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Poselství k neděli Quasimodogeniti

Obraz pastýře a jeho stáda je v Bibli
častým přirovnáním; jak by také ne,
když je převzat „přímo ze života“,
pastevectví bylo v Izraeli jedním
z nejčastějších zdrojů obživy. Není

tedy divu, že tento obraz často používá i Ježíš v podobenstvích, například o ztracené ovci. U Jana přirovnání k pastýřovi vztahuje přímo na
sebe. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý
pastýř, to neznamená jen „hodný“
pastýř, dobrota a něha, jak to máme
na různých lidových, někdy až barvotiskových obrázcích Pána Ježíše,
jak nese na ramenou zatoulanou a
všelijak pochroumanou ovečku. Je
to také, jak se dnes říká, pastýř kompetentní, pastýř, který ví co dělá,
aby stádu něco nechybělo.
Jakým pastýřem je Ježíš? Je to především pastýř, který má ke svému
stádci vztah. Evangelista Jan to vyjadřuje slovy: Znám své ovce a ony
znají mne. V Bibli slovo „znát“, „poznat“ vyjadřuje vedle vědění také
důvěrný vztah. Stejně dobře by se to
dalo říci slovy: mám rád své ovce a
ony mají rády mne. Od jiných vůdců se Ježíš liší tím, že má rád každého člověka ve svém stádu. Vždyť to
není láska ledajaká – znám své ovce

a ony znají mne, jako mě zná Otec a
já znám Otce – vtahuje nás do tajemství Svaté Trojice, která je láskou
samou.
Pastýř se liší od nějakého honáka
z kovbojských filmů tím, že zatímco
honák popohání a postrkuje dobytek před sebou, pastýř je ten, kdo jde
vpředu, kdo je na čele celého pelotonu stáda. Pastýř tedy musí napřed
projít sám tudy, kudy chce, aby šlo
jeho stádo. Ježíš je dobrým pastýřem také tím, že nám takto „prošlapává cestu“, že jako člověk a náš
bratr prošel vším, co my lidé zakoušíme; procházel sám temnými údolími chudoby, nepochopení a odmítnutí, ztráty lidí, které měl rád, a
nakonec ztrátou vlastního života.
Tím vším prošel a prochází tím
s námi, spojen s námi svým lidstvím
i svou božskou láskou.

„Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete
z víry. Sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi?“
2 K 13,5
Hned na počátku si chceme uvědomit, jak málo známe sami sebe. Jak
jsme si nejbližší, tak jsme si nejcizejší. A to už v těch docela vnějších
věcech. Ten podivný, skřípavý hlas
na magnetofonové pásce, to že jsem
já? A ten dědek na fotografii, to že je
můj obraz? Nadto, jak málo známe
svůj duševní a duchovní život.
Většinou si myslíme, že jsme lepší
než ve skutečnosti jsme. Jeden
náhlý a vzteklý pán si o sobě myslel, že je nejmírnějším člověkem.
Lakomá paní říkala o sobě, že je
velice štědrá. Dává přece na Velikonoce dětem něco z cukroví, které jí
zbylo od Vánoc. Dovedeme prohlásit: Já mám čisté svědomí. Možná,
že to v nějaké určité záležitosti říci
lze ve smyslu, nemám v tom prsty.
Ale pohlédneme-li na celou svou

minulost, nemůže to nikdo o sobě
prohlásit. Naštěstí jako věřící křesťané se můžeme ujistit, že máme
potěšené svědomí.
Tak všelijak klameme sami sebe a
pravdy v nás není. Ostatně už na
Apolonově chrámu v Delfách byl
nápis: „Poznej sám sebe.“ To by měl
i dnes uvážit každý, kdo vstupuje
do kostela nebo jde k večeři Páně.
Ptej se, zkoumej, zda vskutku žiješ
z víry. Jsme tak žádáni velmi naléhavě. Ptej se a znovu zkoumej!
Mohli bychom třeba také říci, ptej
se, zda vůbec žiješ z víry a zkoumej,
jak žiješ z víry. Zda žijeme z upřímné osobní víry v Pána Ježíše Krista,
který je i dnes mezi námi, a za druhé, jaké ovoce přináší naše víra.
Když to činíme poctivě, dojdeme až
k vyznání žalmistovu „všichni se
odvrátili, napořád neužiteční učiněni jsme, není, kdo by činil dobré,
není ani jednoho“ (Ž 14,3). Jak naše
nepravost na nás přímo lpí, je krás-

ně vyjádřeno v proroctví Jeremiášově: „Nebo kdyby ty ses umyla
sanitrem a mnoho na sobě mýdla
vypotřebovala, přece patrná jest
nepravost tvá před obličejem mým,
praví panovník Hospodin“ (Jr 2,22).
Naše nepravost se nedá smýt žádnými zbožnými úkony a obřady. To
bylo veliké pomýlení farizea v známém podobenství, který se vytahoval nad celníkem bijícím se v prsa
a prosícím: „Pane, smiluj se nade
mnou hříšným.“ (L 18,10 n) Takovému farizejskému pokušení podléhá mnoho věřících lidí a brzy to vycítí i naše okolí. Prosme pokorně, abychom do takového svodu neupadli.
Ale klamali bychom také sebe, kdybychom viděli jen svůj hřích a ztracenost. Nekážeme přece soud, ale
především evangelium. A tak po
trpkém poznání naší provinilosti
smíme zvěstovat Pána Ježíše Krista.
Smíme se uchopit naděje v jeho zástupné oběti a v jeho vzkříšení. To
pak znamená probuzení k bohatému a potěšenému životu a k pravdivému poznání sama sebe. Bez
Krista bychom nevěděli ani, kdo je
Bůh, ani kdo jsme my. Smíme nyní
zpívat novou píseň. Novou pro zásadní novost svého života a novou
po různých příhodách a zkouškách,
kdy jsme znovu okusili, jak dobrotivý je Pán. Jde o zdůraznění, že víra
je živá. Nejsme beati possidentes –
blažení vlastníci, ale víru je nutno
znova promodlit, prozápasit, promyslet a prověřit ve všedním životě. K tomu nechť nás vede Duch
svatý.
Jan Pokorný

