
ŠAty Boží

2. korintským 5,1-10

„Je to pravda odvěká, šaty dělaj člo-
věka“ zpívají W+V v jedné své
písni. A my lidé se k těmto jejich slo-
vům vracíme. Naše oblečení se však
mění a zaniká. A tak se stává, že
dochází k převlekům. Usilujeme o
nové oblečení v čase a situaci. Mód-
ní trendy nás přece zajímají. Ale 
v tomto podobenství nejde jen o lát-
ku, nýbrž především o člověka. O
člověka, který sám sebe převléká.
Nebo touží po něčem jiném, lepším?
Člověka, který v mnoha převlecích
života přece jen hledá a touží, i když
nenalézá, i když se trápí. Hledá,
protože tuší, že ten, kdo hledá, nalé-
zá. Hledání je zvláštní Boží dar pro
nás pro všechny, ať jsme oblečeni do
hadrů, či do róby. Naše touha po
šatech nebeských je namístě. Ale

nabízí se otázka: Jak a kde hledat?
Hledat může člověk to, co je vidět,
nebo to, co nevidíme, ale hledáme
vírou. Lze přitom vnímat Boží oslo-
vení, hledat jinou, boží perspektivu.
Tehdy máme šanci, že šaty Boží
oblékneme. Možná jen načas. Veteš
módního trendu z nás spadne a my
poznáme, že jsme nazí. Oblečeni, ale
nazí. Obnaženi lidskou slabostí.
Pouze oblečení utkané milostí Kris-
ta Pána z nás dělá člověka. Je to zá-
vdavek, příslib, naděje. Dar víry 
v Krista. A právě ta se Bohu zalíbila.
Proto nás Bůh obléká jednou a pro-
vždy do šatů, které dělají člověka.
Šatů Božích, chcete-li, nebeských. 

Miloš Vavrečka, 
farář ČCE, 
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Je. Kdo pozorně čte slova Nového
zákona, nepřehlédne, že se Syn Bo-
ží zjevil, aby zmařil činy ďáblovy 
(1 J 3,8). Ďábla nazve apoštol Pavel
„bohem tohoto světa“, jenž oslepu-
je nevěřící mysl, aby jí nevzešlo
světlo evangelia slávy Kristovy 
(2 K 4,4). Snad tyto dva citáty stačí,
abychom si ďábla - satana správně
umístili: ne někam na okraj biblic-
kého poselství, ale do jeho středu,
kde Ježíš Kristus koná své vykupi-
telské dílo. Avšak připomeňme si
hned na začátku tohoto výkladu, že
ten nebezpečný „bůh tohoto světa“
byl zbaven své moci v události Vel-
kého pátku a neděle Vzkříšení 
(Ko 2,15). V Novém zákoně satan
již nevystupuje jako protivník
rovný Bohu. Luther o něm zpívá
jako o odsouzeném, který už nám
nemůže nic učinit: „Co chce, ne-
spraví, soud Boží ho dáví, slovíčko
jej porazí“. Nevěřící, přirozený člo-
věk jej však poznává jako skutečné-
ho a mocného.
Bible ho nazývá lhářem a vrahem
od počátku, ale neví, odkud a jak
přišel. Ani Pavel, který dovede po-
jmenovat ďáblovu říši různými
slovy, jako moci, mocnosti, trůny,

nebo panstva, nedovede říct, jak se
od sebe liší a jak jsou zorganizová-
ny. Ježíš shrnul jejich jména v jedno:
ďábel a jeho andělé. Teoreticky se 
s ďáblem vypořádalo osvícenství:
Ďábel neexistuje, vymysleli si ho
pohádkáři. Do optimismu rozu-
mářského osvícenství by ďábel ne-
zapadl. Rušil by jej. Bible tento opti-
mismus nesdílí. Naopak, mluví o
ďáblu jako temném pozadí vykupi-
telského díla, ale také jako o skuteč-
né zkušenosti křesťanů s ďáblem.
Na druhé straně však o něm nemlu-
ví jako o neodolatelném svůdci ke
zlu. Naopak Bible činí člověka od-
povědným, že se dal od ďábla svést.
Řekové viděli v těle, v jeho náklon-
nostech zdroj hříchu a všeho zla.
Křesťanská víra chápe hřích jako
duchovní vzdor vůči Bohu a jeho
vůli. Tělo není vynalézavé, jeho žá-
dostivost je stále stejná, kdežto
duch člověka si libuje ve vymýšlení
různých možností hříchu. A vskut-
ku, nebyli to primitivové, ale vyso-
ce vzdělaní géniové, kteří v úloze
Antikrista přivedli hřích až na
maximum. Nicméně duchu je vždy
přítomno tělo, ke vzdoru a pýše
přistupuje tedy slabost. Proto náš

hřích není nikdy dokonalý. Doko-
nalý by byl nezvratný, neodpusti-
telný, jakého člověk ani není scho-
pen. Naštěstí nikdo z lidí tak čistě
duchovní není.
Satanský hřích je ten, o němž uva-
žujeme jako o možnosti, protože je
svou kvalitou jiný než lidský hřích.
Náš vzdor a pýcha vůči Bohu od-
mítají myšlenku ďábla, který by
mohl svévolně zasahovat do naše-
ho života. Domníváme se, že sami
jsme schopni nést odpovědnost za
zlo. Je nám nesnesitelné připustit,
že bychom byli pokoušeni někým
nebo něčím z vnějšku. Avšak sku-
tečnost je opačná: hřích, který jsme
si sami nevymysleli a který nepo-
chází z nás a není pod naší kontro-
lou, je zde. Z toho lze usuzovat, že
je zde při díle pokušitelská mocnost
satanské povahy. Pro nevěřící je
tato skutečnost nečitelná. Křesťané
ji však znají. Vyznávají, že jako hříš-
níci se dostali pod moc hříchu.
Když se nechali svést k hříchu, jsou
jím tak uhranuti, že se sami nemo-
hou z něho vysvobodit. Jejich odpo-
vědnost není neplatná, ale je ne-
schopná se prosadit. 

