
Bůh miloSrdný a Spravedlivý
exoduS 34,4-10

Dvě Boží vlastnosti, které máme
často problém spojit. Biblický text

nás uvádí do situace těsně před
obnovou smlouvy mezi Bohem a
izraelským lidem, nedlouho poté,
co Izrael zhřešil zhotovením a uctí-
váním zlatého telete. Právě v této
chvíli Bůh zjevuje Mojžíšovi vý-
znam svého jména Hospodin. Je 
v něm obsažen nezměrný Boží sou-
cit, milost, trpělivost a milosrden-
ství, které ale jdou ruku v ruce 
s jeho pravdou, svatostí a spravedl-
ností. Tyto zdánlivě protichůdné
vlastnosti se výrazně projevují ze-
jména ve vztahu k hříchu. Na jedné
straně Bůh promíjí, snímá vinu,
přestoupení a hřích, které ale na
straně druhé nenechává bez trestu
a dokonce trest postihuje i další
generace. Jak tomu rozumět? Vez-
meme-li do úvahy celou biblickou
zvěst, tak zřejmě to znamená, že
Bůh milosrdně snímá tu vinu, kte-

rou před ním v pravdivé pokoře a
lítosti vyznáváme, i když někdy
musíme nést následky svých provi-
nění. Ale nevyznaná vina přivolá-
vá spravedlivý Boží trest, který se
může dotýkat i dalších generací –
pokud s tím nic neuděláme. A má-
me v tomto textu ještě jednu skvě-
lou „matematickou“ zprávu: zatím-
co u milosrdenství je řeč o „tisících
pokolení“, u trestání vin jde jen o
„třetí a čtvrté“. Jak říká i apoštol Ja-
kub: „Milosrdenství přemáhá soud“
(Jk 2,13). A tak díky Bohu za jeho
úžasné milosrdenství, ke kterému
se vždy můžeme přivinout, ale také
za Boží pravdivost a spravedlnost,
které nás zvou k vytrvalému zápa-
su s hříchem v našem životě.

Jaroslav Pokorný, 
2. kazatel CB v Českém Těšíně
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Bůh je Hospodin. Čeština sáhla do
starých slovních zásob, už dnes ne-
používaných, a vytáhla odtud slo-
vo „gospod“ = pán v tom význa-
mu, který slyšíme z běžného slova
hospodář. Odtud už vede znatelná
cesta k přeznačení hospodáře 
v Hospodina, Boha a tedy Pána
všeho, co je na nebi i na zemi.
Kralický i ekumenický překlad Pís-
ma svatého užívají ve Starém záko-
ně pro oznámení Božího jména
veskrze slova Hospodin a v Novém
zákoně slova Pán, což se jeví jako
nejpřiměřenější pro celý obsah No-
vého zákona, pro příchod Božího
Syna, jemuž od jeho narození až po
jeho smrt náleží titul Pán. Správně a
nutně o něm vyznáváme, že je Pán
Ježíš Kristus. Tak se to Bohu na
nebesích zalíbilo. aby v tom Pánu
spočinulo tolik božství, že mohl
říci: Já a Otec jedno jsme. O jeho
plné věčnosti existují v Novém
zákoně jediná dvě místa, a to Ř 1,20
a Ko 2,9. 
Starozákonní prorok Izajáš v 8. sto-
letí před Kristem se dovolával lidu
shromážděného ve jménu Hospo-

dina, aby dosvědčil, že Hospodin je
jediný a kromě něho žádný spasitel
není (Iz 43,11). Úloha lidu jako
svědků Hospodina a jeho činů
zůstává v účinnosti navždy. Ježíš,
odcházející od svých učedníků, činí
je svými svědky v Jeruzalémě a až
na sám konec země (Sk 1,8). Obsa-
hem jejich svědectví bude jisté
vědění, že toho Ježíše, kterého zá-
stupci všeho lidu ukřižovali, Bůh
učinil Pánem a Mesiášem (Sk 2,36).
Očekávání dlouhých generací, jak je
zaznamenal Starý zákon, došlo
naplnění  v příchodu Pána Ježíše
Krista, v jeho učení, utrpení a v jeho
smrti.. Za hříšníky zaplatil, aby
cesta do Božího věčného království
byla otevřena všem, kdo v tohoto
spasitele uvěří. Očekávání jiného
spasitele bude vždy pohrdnutím
Boží lásky, která svou strastiplnou
cestu k hříšnému člověku došla až
do konce a smrti vystavila bezná-
ročnost. Představuji si, jaký jásot by
musel znít ze všech koutů světa, jak
by se muselo oslavovat vítězství,
které jediné změnilo osud světa,
neboť ho osvobodilo od strachu ze

smrti, kdyby svět uvěřil závažnosti
a věčné laskavosti toho, co se stalo v
Jeruzalémě a na Golgotě za římské-
ho prokurátora Pontia Piláta. Zatím
tomu věří andělé v nebi, jásají a
chválí Otce v nebesích, že země pře-
stala být jen táborem vzbouřenců a
stala se - sice zatím jen na jednotli-
vých místech církví – shromáždě-
ním těch, kdo uvěřili, aby se odtud
šířilo světlo a sůl Kristova evangelia
a nejvíce láska, jež je větší než kaž-
dé vědění a životadárnější než
všechny ostatní skutky víry a na-
děje. 
Ale vy se zeptáte, jak se toto božství
Hospodina a Pána Ježíše Krista
oznámí našemu sluchu, naší mysli
a našemu srdci tak blízko, abychom
je ucítili a vztáhli po něm ruku; aby-
chom je mohli na svůj účet zvážit,
ocenit, a tedy přijmout tak, aby se
stalo naším „vlastnictvím“. Aby-
chom pocítili, že nejsme cizí a vzdá-
lení, ale blízcí a domácí. Někdy
nám pomůže dědictví po rodičích,
díky němuž jsme se ocitli v církvi
bez svého rozhodnutí, anebo jsme

