoce Ducha"
není možno třídit tak jako předcho-
zích osm. Pavel zde užil řecký výraz
enkrateia, ale ten pak už ve svých lis-
tech vůbec nezmiňuje. Podobá se
tedy, obrazně řečeno, kupci, který
ve výloze nabízí devatero zboží, ale
to deváté už nemá na skladě. V ce-
lém Novém zákoně se tento výraz
vyskytuje už jen dvakrát. V překla-
du ČEP však není ani v oněch pří-
padech přeložen slovem "sebeovlá-
dání", ale slovem "zdrženlivost".
(Jím vysvětluje i kralická poznámka
použité slovo "středmost".) Poprvé
je to v líčení evangelisty Lukáše
o průběhu Pavlova výslechu před
vladařem Félixem: "Když Pavel
začal hovořit o spravedlnosti a zdr-
ženlivosti a o budoucím soudu,
pocítil Félix úzkost" (Sk 24,25). Po-
druhé v Petrově výzvě do křesťan-
ských sborů: "Vynaložte všechnu
snahu na to, abyste ke své víře při-
pojili ctnost, k ctnosti poznání, k po-
znání zdrženlivost, k zdrženlivosti
trpělivost, k trpělivosti zbožnost" 
(2 Pt 1,6).
Tento nedostatek nemohou nahra-
dit ani příbuzné řecké výrazy k en-
krateia. Jednak pasivní sloveso enkra-
teuesthai - být zdrženlivý (lat. se ab-
stinere), které je v NZ použito jen
dvakrát: v 1 K 7,9 Pavel doporučuje
svobodným členům sboru, "je-li jim
zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí 
v manželství, neboť je lepší žít v man-
želství než se trápit." A v 1 K 9,25,
kde přirovnává křesťanský běh víry
k běžci na závodní dráze, připomí-
ná, že "každý závodník se podrobu-
je všestranné kázni". Zcela ojedinělý
je příbuzný výraz enkratés v Tt 1,8:

"Starší ve sboru má být i zdrženli-
vý." Tyto další výrazy ovšem nemů-
žeme "třídit a sklízet" jako "ovoce
Ducha", tak jako při předchozím
osmeru "ovoci". 
V tehdejším helénistickém kultur-
ním světě bylo "sebeovládání" vý-
znamnou ctností. Šlo o kázeň a zdr-
ženlivost tělesnou i duchovní. Tak
tomu bylo zvlášť ve stoické filosofii.
A v této souvislosti snad můžeme
hledat i vysvětlení, proč Pavel pou-
žil výraz enkrateia jen jednou, ve
svém základním výčtu, ale pak už
jej nezmiňuje. Snad z obavy, že by
mohlo být úzce spojováno se stoic-
kým učením? Naproti tomu nachá-
zíme u Pavla dva protichůdné, ale
velmi případné texty. V Ga 5,16 (ješ-
tě před výčtem "ovoce Ducha"): "Žij-
te z moci Božího Ducha, a nepod-
lehnete tomu, k čemu vás táhne va-
še přirozenost;" a v Ř 8,13: "Vždyť
žijete-li podle své vůle, spějete 
k smrti; jestliže však mocí Ducha
usmrcujete hříšné činy, budete žít."
Pro stoiky jako filosofy vyznačoval
pojem enkrateia (od kratos - síla) zdr-
ženlivou osobní kázeň, založenou
na vycvičené vnitřní síle, která vedla
až k samolibému sebevědomí. Na-
proti tomu se Pavel opíral o sílu víry
založené na moci Kristova kříže a
vzkříšení: "Všecko mohu v Kristu,
který mi dává sílu!" (Fp 4,13) Proto
ho řečtí filosofové pohrdavě označi-
li za "nedovzdělance" (Sk 17,18).
Když tedy nemůžeme Pavlův výraz
pro toto deváté ovoce blíže určovat
a třídit, hledáme nějaké vysvětlení.
Zde se hodí připomenout, že Starý
zákon nezná zvláštní, jakoby filoso-
fické zaměření na zdrženlivost a se-