Je ďábel?

Dokončení na str. 2

Na neděli 12. října 2014 byl v Praze pečlivě přichystán celodenní boha-
tý program, který měl připomenout 600. výročí přijímání pod obojí,
tedy vysluhování vína i laikům. To nebyla jen obnovená záležitost
teologická, ale událost, která měla i výrazné sociální dopady do teh-
dejší stavovsky rozdělené společnosti.
Dlouho organizované a i na stránkách našeho týdeníku ohlašované
setkání začalo v Betlémské kapli bohoslužbami. Některé pražské
sbory ČCE kvůli této příležitosti zrušily v tento den své pravidelné
bohoslužby, aby se jejich členové mohli zúčastnit i na dopolední akci,
některé také z dobrých důvodů nechtěly měnit zaběhaný pořádek
vzhledem k pravidelným i náhodným účastníkům svých shromáždě-
ní, a tak to sice nebyly celopražské bohoslužby, nicméně rozlehlý a
působivý prostor Betlémské kaple byl velice slušně zaplněn množ-
stvím účinkujících, televizní přenosovou technikou, ale především
těmi, kteří s očekáváním přišli prožít výjimečné církevní setkání. A
nutno přiznat, že i velká očekávání byla asi u většiny účastníků napl-
něna. V promyšleném pořadu došlo na všechno podstatné - na základ-
ní informace, na čtení z Písma, na kázání, na modlitby, společné zpí-
vání i poslech Spirituál kvintetu i sboru Evangelické akademie, ale
také na vysluhování večeře Páně... Bylo velkou pomocí, že toto nezvy-
klé shromáždění bylo citlivě moderováno a vše bylo do detailu pro-
myšleno, takže se pořad ubíral vpřed zajímavě a bez zbytečných pro-
dlev. Možná ta slavnostnost i velký počet účinkujících zaváněly tro-
chu neobvyklým ceremoniálním dojmem, ale ten byl snad v tomto
případě na místě.
Kázáním posloužil pražský senior ČCE bratr Roman Mazur, na čtení,
modlitbách i vysluhování se podíleli zástupci z různých církví.
Vděčně byly přijaty i pozdravy, kterými shromážděné oslovili minis-
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slavnost kalicha v praze

Aktuálně: FotogrAFicky z oslAv 600 let kAlichA v Betlémské kApli
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37. evropské setkání mlAdých v prAze
Na pozvání Ekumenické rady církví v ČR a České biskupské konference 
se setkají desetitisíce mladých lidí z celé Evropy i dalších kontinentů od 
29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 v Praze na 37. evropském setkání mla-
dých. Bude to další zastavení na „pouti důvěry na zemi“, kterou už víc než
35 let organizuje komunita Taizé. Mladí lidé, kteří se těchto setkání účastní,
netvoří nějaké hnutí, ale hledají cesty důvěry: mezi lidmi různých generací,
mezi křesťany různých tradic a mezi národy. Chtějí tak prohloubit svou víru
a sociální cítění. 
Komunita Taizé toto setkání připravuje ve spolupráci s křesťanskými spole-
čenstvími Prahy a jejího okolí. Program se skládá z několika velmi jednodu-
chých prvků: sdílení myšlenek a zážitků v mezinárodních skupinkách, spo-
lečné modlitby, tematická setkání a sdílení společného času s hostitelskými
rodinami. 
V minulých letech byli všichni nebo téměř všichni účastníci ubytováni 
v rodinách města, které setkání hostilo, nebo v jeho okolí. Tato velká otev-
řenost a pohostinnost obyvatel dává vzniknout krásným vztahům s mla-
dými, kteří přijíždějí z velmi rozmanitých prostředí, a pomáhá nám všem
vnímat, že v této různorodosti může být skryté bohatství. Všichni obyva-
telé Prahy a jejího okolí budou zváni, aby otevřeli své domovy a aby zažili
společné momenty s mladými. Obyvatelé Prahy a okolí se budou moci
také zapojit do programu, a to bez ohledu na věk, aniž by potřebovali
vstupenky nebo se museli předem někde přihlašovat. 
Minulé evropské setkání se konalo na konci roku 2013 ve Štrasburku (na
francouzské i německé straně hranice) a shromáždilo se k němu 30 000
účastníků. Předseda České biskupské konference kardinál Duka a předseda
Ekumenické rady církví v České republice Daniel Fajfr přijeli do Štrasburku
osobně pozvat mladé lidi, aby na konci tohoto roku přijeli do Prahy. 
Mezi dalšími místy, která evropská setkání už hostila, byla města Řím,
Berlín, Londýn, Paříž, Brusel, Varšava, Vídeň, Budapešť, Barcelona, Ženeva
a Lisabon. V roce 1990 desetitisíce mladých lidí přijely sdílet svou víru a
radost s obyvateli Prahy. 
Komunitu Taizé tvoří sto bratří z asi třiceti různých národů, kteří pocházejí
z katolické i z různých protestantských tradic. Svou samotnou existencí je
komunita „podobenstvím společenství“, které chce, aby byl jeho život zna-
mením smíření mezi rozdělenými křesťany a odloučenými národy. 
Další informace najdete na stránkách: http://www.taize.fr/cs a
http://www.facebook.com/TaizePraha2014