Jak oslovovat Boha

Dokončení na str. 2

„Víte, Beethoven, on blabla bla bla bla úplně sám. Představte si, že
Beethoven blablabla úplně sám!“ – V televizním seriálu Trapasy reži-
séra Petra Schulhoffa z roku 1969 se skupina přátel v čele s Milošem
Kopeckým baví zvláštním způsobem: V rámci snobské konverzace
uvádí protistranu do rozpaků používáním záměrně nesrozumitelných
výrazů … 
U filmové satiry ze světa filmového průmyslu Mapy ke hvězdám
(Maps to the Stars) kanadského režiséra Davida Cronenberga si
tuzemský divák na Trapasy vzpomene. Hollywood totiž podle Cro-
nenberga charakterizuje především styl konverzace parodovaný Mi-
lošem Kopeckým. Jen místo slůvka „Beethoven“ je tu třeba procítěně
skloňovat slůvko „dalajláma“. Co se řekne spolu s oním magickým
slůvkem, je jedno. Stárnoucí herecká hvězda Havana (v podání Ju-
lianne Mooreové) má např. doma vybavení sakumprásk z indické
Dharamsaly, údajně přímo od dalajlámy. (Další tuzemská reminis-
cence: v jedné z Havlových her má jakýsi snob na chatě kompletní
zpovědnici.) Tatáž Havana ovšem plesá nad zprávou, že se kolegyni
utopil malý syn, tato se zhroutila, takže Havaně spadla do klína její
role … (Taneček Havany na oslavu chlapcova úmrtí, do něhož nutí 
i svou asistentku Agathu, je patrně nejotřesnější scénou filmu, kde
jinak o předčasná/násilná úmrtí není nouze.) Utopený chlapeček má
židovské jméno: Micah.
Odpor/odboj proti tomu všemu (jakkoli ušinutý) se ve filmu ode-
hrává ve znamení básně Paula Eluarda Svoboda (byť pochopené
všelijak), složené v rámci odboje proti nacismu … To snad diváka
(též vzhledem k různým aktuálním výročím) „trkne“! Nebyl náho-
dou tibetskými lámy svého času fascinován jistý Heinrich Him-
mler, když „vědecky“ pátral po zdrojích „árijské“ rasy? Neorgani-
zoval zároveň tentýž Himmler „konečné řešení“ pro rasu tzv.
méněcennou (včetně dětí)? A nebyl výsledkem tzv. eugenických
programů nacistů zvýšený počet dětí od narození postižených?
Právě krvesmilstvo (incest), jak postupně vyjde najevo, je ostatně
významným podtématem Cronenbergova filmu …  

Dokončení na str. 2

neklaňme se celebritám

69. sjezd Kostnické jednoty - 
Sdružení evangelických křesťanů, o.s.

se tentokrát bude výjimečně konat v Kolíně, ve sborovém domě 
Církve bratrské, Královská cesta 226, Kolín iv

v sobotu 8. listopadu 2014
* od 9.30 h bude obvyklé sjezdové jednání
* od 14.00 proběhne moderovaný rozhovor o úloze církevního tisku 

s pozvanými hosty

Srdečně zveme své členy, přátele a všechny zájemce
předSedniCtvo KJ

(K filmu mapy Ke hvězdám)

Evangelický kostel v Krabčicích (viz str. 4)
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37. evropSKé SetKání mladýCh v praze
Tým z Taizé – bratři a sestry a dobrovolníci z různých zemí byli od polovi-
ny září v Praze a chystali zde 37. Evropské setkání mladých. Organizační
centrum příprav se nachází v Praze 1 v Kafkově domě a od 25. září zvalo
každého k návštěvě. Zde se 7. října také konala tisková konference, na níž
synodní senior ČCE Joel Ruml, pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka,
bratr Marek z komunity Taizé a Matěj Forman, výtvarník a divadelník, kte-
rý navrhl interiér centra, seznámili přítomné s přípravami pražského setká-
ní, které se uskuteční od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015.
Dominik Duka popřál týmu, aby se setkání podařilo a konalo ve vzájem-
ném porozumění. Joel Ruml sdělil, že si užívá potěšení přivítat jako zástup-
ce Ekumenické rady církví účastníky setkání. Matěj Forman, kterému je blíz-
ké téma umění, vidí setkání jako inspiraci i jako zdroj přátelství.
Samotní bratři a dobrovolníci budou nyní navštěvovat farnosti a křesťanská
společenství v Praze a v okolních obcích a městech, aby našli co nejvíce lidí
ochotných spolupracovat a přivítat asi 25 tisíc poutníků z celého světa.
Rovněž spolupráce a podpora od státních institucí dává šanci i pro město,
ve kterém se dá prožít něco společného.

podle e-cirkev.cz, red. zkráceno

se tam dostali jinou, vedlejší cestou,
pomocí četby a přítele a tak došlo 
k mému rozhodnutí svěřit se vlivu
církevního obecenství a já jsem
pomalu vnikal do tajemství víry,
ale k jistotě jsem došel teprve tehdy,
až jsem uslyšel, že mne Bůh volá:
Pojď za mnou, a já už jsem věděl, že
odpověď čeká ode mne a ne od
někoho jiného a dalšího. Moje příle-
žitost se nedala odložit, Pán nebu-
de na mne čekat, až si všechno 
ujasním. To ještě nevím, že jsem
vstoupil do školy, kde nikdo nemá
maturitu.
Hned na začátku jsem si myslel, že

v té škole dosáhnu jednou dokona-
losti, tedy svatosti. Myslel jsem si
totiž, že ten Pán, v něhož jsem uvě-
řil, bude ode mne bezpodmínečně
žádat svatost, ale já nejprve v malič-
kostech- jak se mi zdálo - nedbám
na jeho vůli, vyjádřenou  na strán-
kách Nového zákona. A pak došlo
k závažnějším přestoupením a já s
hrůzou poznal, že se nic z toho, co
jsem učinil, nedá vzít zpět. Už to
mám navždy na svém účtu. Vy-
svobození z této úzkosti jsem hledal
v Ježíšových stopách, které se
naštěstí nevyhýbají hříšníkům, jako
jsem já. Odpouštějí se tobě hříchové
tvoji – to mi znělo jako rajská

hudba. Ta slova odpouštění jsem
zkoumal ze všech stran, aby mi mo-
hla darovat jistotu, že Ježíš přišel,
aby hříšným odpustil a je zachrá-
nil. Rád, moc rád jsem s apošto-
lem Pavlem opakoval o hříšnících:
z nich já první jsem. 
Hospodin zástupů, Pán Ježíš Kris-
tus, který svému nehodnému spolu-
trpiteli, hříšnému člověku, třeba by
to byl ten, který žil nehodně a od-
porně ke svému vyznání víry, v po-
slední chvíli odpouští a bere ho do
svého království. Je to náš Bůh 
v Ježíši Kristu, který nechce, aby je-
den z nás zahynul. Věčná sláva mu!

Josef Veselý

Jak oslovovat Boha
Dokončení ze str. 1

„Nestydím se za evangelium Kristovo.
Moc zajisté Boží jest k spasení každému
věřícímu.“

Ř 1,15-16
(Jr 9, 23-24; Mk 8, 34-38)