beovládání, protože Hospodinův
lid je přímo volán k poslušnosti jeho
přikázání. Podobně je tomu i ve svě-
dectví evangelií, kde jde o věrné
následování Páně. I s tím může sou-
viset ono kontrastující, až minimální
použití výrazu enkrateia. Pavel, je-
muž byla stoická filosofie dobře
známá, použil jejího oblíbeného
výrazu, ale už jej zvlášť neuplatňo-
val, nejspíš z obavy, aby stoické úsilí
o samostatnou vnitřní vyrovnanost
neohrozilo jím dosvědčovanou ces-
tu víry, lásky a naděje založené na
cestě za Ježíšem Kristem jako Pá-
nem.
A jistě není bez zvláštního význa-
mu, že právě zde na závěr řeckého
textu Ga 5,23 je v poznámkovém
aparátu uveden jako rukopisná va-
rianta (různočtení) náhradní výraz:
hagneia - čistota, cudnost. Snad pro
doplnění smyslu? Tento výraz jako-
by souvisel s Ga 5,19, kde Pavel pra-
nýřuje (před samým výčtem "ovoce
Ducha") "skutky lidské svévole (ř.
těla), které jsou zřejmé: necudnost,
nečistota, bezuzdnost". K tomu se
hodí připomenout Pavlův vzkaz Fi-
lipským v duchu lásky - agapé, uve-
dené v pořadí "ovoce Ducha" na
prvním místě: "Přemýšlejte o všem,
co je spravedlivé, čestné, čisté, coko-
li je hodné lásky, co má dobrou po-
věst, co se považuje za ctnost a co
sklízí pochvalu" (Fp 4,8).  
Kralická jednoduchá výkladová
poznámka k překladu "středmost",
jakoby zde navazovala na výraz
"krotkost" použitý pro čtvrté "ovoce
Ducha". Jde o "zdrženlivost, tj. aby
člověk svými žádostmi a vášněmi
vládl, a jako kůň nebo mezek po
svých náklonnostech nechodil." 

Jiří J. Otter
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„Obětuj Bohu oběť chvály a plň Nejvyššímu své sliby; a vzývej mne v
den soužení. Vytrhnu tě a ty mne budeš slaviti.“

Ž 50, 14-15
Sobota po Velkém pátku, čas zklamání a strachu, skleslosti a
pochybností. Věřit? Doufat nad masivním koncem všeho?
Dostali ho. Kdyby se aspoň servali o něj tam v noční zahradě,
nesli by to líp, ale on ne, on to vzdal.
Pohřbili Ježíše z Nazaretu a zase skousli, jak snadné je vztyčit o
nějaký ten kříž víc. Zatloukat! Mocní jsou proti nám. Mají uši
všude a přiznání se trestá. Zatloukat! Ačkoli, kohout kokrhá...
Hned v neděli, ještě v šoku z té popravy, najednou nemají nad
kým se rozplakat, koho očistit a důstojně uložit k otcům. Hro-
bové místo, kam ho přes sobotu odložili, je prázdné. Mrtvola
chybí, není nebožtík, kterého by rádi s láskou a úctou naposled
opatřili. 
Náhle jsou ještě více sami, takhle pohromadě, jak si jeden dru-
hého nepřáli a nezvolili a zdaleka si na sebe nezvykli. Dával je
dohromady, ale spor z minulého týdne se v tom, co se semlelo,
nevytratil: Kdo z nich na to má, aby to teď vzal do ruky? Kudy?
Kam? Jak? A proč? Nenecháme toho?
„S ním končí, co mě táhlo mezi ně,“ otráveně si přiznává
Tomáš. „Říkal tomu Boží království. Takového času a trápení
než došlo na dobrou myšlenku, a co z ní zbývá? Brutálně shora
zasáhnou a při nastalé opatrnosti je všecko jinak. Co teď s tím?“
Kočovní amatéři? Bez principála šmíra. Bez šéfa a Mistra vy-
schla inspirace. Jedna to zkusí, přilítne na scénu, že viděla Pána,
ale poslyšte, nepřehrává trochu tahle Magdalská? Že by právě
ona s takovou minulostí?! A té dvojce přespolních zjevně hara-
ší. O co jim jde? Být něco extra? Kdožví, koho potkali, když ho
nepoznali, že.
Ochotníci. Sami do toho nešli. To on! Angažoval je svou vizí.