KomPETEnTní PaSTýř

Jan 10, 19-29

Poznej sám sebe

Vrcholem roku mistra Jana Husa budou Husovské
slavnosti 2015 na Staroměstském náměstí v Praze ve
dnech 5. a 6. července 2015. Jde o největší akci v rámci
600. výročí, která je dobrou příležitostí k připomenutí
odkazu a myšlenek mistra Jana Husa, a to nejen pro
církevní veřejnost, ale pro celou společnost.
Tímto bychom vás rádi pozvali k účasti na Husovských
slavnostech 2015, kde budeme moci společně sdílet
jedinečnou atmosféru tohoto významného výročí, přemýšlet o odkazu mistra Jana a diskutovat o jeho vlivu
na přítomnost skrze 6 století.
Srdečně všechny zveme!
ČCE

cena: 13 Kč
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* Bůh ve Starém zákoně

není jiný než v Novém
* Jótamova bajka

Martin Grombiřík,
farář Evangelické církve
augsburského vyznání v Brně

Happening v Husově sboru Církve čs. husitské v Kladně - v bývalé synagoze

Happening Pamatuj! 2015

Na dvaceti místech v ČR 8. 3. 2015 se sešli zpěváci, básníci a studenti, aby z jejich úst zazněly 3 z písní, jež měli před 71 lety na rtech
mnozí z 3792 vězňů z tzv. Terezínského rodinného tábora v koncentračním táboře Osvětim-Birkenau, když šli na smrt do plynových
komor: Hatikvu (tehdy lidová píseň, dnes Izraelská státní hymna),
Shema Jisrael (vyznání víry) a Kde domov můj (Česká státní hymna). Následně 10. až 12. července téhož roku bylo v průběhu dvou
nocí stejným způsobem zavražděno 6500 mužů, žen a dětí. Celkový
počet obětí této hromadné vraždy tzv. Terezínského rodinného tábora přesáhl množství 10000 nevinných lidí, kteří se provinili tím, že se
narodili jako Židé.
Letošní Happening PAMATUJ! 2015 byl pořádán už třetím rokem.
Zpěváci, básníci nebo studenti z více než čtyřiceti hudebních souborů nebo komunit se sešli na dvaceti místech. Praha - Křižovnické
náměstí, Praha - Staroměstské náměstí, Ostrava, Sokolov, Úvaly,
Orlová, Šumperk, Jindřichův Hradec, Soběslav, Jihlava, Tábor, Nový Jičín, Kladno, Lysá nad Labem, Poděbrady, Pelhřimov, Český
Brod, Brandýs nad Labem, Luže u Skutče, Staňkov. Na většině míst
po 3 písních následoval ještě další program navazující na téma happeningu.
Letošní ročník happeningu zaznamenal zahájení nové „poetické
sekce“ a částečně i tzv. „školní sekce“, která je charakteristická tím,
že se při ní nemusí zpívat tři zmíněné písně, protože ne každá škola
disponuje vokálním souborem, což ovšem není důvodem, že by se
tato událost neměla připomínat i zde. Proto se při vzpomínkové akci
pouze přečtou texty těchto písní.
Teprve tehdy, až se pravdivě vyrovnáme s tragickými událostmi
naší minulosti, může dojít k dalšímu vývoji společnosti, jinak zůstaneme v patologickém stavu ignorace až popírání holokaustu a v zajetí začarovaných kruhů extremismů od neonacismu, komunismu,
neofašismu atd.
Happening PAMATUJ! oslovuje velkou mlčící většinu, aby se naše
mlčení nestalo osudným jako v minulosti!
Marek Šlechta

Z církví doma i ve světě Vyvolte sobě dnes

DEn

Pro

Kubu 2015

Průvod s bílými deštníky a balónky na podporu Dam v bílém prošel centrem Prahy. Zformoval se po bohoslužbě v evangelickém kostele Martin ve
zdi, kterou vedl synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml,
kázal profesor Tomáš Halík a shromáždění pozdravil místopředseda vlády
Pavel Bělobrádek. Průvod, v jehož čele šla kubánská disidentka nespravedlivě vězněná na Kubě, se vydal uličkami staré Prahy do Nosticova paláce,
kde pokračoval Den pro Kubu komponovaným večerem moderovaným
organizací Člověk v tísni. S krátkou řečí vystoupil ministr kultury Daniel
Herman, současnou situaci na Kubě přiblížil Ondřej Juřík. Jeho výčet omezení, která se na Kubě jen pozvolna uvolňují, v mnohých posluchačích připomněl léta nesvobody u nás. „Po převzetí moci Raúlem Castrem došlo
přece jen k některým změnám. Od roku 2008 byly na Kubě povoleny mobilní telefony, v roce 2010 bylo propuštěno 75 politických vězňů, od roku 2012
mohou Kubánci cestovat, pokud na to mají peníze, což většinou nemají,“
objasnil Juřík. „ V roce 2014 bylo propuštěno z vězení dalších 54 politických
vězňů, ačkoli režim předtím tvrdil, že už žádní neexistují. Mezi nimi i Sonia
Garro, za jejíž propuštění jsme loni v Praze demonstrovali a dnes je mezi
námi,“ dodal.
Další část večera patřila rozhovoru Šimona Pánka z Člověka v tísni se vzácným hostem – Soniou Garro. Přestože její zážitky z těsného a vlhkého vězení jsou ještě velmi čerstvé, dokázala se o ně podělit i odpovídat na dotazy.
Ze špatné stravy a zacházení se u ní během věznění objevily vážné nemoci
– zánět ledvin a cukrovka, trápila ji nedostatečná zdravotní péče, málo jídla
i odpírání kontaktu s rodinou. „Po dvou letech a dvou měsících věznění
v nelidských podmínkách mi oznámili, že jsem se ničeho nedopustila, a byla
jsem propuštěna,“ vzpomíná matka nedospělé dcery. „O podpoře ze zahraničí jsem se dozvídala velice sporadicky, do vězení za mnou chodila jen
dcerka a bratr, dopisy jim i mně zabavovali,“ vylíčila poměry na Kubě Sonia
Garro. Dámy v bílém je sdružení kubánských žen, které se pravidelně setkávají a bíle oblečené s bílými květy v tichém průvodu upozorňují na porušování lidských práv ve své zemi. Původně to byly ženy, matky a sestry
politických vězňů.
Den pro Kubu organizuje ve spolupráci s Člověkem v tísni Poradní odbor
pro lidská práva při Českobratrské církvi evangelické. Akce, k níž se připojili i studenti Evangelické akademie, se konala letos již popáté.
Daniela Ženatá, www.e-cirkev.cz
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PoloVině Dubna SE V oSTraVě uSKuTEČní
fESTiVal žiDoVSKo-KřESťanSKéHo Dialogu, TEmPlfEST