reAkce synodní rAdy čce 
nA likvidAci křesťAnské církve v sýrii
Synodní rada Českobratrské církve evangelické reaguje na dopis syrských a
libanonských evangelikálních a protestantských křesťanů, který upozorňu-
je na likvidaci křesťanské církve v Sýrii a zároveň je prosbou o pomoc a pod-
poru. Syrští křesťané i křesťané v Iráku a Libanonu se ocitli na pokraji vyhu-
bení. Islámský stát, který vede bojovou kampaň na území Sýrie a Iráku,
likviduje všechny, kteří nepatří k radikálním vyznavačům islámu. Do sku-
piny, určené podle islamistů k vyhlazení, patří především křesťané. 
„Synodní rada ČCE oslovena výzvou syrských evangelických křesťanů se rozhodla
intervenovat prostřednictvím Ekumenické rady církví u vlády ČR. Chce ji požádat,
aby svou zahraniční politiku více orientovala na situaci utiskovaných a pronásledo-
vaných, pokoušela se pomoci trpícím lidem ve zmíněných oblastech a neřídila se ve
svém rozhodování pouze jednostranně ekonomickou výhodností,“ vysvětluje stano-
visko synodní rady ČCE Joel Ruml, synodní senior ČCE. „Budeme se snažit hledat
prostřednictvím Diakonie ČCE a spolu s dalšími evropskými církvemi možnosti, jak
křesťanům ve zmíněných oblastech cíleně pomoci. Prosíme vás, sestry a bratři, o
dlouhodobou modlitební i materiální podporu těchto zabíjených, týraných a proná-
sledovaných křesťanů. Doporučujeme zařadit syrské, irácké a libanonské křesťany do
pravidelných přímluv,“ doplňuje synodní kurátorka ČCE Lia Valková.
Synodní rada ČCE vyhlašuje dobrovolnou otevřenou peněžní sbírku na
pomoc obětem násilí na Blízkém východě. Peněžní dary lze posílat na
konto synodní rady ČCE s číslem: 478496703/0300 pod variabilním sym-
bolem 911708.

Mgr. tomáš Najbrt

Evangelium jako dobrá a radostná
zvěst je mocná v tom, že Ježíš
Kristus v ní vystupuje jako jiný, než
jsme my, jako ten jediný, který není
pod otroctvím hříchu. Jediný, který
zvítězil nad satanskou mocí, přišel,
aby mařil ďáblovy skutky. Doví-
dáme se o něm, že nás zachránil 
z mocnosti temnot a přenesl do krá-
lovství Syna své lásky. Když o tom
slyšíme ze svědectví Písma, zdá se
nám to jaksi zastaralé. Ozývá se 
v nás ta stará pýcha, že nakonec
všechno sami zvládneme a nepotře-
bujeme slyšet o „ďáblových svo-
dech“, když v ďábla nechceme vě-
řit. Avšak Písmo trvá na tom, že

nevedeme boj proti lidským nepřá-
telům, ale proti mocnostem i nad-
zemským duchům zla i proti vše-
mu, co ovládá tento věk tmy. Tak je
to v listu Efezským 6,10-17 a neče-
káme, až nám to hlubinná psycho-
logie potvrdí.
Nedovolme svému rozumářskému
nebo jak říkáme civilnímu způsobu,
který s chutí nadbíhá způsobům
tohoto věku, aby zlikvidoval pro-
blém satana. Je ovšem fakt, že Pís-
mo nám nedává dosti materiálu,
abychom vytvořili jasné učení o
ďáblu. Ale to neznamená, že může-
me číst slova Písma o působení
satana s nadhledem, jako by šlo o
překonanou představu, která ve

skutečnosti nepůsobí. Kdo ví, zda
Goethe vložil Mefistovi do úst slova
kriticky: „I když předpokládáme,
že ďábel ho drží pod krkem, náš
malý člověk ho nikdy necítí“- a 
v tom případě by varoval před
mocí ďábla, anebo se souhlasem, že
malý člověk správně reaguje na řeči
o ďáblu a jeho moci, i když snad je,
necítí ho.
Zůstáváme při tom, že každý člo-
věk je pod mocí hříchu, jehož jho
nemůže zlomit. Je tedy zřejmé, že
jen Ježíš Kristus může vysvobodit
člověka a rozbít tuto zotročující moc.
Toto vysvobození je však nemožné
bez temného pozadí satanské moci.

Josef Veselý

Je ďábel?
Dokončení ze str. 1

Komu někdo pohrozí vraždou, uspořádá-
-li v Izraeli koncert, ten si své vystoupe-
ní ještě jednou rozmyslí. Paul McCart-
ney se tím zastrašit nenechal a Madonna
ani Elton John také ne – i tyto umělce
zasypalo hnutí, které Izrael označuje jako
stát apartheidu, svými hrozbami.
Začíná to docela nevinně. Například
přátelským e-mailem, jaký uvádí týdeník
„Jüdische Allgemeine“: „Milá Alicie
Keysová, jsme izraelští občané stavějící
se proti trvalému vytlačování a útlaku
palestinského národa vojenskou okupací
a politikou apartheidu.“ Pokud umělec
na tento mail nereaguje, dostane další –
s  výzvou, aby izraelskou politiku nepod-
poroval svým veřejným vystupováním.
To je všechno ještě zdvořilé. Jestliže však
adresát neuposlechne ani této výzvy,
stane se brzy obětí nepěkné kampaně.
Docházejí mu anonymní hrozby. Osob-
ně ho špiní na internetu. Někomu, jako
například hudebníku Paulu McCartney-
mu, vyhrožují dokonce vraždou. 
O život se zatím musel strachovat pouze
McCartney; vážné výhrůžky obdrželi
však i jiní umělci, mimo jiné „Rolling
Stones“, zpěvačka Alicia Keysová, sku-
pina Pet Shop Boys nebo Elton John. Ve
výčtu bychom mohli pokračovat. Zprávu
o hrozbách přinesly krom jiných listů
noviny „Süddeutsche Zeitung“ nebo
britský „Guardian“. Pet Shop Boys in-
formovali své fanoušky o útocích na face-
booku. 