Viděli to jinak, ale přesto za ním šli a čekali na zázrak. Teď vzalo
za své, co je přesahovalo. Zjevoval jim skutečnost skrytou ve
vrstvách podobenství. Teď jsou na dně, až na ty ženské:
„Vstal z mrtvých a předchází vás do Galileje. Tam ho uvidíte.“
„A co fakta? Jak to skutečně bylo? Ten čtvrtek a pátek? Držme
se země!“ Zblízka pro oči nevidí, na legendy a poučení sedne
prach. Zachránit je může jen událost PRAVDY: Rozbřesk, pro-
lomení se jinam, vernisáž Boží. Kristus Ježíš, událost spasitel-
ného umění Božího je na věky spřízní a sbratří. „Slávu, kterou
jsi mi dal, Otče, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jedno
jsme,“ modlil se před smrtí. „Ne, to není líčidlo, Tomáši, sáhni
si, a nebuď nevěřící, ale věrný,“ z mrtvých vstala PRAVDA,
rozuzlení a pointa Boží.
„Pán můj a Bůh můj.“
„Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli,
a uvěřili.“
Blaze v duchu znovu stvořeným. Staré pomine (2 K 5, 17) a tito
založí na podstatě naděje. Jako by viděli Neviditelného, tak se
utvrdí. Zvykejte si. Nové činím všecko. Víra otvírá. Víra vyno-
ří ze smrti a zvedá do skutečnosti, kde nejsi nikdy sám. Odtud
zvěstujte. Tady dosvědčujte a zpřítomňujte Neviditelného.
Jsem s vámi, ale na vás je se ptát. Na vás je klást otázku, odkud
se bere v propasti nevědomí, že i kulturní člověk se sápe po člo-
věku a po Bohu, jeho Stvořiteli. Co s takovým lidstvím ustavič-
ně přidávajícím k Boží bolesti?“
Syn v jednotě s Otcem se tím veřejně plahočí všem na očích 
z lítosti. Nese trápení hříchu světa, aby zachránil, aby spasil,
protože miluje. Domlouvá nám jako Beránek zabitý a nic není
odbyto. Na smetiště ho vlečou se zločinci. Všemohoucího?
Zastánce? Přímluvce na soudu živých i mrtvých? Obhájce?
ANO: Vystaven naší ničemnosti přijímá náš úděl. Sestupuje do

našich propastí, aby jej změnil: Rada moudrých, těch nejlepších
a zbožných ho vydává bohatým omezencům, aby byl usmrcen.
Myslí přitom, že mají Hospodina za zády. Obořili se na něho a
on to vzal. Bez řečí nese jejich nepravost, jejich hřích. Zranili ho
a vyťali ze země živých, jeho hrob vydali bezbožným (Iz 53).
Kvůli nim, jako obětní Beránek, vylévá na smrt svou duši, aby
se poznali v tom, co činí, a vedle této smrtonosné pravdy o sobě
aby z neviditelna zahlédli PRAVDU, že umrtvené hříchem
mocí víry křísí a zve do své slávy. Drama trvá. Divadlo tomuto
světu, scéna bláznů sebe nešetřících, vlastního prospěchu
nedbalých bláznů pro Krista. 
Z úzkosti těch dní, kdy se učedníci octli v koncích a jeden z nich
se oběsil, spatřila světlo světa velikonoční víra a s ní církev.
Možná právě v té chvíli, kdy se zdáli sobě nesnesitelní, zaslech-
li: „Pokoj vám!“
Dva tisíce let jsme u toho a rozsévač nad pomíjivou časností
ještě přehlíží užitky své setby. Skrze něho se šťastně děje, co se
Hospodinu líbí. Časnost učinil líhní hojnějšího života, který si
už netoliko uvědomuje sebe, ale vnímá se ve slávě Boží.
„Jsem s vámi,“ ujišťuje živý, který byl mrtvý, a hle, je živý na
věky věků a má klíče pekla i smrti. To není další z bezpočtu
informací, ale čin. Čin Stvořitele. Zázrakem změny člověka
zakládá a chová svoji církev. Účastníme se divu zjevení
SLOVA: „Pokoj vám!“ stojí mezi námi, i když pro jistotu zaví-
ráme dveře. Probuzeni z iluzí přicházíme k sobě, k milosti
pokání na hostině nového života.
Chléb přesný, smysluplně drcené zrno a voda. Ježíš z něho
láme: „Tak jsem tělem mezi vámi. Jezte!“ Ne zvyklí, že jíst se
musí, nýbrž s radostným potěšením z plodu vinné révy:
„Pijte!“ Pijte s krví vína záhadu toho života z Ducha Nové
smlouvy. Pijte z něho všichni. Neodstrkujte žádného. Jsem 
s vámi až do skonání světa. Svět skonává, ale vy trváte.
Zůstaňte ve mně, ve svobodě slávy dětí Božích, praví Pán.
Amen.