Letošní 4. ročník ostravského festivalu Templfest se uskuteční od úterý 14.4.
do neděle 19.4.2015. Program zahrnuje bloky židovské a křesťanské kultury, řadu hudebních vystoupení, přednášek a filmových představení.
„Templfest chce připomínat významnou židovskou stopu v historii Ostravy
a ukazovat bohatství židovské kultury. Festival má také další rovinu, připomíná společné duchovní hodnoty židů i křesťanů, chce budovat dobré
vztahy k židům i jejich nové domovině - státu Izrael, který vznikl před více
než 60 lety ve Svaté zemi, která je tak drahá i křesťanům.“
Program, jehož hlavní sobotní část proběhne v centru současného umění
Cooltour na ostravské Černé louce, doplní svými přednáškami řada známých osobností, k nimž patří rabín Karol Sidon, profesor Jan Sokol nebo
religionista Pavel Hošek. Zazní zde poselství herce a režiséra Luďka Eliáše,
bývalého vězně nacistických koncentračních táborů. Součástí programu
bude také např. ochutnávka židovské gastronomie, ale také ukázky sebeobranného izraelského umění Krav Maga a mnoho dalšího. Vrcholem festivalu bude vystoupení ostravského písničkáře, textaře, překladatele a všestranného hudebníka Jaromíra Nohavici s hostem Robertem Kusmierskim.
Templfest v sobě již neodmyslitelně zahrnuje také duchovní rozměr. Proto
v rámci festivalu proběhne v obřadní síni Židovského hřbitova tryzna u
příležitosti izraelského státního svátku "Jom ha-šo'a“ (Den památky šoa a
hrdinství) a také „Mše svatá s modlitbou za Svatou zemi“ v kostele sv. Václava, celebrovaná biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem.
Podrobný program, místa a časy konání naleznete na naší webové stránce
www.templfest.webnode.cz.
podle: www.krestandnes.cz, redakčně zkráceno

ruSKá PraVoSlaVná CírKEV oDVolala
- žEHnal ruSKým oZbroJEnCům

KněZE

Ruská pravoslavná církev pozastavila výkon úřadu knězi, který veřejně
žehnal velké skupině bojovníků mířících na východ Ukrajiny. Povzbuzoval
je přitom k boji proti vojákům ukrajinské armády, které nazval "fašistickou
špínou". Informovala o tom agentura Reuters.
Vladimir Zajcev z uralského města Jekatěrinburgu byl natočen, jak vyprovází asi pět desítek bojovníků v maskovacích uniformách. Někteří měli na
hlavách kukly a v rukou vlajky dvou povstaleckých oblastí, které se chtějí
odtrhnout od Ukrajiny - Doněcké a Luhanské. "Bojujte proti fašistické špíně,
bude-li to potřeba. A já myslím, že to bude nezbytné," říká podle Reuters
Zajcev na záznamu s narážkou na ukrajinské vládní síly. "Nebojte se ničeho," dodává.
V ozbrojeném konfliktu s proruskými separatisty v oblasti Donbasu, který
vypukl loni v dubnu, už přišlo o život více než 6000 lidí. Kyjev a Západ
Rusko obviňují, že povstalcům poskytuje vojenskou pomoc, což ale Moskva
rozhodně popírá a tvrdí, že Rusové, kteří tam bojují, jsou pouze dobrovolníci. Oblastní církevní úřad v prohlášení uvedl, že Zajcev byl suspendován
do Velikonoc, protože jeho jednání "je v rozporu s postojem ruské pravoslavné církve k tomu, co se děje na Ukrajině". Výroky tohoto kněze by prý
neměly být považovány za "souhlas s bratrovražednou válkou".
O tom, zda se Zajcev do kněžského úřadu vrátí, chce církev rozhodnout až
po Velikonocích.
www.christnet.cz
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Pakli se vám zdá zlé sloužiti
Hospodinu, vyvolte sobě dnes,
komu byste sloužili…
Joz 24,15
Je to smutný příběh. Cesta od řeky
k řece, z otroctví do otroctví. Jen na
vodu chudý Jordán je předělem.
Cestu ke svobodě střeží ovšem Boží
smluvní akt, zadržující víkem slitovnice vodní příval. Je to pouze
Boží slib věrnosti, který stojí nepohnutě. To jen lid putuje se svým
reptáním i nadějí. Po čtyřiceti letech
útrap a jejich překonávání zní téměř
neskutečně Jozuova otázka: „Pakli
se vám zdá zlé sloužiti Hospodinu
…“ Svoboda je dar, a možnost volby s ní spojená vyžaduje odpovědnost vůči dárci i daru. Je to o to
závažnější, že život v zemi, která je
pouze svěřená, je spojen se zaslíbením budoucnosti. S Dárcem to bude
čas požehnaný. S polobohy tam za
řekami i mezi vámi budete sténat.
Vyžadují oběti. A běží čas. Bez boje
padá Jericho a bůh Aje je pokácen
(Joz 8). Bude to stačit? Polovina lidu
stojí před horou Hébal a polovina
před Garizim. Možnost požehnání i

zlořečení je znovu připomínána
jako svrchované slovo, které přijal
Mojžíš na Sinaji. Garance každé
svobody tak vyžaduje respekt k jejím podmínkám. I vážně míněný
slib je ale vždy znovu a znovu vystavován zkouškám opravdovosti.
I střídali se soudcové a králové.
Lepší i horší. A znovu se stavěly
posvátné kůly a královští proroci
prorokovali podle vůle králů. Ještě
po staletích bude Ježíš Nazaretský
připomínat jména proroků ubitých,
kteří nepatřili k mainstreamu. I na
hod beránka o noci vyjití se časem
zapomnělo, a vladař, který ho reformně obnovil jako akt závazku
vůči darované svobodě, umírá. Reformace v dějinách jsou křehoučké
a síla molochů až neskutečně veliká. Ještě Jeremiáš bude na hrůzu
obětí synů a dcer vzpomínat (Jr 32).
A začal s tím – ku podivu – slavný
Šalomoun (1 Kr 11). Otevřela se tak
smutná cesta od hory Garizim zpět
k řekám babylonským.
Hledat historické obdoby k biblickým příběhům bývá ošidné. Jsou
ovšem zrcadlem, které nastavoval

PROf. DR. ETA LINNEMANNOvá:
HISTORICKO-KRITICKá TEOLOGIE vE
SvěTLE BIBLE

gie" uvádí zásady teologie jako vědy a ve dvanácti bodech ukazuje,
jak se teolog staví nad Boží slovo a
neuznává jeho inspiraci Duchem
svatým. Pak popisuje, jak vypadá
v praxi studium podle zásad historicko-kritické teologie a jaké jsou
důsledky. V druhé kapitole „Víra
teologie a teologie víry" konstatuje:
„Rozum je nadřazován Písmu
svatému. Rozum rozhoduje, co je
v Písmu pravda a skutečnost, co je
jisté, pravděpodobné, málo pravděpodobné nebo se vůbec nestalo.
Rozum rozhoduje, zda se máme
dívat na Boha jako na jednající a
hovořící subjekt, nebo máme-li co
do činění jen s lidskými představami a pojmy Boha. Základem
způsobu práce historicko-kritické
metody je řada předsudků, které
samy nejsou výsledkem vědeckého
zkoumání, ale dogmaty, články
víry, jejichž podkladem je absolutizace lidského rozumu jako kontrolního orgánu.“
V kapitole „Způsob myšlení historicko-kritické teologie" připomíná, že nezaujatý čtenář je sváděn k domněnce, že musí vzít na
vědomí jako skutečnost, že Bible je
jen dílo lidského ducha. Cituje teologa Kummela: Spisy shrnuté do
NZ jsou svou dějinnou povahou
doklady antických dějin náboženství, sepsané v mrtvé řeči a pro nás
už dnes o nepřístupném světě
pojmů a představ. Proto mohou
promluvit jen cestou dějinného
bádání a jen takto lze přibližně
pochopit, co tím autoři mínili.
Ona k tomu poznamenává:
„To je příšerné! Kniha Nového
zákona, která mluví o našem
vykoupení, je sbírka dokladů
antických dějin náboženství! Tímto způsobem se popírá Duch svatý
a odporuje se Ježíši, který řekl:
Velebím tě, Otče, Pane nebes i
země, že jsi tyto věci skryl před
moudrými a chytrými, a odhalil
jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se
ti zalíbilo.“ (Mt 11,25)
V kapitole „Exkurs: Svádění" vyjadřuje rovněž myšlenku, která je