VyHrožoVáNí Začalo již V roce 2004

Podle zpráv z  médií se za těmito hrozba-
mi a výzvami skrývá protiizraelské hnutí
označované zkratkou BDS („Bojkoty,
bránění investicím, sankce“), které Izrael
bojkotuje na kulturní a akademické rovi-
ně. Krom toho požaduje hospodářské
sankce proti Izraeli, bojkot izraelských
výrobků nebo i stažení akcií či finančních
investic z  podniků, které údajně „poru-
šují mezinárodní právo a práva Pales-
tinců“. 
V roce 2004 vystoupila „Palestinská
kampaň za akademický a kulturní bojkot
Izraele“ (PACBI) v Ramalláhu poprvé 
s výzvou k  bojkotu všech izraelských
akademických a kulturních institucí.
PACBI je součástí hnutí BDS. Iniciá-
tory a odpovědné příslušníky této skupi-
ny lze sotva zjistit. Hrozby chodí ano-
nymně, ani na webových stránkách sku-
piny se neobjevují jména či kontaktní
údaje. BDS však poskytují podporu
různé organizace, mimo jiné Diakonie,
„Brot für die Welt“ (Chléb pro svět)
nebo „Christian Aid“ (Křesťanská po-
moc). 
Kampaň jak známo podporuje několik

umělců, například Roger Waters (zpěvák
skupiny Pink Floyd) nebo zpěvačka
Annie Lennoxová, a vyzývají k  tomu i
své kolegy z  hudebního světa. Například
zpěvák Elvis Costello odřekl svůj koncert
a jako důvod uvedl, že Izrael „zastrašuje
a pokořuje Palestince“. Zpěvák soulové-
ho žánru Stevie Wonder odvolal své vy-
stoupení na galakoncertu „Přátelé izra-
elské armády“, neboť je pokládal za
neslučitelné se svou úlohou mírového
posla OSN. 
Hnutí BDS o sobě prohlašuje: „Jsme
proti bojkotování Židů jakožto Židů
nebo firem z  toho důvodu, že je vlastní
Židé. Jsme pouze proti izraelské okupa-
ci.“ Jejich akce se zaměřily na „celosvěto-
vý a trvalý bojkot všech izraelských aka-
demických a kulturních institucí, čímž
hodlají přispět k boji za skoncování 
s  izraelskou okupací, kolonizací a systé-
mem apartheidu“.
Někteří umělci před hrozbami couvli –
asi ze strachu, nebo aby si nepokazili
popularitu. Mnozí jiní se však stavějí na
stranu Izraele. Například Elton John při
svém koncertě v městě Ramat Gan v  ro-
ce 2010 prohlásil: „Tito lidé mi nemohou
zabránit, abych k vám jezdil. Úkolem
umělců je šířit lásku a pokoj a sjednoco-
vat lidi.“ Mick Jagger pozdravil při
vystoupení své skupiny „Rolling Sto-
nes“ v červnu letošního roku své fanouš-
ky dokonce v jazyce hostitelské země, 
v hebrejštině. Ani Alicii Keysovou se
bojkotářům nepodařilo zmást. „Hudba,
to je univerzální jazyk, který má poslu-
chače sjednocovat v míru a lásce,“ řekla
v rozhovoru pro list „New York Times“. 

MadoNNa: „VšicHNi tVoříMe jedeN
Národ“

Skupina „Pet Shop Boys“ výslovně
odmítá tvrzení, že Izrael je státem prak-

tikujícím apartheid. „To je karikatura,
Za apartheidu mohli hrát umělci v Ji-
hoafrické republice pouze před vybra-
ným obecenstvem. V  Izraeli smí na kon-
cert každý, kdo si koupí vstupenku,“
napsal na facebookových stránkách své
skupiny zpěvák Neil Tennant. Tento
výrok ovšem odpovídá skutečnosti, jen
pokud jde o Izrael; hranice, do nichž se
uzavřeli Palestinci na Západním břehu
Jordánu nebo v  Pásmu Gazy, se kon-
certním umělcům daří překonávat pouze
zřídka.
Hrozbami se nenechala ovlivnit ani
hvězda popu Madonna. Jak uvedla na
stadionu v  Ramat Gan v roce 2012, roz-
hodla se zahájit své turné „ze zcela
zvláštního a významného důvodu“,
neboť pokud bude mír na Blízkém výcho-
dě, může být na celém světě – a ona se o
tento mír zasazuje. „Je jedno, zda jsi
muslim, křesťan, ateista, homosexuál,
černoch nebo Asiat; stejně všichni tvoří-
me jeden národ. Naše krev má stejnou
barvu a všichni chceme milovat a být
milováni,“ citoval ji internetový list
„Times of Israel“. 

MccartNey: „Zase se uVidíMe“

Stejně jako Madonna, ignorovala výzvy
k odřeknutí svého letošního zářijového
koncertu i Lady Gaga. Aktivisté BDS
chtěli podle listu „Jerusalem Post“ tuto
popovou hvězdu odvrátit od cesty do
Izraele pomocí internetové petice, na níž
bylo více než tisíc tři sta podpisů. Před
koncertem v Tel Avivu poslala Gaga
svým fanouškům zprávu na videu, že se
program uskuteční podle plánu: „Šalom,
Izraeli, velice se těším na vystoupení v
Tel Avivu při svém novém turné!“ 
Paula McCartneyho neuvedla do rozpa-
ků ani vážnost situace. Tento někdejší
zpěvák skupiny „Beatles“ ji okomentoval
slovy: „Každá velká událost s sebou při-
náší starosti.“ Tím, kdo mu vyhrožoval,
byl Omar Bakrí, islámský kazatel nená-
visti, jenž McCartneyho prohlásil za
nepřítele všech muslimů. Zpěvák mu 
v  odpovědi sdělil, že má dobrý tým,
který se postará o jeho bezpečnost, a že ho
krom toho většina lidí zná jako posla
míru. V září roku 2008 uspořádal v Tel
Avivu koncert, který navštívilo asi pěta-
čtyřicet tisíc fanoušků. McCartney se 
s nimi rozloučil slovy: „Zase se uvi-
díme.“