Samuel Jan Hejzlar

událost pravdy      ž 119,25-32; Sk 10,34-44

"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

Sebeovládání - deváté ovoce ducha

Irena Sendlerová byla polskou sociální pracovnicí, učitelkou a jednou 
z hlavních osobností protinacistického polského odboje. Byla katolič-
ka, zakladatelka a poslední žijící členka dětského oddělení Rady pro
pomoc Židům – Żegoty. 
Pod krycím jménem Jolanta zorganizovala za druhé světové války zá-
chranu asi 2500 židovských dětí, mnohé z nich osobně vyvedla z Var-
šavského ghetta. Poté byla zatčena a prošla podzemními mučírnami
gestapa, kde ale nic o organizaci a svých spolupracovnících neprozra-
dila. Byla odsouzena k trestu smrti, ale s pomocí organizace Żegoty
unikla a dále se angažovala v odboji. Byla členkou socialistické stra-
ny, ale po násilném sloučení se stranou komunistickou svou legitima-
ci odevzdala. Byla pronásledována. V roce 1965 ji Jad Vašem prohlásil
za spravedlivou mezi národy, ale režim jí nepovolil vycestovat a pře-
vzít cenu. Teprve v roce 2003 se jí dostalo uznání i v rodné zemi - obdr-
žela polský státní Řád bílého orla.
O této velmi inspirativní a zajímavé ženě jsem se dozvěděla díky
jedné z přednášek Marka Šlechty, z cyklu Zachránci obětí holokaus-
tu. Během večera byl promítán film“ Odvážné srdce Ireny Sendler“. 
Z filmu na mne nejvíce působily momenty, kdy matky se velmi těžko
vzdávaly svých dětí a předávaly je Ireně, aby je zachránila a vyvedla 
z ghetta, a druhým momentem bylo, kdy i přes nesnesitelné mučení
gestapem Irena nic nevyzradila. 