„Chce-li kdo za mnou přijít...“?
Znovu se ptá? Dávno přece vykroči-
li, když řekl: „Pojď za mnou.“ Dávno
se rozhodli a s nadějemi, s očekává-
ním se pustili za ním, přesvědčeni,
že on vidí a může dál. Ale právě teď
jim řekl, že to bude jinak, než se
zdálo a než si myslí. Syn člověka
musí mnoho trpět. S tím nepočítali.
Petrovi, který ho právě vyznal Me-
siášem, se to nezdá; až ho musel
Ježíš napomenout, že se stává mluv-
čím toho zlého, agentem starého
překážeče a pokušitele. Tomu duchu
pak ostře přikáže: „Jdi za mnou,
nechápavče satane!“
Vykročili za Ježíšem v dobré víře, že
bude aspoň trochu po jejich. Opustili
živnosti a rodiny, ale znovu je třeba
si ujasnit nastalé podmínky a okol-
nosti. Znovu se rozhodnout, anebo
se vrátit: „Chce-li kdo za mnou, jde
do toho svým „já“, tím, k čemu se
upnul ve svých představách, tou-
hách a ambicích: „Zapři sám sebe.“
Odstup od toho, co sis vysnil, co tě
dosud upoutalo a láká, vezmi, číms
povinován, co dlužíš, svůj život, svůj
kříž, a následuj s tím mne. Z gruntu
se změní tvoje každodennost. Budeš
zprvu pro smích, později k likvidaci.
Neseš si kříž.“ 
Řekli jste Mesiáš? Ano. Za mnou se z
vaší existence ve světě, která by jinak
vyčpěla v pohodě do ztracena, stává
svědectví, výzva, vykřičník, pranýř,
kříž... a nesnaž se tomu vyhnout.
Nejhorší by bylo za mnou nepřijít.
Avšak následování ti půjde na tělo,
na samu dřeň tvé spokojené existen-
ce, poznamená tvé vycházení s dru-
hými. Zapři sám sebe, své choulosti-
vé sebevědomí i asertivní srdce. Po-
tlač staré cíle a naděje nakynulé sta-
rým kvasem v díži toho, jehož lest
staví na hlavu i tvé nejsmělejší vy-
znání, takže ti přijde, že mě obejdeš
jinudy a jinak...
Vezmi kříž a pojď. Za mnou ztratí
svou strašidelnost. Jsem cesta jinou
krajinou, JSEM tudy se zjevující
pravda a s jejím poznáním pak JSEM
nové bytí, hojnější život.
Petr se možná zastyděl za Ježíše, jak
před ostatními promluvil o tom, co
ho čeká. Tak smířeně, poraženecky,
malomyslně, přestože ho právě ujis-
til, že jsou při něm a všichni v něho
věří. Bohem poslán má přece u něho,
ve vojsku nebeském, mocné zastání.
Jak s tím srovnat, že „Syn člověka
musí mnoho trpět, že od papalášů
potupen bude zabit a ve třech dnech

z mrtvých vstane“? Nechápe to. Co
je špatně? Kde se stala chyba?
V tom, Šimone, že cesta královská
není „kdo s koho“, ale svědectvím
pravdě, a tobě se do toho nechce. Je
ti hanba s takovým Kristem. Přiznej
si to a něco s tím dělej, abys uchránil
svou duši před větší škodou. Kdo by
chtěl zachovat, zapláče nad ztrátou.
Kdo by pro mne a pro evangelium
ztratil, navěky zachová. Opatruješ
svou duši, svůj život, jako všichni,
jako já; ale přijde hodina, dobře si
znovu promysli, co chceš. Čemu dáš
přednost, až na to přijde, ať za mnou
trefíš. Včas zapři sebe sám. Ano,
sám. Nepřemlouvám tě, spíše varu-
ju... Před Bohem se rozhodni a před
lidmi se za to nestyď. Nejsou boho-
vé. Žádný strach! Onemocněla by
tvá duše. Vyrostli by ti v obludy.
Ztratil bys lásku k nim. 
Lidé, to je dneska veřejné mínění.
Není vzácností, bratři a sestry, že
farář či farářka, pozváni do médií, o
vlastním svém a našem tématu ani
nepípnou. Unavovat v obnošené
vestě svého řemesla? Uspokojovat
náboženské potřeby, které dávno
sotva kdo pociťuje? Mocí mermo
zmiňovat Krista a evangelium, když
se naskýtá možnost zaujmout něčím
extra? Co takhle ukázat veřejnosti,
že to přece už tak neberem; jasně, na
bavičsko-politickou scénu se téma
víry nehodí.
Unikají příležitosti, přátelé, nevstu-
pujeme do mezer, kam bychom se
svědectvím a vyznáním jasně mohli,
kdybychom se před „pokolením
zlým a cizoložným“ nestyděli. Za
Boha, že se nechová, jak by se podle
veřejného mínění chovat měl, že
dělá jako by nebyl, za Ježíše jako
Pána, že dávno svým utrpením
zmátl ty, co na něj dali.
Takže? Ano, Syn člověka se za nás

stydí před Otcem a anděly svatými.
Ne že jsme hříšní, chybující a nedo-
konalí (to jistě jsme a užitečně nás to
pokořuje), ale pro naše rozpaky, pro
naši zahanbenou zdrženlivost a
pýchu pýřící se kvůli Ježíši před svě-
tem.
Ztrácíme smysl svého trvání. 
Jsme v krizi, když opouštíme králov-
skou cestu jasného svědectví PRAV-
DĚ, takže ve chvílích přicházející
Otcovy slávy, jíž je plná všecka
země, my, pro údržbu časnosti, u
toho nejsme. Přes obecně uznávané
svoje politicko-sociální snahy do
toho nevidíme. Kdo chce, má přece
teologii. Tam si připadáme předzá-
sobeni, tam to všecko je. Tu a tam
zpestříme pravidelný kostelní pro-
voz, zdůvodňujeme se a bráníme
pochybnostem o sobě. Vraťme se od
chlácholivého dobráctví ke zneklid-
ňující zřetelnosti. Zpozorněme k ak-
tivitě v propastech lidského nevědo-
mí dřív než zase magma vyvře.
Neotálejme se svědectvím o mož-
nosti změny. Sotva hromadné, ale
nebe se raduje nad jedním... a krajní
sebenasazení Boží si žádá krajnost
od každého z nás: Jestliže chceš za
ním přijít, zapři sám sebe a s touhle
svou obnaženou zranitelností pojď
za ním. Co cestou ztratíš, jsi získal.
Na tuhle cestu spasitelného parado-
xu je s to vykročit jen živá víra.
Věříce dáváme do uvozovek své
myšlení i zkušenost a učíme se myš-
lení Božímu. „Kdo mne vyzná před
lidmi, toho vyznám i já před svým
Otcem v nebesích,“ praví Pán Ježíš
(Mt 10, 32).

Modlitba:
Bože, náš Otče v Pánu Ježíši Kristu.
Uprostřed svých prací a zájmů jsme si
vzpomněli, že jsme vlastně služebníky
tvými, a tak jsme tady. Vděčni, že k tobě
smíme, rozradovaní, že jsi i v tom všem
ostatním nám nablízku. 
Děkujeme za Pána Ježíše Krista, Bože, za
tvoji lásku k nám, že jsme v jeho utrpení
směli poznat i svou vinu a svoji hanbu
skrýt v jeho vzkříšení k novotě života...
A tak vnímáme v této chvíli zřetelně svůj
dluh a svoje nesplněné závazky toho spa-
sení i krátící se lhůtu vstříc uzávěrce své
časnosti a tvému hodnocení, tvým měřít-
kům našich kompromisů a malichernos-
tí. Odpusť nám, prosíme, tu krev svatou,
bolest, k níž jsme přidali.
Díky, že se nám dáváš poznat, že smíme
nahlédnout moudrost tvého zvažování
všeho.
Učiň nás, prosíme, pro účast na Kristu
přijatelnými pro ono bytí s tebou, které
jsi připravil.