originál, nebo padělek

„Moje NE historicko-kritické teologii vychází z mého ANO našemu
obdivuhodnému Pánu a Spasiteli
Ježíši Kristu a slavnému vykoupení, které i za mne dovršil na Golgotě.“
Tato rozhodná slova vyjádřila autorka v úvodu své knihy. Jako žákyně R. Bultmanna, E. Fuchse, F.
Gogartena a G. Ebelinga byla velmi
úspěšnou řádnou profesorkou teologie na univerzitě v Braunschweigu, čestnou profesorkou NZ na teologické fakultě Philipsovy univerzity v Marburgu a členkou Společnosti pro studium NZ. Těšila se rostoucímu uznání svých kolegů. Byla
přesvědčena, že svou teologickou
prací slouží Bohu a přispívá k hlásání evangelia. Nakonec na základě
pozorování, informací a vlastního
poznání musela uznat, že z této
„vědecké práce s biblickým textem"
za stálého proškrtávání některých
pasáží nemůže vzejít žádná pravda
a že taková práce hlásání evangelia
neslouží. Toto prohlédnutí ji přivedlo do hluboké frustrace. Nakonec k ní Bůh promluvil slovy jednoho bratra a s pomocí velké Boží
milosti a lásky odevzdala svůj život
Ježíši. „Náhle mi bylo jasné, že jsem
byla pro své studenty slepým vůdcem a činila jsem za to pokání.“
Pak stála před rozhodnutím:
„Zda dál kontrolovat Bibli svým
rozumem, či nechat Ducha svatého, aby proměnil mé myšlení. Jasně jsem ve svém srdci poznala, a
to nikoli prostřednictvím lidských
řečí, nýbrž svědectvím Ducha svatého, že můj zvrácený život byl
hříchem, a jsem ráda a vděčná, že
mi tato vina byla odpuštěna, protože Ježíš ji vynesl na kříž. Proto
říkám NE historicko-kritické teologii. … Nezvratně považuji za
odpad vše, co jsem učila a napsala předtím, než jsem Ježíši odevzdala svůj život.“
V první části knihy „Poznámky ke
studiu historicko-kritické teolo-

současníkům i Jozue NZ a ostatně i
mladá církev v bouřných dobách
svých začátků. V útěšných i bolestných spisech se k textům SZ obracel
i biskup maličké Jednoty, aby v nich
nalézal zrnka útěchy i milníky orientace. A naše současnost? S jakou
lehkostí se i v kruzích, které mají
historickou zkušenost s reformací i
její postupnou demontáží, objevují
obhajoby molochů. S každým kilowatem energie, s každým litrem
pohonných hmot obětujeme povinně a dobrovolně dotačním titulům
částky, které končí v kapsách těch,
kteří slibují, že bude líp. Téměř bez
odporu se část společnosti nechá
vést do náruče firemní podřízenosti. Jakou hodnotu to má? Jakou kvalitu života to přináší? Je ovšem historickou skutečností, že i při řekách
babylonských se dalo žít, stavět
domy a pracovat na odkazu těch,
kteří překročili Jordán do svobodné
existence z Boží milosti. Je ale také
dochováno svědectví, že přitom radostně nezpívali (Ž 137) a neoslavovali Marduka.
františek Pavlis

Prof. dr. Eta Linnemannová

vlastně prosbou za historicko-kritické teology:
„Kéž by jim Bůh dal milost k pokání, aby přestali svůdně nutit
duše jim svěřené vydat se do závislosti na systému, který metodicky vychází z předpokladu, jako
by Boha nebylo, a je tedy ateistický a antikřesťanský.“
V kapitole „Bible a moderní člověk" ukazuje, jak dnešní moderní
člověk je plný okultního myšlení,
závislosti na horoskopech a pověrách, plný magie a mnohých
okultních praktik, podobně jako
ve starověku. Je to stále tentýž
duchovní zápas mezi všelijak maskovanou satanskou lží a pravdou
Božího slova.
V poslední kapitole „Boží slovo"
zdůrazňuje, že Písmo svaté je knihou inspirovanou Duchem svatým, je nerozdělitelným, identickým a dobově nepodmíněným Božím slovem, je postačujícím Slovem pro spasení, je účinným a jasným zrcadlem živého, zachraňujícího Boha. Končí větou: Opravdová znalost Písma vede k uctívání Boha v Duchu a v pravdě.
vydala: Matice cyrilometodějská
s.r.o. Dolní náměstí 24, 771 11
Olomouc.
Co k tomu dodat? Současný stav
církve dosvědčuje a potvrzuje, že
teologové i kazatelé, kteří jsou
vyznavači historicko-kritické teologie, jsou nejen slepými vůdci,
jsou i velmi úspěšnými hrobaři
církve.
St. Kaczmarczyk

ET-KJ

Světově uznávaný biblista Petr Pokorný
dostal čestný doktorát petrohradské univerzity

Profesor Petr Pokorný z Evangelické teologické fakulty uK
dnes patří mezi významné a uznávané světové biblisty zaměřené na nový zákon a raně křesťanskou řeckou a koptskou literaturu. Z jeho do několika světových jazyků přeloženého Úvodu do nového zákona, na němž se podílel i jeho
německý žák a kolega ulrich Heckel, se učí i studenti biblistiky na Petrohradské státní univerzitě. Právě ta profesora
Petra Pokorného vyznamenala ve středu 11. března čestným
titulem doctor honoris causa.

* Co pro vás znamená, že jste dostal
čestný titul právě od Petrohradské
státní univerzity?
Velice si toho vážím. Svým zaměřením jsem orientován spíše na Západ,
po válce jsme většinou studovali
ještě z německých učebnic, působil
jsem nějakou dobu v Německu i ve
Spojených státech amerických a do
Ruska, právě do Petrohradu, jsem se
poprvé dostal až roku 1985 na
zájezd spolu se svými studenty.