Lucie Štěpánová

Zachránkyně
irena Sendlerová

15. 2. 1910 - 12. 5. 2008



Emeritní pastor Miloš Rejchrt klade
často znepokojivé otázky, naposledy na
lednovém kurzu evangelických kazatelů
(KR 1,2014, s. 31). O církevním tisku
poznamenal, že ho nečte ani do něj nepí-
še, neboť nechce rozčilovat sebe ani jiné.
Nakonec se neposlechl, přednesl žádaný
příspěvek a rozčilení skutečně nastalo. 
Bratr Rejchrt není jediný, kdo si klade
otazníky nad budoucností církví z refor-
mace vzešlých. Osobně se domnívám, že
evangelickému tisku by prospělo, kdyby
reflektoval křesťanskou víru v celé šíři a
nestavěl pouze na paradigmatech, jež 
v globalizované době působí anachronic-
ky. Nejsem teologem na „plný úvazek“,
studoval jsem na KTF spíše „dálkově“ a
doktorům teologie (jsa doktorem věd 
v jiné oblasti) nemohu a nechci „fušo-
vat“ do řemesla, dovolím si jen glosovat
nebo kompilovat. Vyrůstal jsem i laicky
kázal v CB, ovlivněn jsa více českobratr-
stvím a po létech ekumenického zvídání
zejména jezuitskou spiritualitou, a to ješ-
tě před nástupem primase na papežský
trůn. V častém přístupu ironicko-kritic-
kém mi byl příkladem zejména velký
Amedeo Molnár, s nímž mne pojil jistý
druh rozporuplného přátelství a který
mi po mých písemných invektivách (jež
jeden čas kolovaly na fakultě) bratrsky
pravil: „Už jsem četl ty vaše bludy…“  
Zatímco katolická spiritualita nastoupila
koncilem žádoucí „zdnešnění“ a násled-
né retardační tendence byly korigovány
a ukončeny až nástupem jezuity na hie-
rarchický vrchol, reformace se dostala do
turbulencí od samého začátku (16. stol.).
Bez autority Učitelského úřadu se auto-
ritou stává „osvícený jedinec“, který si
nárokuje téměř papežskou neomylnost
(„Kdo učí jinak než učím já... odsuzuje
Boha samého a zůstane navždy synem
pekla“, Luther) a tak se do nesmiřitel-
ných pozic dostává kalvínské a luterské
pojetí Kristovy přítomnosti ve večeři
Páně. O sto let dříve se v české reforma-
ci střetává táborská radikální ideologie,
která vymýcením „koukolu z pšenice“
chce bojem ustavit království Boží na
zemi, s pokojnou Chelčického vizí, jejímž
vzácným květem byla Jednota bratrská.
Záslužný překlad Písma z původních
jazyků vede ke zbožnosti založené na
Božím slovu a tzv. písmáctví bylo logic-
kým důsledkem dostupnosti textu, když
mnoho jiného k samostudiu nebylo. Toto
samostudium bez nutné korekce kolekti-
vu vedlo ke vzniku četných odnoží, které
Církev římská řešila exkomunikací a
zákazem čtení Biblí bez římského impri-
matur. Tak namísto „Slovem obnovená“
(A. Molnár) tu vzniká „Slovem rozdro-
bená“, na zprvu jednotky, pak desítky a
dnes už na stovky církevních jednot, na
něž se dá jen stěží aplikovat bratrské 
„v podstatném svornost, v nepodstat-
ném volnost, ve všem pak láska“. Spo-
lečný ovšem zůstává princip Sola fide,
spasení pouhou vírou, hlavně ne žádné
(katolické) záslužnictví! Již ve svém loň-
ském článku „Pokoj lidem dobré vůle“
(ET-KJ 5, 6-7/2013) jsem tak trochu
čeřil hladinu poukazem na a) spojení
„pouhá víra“ jako zdroj spásy se v Pís-
mu nenajde, b) Lutherovo hodnocení
člověka jako ve své přirozenosti „totálně
zkaženého“ je nevyvážené, byť by to
někdo hodnotil jako linii pavlovsko-au-
gustinovskou; c) Lutherovo „osvícení“
veršem z epištoly Římanům (Ř 3,23) o
ospravedlnění člověka pouhou věrou bez
skutků je nesprávně pochopené, neboť
Pavel zde nemluví proti skutkům lásky,
humanitě - v tom je naopak zajedno 
s Jakubem - ale proti skutkům předepsa-
ným (židovským) Zákonem, jež měly
suplovat víru v Ježíše a křest v jeho
jméno! Katolicky vyvážená teologie
nemluví o naprosté zkaženosti a ne-

schopnosti člověka k dobru - člověk je
hříchem zraněn, ale zůstává dobré Boží
stvoření, Bůh má na co navázat! Proto 
i apel na vůli má smysl: Jednej podle víry
a dojdeš k víře [Naše víra, Charita,
1974], "dokud se nerozbřeskne den a jit-
řenka nevzejde v srdci" (2 P l, 19). Žijte
a jednejte tak, jako by Bůh existoval, žijte
podle svědomí, které je „hlasatelem a
poslem Božím“. A stejně stručný je kato-
lický pohled na otázku spásy: „Víra je
postačující, skutky jsou nutné“.
Pří vší úctě ke všemu ryze reformační-
mu, co za desetiletí přinesl čtenářům
ET-KJ bratr J. Veselý, nemohu pomi-
nout jeho vývody z článku „Dva
omyly“ (ET-KJ 22-23/2013), ve kterém
správně odmítá kalvínsky nešťastné
tvrzení o Božím předurčení člověka ke
spáse či zatracení. Ale vzápětí do toho-
to postoje vmanévruje člověka, jako by
víra byla jen otázkou jeho rozhodnutí:
„Uvěřit v Krista je totéž jako být vyvo-
len. Kdo nevěří, nebude vyvolen. Obojí
je realita, kterou si lidé zvolí.“ Tak to je
zřejmě třetí omyl. Jiný pohled – a to i 
z evangelické strany – jsem ostatně
uvedl v již zmíněném obšírném článku
„Pokoj lidem dobré vůle“.