Amen.
Samuel Jan Hejzlar

z církví doma i ve světě

ostych

Názvem a prakticky každou sekvencí Cronenberg – v určité repre-
zentativní výseči – ironizuje kult hvězd, celebrit: Jen se, prosím
pěkně, podívejte, komu se klaníte! Julianne Mooreová, Mia Wasi-
kowska (asistentka Agatha), Robert Pattinson (taxikář s ambicemi sce-
náristy) a Evan Bird (Agathin bratr Benjie) hrají skvěle (z Cannes si
odnesla vavříny Mooreová, patřily by všem čtyřem). Herecký koncert
sami porůznu vysvětlují tím, že žádná z vět, jež ve filmu zazní, není
vymyšlená, nýbrž že všechny ty absurdity byly předtím proneseny 
„v reálu“…
Mimořádně podnětný film! Závěrem z četných podnětů rozveďme
ještě jeden: Se semeništěm blábolu a retardovaných plodů incestu 
v přeneseném smyslu (Cronenberg má obzvlášť spadeno na dílka
končící na „Man“: Spider-Man, Superman atd.) i duchovními moc-
nostmi „města andělů“ (Los Angeles pojímá Cronenberg jako „město
duchů“) „zamete“ ve filmu jediná autentická báseň. Slovo Písma má
jistě moc ještě větší!

František Schilla

neklaňme se celebritám
dokončení ze str. 1

Před čtyřiceti lety jsme o školních prázdninách putovali s dětmi po Slovensku a nav-
štívili jsme v neděli kterýsi podtatranský katolický kostel. Moc se nám líbilo, když
kněz začal uprostřed kázání citovat začátky jednotlivých Ježíšových blahoslavenství
(Mt 5) a posluchači, tlačící se i v předsíni, blahoslavenství sborově dokončovali.
Připomínalo mi to ještě starší dobu, kdy jsme se v nedělní škole učili tzv. „zlaté
texty“ a vždycky jsme je po několika týdnech podobným způsobem opakovali s uči-
teli, abychom je nezapomněli. Nejvíce biblických oddílů, které jsme si osvojili zpaměti
„pro život“, jsme se ovšem učili při přípravě na konfirmaci.
Dnes je situace jiná. Znalost Bible v širší společnosti i v církvi je na ústupu a cito-
vat Písmo dovede jen starší generace. Pokud se tu a tam kazatel odváží pronést někte-
ré biblické věty zpaměti, pak jde určitě o příslušníka nebo příslušnici odcházející
generace, která prožila alespoň mládí ještě v pravidelném kontaktu s Kralickou biblí.
Znalost Kralické bible s jejím originálním jazykem byla podporována i stylem starých
kázání s četnými doslovnými citáty z Písma. Nejlepší vizitkou kázání bývalo, když
posluchači odcházeli z bohoslužeb a uměli zopakovat hlavní text, který byl obvykle roz-
dělen na několik částí a postupně rozebírán. Nemyslím, že toto často exegeticko-filolo-
gické „pitvání“ bylo nejideálnější. Dnešní způsob kázání, kdy se pracuje s většími celky
a hledá se především záměr zvěstování, mi připadá leckdy oprávněnější než rozbor jed-
notlivých termínů. Ale co je to platné, ona důvěrná znalost určitých veršů mizí. Skončí
však časem doslovná znalost Bible? (Píšu poněkud v nadsázce.)
Někdy bývá připomínáno, jak jisté věty z Bible (nebo z církevních zpěvníků, anebo
ze starých katechismů) se lidem vynořují při některých rozhodováních nebo v kritic-
kých situacích. Kdo si ale vzpomene na doslovný úryvek z některého novodobého pře-
kladu Písma? – Dostalo se mi do rukou svatební oznámení mladých lidí, jejichž otco-
vé spolupracovali na tzv. novém ekumenickém překladu. Přesto si však ženich a
nevěsta zvolili jako motto svého oznámení výrazná slova z Kralické bible, která jim
byla bližší.
Na Kralické bibli není samozřejmě možno ustrnout, i když si úroveň stovky let sta-
rého překladu a jazyka zaslouží trvalou úctu. Je také nutné smířit se s tím, že obsá-
hlá konkordance, která u nás dlouhodobě vznikala pracným srovnáváním Kralické
bible a původních biblických jazyků, rychle ztrácí svůj význam a dá se používat jen
dosti komplikovaným způsobem. Jak si však počínat, abychom se cítili i nadále v Bibli
důvěrně „doma“? Zájemci si samozřejmě mohou opatřit kombinovanou Bibli s kra-
lickým a novodobým překladem. Nejde však o oplakávání staré dobré Kralické a o
prodlužování jejího používání, ale aby nám biblické texty „nevyvanuly“ z paměti,
ale byly nám stále známé a blízké a přicházely nám v pravou chvíli na pomoc.
Ježíš (alespoň jak ho podávají pisatelé evangelií) často citoval Zákon a Proroky.
Podobně si počínal i apoštol Pavel ve svých listech. Ani my se ve svém duchovním
životě neobejdeme bez odkazů na Písmo. Co však činit, „aby nám to nevymizelo“
(řečeno s Kralickou biblí –Žd 2,1)? Jak prakticky na to?
Jen jako kuriozitu uvádím, že když naše známá měla ještě za komunistů odcestovat
na delší dobu s manželem-obchodním atašé do zahraničí, dostala oficiální příručku,
ze které se musela povinně poučit i o Kralické bibli. To ale byla pouze otázka všeo-
becného vzdělání, což je něco trochu jiného než toto zamyšlení. 

Daniel Henych

Jak na to?

tradiční heSla
Jednoty BratrSKé 2015
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taSS Saada: 
Sloužil JSem arafatovi

Knihu Tasse Saady Sloužil jsem
Arafatovi jsem přečetl jedním de-
chem. Žánrově ji zařadit je poměr-
ně snadné: Jedná se o autobiogra-
fii. Když ji ale čtete, máte pocit, že 
v ruce držíte detektivku. A někte-
ré závěrečné kapitoly by ve vás
zase mohly vyvolat dojem, že jde
o politickou esej nebo o biblický
výklad.
Kniha má dvě delší a jednu kratší
část. První nese název Jak jsem se
učil nenávidět a druhá Jak jsem se
učil milovat. Třetí (kratší) část je
nadepsána Cesta ke smíření.
Autor se narodil v uprchlickém tá-
boře v Gaze. Jeho předkové měli po-
merančový sad na severu Izraele, 
v Jaffě, ale odtamtud uprchli na
popud arabských velitelů za války,
která propukla ihned po vyhlášení
Izraele (v r. 1948). Z Jaffy se rodina 
s dvouměsíčním Tassem přestěho-
vala nejprve do Džiddy v Saúdské
Arábii a později do Kataru, kde žije
Tassova rodina dodnes.
Vzpomínky na Tassovo dětství jsou
pozoruhodné. Kniha může čtenáři
pomoci pochopit atmosféru arab-
ského světa. Svou rodinou i okolím
byl autor od nejútlejšího dětství
veden k nenávisti k Izraeli. Zároveň
ale zakoušel příkoří od Saúdských
Arabů, kteří palestinskými uprchlí-
ky opovrhovali a dávali jim to naje-
vo. Z knihy je rovněž patrné, že ko-
nexe jsou v arabském světě mno-
hem důležitější než zákony.
Tass byl už jako dítě těžko zvlada-
telný a často dostával do průšvihu
nejen sám sebe, ale i celou rodinu.
Otec sice sdílel nenávist k Izraeli, byl
to však rozumný muž v tom smys-
lu, že si přál, aby jeho děti dosáhly
vzdělání. Tass ale v sedmnácti le-
tech utekl z domova v Kataru, aby
se připojil k nedávno vzniklému
Fatahu. Po válce v roce 1968 totiž
dospěl k názoru, že arabské státy
sousedící s Izraelem nemyslí boj
proti Izraeli vážně, a uvěřil těm Pa-
lestincům (především Jásiru Ara-
fatovi), kteří tvrdili, že Palestinci se
musí pro svou věc nasadit sami a
nečekat na jiné Araby.
Nejprve absolvoval výcvik v Jor-