* Co tedy stálo na počátku vaší spolupráce s touto univerzitou?
Těsně po sametové revoluci, když
jsem byl předsedou tzv. Vědeckého fóra Spojených biblických
společností, což byla instituce,
která školila poradce překladatelů
Bible, jsem se seznámil s profesorem Anatolijem A. Alexejevem.
Do Petrohradu a vůbec do Ruska
se snažil zavést současnou kritickou biblistiku v podobě, v jaké se
provozuje na teologických fakultách na Západě. To byla novinka,
protože pravoslavná církev sice
má velmi kvalitní historické studie, ale k Bibli přistupuje tradičně
a na Petrohradské státní univerzitě stála biblistika na okraji. Když
se pak v devadesátých letech začal
v Petrohradě připravovat ruský
ekumenický literární překlad Bible, byl jsem pověřen, abych se stal
exegetickým poradcem. Překlad
zčásti sponzoroval Vatikán a zčásti Spojené biblické společnosti.
Část Nového zákona byla přeložena, ale projekt nakonec nebyl
dokončen, protože ekumenická
situace v Rusku k němu ještě nedozrála. Při práci jsem ovšem
poznal některé výrazné vědecké
osobnosti z Petrohradské státní
univerzity i z pravoslavné duchovní akademie. Petrohradská
univerzita v literární vědě patří ke
světovým špičkám a celkově je intelektuálně inspirativním prostředím.

* Jak vaše spolupráce vyústila do
dnešních dní?
V mezinárodní oborové organizaci
pro studium Nového zákona (Studiorum Novi Testamenti Societas,
pozn. red.), které jsem tehdy předsedal, pojal můj kolega a přítel prof.
Ulrich Luz z Bernu myšlenku, že
bychom měli aktivně podporovat
spolupráci ruských biblistů se západní biblistikou. Povedlo se mu to
znamenitě – s pomocí sponzorských
darů vytvořil v Sofii a v Petrohradě
knihovny asi o třiceti tisících svazků.
Čestný doktorát by si zasloužil spíše
on. V souvislosti s tím vznikl na filozofické fakultě petrohradské univerzity podobor biblických studií. Před
devíti lety jsem tam přednášky
zahajoval a od té doby do Petrohradu pravidelně jezdím. Dnes na
fakultě existuje už samostatná katedra a překlad mého Úvodu do
Nového zákona, který jsem napsal
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v Tübingenu pro německé univerzity, používají petrohradští studenti
biblistiky jako základní učebnici.
Předpokládám, že asi to bylo důvodem mého ocenění.

* Během svého života jste působil
na řadě světových univerzit; která
z těch zahraničních vás nejvíce
ovlivnila ve vašem dalším vědeckém či osobním směřování?
Každá něčím. Myslím, že nejvíc
mě ovlivnila asi Eberhardo-Karlova univerzita v Tübingenu. Poprvé jsem se tam dostal ještě před
rokem 1989 a později jsem tam
několik semestrů přednášel. Mé
přednášky se účastnily asi tři stovky studentů, což byl pro mne nový, zvláštní zážitek. Se studenty
jsem měl velmi dobrý vztah. A
navíc tam stále žila elita profesorů,
kteří – i když na dálku – patřili
k mým učitelům. Skvělá byla také
obrovská tübingenská knihovna a
možnost diskuze, která tam probíhala. Vedle toho mě samozřejmě
velmi ovlivnily Spojené státy americké. Učil jsem dva semestry
v Pittsburghu na presbyterním
semináři a jeden semestr na jezuitské Duquesneově univerzitě, jejíž
teologie měla velmi dobrou pověst. Pak jsem byl rok a půl
v Princetonu, kde jsem neučil, ale
pracoval v Center of Theological
Inquiry. Na teologickém semináři
i na univerzitě se pořád něco dělo
a potkal jsem tam řadu zajímavých osobností. S manželkou, dětskou psycholožkou, se nám tam
moc líbilo. S tamějšími kolegy,
např. s prof. Charlesworthem, a
některými přáteli se stýkáme stále.
Občas tam ještě zajedu, příští rok
asi naposledy.

* Šťastnou cestu přeji. Teď se od
plánů do budoucna vrátím trošku v
čase až k dobám vašich studií. Tehdy Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu jste studoval v
první polovině padesátých let. To
musela být pro studium teologie a
biblistiky trochu zvláštní doba…
Jak jste prožíval toto období?
Měl jsem velkou kliku, že jsem se na
fakultu dostal. Fakulta tehdy skutečně byla takovou dírou do železné
opony. Za doby mých studií jsme
sice nemohli nikam vyjet, ale často
nám přednášel nějaký odborník ze
Západu. Měli jsme navíc výborné
profesory, to ještě žila generace velkých postav – Josef Lukl Hromádka,
Josef Bohumil Souček, František
Michálek Bartoš. Od šedesátých let
jsem byl sice farářem, ale na fakultě
jsem učil jako externí lektor řečtinu.
V roce 1964 jsem s několika dalšími
teology navštívil univerzitu v Bonnu. To byla velká zkušenost, a navíc
jsem poznal řadu budoucích kolegů.
Využil jsem toho, že jsem se tam
dostal, a jezdil na přednášky všech
možných profesorů po celém Německu. K Bonnu jsem proto dost

přilnul, také zde jsem před lety
dostal čestný doktorát, což mě velmi
potěšilo.

* Sám jste se účastnil několika
archeologických výzkumů. Je podle
vás důležité, aby biblista nebo teolog vyjel na vykopávky?
Není to úplně nutné, ale ten, kdo
chce biblistiku dělat víc, by měl
umět s archeology komunikovat.
Měl by vědět, jak se to dělá a co lze
od archeologů očekávat. Nepodceňoval bych to, i když naše hlavní
práce je výklad textů.

* V jednom rozhovoru jste říkal, že
víra je sestrou vědy. Co jste tím
přesně myslel?
Věda je zaujetí. Nikdo by ji nedělal, kdyby neměl víru v to, že to
má smysl. Víra neznamená uznávání pravd, které nejsou doložené,
ale předpokládá rozhodnutí, za
nímž stojí elementární víra. Věda
zase brání tomu, aby se víra stala náhražkou myšlení. Ve vztahu
k vědě znamená víra vnitřní jistotu, že kritické poznávání má smysl.
Má bránit tomu, aby se nepropadlo skepsi nebo pověře. Víra a věda
jsou dvojčata, která vyrůstala odděleně a zatím ještě nevědí, že
k sobě patří jako Luisa a Lotka v té
knížce od Ericha Kästnera. Křesťanská víra znamená, že život, jenž
je omezen v čase, patří do většího
celku, který mu dává smysl. A to
je dobré, ne?