A k tomu ještě připojím dva výroky
české provenience: „Radujeme se z lidské
ušlechtilosti těch našich spoluobčanů,
kteří sice Boha ústy nevzývají, ale svými
skutky jej vyznávají. Tím totiž, že ideál
člověka v sobě i ve společnosti vysoko
pozvedají. My sloužíme témuž ideálu.
Ale náš ideál člověka je zcela určitý a náš
vzor zcela konkrétní, Ježíš Kristus“ (bis-
kup K. Otčenášek, 1968). 
„Vím, že je mnoho takových, kteří se
otevřeli nezištné lásce a dělají mnoho
dobra, aniž vědí, že mají v srdci Boha,
který je láska. Neznají ho sice, ale je jim
blízko, ba dokonce žije v nich a skrze
skutky lásky je dělá šťastnými. Ale pak
to nejsou žádní ateisté, snad dokonce
jsou i anonymními křesťany, kteří po-
máhají měnit svět v Boží království
pravdy, spravedlnosti a lásky“ (Jan
Graubner, KT 3/2011).
Kromě Katolického týdeníku, který má
velmi dobrou úroveň (zejména Per-
spektivy), doporučuji číst webovou
stránku www.christnet.cz. Abych ne-
zůstal „hlasem volajícím na pouš-
ti“…

Petr Hušek, 
březen 2014

Seniorát PrAžSKý
Českobratrská církev evangelická
PRAHA 1 Deutschsprachige Evangelische
Gemeinde Prag – Ne 10.30 h (sv. Martin ve
zdi), f. Frank Dieter Lessmann-Pfeifer, f.
Andrea Maria Pfeifer
PRAHA 1 NOVé MěSTO – Ne 9.30 h
Klimentská 1211/18, f. Eva Halamová
PRAHA 1 STARé MěSTO - Ne 9.30 h
Salvátorská 1045/1, f. Pavel Dvořáček, f.
Lýdia Mamulová
PRAHA 2 VINOHRADy – Ne 9.30 h
Korunní 1440/60, f. Ester Čašková
PRAHA 3 JAROV – Ne 9.30 h
U Kněžské louky 2139/9, f. Elen Plzáková
PRAHA 3 ŽIŽKOV I – Ne 9.30 h (Betlémská
kaple) Prokopova 4/216, f. Pavel Kalus
PRAHA 3 ŽIŽKOV II – Ne 9.30 h Čajkovské-
ho 1639/10, f. Jaromír Strádal
PRAHA 4 BRANíK – Ne 9.30 h
Modřanská 118, f. Jaroslav Pechar
PRAHA 4 JIŽNí MěSTO – Ne 9.30 h (3.ne
v měs. ekum. 18 h) Donovalská 2331/53, 
f. Michal Šourek
PRAHA 4 MODŘANy – Ne 9.30 h
Písková 263/6, f. Zvonimír Šorm
PRAHA 4 NUSLE – Ne 9.30 h
Žateckých 1169/11, f. Marta Zemánková 
PRAHA 5 RADOTíN – Ne 9.30 h (kostel)
Na Betonce 14, f. Petr Špirko
PRAHA 5 SMíCHOV – Ne 9.30 h
Na Doubkové 8/2040, a f. Ondřej Kolář
PRAHA 6 DEJVICE-BUBENEČ – Ne 9.30 h
Dr. Z. Wintra 15/746, f. Petr Hudec, f. Abi-
gail Hudcová
PRAHA 6 STŘEŠOVICE – Ne 9.30 h
nám. Před bateriemi 950/22, f. Pavel Po-
korný, f. Lenka Ridzoňová
PRAHA 8 KOByLISy – Ne 9.30 h (Kostel u
Jákobova žebříku) 
U Školské zahrady 1264/1, f. Miroslav
Erdinger, f. Ondřej Kolář
PRAHA 8 LIBEň – Ne 9.30 h
U Pošty 1098/6, f. Roman Mazur
PRAHA 9 HORNí POČERNICE – Ne 9.30 h
Třebešovská 2101/46, f. Petr Firbas
PRAHA 10 STRAŠNICE – Ne 9 h
Kralická 1001/4, f. Pavel Klinecký
PRAHA 10 UHŘíNěVES – Ne 9 h
Husovo nám. 378/40, f. Jiří Ort
PRAHA 10 VRŠOVICE – Ne 9.30 h
Tulská 1/14, f. Matěj Opočenský
Ochranovský sbor– Ne 9.30 h 
(Domov Sue Ryder) Michelská 1/7 Praha
4 Michle, k. Eva Šormová