dánsku, a protože byl úspěšný, stal
se palestinským ostřelovačem; a 
v této funkci zabil celou řadu Iz-
raelců. Popisuje rovněž, jak se svý-
mi druhy v boji terorizoval křesťany
žijící v Jordánsku.
Po nějaké době se vrátil k rodině
do Kataru. Otec znovu trval na
tom, aby Tass nabyl vzdělání. Tass
však málem zastřelil jednoho ze
svých učitelů a jen díky konexím
svého otce nedopadl špatně. Mu-
sel ale Katar opustit. Otec chtěl,
aby odjel do Británie nebo do
Egypta, Tass se ale rozhodl pro
Spojené státy. Je s podivem, že zís-
kal americké vízum.
Spojené státy považoval za „velké-
ho satana“, byl ale překvapen, jak
slušně a přátelsky se k němu lidé
chovali. Ostře to kontrastovalo 
s tím, co zakusil jako dítě v Saúdské
Arábii.
Ve Spojených státech se rozhodl
oženit se, a to čistě účelově, aby zís-
kal právo trvalého pobytu. Jeho že-
na Karen pocházela z vlažného
katolického prostředí. Začal rovněž
podnikat v gastronomii a byl v tom-
to oboru poměrně úspěšný.
Pak se zcela nečekaně setkal s Je-
žíšem Kristem.
Jeho život se začal měnit od zákla-
dů. Začal číst Bibli, která ho uchvá-
tila. Začal litovat své dřívější nená-
visti, která ho přivedla až k zabíje-
ní. Jeho žena ho na jeho duchovní
cestě následovala. Ke svému pře-
kvapení zjistil, že nedlouho před
ním se obrátil ke Kristu i jeho ado-
ptivní syn Ben, který se to ovšem
otci bál říct.
Po čase šlo podnikání stranou a Tass
i jeho žena Karen začali sloužit 
v křesťanském středisku Heartland.
Tam zakusil Tass povolání vydávat
svědectví o svém obrácení a volat
po smíření Židů, křesťanů a musli-
mů. Zpočátku měl pouze střídavé
úspěchy, ale později se jeho služba
rozšířila.
Rodina ho po jeho konverzi zavrhla.
Tass se přesto rozhodl rodinu nav-
štívit. Jeho starší bratr ho upozorňo-
val, že ho zabije, jakmile ho na letiš-
ti spatří. Tass přesto tuto cestu ris-
koval - a bratr ho zabít nedokázal.
Popis tohoto rozhodování navštívit
rodinu a průběh celého jejich setká-

ní patří k nejnapínavějším a nejsil-
nějším částem knihy.
Spolu se svou ženou sloužil Tass
nějakou dobu v Gaze. Založili ma-
teřskou školku a centrum pro mlá-
dež. Šlo jim o to, aby děti mohly
alespoň nějaký čas trávit v bezpeč-
ném prostředí, kde by na ně nedolé-
hala tvrdá realita života v Gaze -
realita prostoupená nenávistí. Po
nějaké době ale nebyli vpuštěni zpět
do Gazy, když se vraceli z cesty do
zahraničí. Podobné středisko pak
založili na „Západním břehu“.
V poslední části rozvíjí Tass Saada
teologické úvahy o vztahu Izáka a
Izmaele. Nejde o nějaké intelektuál-
ní a abstraktní teologické úvahy -
autor si uvědomuje, že jde o smíření
dnes. V jedné důležité pasáži říká:
„Musíme pochopit, že jádrem sporu
není území, ale odmítnutí“ (s. 234).
Dovolím si uvést dva citáty:
Terorismus a násilí současného
světa je arabský způsob volání o po-
moc a znamená: „A co my? Nesto-
jíme nikomu za pozornost nebo
úctu?“ Zdůrazňuji, že v žádném pří-
padě toto jednání neobhajuji, existu-
jí mnohem lepší způsoby řešení.
Přemýšlejte chvíli a uvidíte, že tato
populace po celých čtyřicet století
usiluje o potvrzení. Izmael byl vy-
hnán z tábora svého otce Abrahama
- a jeho současní potomci se snaží o
návrat. (s. 235)
Mohl-li Ježíš dosáhnout svého zá-
měru v rozvířené a rozčilené atmo-
sféře prvního století, je toho schopen
i v našem 21. století. Dokáže očistit
srdce každého Palestince, Žida,
Jordánce, Saúda, Egypťana či Irá-
čana od vší zaujatosti a nenávisti.
Dokáže nás proměnit do podoby
lidství, které zformoval na úplném
počátku. Uhnětl nás z lásky vlastní-
ma rukama a oživil vlastním de-
chem. (s. 237)
Když jsem psal o blízkovýchod-
ním konfliktu, často mí kritici vy-
slovovali podezření, že stojím za
Izraelem z čistě náboženských dů-
vodů. Dával jsem si pozor, abych
ve svých článcích náboženstvím a
Biblí neargumentoval. A zdůraz-
ňoval jsem, že Izrael lze obhájit 
i při argumentaci čistě sekulární.
Myslím si to i nyní.
Přesto jsem se ale ve svém postoji
posunul. Tass Saada říká naprosto
jasně: Veškeré snahy o domluvu
selhaly, nenávist stále narůstá a
nebere konce. Cituji ještě jednou
přímo Tasse Saada: „Naší jedinou
nadějí na usmíření tady a teď je bez
ohledu na všechny rozdíly Ježíš. Je
jediným, kdo má moc a morální
autoritu spojit nás ke společenství.
Je protilátkou na nedůvěru, hořkost
a zášť. Je jediným, kdo může pře-
svědčit Araba jako jsem já, že Židé
nejsou mými nepřáteli, ale bratranci
vracejícími se do Abrahamova do-
mu.“ (s. 237). Tuším, že tato slova
budou stejně málo přijatelná pro
židy, sekulární humanisty i musli-
my. Jsem ale přesvědčen, že jsou
pravdivá. Izrael lze sice obhájit čistě
sekulární argumentací, ale problém
hluboké nenávisti a odcizení tato
sekulární argumentace nevyřeší. Je
nezbytné obrátit se k Bohu a prosit o
milost.