© swanhild Zachariasová
přeložila ivana Kultová

www.wilberforce.cz

z církví doma i ve světě

hra se strachem: 
pokusy hnutí Bds o bojkot

tr kultury Daniel Herman, tajemník GEKE (společenství evropských
evangelických církví) a římskokatolický biskup Václav Malý, jehož
pozdrav byl čten. 
Současně probíhala nedělní "besídka" pro mladší i starší děti, takže i
o ně bylo postaráno náležitým způsobem.
Tímto podařeným úvodem byl zahájen celodenní program, který
zahrnoval tak mnoho lákavých nabídek, že bylo nemožné se účastnit
všeho, co by člověk rád viděl, slyšel, prožil... Kulturní programy
(hudba, divadelní představení, představení nové knihy o kostelu
Martin ve zdi), několik komentovaných procházek husitskou Prahou,
řada přednášek, všelijaké aktivity pro děti, to všechno na vcelku
sevřeném území kolem Staroměstského náměstí. Do této oblasti,
určené kostelem sv. Mikuláše, Ovocným trhem, Dominikánským
klášterem v Jilské ul., Betlémskou kaplí, Martinem ve zdi a kostelem
sv. Michala v Jirchářích, a konečně budovou Evangelické teologické
fakulty UK v Černé ulici, bylo rozprostřeno všechno, co se v tento
rušný, ale radostný den nabízelo všem, kteří chtěli a mohli využít této
vzácné příležitosti. Všem organizátorům se sluší poděkovat za přípra-
vu i provedení této rozsáhlé slavnosti - a byla to snad i úspěšná gene-
rálka na příští rok, kdy budeme vzpomínat mistra Jana Husa.

Bohumil Kejř

slavnost kalicha v praze
dokončení ze str. 1

trAdiční heslA
Jednoty BrAtrské 2015
(Ochranovský seniorát ČCE) 

vyšla začátkem října a jsou 
k dostání ve sborech ČCE, CB,
CČSH a v křesťanských kniku-
pectvích za 50,- Kč. 
Objednávky u vydavatele: 
hesla@dulos.cz 
Od 10 ks výše se slevou po 
40,- Kč bez placení poštovného. 
V ruční pevné vazbě v kožence
a s celobarevnými předsádka-
mi (iluminace z Boskovické
bible ~1415) za 90,- Kč (se sle-
vou 70,- Kč). 

Petr Heřman – DÚLOS, 
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha

2, mobil/SMS: 607 726 481



Jeho otec Jan starší ze Žerotína bojo-
val po boku Jiřího z Poděbrad.
Pocházel z rozvětveného rodu s ko-
řeny sahajícími až do Husovy doby.
Psával se „starší“, aby se odlišil od
Jana ze Žerotína, zakladatele losin-
ské větve. Rodový majetek měli Že-
rotínové na severní Moravě. Jméno
si dali podle vesnice Žerotín poblíž
Uničova a Šternberka. Jan posléze
prodal svá severomoravská panství
a koupil jiná, zejména Rosice a Ná-
měšť. Po své matce získal v Čechách
Brandýs nad Orlicí. Tady se Karel
15. září 1564 narodil. Začal se psát
„starší“ až od roku 1600, aby se odli-
šil od svého synovce. Otec mu
poskytl všestranné vzdělání. Ostat-
ně právě to byl veliký důraz Jednoty
bratrské. Karel nejprve chodil do
školy v Brně, pak v Ivančicích.. Stu-
doval na univerzitách ve Štrasburku
a v Basileji, v Itálii v Padově a 
v Sieně, ve švýcarské Ženevě, kde
působil Kalvínův nástupce Theodor
Beza, ve Francii v Orléansu a v nizo-
zemském Leydenu. Kromě toho
také pobyl nějakou dobu u dvora
anglické královny Alžběty. Mluvil a
psal latinsky, řecky, italsky, fran-
couzsky a německy. Vrátil se do-
mů jako vzdělaný muž . V Praze
ho přijal císař Rudolf II. V roce
1591 bojoval v Normandii, aby
pomohl francouzskému králi Jin-
dřichovi IV.
V roce 1594 začíná Karel veřejnou
činnost na Moravě jako člen  zem-
ského soudu. V témž roce bojoval 
v čele moravské jízdy v Uhrách
proti Turkům, ale císařská vojska

byla u Rábu poražena.. V roce 1598
zemřel moravský hejtman Fridrich
ze Žerotína. O rok později byl zvo-
len olomouckým biskupem Fran-
tišek z Dietrichštejna. Jeho bratr Zik-
mund se stal zemským podkomo-
řím a Ladislav Berka z Dubé nejvyš-
ším komorníkem. Pro poslední dva
byl Žerotín „nejkrutějším nepříte-
lem katolické víry“.
Rodinný život Žerotínův byl bolest-
ně poznamenán úmrtím jeho tří
manželek, zpravidla po porodu.
Když umřela i poslední, Kateřina
Anna z Valdštejna, sestra Albrech-
tova, roku 1605, bylo Žerotínovi te-
prve 41 let.
V témže roce vypuklo povstání 
v Uhrách, vyprovokované krutým
habsburským útiskem nekatolíků.
Do čela se postavil sedmihradský
kníže Štěpán Bočkaj. Spojil se s Tur-
ky, jejich vojska byla až za morav-
skými hranicemi a plenila. O tom
něco věděl i tehdy třináctiletý Ko-
menský, když Bočkajovi hajduci
vypálili Strážnici. Bočkaj se chtěl
spojit s Moravany, ale Žerotín to
odmítl.
V roce 1608 byl vůdcem povstání
proti Rudolfovi II. jeho bratr Ma-
tyáš. Uhry, Rakousko a Morava se
odtrhly od Rudolfa. Žerotín chtěl
získat i Čechy, ale nepovedlo se mu
to. A vyčítal to i Budovcovi. Žerotín
vymohl na Matyášovi ústní slib
náboženské svobody. Češi získali
od Rudolfa v roce 1609 Majestát.
Na olomouckém sněmu 1608 byl
Žerotín zvolen moravským hejt-
manem: Předsedal soudům a sně-