Církev bratrská
ČERNOŠICE – Ne 9.30 h
Hradecká 2192, k. Pavel Paluchník
PRAHA KOREJSKý SBOR – Ne 14 h
Arabská 573/1, Praha 6, k. Moon Key Choi
PRAHA MEZINÁRODNí SBOR – Ne 10.30 h
Peroutkova 57, k. T. A. Stephens
PRAHA 1 SOUKENICKÁ – Ne 10 h
Soukenická 15, k. Pavel Černý
PRAHA 2 VINOHRADy – Ne 10 h
Římská 43, k. Pavel Mošner
PRAHA 3 ŽIŽKOV – Ne 10 h
Koněvova 24, k. Bronislav Kaleta, k. Mi-
chal Žemlička
PRAHA 4 JIŽNí MěSTO – Ne 17 h 
(Kom. centrum M. Terezy) U Modré školy
1, a k. Mark Potma, v. Petr Šedý
PRAHA 4 ŠEBEROV – Ne 10 h
V Ladech 10, k. Robert Hart
PRAHA 5 SMíCHOV -. Ne 9.30 h
Vrázova 4, k. Bronislav Matulík
PRAHA 6 DEJVICE – Ne 10 h (hotel Krystal)
J. Martího 2, k. Pavel Plchot
PRAHA 9 ČERNý MOST – Ne 10 h
Stoliňská 2502/41b, k. Tomáš Grulich, k.
Pavel Trefný
PRAHA 9 HORNí POČERNICE – Ne 9 h
Ve Žlíbku 168, k. Daniel Smetana
PRAHA 13 STODůLKy – Ne 10 h 
(areál obch. pavilónu Luka, Mukařovské-
ho 1986/7, Praha 5) Nušlova 2273/11, 
k. David Novák
ŘíČANy – Ne 10 h 
Klub U Boudů, Mírová 66, Praha Kolovra-
ty, k. Daniel Kvasnička

Bratrská jednota baptistů
PRAHA 3 VINOHRADy – Ne 9.30 h, 18 h čín-
ské
Vinohradská 68, k. Erik Poloha
PRAHA 3 VINNý KMEN – Ne 16 h ruské
Vinohradská 68, k. Genadiy Gavrilov
PRAHA 3 MEZINÁRODNí SBOR – Ne 11 h
Vinohradská 68, k. Gareth Morris
PRAHA 4 PANKRÁC – Ne 10 h
Na Topolce 677/14, k. Jáchym Gondáš
PRAHA 6 SVCC – Ne 10.45 h
Nad Habrovkou 3, Jenerálka, k. Roman
Roman 

Evangelická církev metodistická
PRAHA 2 NOVé MěSTO – Ne 9.30 h
Ječná 19, f. Ivana Procházková
PRAHA 9 HORNí POČERNICE – Ne 9.30 h
Křovinovo n. 12/18, f. Richard Novák
PRAHA 10 STRAŠNICE – Ne 10 h
Vilová 512/26, f. Filip Gärtner