Knihu vydal Institut Williama
Wilberforce.
Má 248 stran a prodává se za 
290 Kč.

Dan Drápal
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naše recenze
Oslavy výročí Bible kralické pořá-
dané Českými studnami a obcí
Kralice nad Oslavou proběhly záři-
jovou sobotu 27.9. v Kralicích nad
Oslavou. Byl to druhý ročník oslav,
které si kladou za svůj cíl připome-
nout odkaz Jednoty bratrské, Bible
kralické současným lidem a pou-
kázat na nadčasové a stále aktuální
poselství Bible. V loňském roce
proběhl první ročník oslav při pří-
ležitosti 400 let od posledního
předbělohorského vydání Bible
kralické.
Na začátku dne ještě pršelo, ale už
dopoledne začalo svítit slunce a
celé odpoledne bylo fotbalové hřiš-
tě, kde probíhal hlavní program,
zalité sluncem a Boží milostí. Ko-
lem šesti stovek účastníků a dal-
ších mnoha desítek zvědavců, kteří procházeli kolem, bylo přítomno
svědectví o odkazu starých českých bratří, který nám zanechali v krás-
ném překladu Bible z původních jazyků. 
V té době, jak píše Komenský, jen málo národů na zemi mělo tak zdaři-
lý překlad Písma, ve kterém by mohli slyšet promlouvat apoštoly a pro-
roky ve vlastním jazyce. Komenský také odkazuje jménem Jednoty bra-
trské českému národu jako dědictví šest hodnot, mezi kterými na prv-
ním místě je láska k pravdě a hned na druhém je Bible kralická. Ve svém
Kšaftu píše: „Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou. Přijmi
ji tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá.“ Tento citát byl mottem celých
slavností a z něj se též odvozuje název slavnosti – Kralický klenot. Pro
Komenského byla Bible klenotem, něčím velice cenným a vzácným, co
předává svému národu v době přecházejících vichřic hněvu Božího. 
V naději, že se českému národu vrátí vláda jeho věcí opět do rukou,
odevzdává pozůstalým Čechům dědictví starých Bratří.
Hlavní program zahájil starosta Kralic Emil Dračka a připomenul, že
letošní ročník bude věnován životu Karla staršího ze Žerotína, který byl
mecenášem Kralické tiskárny. Jakub Pustina uvedl oslavy českou
národní hymnou a po něm senátor Libor Michálek pozdravil přítomné
s odkazem, že pro něj je Bible cestou, která vede k životu a pomáhá mu
v rozhodování při těžkých bojích proti korupčnímu prostředí v naší
zemi a za transparentní jednání veřejných činitelů.
Program pokračoval vystoupením Alfreda Strejčka o životě Karla st. ze
Žerotína, na kterém byla zřetelně vidět beznaděj a ponížení národa 
v době pobělohorské, kdy jeden z největších Moravanů byl nepochopen
a ponižován od příslušníků vlastního národa i cizinců, ačkoliv patřil 
i v evropském měřítku k významným osobnostem jak svým charakte-
rem, tak i politickými schopnostmi. Strejček zakončil svou promluvu
přáním, aby dnes bylo deset tisíc Žerotínů v naší zemi. Láďa Křížek
beze studu vyjádřil svoji víru v Boha, kterého poznal a stále více pozná-
vá skrze Boží slovo, Bibli. Na něj navázala Jaroslava Kretschmerová 
s uměleckým přednesem z Komenského Kšaftu umírající matky, Jed-
noty bratrské, prokládané zpěvem Dvořákových Biblických písní v po-
dání Magdy Bělohlávkové. 
Následoval koncert Petra Bende, který roztleskal a rozhýbal už dlouho
sedící publikum. Písní Koupil jsem si iPhone, vyjádřil i své hledání Boha
a přání, aby měl jeho vedení v životě, které by bylo lepší navigací než
aplikace iPhonů SIRI, která umožňuje stálou komunikaci a orientaci 
v prostředí. Jen je třeba být s Bohem stále ve spojení ON LINE. 
Už téměř na závěr koncertoval Roman Dragoun a zakončil krásnou
písní Zdroj, kterou zazpíval společně s Petrem Bende. V písni vyjadřu-
je svou lítost nad svými hříchy a touhu po světě naplněném láskou:
Ze zdroje, odkud světy srší a do věčnosti rotují, varhany bouří, jásej 
v duši, a všech svých hříchů lituji, ze zdroje, odkud život září, východy
sluncí ve zlatě, čiň vše s láskou, ať se ti daří a tvoje dílo pozná tě. 
Prezident Českých studní David Loula k závěru slavností připomenul
Komenského odkaz českému národu. Bylo by málo obdivovat starou
knihu, pokud bychom zapomněli na její obsah, na poselství, které při-
náší. Komenský přirovnává Bibli k ráji, kde rostou dva stromy – strom
života  a strom poznání dobrého a zlého. První lidé pojedli ze stromu
poznání a tím přišla smrt do světa. Komenský radí, aby každý, kdo
vstupuje do Bible, činil tak s nejpevnějším předsevzetím přimknout se
ke stromu života, to znamená, číst Bibli ne proto, aby se stal učenějším,
ale svatějším. Tedy nejíst plody této knihy pro svou chytrost, ale proto,
aby v nich nalezl život věčný. A aby podle toho slova také jednal.
Podobně o knize uvažoval i Jan Hus, který píše, že kdo se kochá v kni-
hách zlatem kovaných a nečte je, je hloupější než opice, která když najde
ořech, nekochá se ve skořepině, ale ihned jádra dobývá. Tak i my nemá-
me obdivovat Bibli jako umělecké dílo, ale jít k jejímu obsahu a dobývat
z ní jádro. Tímto jádrem jsou ideály věčnosti, které Bible obsahuje 
v hojné míře, a tyto ideály lásky, víry a naděje jsou dnešním lidem nej-
více třeba. 
Celý program moderovala Jitka Gočaltovská z Českých studní, která se
svým manželem Vojtěchem celé dílo provázela a zastřešovala. Vojtěch
se zapojil i kázáním evangelia a výzvou k přijetí Pána Ježíše. Krásná
píseň Svatá Krev mého Pána prolitá, svatá krev mne i tebe obmývá,
zakončila hlavní program, po kterém na pódium vystoupil Jakub Pus-
tina a společně s krásnou mezzosopranistkou rusko-tuniského původu
Emirou Dakhliyou zahájili svůj koncertní večer. 