mům. Rozdělení Čech a Moravy
pokládal Žerotín za velmi nepříz-
nivý stav. Však také po smrti Ru-
dolfově 1612 se obě země zase
spojily.
Při padesátých narozeninách rezig-
noval Žerotín na všechny veřejné
funkce. Také se počtvrté oženil s Ka-
teřinou z Valdštejna, jíž patřil Tře-
bíč. Události pokračovaly rychlým
tempem. 1617 byl zvolen králem
Ferdinand Štýrský. Rok nato byla
pražská defenestrace. Žerotín varo-
val před ukvapeností. Prohlašoval,
že odpor proti Habsburkům vyža-
duje větší připravenost, větší zahra-
niční pomoc, silnější Unii. Dělal
všecko pro udržení míru, ale věděl,
že bude válka. Měl řadu přátel na
evropských univerzitách i mezi
politiky a udržoval s nimi písemné
styky. Čerstvé politické informace
získával prostřednictvím svých
osobních poslů, agentů.
1618 povolil moravský sněm v Brně
průchod císařské armády do Čech.
V květnu 1619 došlo na sněmu 
k převratu. Žerotín dál vyjednával
ve Vídni o mír. Po zvolení Fridricha
Falckého českým králem se neúčast-
nil královského holdu.
Nástupce a příbuzný Žerotínův
Ladislav Velen z Žerotína se 1619
přidal k povstání, ale to už bylo
pozdě. Přišla Bílá Hora 8. listopadu
1620. Nekatoličtí kazatelé a páni
museli opustit Čechy a Moravu.
Žerotín stačil ještě rozprodat své
statky, byť pod cenou, a ponechal si
jen Brandýs n. Orl. a Přerov. V Bran-
dýse ukrýval po řadu let kazatele

Jednoty bratrské. Kralickou tiskárnu
se mu podařilo tajně přestěhovat do
Lešna. Sám odešel do exilu i s paní
Kateřinou v roce 1629, a to do slez-
ské Vratislavi. Tam dopravil i svou
knihovnu, ale také knihovnu Jedno-
ty bratrské. Knihy se pomíchaly a
patrně mladý Komenský je tam tří-
dil. Žerotín mohl zajíždět na své
statky v Přerově a v Brandýse. V ro-
ce 1633 se přestěhoval do Přerova a
bydlel na svém zámku. Tam také
9.10.1636 zemřel, ale pochován byl 
v Brandýse nad Orlicí.

Miroslav Frydrych

3ET-KJ

karel starší ze žerotína se narodil před 450 roky

nar. 9.12.1608 v londýně – zemř. 8.11.1674 v Bunhillu u londýna

Byl synem notáře a skladatele a dostal puritánskou výchovu.  Studoval
nejprve na škole sv. Pavla v Londýně a potom na Kristově koleji 
v Cambridgi, a to teologii, filosofii, literaturu, přírodovědu a jazyky.
Odmítl však dráhu kazatele, ke které ho ponoukal otec. Několik let žil
na otcově statku v Hortonu (v Buckinghamshiru), 1638 navštívil Francii,
Švýcarsko a Itálii (ve Florencii se stal členem akademie), seznámil se 
s významnými vzdělanci a 1640 se vrátil do Anglie. Živil se jako vycho-
vatel, politicky se angažoval a za Cromwella se stal tajným písařem
Státní rady. Za restaurace upadl v nemilost a hrozila mu dokonce smrt.
1653 ho postihla slepota a 1666 přišel o všecky úspory. Byl třikrát ženat,
naposledy už jako slepý. Měl několik dětí, ale řada z nich brzy zemřela.
Sám dožil ve velké chudobě a byl pochován v St. Giles' Cripplegate na
předměstí Londýna.
Renesanční obdiv k antice (například Shakespearův) spojil s puritán-
skou vážností, zastával náboženskou toleranci a svobodu tisku, prosa-
zoval vítězství rozumu nad vášní, kalvínské učení o Božím předurčení
spojoval s vnitřní svobodou člověka a vyzdvihoval Kristovo vítězství
nad pokušením.
Z jeho literární tvorby si připomeňme:   Ztracený ráj (1667, česky 1811
J. Jungmann), Ráj opět získaný (1671, česky 1893 J. David Zvičinský),  O
opravě správy církevní (1641),  O svobodě tisku a cenzuře (1644), Učení
o rozvodu a jeho řád, Dějiny Británie (1671), Obrana anglického národa
(1651) a  Samson zápasník (1671, česky J.V. Sládek)).

Potopa Radosti nás zavalí
a vše, co dobro v sobě odhalí

i pravý zbožný cit,
bude se s Pravdou, Mírem, Láskou skvít

před trůnem nejvyšším
Toho, jenž shovívavě vládne vším.

Bohuslav Vik

Anglický básník a politik 
John milton

„Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do
země, kterou přicházíš obsadit, zažene
před tebou početné pronárody, Chetej-
ce, Girgašejce, Emorejce, Kenaance,
Perizejce, Chivijce a Jebúzejce, sedm
pronárodů početnějších a zdatnějších
než ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá,
abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neu-
zavřeš s nimi smlouvu a neslituješ se
nad nimi, nespřízníš se s nimi, svou
dceru neprovdáš za někoho z nich ani
jeho dceru nevezmeš pro svého syna. To
by odvrátilo tvého syna ode mne, takže
by sloužil jiným bohům. Hospodin by
proti vám vzplanul hněvem a rychle by
tě vyhladil. Proto s nimi naložíte takto:
jejich oltáře rozboříte, jejich posvátné
sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly
pokácíte, jejich tesané sochy spálíte. Jsi
přece svatý lid Hospodina, svého Boha;
tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze
všech lidských pokolení, která jsou na
tváři země, abys byl jeho lidem, zvlášt-
ním vlastnictvím.“ Dt 7,1-6

Krásný text pro křesťanské kázání -
není-liž pravda! „Vyhubíš je jako
klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu,
neslituješ se nad nimi…“ Leckterý
ateistický pisálek by nad ním jásavě
přitakal, jak má pravdu, že Bible je
zločinecká kniha nabádající ke kru-
tostem, a křesťanství, které se jí řídí,
je pokryteckou organizací. Ale je
tomu opravdu tak? A vůbec: platí
tato biblická slova i dnes pro nás
křesťany, nebo ne? Původně byla
slova Mojžíšova zákona určena pro
Izrael a židy. Ale my křesťané přece
uznáváme nejen knihy Nového
zákona, ale i celý Starý zákon – a
tedy i Pentateuch (Pět knih Moj-