Biblista a specialista na texty
Nového zákona prof. ThDr. Petr
Pokorný, DrSc., se narodil v roce
1933. v první polovině padesátých let vystudoval tehdejší Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu, předchůdkyni
současné Evangelické teologické
fakulty UK. Akademické hodnosti (CSc. v roce 1968 a DrSc. v roce
1993) získal v oboru řecké literatury. Po studiích působil jako
evangelický farář. Od roku 1968
se nastálo usadil na pražské evangelické fakultě, v devadesátých
letech stál v čele ETf UK – nejprve jako proděkan, posléze i jako
její děkan.
Během svého života přednášel a
hostoval na desítkách univerzit
celého světa. Zúčastnil se také několika archeologických výzkumů
spojených s biblickými lokalitami. Byl a je členem řady odborných společností. Stál také v čele
Učené společnosti ČR, dnes je
jejím místopředsedou.
Během svého bohatého vědeckého a profesního života se zaměřil
na zkoumání vlivu gnóze na rané
křesťanství (včetně koptských
textů z Nag Hammádí), na vznik
a teologii synoptických evangelií,
na historickou postavu Ježíše a
na vznik křesťanských vyznání.
Za svou práci získal řadu ocenění
včetně státního vyznamenání ČR
Za zásluhy, německé Humboldtovy ceny za celoživotní dílo, zlaté pamětní medaile UK a Dobrovského medaile Av ČR. Je též
nositelem tří čestných doktorátů
zahraničních univerzit, ten poslední dostal právě během letošního března v Petrohradě.
iForum
časopis Univerzity Karlovy

Vysvoboď

„Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Pro všechny své dny chci k němu volat.“ (Ž 116, 1-2)
Bohatá slovní zásoba je jistě chvályhodná. Ostatně květnatá mluva moudrých jedinců zpříjemňuje poslech. Jsou ale momenty, kdy zjistíte, že vystačíte jen s několika málo slovy. Anebo jen s jedním. Například ve chvílích
zesílených prožitků. Když jsem přemýšlel o důležitých slovech, naskočil
mi obraz tichého krále, vítaného nadšenými lidmi. Jen si vzpomeňte:
Jeruzalém, květy, oslík… A z davu se ozývá: „Vysvoboď!“.
Taky vám toto slovo připadá důležité? A pro dnešek ještě o něco více?
Dozvuk velikonoční radosti nám poskytuje více odvahy. Například
k tomu, abychom se dokázali vymanit ze strachu a sobectví. Namísto přenášení nejistot na lidi ve svém okolí bychom měli předávat naději. A to i
přesto, že mnozí sousedé, přátelé či kolegové neprožívají období Kristova
vzkříšení a vstoupení na nebesa tak intenzivně jako křesťanská komunita.
I oni ale touží po vysvobození. Sami si nepomohou, a proto čekají, kdo jim
ukáže cestu. Bohužel se stává, že je občas někdo chytí za ruku (nebo zatáhne za nos) a v euforickém nadšení pro něco je naláká do slepé ulice. A zase
jsou zklamaní, že sedli na lep falešnému prorokovi. Tomu, který se stále
rozmnožuje a navíc vylepšuje způsob lovu důvěřivých hlav.
„A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v
opovržení.“ (2 Pt, 2,2)
Doba přeje rychlým a zkratkovitým sdělením. Doslova létají ze všech stran
jako indiánské šípy. Kam? S kým? Pro koho? Ne každý si na tyto naléhavé otázky umí odpovědět. Tazatelé ho zpravidla atakují ve chvílích, kdy
to nejméně čeká. A znáte to, člověk 21. století má najednou pocit, že léčivý
pramen, z něhož ještě včera pil, rychle vysychá. Nebo se ho někdo snaží
otrávit. Obojí je možné, napadne vás.
Proto nesmíme zapomenout na to důležité slovo. A nebát se požádat…
Toho jediného, který slyší naše prosby.
Jiří Karban

Český superintendent a.v.
Karel Eduard (z) lány
(9. 2. 1838 raTiboř – 8. 2. 1903 ČErniloV)

Tento syn a vnuk faráře, z početné
rodiny a sám později otec 10 dětí, studoval teologii ve Vídni, Basileji, Halle
n. S. a Edinburghu a také filosofii
v Praze. V Hamelnu pomáhal 1861-62
ve výchovném ústavu. 1864-1903 byl
farářem evangelického a. v. sboru
v Černilově u Hradce Králové, 1874 se
stal seniorem a 1902 byl zvolen superintendentem. Z Německa a ze Skotska čerpal inspirace k práci nedělních
škol, vnitřní a zahraniční misie, které
přenášel do sborové a církevní praxe.
Udržoval intenzivní kontakty s českými reformovanými, slezskými a slovenskými luterány a také se skotskou
svobodnou církví. V Hradci Králové 1883 založil a vedl „Lutherův
ústav“ – internát pro evangelické středoškoláky, 1863 inicioval cyrilometodějské oslavy a trvale se snažil o bohatou luterskou liturgii. Byl
známý svou pilnou a houževnatou prací a dostalo se mu za ni několika
čestných uznání.
Z jeho literární činnosti jmenujme:
Věda a umění (něm. divadelní hra), 1858, Řád hlavních služeb Božích,
1881 a časopis „Evangelický církevník“ (1870-75)
Večeře Páně mi není toliko zahradou malovanou s ovocem, nýbrž nebeský ráj
na zemi, v němž Kristus je hroznem i chlebem. Nedržím ho toliko v paměti co
přítele. Není to jen touha mého srdce, jen chápání věrou, jen těšení v lásce,
nýbrž požívání a pití. Toť rozdíl od jiných svatých prostředků, jako je modlitba
a kázání.
Bohuslav vik
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Listy M. Jana Husa