David Loula

Kralický klenot stále ještě září
(nejen v září)

Právě před sto lety 1913 vyšla v Itálii kniha „Giovanni Hus il Veridico“
(Jan Hus – muž pravdy). Napsal ji tehdy ještě žurnalista Mussolini. Jsou
v ní zajímavé myšlenky. „Církev Kalvínova dovedla postavit pomník
Servetovi, kterého dal ženevský reformátor upálit. Církev papežova
však neodpouští, ani nečiní pokání.“
Při výkladu Husových listů uvádí, že Mistr Jan odkazoval věrnému
svému žáku Martínkovi jen pár drobností. „Jaký to křiklavý rozdíl!
Kdežto vysocí i nízcí preláti církevní nehleděli se než obohatit a odka-
zovali často báječné bohatství dětem i příbuzným, kacíř Hus – jako
Kristus – nezanechal po sobě než něco chudých šatů.“
Čeho chtěl tou knížkou dosáhnout? V předmluvě vyslovuje naději, že
knížka vzbudí v čtenáři nenávist k jakékoli podobě duchovního i světské-
ho tyranství. Právě to rozhodlo o osudu knihy. Když se její autor stal dik-
tátorem v roce 1922 (už r.1919 založil fašistickou organizaci Fascio di
Combattimento), byla kniha úředně stažena z prodeje a dána na index.

Mussolini byl zvláštní člověk. Až do roku 1915 byl členem Italské socialis-
tické strany, pak byl vyloučen. Za první světové války založil vlastní novi-
ny Il popolo d´Italia. Tam psal také oslavné články o československých
legiích. Právě legie a Hus byly podnětem k tomu, že v roce 1926 dostal 
v Praze nejvyšší československé vyznamenání Řád bílého lva. To byl
Mussolini už ministerským předsedou Itálie (1922-1943). Dlužno dodat, že
k Hitlerovi a k nacismu měl zprvu rezervovaný postoj. Pakt s Hitlerem
uzavřel teprve v roce 1939. To už ale měl za sebou válku v Ethiopii. V roce
1945 byl popraven italskými partyzány.

Miroslav Frydrych

Benito mussolini a Jan hus



Krabčická Diakonie letos slaví neu-
věřitelných 150 let. Dlouhodobě se
specializuje na péči o seniory a lidi 
s Alzheimerovou nemocí – nejen 
v této oblasti je ostatně krabčické
středisko českým průkopníkem,
veškerá péče v domově je totiž poja-
ta i s daleko větším ohledem na kaž-
dého jednotlivce a jeho individuali-
tu. To ostatně výstižně popisuje i
ředitel krabčické diakonie Mgr. Aleš
Gobrysz: „Vytváříme domov pro
své rodiče.“ Oslavy výročí se usku-
teční 2. listopadu v krabčickém stře-
disku a kostele.

péče od dítěte po Seniory
Za dobu své existence prošla Dia-
konie Krabčice mnoha proměnami a
její historie tak víc než dobře napl-
ňuje motto letošního významného
výročí – „150 let spolu pro člověka“.
„Se začátky je nedílně spjat farář
Václav Šubert – právě díky němu
vznikla první diakonická  organiza-
ce v Česku a v samotných Krabči-
cích byla roku 1864 založena opat-
rovna pro děti. Původním záměrem
bylo poskytnout útočiště dětem,
jejichž rodiče se museli věnovat
práci na poli. V průběhu času se
však působnost rozšířila a vznikl
soukromý evangelický dívčí vycho-
vávací ústav s hlavní soukromou
dívčí školou,“ popisuje ředitel krab-
čické Diakonie Aleš Gabrysz. Šlo o
ojedinělý počin, který nemá v čes-
kých zemích obdobu: školy té doby

byly většinově katolické, s význam-
ným německým vlivem. Cílem tak
bylo rozvíjet předně šíření české
vzdělanosti, českého jazyka a posilo-
vání národní identity postavené na
křesťanských protestantských zákla-
dech. Následující léta znamenala
pro ústav i jeho službu lidem značný
rozkvět, Krabčice také získaly no-
vou dominantu – v roce 1885 byl
postaven nový kostel.
Velmi radikální změna přišla s ro-
kem 1954, kdy se z ústavu stal do-
mov odpočinku ve stáří. Od roku
1959 do roku 1991 pak byl domov ve
správě okresu Litoměřice, byť zůstal
nadále majetkem církve. Provoz
Domova v Krabčicích pod správou
Českobratrské církve evangelické
byl slavnostně obnoven 1. září 1993
a bylo zřejmé, že koncept péče je
potřeba zásadně inovovat. „Náš
domov patří mezi zakládající členy
České Alzheimerovské společnosti
(ČALS), a to zejména díky osobě
Pavly Krejčiříkové – Hýblové. Jak
Pavla, tak tehdejší ředitel Miroslav
Erdinger jsou držiteli Zlaté vážky,
která se uděluje lidem, již se zasadili
o rozvoj péče o lidi s Alzheimerovou
nemocí. Jsme pobočkou a kontakt-
ním místem ČALS, poskytujeme
poradenské služby a organizujeme
tzv. Pomerančový týden – kdy veřej-
nosti předáváme aktuální informace
o Alzheimerově nemoci,“ popisuje
nastoupený směr Aleš Garysz.

naplnit Slovo domov
Stěžejním specifikem krabčického
Domova pro seniory a Domova se
zvláštním režimem, který poskytuje
zázemí právě lidem s Alzheime-
rovou nemocí, je důraz na obsah
slova Domov. „Snažíme se poskyt-
nout obyvatelům maximálně aktivi-
zující přístup. Chceme ukazovat
alternativy aktivního a naplněného
života. V Diakonii Krabčice probíhá
řada aktivizačních programů, pro-
vozujeme skvělý ateliér a „dílnu“.
Maximálně respektujeme lidskou je-
dinečnost a individualitu, a proto se
snažíme dodávat svým uživatelům
potřebné množství podpory, přitom
však nepřebírat zodpovědnost za
jejich život,“ shrnuje filosofii Domo-
va ředitel Gabrysz. 

zahraniční hoSté, KonCert
i SlavnoStní zaSazení Stromu
Krabčická Diakonie spolupracuje 
s celou řadou zahraničních partnerů,
není proto divu, že mnozí dorazí i
na oslavy výročí. Svou zdravici
přednese například ředitel Diakonie
Bautzen Gerhard Lehmann. Diako-
nie v Bautzenu provozuje 4 domovy
pro seniory a krabčické středisko s ní
spolupracuje již více než 15 let. „Me-
zi hosty budeme, doufám, moci při-
vítat paní prof. Helenu Haškovco-
vou, významnou autoritu v oblasti
etiky, nebo profesorku Ivu Holme-
rovou, ředitelku České Alzheime-
rovské společnosti. Chybět prav-
děpodobně nebude ani Dr. Karel
Schwarz, první ředitel znovuobno-
vené činnosti Diakonie ČCE, součas-
ný ředitel Diakonie ČCE Bc. Petr
Haška nebo Miroslav Erdinger, prv-
ní ředitel krabčického střediska u
jeho obnovené činnosti,“ popisuje
ředitel Gabrysz.
Slavnostní program začne v 10 h pro-
hlídkou areálu krabčické Diakonie,
po obědě se koná slavnostní boho-
služba, následně bude prezentována
vize dalšího směřování krabčické
Diakonie, významní hosté také před-
nesou své zdravice. Akci uzavře kon-
cert chrámového pěveckého sboru
(Liberec). V průběhu oslav bude slav-
nostně zasazen strom ginkgo biloba,
který kromě bohaté symboliky přiná-
ší také mnohé blahodárné účinky
například pro lidi právě s Alzheime-
rovou nemocí. Diakonie Krabčice
ráda na oslavách výročí přivítá náv-
štěvníky z řad veřejnosti, veškeré in-
formace jsou k dispozici na stránkách
www.krabcice.diakonie.CZ. 