žíšových) - za pravidlo své víry.
Apoštol říká jasně, že všechno, co 
v Písmu je napsáno, bylo napsáno 
k našemu poučení (Ř 18,4). Jak to
tedy je? 
Souhlasím s apoštolem. Ta slova
platí! Ale zcela se vzpírám tvrzení
odpůrců víry o zločinnosti a krutos-
tech Starého zákona a křesťanského
učení. Je totiž důležité pochopit a
porozumět, jak ta biblická slova
platí. Je pravda, že přítelíčkování s
pohanstvím (či jakýmikoli jinými
náboženskými proudy) snadno
vede k porušování Božích přikázá-
ní. Je pravda, že dostane-li se věřící
člověk sňatkem do nevěreckého
prostředí (zvláště je-li to prostředí
agresivní), vystavuje víru tlakům a
nahlodávání. Ne nadarmo se naši
předkové starali, aby si evangelík
bral evangeličku či evangelička
evangelíka. Je ovšem také pravda,
že křesťané v dřívějších dobách
(zejména ve středověku) nejednou
brali čtená biblická slova doslovně a
napáchali mnohé škody (křižácké
války, šíření křesťanství násilným
způsobem, ba i naši husitští před-
kové). Nutno říci, že tehdy neuva-
žovali jako mnozí dnes, že bořením
odlišných náboženských objektů
jsou ničeny historické památky,
nýbrž v tom viděli pouze odstraňo-
vání svůdných předmětů či staveb.
Přesto se tím nedají omluvit mnohé
násilnosti, kterých se dopustili.
Jak tedy máme slovům tohoto
oddílku rozumět? Měli bychom je
také brát otrocky doslovně a jednat
vlastně tak, jak jednají islamisté?
Zavrhneme-li však jejich vražedné

sebeobětování, které je pohanstvím,
neboť takto sebeoběti Písmo nero-
zumí, pak asi k pobíjení nevěřících
či jinak věřících a ničení jejich nábo-
ženských objektů a symbolů nebu-
deme mít dostatečné vybavení a
také velmi narazíme na dnešní
evropské zákony. Nadto jsem pře-
svědčen, že bychom naprosto ne-
jednali v duchu Písem. A pokud jde
o manželské svazky? Kolik mla-
dých lidí dnes hledá partnera stejné
víry? A také pochybuji, že by mnozí
dnešní mladí lidé, i z evangelických
rodin, dbali na požadavek, tím
méně na doporučení, svých rodičů,
jakého partnera mají hledat. Tož co
tedy?
Uvědomme si, že, historicky vzato,
ani Izrael nesplňoval psanou literu.
O Girgašejcích a Perizejcích praktic-
ky historicky nic nevíme a tedy
není ani zřejmé, zda se Izrael s nimi
vůbec setkal. Kdo byli Chivejci,
není také zcela zřejmé, není vylou-
čeno, že se jedná o příbuzné
Chetejců, s nimiž se Izrael setkal jen
okrajově. O Jebuzejcích je toho
známo velmi málo. Mezi Emorejci a
Kenaanci Izrael žil, ale rozhodně je
fysicky nevybil. Máme tedy tento
oddíl – a některé další jemu podob-
né, které jsou ve Starém zákoně -
škrtnout, že se nás netýkají, že nám
nemají co říci? Nikoli! Ale je třeba
mít na zřeteli, že Starý zákon není
nějaký strohý trestní nebo občanský
zákoník, nýbrž morální kodex
psaný podle tehdejšího způsobu
jako alegorická básnická óda, kte-
rou v každé její části je nutno číst 
z jejího centrálního zaměření, na

které poukazuje Ježíš, když na
otázku zákoníka: “Které přikázání
je v zákoně největší?“ odpověděl:
„Miluj Hospodina, Boha svého,
celým svým srdcem, celou svou
duší a celou svou myslí. To je nej-
větší a první přikázání. Druhé je
mu podobné: Miluj svého bližního
jako sám sebe. Na těch dvou přiká-
záních spočívá celý Zákon i Pro-
roci.“ (Mt 22,36-40). Tedy je třeba
Písmo číst z hlediska dvojpřikázání
lásky.
Ani v tom oddílku, který je zákla-
dem kázání, se de facto nejedná o
ničení lidských životů, ale o boření
a přemáhání pohanského, egoistic-
ky a nemorálně zaměřeného život-
ního stylu. Vše je předznamenáno
tím, že sám Hospodin „zažene po-
četné pronárody“ – tedy dovrší
jeho zánik. A pokud jde o Boží lid,
pak je důraz na tom, aby nepodlehl
svůdnému pohanskému okolí a
nezradil toho, který si jej povolal 
k vydávání svědectví o sobě a v
kterého lid uvěřil. Vyvrcholením
tohoto oddílku jsou slova: „Jsi
přece svatý lid Hospodina, svého
Boha.“ Svatý lid neznamená, že je
to lid bezchybný, že má zvláštní
zásluhy, pro něž je vyvýšený nad
ostatní. Nikoli. Je to lid všelijak chy-