31. Pražanům

M. Jan Hus, v naději sluha Pána Ježíše Krista, všem jeho milovníkům: hříchů odpuštění, v dobrém posilnění, a potom spásu věčnou ať vám udělí Bůh
Otec, blahoslavený na věky. Nejmilejší! Blíží se Památka narození Páně; proto svůj dům uvnitř očistěte od hříchů, co nejvíce stačíte, slovo Boží pilně a
rádi poslouchejte, k pomlouvačům, kteří zakazují, abyste na kázání do
Betléma chodili, se také co nejméně obracejte. Dříve zajisté vás od toho kvůli
mně sváděli 2), teď již příčiny nemají, ale zase tvrdí, že prchám; a to jsem rád
učinil, abych řeč a příklad Kristův potvrdil. Řeč, protože řekl: 3) "Kdož by
koli vaší řeči v jedné obci nepřijali, utecte do jiné, jdouce také vně obce,
vyrazte prach z noh svých na svědectví jim.“ A jinde praví: "Když se vám
budou protiviti v tom městě, utecte do jiného.“ A kdykoli ho do klatby
dávali, a usmrtit usilovali, několikrát uprchl a zvláště jako píše Jan v kap. 10.:
Kdykoli se ho chtěli zmocnit, tak unikl z jejich rukou i odešel opět za Jordán
na to místo, kde nejprve Jan křtil, a tam zůstal. Rovněž v kap. 11. píše týž
Jan, že dokud ho usmrtiti usilovali, již nechodil veřejně mezi židy, ale odešel odtud do krajiny blízko pouště do města, které se nazývalo Efraim, a tam
se zdržoval se svými učedlníky. Židé ho také hledali a v chrámě spolu rozmlouvali: "Co si myslíte o tom, že sem nepřišel na svátky?" Nejvyšší knížata, kněží a farizeové totiž vydali mandát, jestliže by kdo zjistil, kde by byl,
aby to pověděl, aby jej zajali. Ejhle, tak píše Jan. Není tedy divné, že podle
jeho příkladu jsem uprchl i já, a že kněží i další hledají a rozmlouvají o tom,
kde jsem já. Navíc, nejmilejší, proto jsem uprchl podle Kristova ponaučení,
abych nebyl nepřátelům příležitostí věčného zatracení a spravedlivým příčinou utrpení a strasti; rovněž aby pošetilci nebránili Božímu dílu. Není to
tak, že bych od pravdy utíkal, doufám v Pána, že v této pravdě mi také dá
zemřít. A tak víte, co musel Kristus trpět, jak sám dosvědčuje, v čase, který
mu Otec vyměřil. A proto pevně v mysli držte, že se stane to, jak Pán Bůh
bude chtít se mnou naložit; jestli budu shledán hodným usmrcení, ráčí mne
na smrt povolat; jestliže však bude chtít svému lidu prodloužit čas mého
kázání, toto všecko uloženo je v jeho moci a vůli. Snad by mne rádi v Pražské obci viděli, aby hodinky 4), mše a ostatní povinnosti mohli odložit ti, kterým vadí svaté kázání kvůli jejich lakomství, hýřivosti a pýše; avšak vy, horliví následovníci Božího slova, kterým se řídíte, rádi byste laskavě viděli
mne, který jsem vám v dobrém téměř nejbližší. Podobně i já bych vás rád
viděl a slovo Boží vám hlásal; neboť o to mají svrchovaně dbát i jiní kněží.
Běda kněžím, kteří si Božího slova nic neváží! Běda, kteří jsou ke kázání zřízeni a nekáží! Běda však, kteří brání kázat a slyšet! Chvála však těm, kteří
slovo slyší a zachovávají jej, protože Kristus jim udělí milost, protože říká:
"Blahoslavení, kteří slyší slovo Boží a zachovávají jej.“ A toto blahoslavenství a slyšení ať vám udělí Bůh Otec a Syn i Duch svatý, jediný Bůh věčný,
blahoslavený na věky. Amen.
31. Husův dopis podle vydání Bohumila Mareše (1851 – 1901, evang.
farář a církevní historik) z r. 1911 (již 3. vydání), který také připojil
vykladačské poznámky, které zde uvádíme.
V roce 2015 Husovy dopisy převedeny do současnější češtiny.
31. Pražanům. 1)
V prosinci r. 1412. (1412, krátce před 25. pros.)

Hus vykládá, proč z Prahy odešel, totiž aby jednal dle Kristova slova i příkladu, aby
nedal nepřátelům příležitosti věčného zatracení, aby nebyl spravedlivým příčinou
utrpení, aby dílo Boží nebylo staveno; ale nikoliv od pravdy že neutíká, pro niž i
hotov jest zemříti.
1) Tom. 523, 529, Pal. 156. 2) Totiž od Betléma odváděli kvůli Husovi v Praze přítomnému a v Betlémě kážícímu. 3) Evang. Matouše kap.1. 4) Kněžské, duchovní, církevní
modlitby, t. j. modlitby (spolu se čtením biblických oddílů a zpěvem), které kněží
v jistých hodinách, sedmkrát za den každodenně jménem svým i jménem věřících
bohoslužebně konati mají, a to dle breviáře, t. j. modlitební kněžské knihy právě k tomu účelu sestavené a ze sedmi částí záležející, buď společně anebo jednotlivě.

13. března 1914

List budící české svědomí

Na obranu.

č. 5

Z našich dobrých "přátel" první zpozoroval naši existenci olomoucký "Našinec";
pražský "Čech" věnoval nám pozornost teprve 24. února. Druhý den na to
v úvodníku "M. J. Hus a jeho dědicové" přinesl o nás toto "odhalení":
"Spolek Gustava Adolfa .... na pět miliónů pruských marek poslal do království českého. Největší peníz na Vinohrady, kde pro katolíky vydávají Kostnické Jiskry, a do
Olomouce, odkud zaplavují Moravu brožurami, že každý ctitel Husův musí býti
protestant..." Co se týče podpor Gustaf - Adolfského spolku, odkazujeme na
zvláštní článek v příštím čísle ty, kdož o věci nejsou dosud informováni. Co do
své vydavatelské pokladny nemusíme se omlouvati příkladem St. BonifaciusVereinu a Piusvereinu, kterému jsou peníze od katolíků z říše německé (zvláště
bavorské marky!) vždy vítány. S "Čechem" se o tyto záležitosti vůbec příti nemíníme, ale pro případ, že by onu výtku opakovaly po něm jiné, neklerikální noviny, prohlašujeme dnes, že jsme vždy ochotni podati svými knihami jakýkoliv
důkaz pravdy o tom, že peníze, jež jsme do podniku vložili, pocházejí jen z kapes
poctivých Čechů. Ale již dříve raději se přiznáváme k mrzutému nedostatku, že
právě ony skromné a svépomocné prostředky jsou vyčerpány a že jest naprosto nutné, aby čtenáři, kteří nám věří a s námi sympatisují, aspoň nejrychlejším
zasláním předplatného umožnili nám další boj, jehož se nelekáme po stránce
mravní. Naopak by nám bylo k smrti líto, kdybychom musili vydávání listu zaraziti k radostnému překvapení "Čecha" a jiných obránců Říma.

***

Už vzpomínají...

Na schůzi strany národně-sociální v neděli 8. března na Žofíně, kde zabývala se
veřejnost Švihovou zradou, vzpomínal poslanec Choc české reformační minulosti, jaké jsme měli tehdy charaktery a porovnával je s dobou dnešní. Ano, ano...
Je v tom veliký rozdíl, ti staří českobratrští Čechové, kteří pro pravdu a přesvědčení kladli majetek a život, a ti dnešní, kteří pro zajištění nicotných tělesných
požitků provozují lupičství na národním majetku a národní cti. Ale že se začíná již
vzpomínat a srovnávat - to je dobré znamení.

ženu statečnou kdo nalezne...?