Luterská evangelická církev a.v.
PRAHA 10 VRŠOVICE - Ne 16.00 h
Moskevská 34, v Eduarda Heczková

Bohoslužbynereformovaní reformovaní

LITERÁRNí VEČER
S LUDMILOU HALLEROVOU

Představení autobiografické knihy
sestry Ludmily Hallerové, věrné
členky Kostnické jednoty a před-
sedkyně jejího Misijního odboru, a
rozhovor na různá témata obsažená
v knize moderuje Krista Gerlof-
fová. Literární večer se koná 22.
května 2014 od 19 h v modlitebně
BJB Vinohradská 68 (nám. Jiřího 
z Poděbrad), Praha 3.

* * *
EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKé KŘESťAN-
SKé AKADEMIE zve na úterý 13. květ-
na 2014 do přízemí pražského kláš-
tera Emauzy (Praha 2, Vyšehradská
49) na besedu "Jak se žije v Longyear-
byen, největším městě na Špicber-
kách". 
Na toto téma promluví biolog a
polárník Mgr. Jakub Žárský. 
Začátek je v 17.30 h, předpokládaný
konec kolem 19 h.

* * * 
EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKé KŘESťAN-
SKé AKADEMIE ve spolupráci s měst-
skou částí Praha Suchdol a s několi-
ka občanskými sdruženími ze seve-
ru Prahy zvou na ekumenickou bo-
hoslužbu za krajinu  v sobotu 24.
května 2014 v 15 h na louce na Sed-
leckých skalách v Praze 6-Suchdole.
Kázáním poslouží P. RNDr. Matúš
Kocian. Po bohoslužbě RNDr. Jiří
Sádlo z Botanického ústavu AV ČR
uvede besedu na téma Chráněná
území v Praze. Bližší údaje jsou na: 
http://jiri_necas.jetmouse.cz/akce
/NejblizsiAkce.htm

* * *
HUDEBNí NEŠPORy

Sbor ČCE v Praze-Braníku zve na
hudební nešpory k 20. výročí začát-
ku působení BKSO (Branického ko-
morního sboru a orchestru). V prů-
běhu nešpor zazní i violoncellové
duo (Jaroslav Kulhan a Karel Stral-
czynský) a v závěru Velikonoční
kantáta br. faráře Luďka Rejchrta.
Sbor zpívá pod vedením D. Rut
Nývltové. Hudební nešpory se
uskuteční v neděli 18. května 2014
ve dvě hodiny odpoledne.

Pozvánky

inzerce
ANTIKVARIÁT "PŘEČTENé-KNI-
Hy.CZ" - náboženské knihy může-
te věnovat nebo prodat a podpo-
řit tak myšlenku tiskového apoš-
tolátu. 
Josef Míček, mob.:732 261 067.

č. 2
FARNí SBOR ČCE V PŘELOUČI NABíZí
k pronájmu velký byt 5+KK (cca
140m2). Byt je umístěn v přízemí a
mezipatře farní budovy, která je v
blízkosti centra města. V přízemí
se nachází velká místnost s ku-
chyňskou linkou a el. varnou des-
kou, dále tři pokoje, koupelna s va-
nou, sprchovým koutem a WC. 
V mezipatře je další pokoj a WC. 
Rozloha pokojů je cca 97 m2. Vy-
tápění je ústřední plynové, s vlastní
regulací a odpočtem (po rekon-
strukci). 
K dispozici je garáž a zahrada,
která poskytuje maximální sou-
kromí a bezpečnost. Vítáme pozi-
tivní vztah k církvi s aktivním za-
pojením do sborového života. 
Bližší informace u kurátora sboru
na tel. 466 958 928 nebo724919222,
e-mail: prelouc@evangnet.cz; 
adresa: Farní sbor ČCE, Česko-
bratrská 86, 535 01 Přelouč.

č. 7
SBOR ČCE NOVý JIČíN NABíZí na
faře pokoje k rekreaci. (Beskydy,
Poodří, řada památek v okolí). 
Tel.: 732 638 517, 731 664 545.

č. 6
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