bující, bez jakýchkoli zásluh a bez
jakéhokoli vyvýšení. Jeho silou je
Hospodin, který si jej oddělil ke své
službě a učinil jej svým „zvláštním
vlastnictvím“, a tak i svědkem pro
okolí. K tomuto lidu patříme, a
proto podle toho máme jednat,
konat, žít a nepodléhat okolí. Jako
Boží lid máme svým životem uka-
zovat svému okolí novou cestu
života, cestu lásky, pravdy, milosr-
denství, pokoje a naděje. Tím, ne
mečem a hrubou silou, máme ničit,
bořit a kazit pohanství. Není to
úkol snadný. Vzpomeňme na M.
Jana Husa, který připomínal: ‚Kdo
pravdu hlásá, hlavu si rozbíjí.‘ Ale
ty, milý křesťane, přesto: ‚Hledej
pravdu, uč se pravdě, drž pravdu
věrně až do smrti.‘ Neboť nakonec:
‚Pravda nade vším zvítězí - i když
někdy na čas bývá poražena‘. A
držet pravdu, to znamená pro
Husa a má to znamenat i pro nás
držet se věrně Ježíše Krista a dát se
vést jím, který, „když mu spílali,
neodplácel spíláním, když trpěl
nehrozil, ale vkládal vše do rukou
toho, jenž soudí spravedlivě“, jak
píše apoštol Petr (1 P 2,23). Ve
jménu Ježíše nás apoštol Pavel učí:
„Nikomu neodplácejte zlým za zlé.
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V neděli 19. října 2014 vyvrcholily
v Kralovicích oslavy 80. výročí po-
stavení zdejšího evangelického
kostela. Událost připomněla pub-
likace, výstava, bohoslužby i kul-
turní program.
Slavnost zahájily ve 14 hodin spo-
lečné bohoslužby Českobratrské
církve evangelické a Církve česko-
slovenské husitské za účasti ně-
kterých bývalých i současných 
v Kralovicích působících duchov-
ních. 
Pod názvem "Rozsviťme kostel"
na ně navázal kulturní program
pro širokou veřejnost. Vystoupili
v něm učitelé a komorní soubory
ZUŠ Kralovice a lidová muzika 
z Chrástu. Historické fotografie
promítnul a publikaci o dějinách
kostela představil její autor Pavel
Tersch. Nechyběl ani program pro
děti.
Do konce listopadu si také mohou
zájemci prohlédnout v kralovické
městské knihovně výstavu, mapu-
jící důležité mezníky v životě
zdejších evangelíků.
Kostel je dílem kralovického rodá-
ka a významného architekta Ha-
nuše Zápala. Stavba byla posvěce-
na 21. října 1934, necelé čtyři měsí-
ce po položení základního kame-
ne. Od roku 1994 je kulturní

památkou. Slouží jako místo bo-
hoslužeb evangelické a husitské
církve a konají se v něm také kon-
certy nebo přednášky.

Karel Šimr, 
farář 

Českobratrské církve evangelické
739 244 774

Foto:
Posvěcení kostela 21. 10. 1934 
(archiv sboru)
Dnešní pohled na kostel 
(autor: Karel Šimr)

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 
Čajkovského 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. Maroš Klačko
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. P. Černý, k. R. Novotný
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 10 h 
“kostelna” u zast. busu Ke Kateřinkám, 
a k. M. Potma, v. P. Šedý, v. D. Šrámek
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) sbor Nušlova 2273/11, 
k. David Novák
říČANy – Ne 10 h 
Klub U Boudů, Mírová 66, Praha Kolovra-
ty, sbor Roklanská 805, k. D. 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
Peroutkova 57, k. G. Gavrilov, k. M. Gricyk
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

Bohoslužbyzápalův kostel 
v kralovicích slaví osmdesátiny PROGRAM KlUBU SAMAří

12. 11. Prokletí milého člověka
Divadlo Flek v buši: Kabaret
inspirovaný knihou Jacqui Mar-
sonové Naučte se říkat ne.

19. 11. Andělská sešlost
Vernisáž výstavy obrazů Adély
Oliva. Úvodní slovo Daniel Kvas-
nička. Hudbou doprovodí Klára
Šerých a Štěpán Chrást.

26. 11. Všechny moje děti
Dokument Ladislava Kaboše o
pomoci faráře Mariána Kuffy li-
dem v romských osadách. Projek-
ce a beseda s autorem.

* * *
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

eman vydává

Vůči všem mějte na mysli jen dobré.
Je-li možno, pokud to záleží na vás,
žijte se všemi v pokoji. Nechtějte
sami odplácet, milovaní, ale nechte
místo pro Boží soud, neboť je psáno:
‚Mně patří pomsta, já odplatím,
praví Pán.‘ Ale také: ‚Jestliže má
tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li
žízeň, dej mu pít. Tím nasypeš
žhavé uhlí na jeho hlavu.‘ Nedej se
přemoci zlem, ale přemáhej zlo
dobrem.“ (Ř 12,17-21)
Tak porážejme nepřátele a čiňme 

z nich přátele, tak rozbíjejme mod-
lářské způsoby života. Použil bych
tu i pro naše jednání slov T. G. Ma-
saryka, kterými vyjádřil vztahy
mezi národy: „Ne násilím, ale smír-
ně, ne mečem, ale pluhem, ne krví,
ale prací, ne smrtí, ale životem k ži-
votu“ (nápis na Mohyle míru u
Slavkova). Anebo řečeno slovy pro-
roka Zacharjáše: „Ne mocí ani
silou, nýbrž mým duchem, praví
Hospodin zástupů“ (4,6). Není to
cesta snadná a leccos se na ní
nezdaří (nejen pro odpor prostředí,

ale i pro naši neposlušnost a ochab-
lost). Je však třeba nedat se zdolat
ani odradit, ale stát pevně ve své
víře a – jak se zpívá v písničce
Suchého a Šlitra: ‚Je třeba vždy začít
znova, nenechat se odradit; dejte
prosím na má slova, jinak se přec
nedá žít.‘ 

Zd. Soušek
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FArní sBor čce v krABčicích

hledá FAráře / FArářku nA plný úvAzek

s termínem nástupu od 1. 1. 2015.
Jsme partnerským sborem diakonie čce - střediska 
v krabčicích a práce tedy též zahrnuje působení 
v domově odpočinku ve stáří.

zájemce prosíme o zaslání strukturovaného životopisu
a krátké úvahy na téma: fungování evangelického sboru.

kontaktní osoba s. erdingerová, 
mob.: 737 284 762, 

e-mail: erdingerova.krabcice@diakonie.cz
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