Za ing. Drahomírou garajovou (18.4.1924-22.3.2015)

Většina z nás si sestru Drahomíru
Garajovou dobře zapamatovala,
když s taškou na kolečkách plnou
podpisových archů a historických
materiálů stála u vchodu do metra
nebo u Pražského hradu a neúnavně sbírala podpisy pod petici žádající, aby se katedrála sv. Víta nevracela Římskokatolické církvi. Těch
podpisů tehdy nasbírala několik
tisíc, předala je do parlamentu a
zásadním způsobem se přičinila o
to, že se nakonec kancelář prezidenta republiky dohodla s pražským arcibiskupstvím o společném
užívání katedrály jako symbolu
české státnosti.
Dalším místem, kde bylo možné
v posledních více než dvaceti letech
sestru Drahomíru Garajovou pravidelně najít, bylo 21. června na Staroměstském náměstí. Z dětství si totiž
pamatovala mohutná pietní shromáždění, kterých se pravidelně
účastnil i prezident Tomáš Garrigue Masaryk a která připomínala
popravu 27 představitelů stavovského odboje proti Habsburkům.
Tradice byla na dlouhou dobu komunistickým režimem potlačena a
po sametové revoluci se na Staroměstském náměstí scházelo jen pár
příznivců a členů Společnosti Jana
Jesenia.
Sestra Drahomíra Garajová pochopila, že je třeba spojit síly s dalšími
organizacemi a spolky, obrátit se i
na politickou reprezentaci, získat
záštitu primátora, starosty Prahy 1
... a v neposlední řadě připravit
i program, který by důstojně tuto
tragickou událost v našich dějinách
připomněl. Dnes se tedy díky neúnavnému úsilí této jediné ženy na
Staroměstském náměstí scházejí
stovky lidí, kteří do Prahy putují

z různých koutů naší vlasti a přijíždějí i potomci popravených představitelů stavovského odboje ze
zahraničí.
Se stejnou energií se sestra Drahomíra Garajová zapojila i do sbírání
podpisů pod petici proti znovupostavení tzv. mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí. Oslovila historiky i architekty, strávila hodiny a hodiny po knihovnách, aby
připravila přehlednou brožurku o
historii a významu mariánského
sloupu. Mnohým z nás se možná
brožurka dostala do ruky a mohli si
ji přečíst. Patrně však ani netuší, že
autorkou byla právě ona. Nikde totiž nechtěla mít uvedeno své jméno, protože jí šlo jen o věc a nikdy o
osobní slávu.
A tak se snažila “zachránit” i rozhlasovou stanici Vltava. Jen málokdo ví, že přispěla i k tomu, že
“její” Kostnické jiskry stále vycházejí a jak doufáme, budou vycházet
i nadále. A nebyly to jen “velké”
věci, kterým tato laskavá a energic-

Minulou středu jsme měli možnost
zúčastnit se přednášky kazatele
Jiřího Hofmana s názvem „Duchovní proudy Balkánu “. Večer
začal krátkým představením bouřlivé historie této neklidné oblasti a
seznámením s náboženstvími, která
se zde dodnes setkávají. Přednáška
dále pokračovala promítáním řady
komentovaných fotografií. Nejprve
jsme společně procházeli křesťanskými památkami, jak katolickými,
evangelickými, tak i pravoslavnými. Následovaly fotografie spojené
s islámem a také s židovstvím. Během večera jsme postupně cestovali po jednotlivých místech, která se
nacházejí převážně na území dneš-

ního Chorvatska, Slovinska, Bosny
a Hercegoviny.
Přesvědčili jsme se, že Chorvatsko
není synonymem jen pro krásné
moře. Na území Balkánu se stále
nachází mnoho zajímavých a památných míst, která stojí za to navštívit. Celý večer byl průřezem
z cestování za období několika
uplynulých let, které účastníci s
kazatelem Hofmanem již navštívili.
Ráda bych vás pozvala na další setkání do klubu Samaří, Soukenická
15, Praha 1 na zajímavé večery,
které se konají každou středu od
19.30 h.
Více na www.klubsamari.cz.
Lucie Štěpánová

Večer na téma „Duchovní proudy
balkánu“ v klubu Samaří

* Kolikrát jste už měli šanci zlepšit život lidí z východu
České republiky?
nikdy? Výjimečně? DnES takovou příležitost máte!
* Jak?
Pomozte nám pořídit: Car 4 help!

* Kdo jsme?
Diakonie Vsetín je nezisková organizace. Podporujeme rodiny s dětmi v obtížné sociální situaci. Pomáháme tam, kde už
vlastní síly nestačí.
* K čemu auto slouží?
Jezdíme do rodin s dětmi, kde pomáháme s hledáním bydlení * s hledáním práce * se školou * s integrací

PomoZTE nám KouPiT noVé Car
na VýCHoDu ČESKé rEPubliKy!

4

HElP!

oVliVněTE

žiVoTy liDí

Diakonie ČCE - Vsetín, Strmá 34/2, 755 01 Vsetín
č.ú.: 208149648/0300, specifický symbol: 1505

ká žena věnovala svou pozornost.
Mnohý zatoulaný pes nebo kočka
díky ní našli nového pána, sousedé
mohli kdykoli odjet na dovolenou a
sestra Drahomíra se postarala o jejich rostliny nebo domácí zvířata...
Spousta lidí, když vidí nějakou nespravedlnost, maximálně začne nadávat na poměry nebo si řekne: “Co
já s tím asi mohu udělat?” Sestra
Drahomíra Garajová však uvažovala jinak. Neptala se, nenadávala, ale
začala okamžitě jednat. Přitom
zůstala stále laskavá, usměvavá,
chápající. Pokud se dobře pamatuji,
hlásila se k Církvi bratrské, ale milé
jí byly všechny církve vzešlé z reformace.
V posledních několika letech už
byla opravdu vážně nemocná, ale
pokud to bylo jen trochu možné,
zajímala o současné dění, i když už
sama nemohla vzít vozík na kolečkách a vyrazit do ulic sbírat podpisy a přesvědčovat lidi, aby se nebáli a sami se přičinili o to, aby se nám
vedlo líp, a to nejen po materiální
stránce, ale i po té duchovní, abychom na sebe mohli být hrdí.
Helena Bastlová

Pozvánka

EKOLOGICKá SEKCE ČESKé KřESťANSKé AKADEMIE zve k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země,
která bude v úterý 21. dubna 2015
od 19.00 h v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora (u Karlova
mostu). Kázáním poslouží kněz
Obce křesťanů Mgr. Milan Horák,
zpěvem pěvecký sbor Gabriel.
JNe

inzerce

RAKOUSKé ALPy - "GRÜNE AU" Křesťanský samoobslužný rekreační dům (+bungalov pro 2 rodiny) - St. Wolfgang. Salzkammergut. Celoroční prvotřídní
dovolená, místo, kde i duše může
dýchat. Cena Eur 20.00/osobu a
den - děti a skupiny sleva www.christliches-freizeitheimgruene-au.de.
J. Potoček - tel.: 49 553 9393
georgepot@seznam.cz
č. 7
UMěLECKá MALBA KOSTELů, obnova fasád a restaurování. Sleva z ceny. Tel.: 00421 905 389 162,
www.reart.eu
č. 3
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