Jan Červenka

Seniorát úSteCKý

Českobratrská církev evangelická
DĚČíN, Ne 10.00
Bezručova 4/90, f. Tomáš Matě-
jovský

DUCHCOV, Ne 8.00
Havlíčkova 23, a. f. Jan Opočenský

CHOMUTOV, Ne 10.00
ul. 28. října 12, a f. Marian Šusták

CHOTINĚVES, Ne 10.30
Horní Řepčice 58, Úštěk, f. Martina
Vlková Šeráková

KADAň
sloučena s FS Chomutov

KRABČICE U ROUDNICE N. L., Ne 8.30
ve středisku Diakonie ČCE, 
10.00 v kostele
Krabčice č. 26, a f. Filip Ženatý

LIBKOVICE POD říPEM, Ne 10.45
Libkovice č.74, a. f. Kurt Bartoš

LITOMĚřICE, Ne 9.00
Rooseveltova 7, f. Zdeněk Bárta

LOUNy, Ne 9.30
Českých bratří 1510, f. Tomáš
Pavelka

MOST, Ne 10.10
U města Chersonu 8/1675, f. Ma-
rian Šusták

ROUDNICE N. L., Ne 9.00
Švagrovského 674, f. Kurt Bartoš

TEPLICE, Ne 9.30
J. V. Sládka 2006/16, f. Jan Opočen-
ský

TřEBENICE, Ne 8.30
Sokolská 89, a. f. Filip Ženatý

ÚSTí NAD LABEM, Ne 9.00 
v Červeném kostele, Sborový dům
Dvořákova 6, f. Marie Molnárová

ŽATEC, Ne 9.30
Husova 1200, a f. Tomáš Pavelka

Církev bratrská
DĚČíN, Ne 9.30
Puchmayerova 4, Karel Hůlka

LITVíNOV, Ne 9.30
Dukelská 424, k. Libor Trousil

MOST, Ne 9.30
J. Kříže 3127, k. Milan Let, k. Jaro-
slav Šmahel

TEPLICE, Ne 9.30
Poštovní 10/934, k. Pavel Benák

ÚSTí NAD LABEM, Ne 9.30
V Zahrádkách 33, k. Jan Hábl

Evangelická církev metodistická
LITOMĚřICE, Ne 9.30
Sládkova 8, f. Zdeněk Brož

Bratrská jednota baptistů

DĚČíN, Ne 10.00
Šikmá 152, k. Jaroslav Poloha

LITOMĚřICE, Ne 9.30
červený kostel v Jiráskových sadech
Žižkova 3/2039, k. Jaroslav Pleva

LOVOSICE, Ne 9.30
Dlouhá 84, zast. k. Jan Pospíšil

TEPLICE, Ne 9.30 modlitebna ASD
Křičkova 13, k. Vjacislav Jelisejev

ŽATEC, Ne 9.30
Lva Tolstého 1249, k. Radek Pospíšil

Bohoslužbyvýročí diakonie Krabčice 
– 150 let spolu pro člověka

EKOLOgICKá SEKCE ČESKé KřESťAN-
SKé AKADEMIE zve na besedu
"Ticho kolem hluku", která se bu-
de konat v úterý 11. listopadu
2014 od 17.30 h v přízemí kláštera
Emauzy v Praze 2, Vyšehradská
49. Na závažné a opomíjené téma
hluku jako činitele ohrožujícího
zdraví a snižujícího kvalitu život-
ního prostředí promluví Doc. Ing.
Pavel Beneš, CSc. 

JNe

pozvánky

Kolektiv
PIJTE Z NĚHO VŠICHNI
Kostel u sv. Martina ve zdi a víra 
v něm
Kostel u sv. Martina ve zdi má pro
české protestanty zvláštní význam:
před šesti sty lety tu bylo podle tra-
dice obnoveno vysluhování večeře
Páně podobojí.
Ve sborníku, který uspořádal evan-
gelický farář Mikuláš Vymětal, na-
jdete studie o obnoveném vysluho-
vání podobojí v Praze 1414 z pera
D. Coufala, o historické mentalitě,
která tuto změnu provázela, i o je-
jích teologických a společenských
souvislostech (P. Keřkovský, P.
Hradilek). Odborníci i zasvěcení
laici vyprávějí příběh kostela (M.
Wernisch, M. Vymětal), podrobné
vypsání několikerých stavebních
proměn rozezní historii, skrytou za
současnou podobou stavby a jejích
varhan (P. Mikeska, T. Růžička).
Odkazy na donátory, které připo-
míná množství erbů, komentuje A.
Malinovský. Martin C. Putna pře-
destře odkaz sv. Martina.
Několik dokumentů umožní na-
hlédnout, jak se k událostem s kos-
telem spojeným vztahovali kazatelé
v dobách válečných. Žijící pamětní-
ci vzpomínají na zdejší osvobodi-
vou atmosféru i pozoruhodné akti-
vity od konce let padesátých. V sou-
časnosti je zas kostel u Martina ve
zdi místem, kde útočiště nacháze-
jí příslušníci nejrůznějších menšin 
i zahraniční příchozí.
Zásadní texty se snoubí s historka-
mi, dokumenty evokujícími každo-
denní život a vzpomínkami pamět-
níků. Ve spojení s bohatým fotogra-
fickým doprovodem vytváří sbor-
ník mozaiku, jež zve objevit mno-
hovrstevnatý příběh i současnost
tohoto jedinečného místa.
Připojen je i anglický, francouzský,
německý a ruský sumář.
V příloze najdou zájemci i vystřiho-
vací model kostela.
Ve spolupráci s Pražským seniorá-
tem ČCE vydalo nakladatelství
EMAN, Benešov 2014.
304 stran 23x23 cm s bohatým obra-
zovým doprovodem a barevnou
přílohou, polotuhá vazba 
DPC 399 Kč, při objednávce u na-
kladatele 323 Kč.
Objednejte u EMANA (Husova
656, 256 01 Benešov)
- přes http://eman.evangnet.cz
- nebo na tel. 317 722 215
****************************************„Začali jsme podávat kalich nikoli ze
své libovůle, nýbrž podle původního
ustanovení Božího Syna po dlouhých a
zralých úvahách s mistry a jinými mi-
lovníky Kristova zákona… Ustanove-
ní Kristovo, jak je zachovávala prvotní
církev, to je základ, na němž stavíme.“

(Mikuláš Drážďanský)
„A když se u Martina ve zdi podává
večeře Páně v tom prázdném bílém
presbytáři a všichni stojíme v kruhu
jako bratři a sestry – mám pocit, že je to
opravdu, nejen formálně… ta večeře,
kterou Ježíš chtěl, abychom slavili na
jeho památku.“

(Martin C. Putna)
„…a pijte z něho všichni posilu!“

(G. A. Molnár)
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