
modlitby zA všecky lidi
1 tm 2,1-6a

Modlete se. Tu výzvu najdeme 
v Bibli na mnoha místech: od knih
Mojžíšových přes žalmy a evangelia
po dopisy. Bývá vyjádřena různými
slovy: děkujte, proste, žádejte. Pozo-
ruhodně často čteme: modlete se za
nás, za mne, jeden za druhého. Při-

mlouvejte se. Přímluvy obsahem
našich modliteb bývají. Je nám to
vlastní. Přimlouváme se za ty, které
máme rádi, za své rodinné přísluš-
níky a přátele, přejeme jim to dobré
od Pána Boha. Je to tak správné.
Proč tedy Pavel (nebo kdo že ten
dopis napsal) o to žádá Timotea tak
naléhavě, na prvním místě? Že by se
tehdy křesťané málo modlili? Nebo
se modlili jenom za svoje děti, je-
nom za členy svého sboru?
Timoteus a sbory jemu svěřené se
mají modlit za všechny lidi a pak
zvlášť za vládce. Vládci mají v ru-
kou moc a mohou znepříjemnit ži-
vot i křesťanům. Je dobré se za ně
modlit, abychom mohli žít v klidu,
aby nás ti mocní neutiskovali, ne-
pronásledovali a nezabíjeli. Víc se od
nich ani nečeká, jen aby nepřekáže-
li, když chceme slavit bohoslužby,
zvěstovat evangelium a pomáhat li-
dem. Timoteus mohl být vděčný za
to, že působil v době poklidné; ni-
kdo tehdy křesťanům neubližoval.
Podobně jako ve střední Evropě na
začátku jedenadvacátého století.

Jinde je to jinak. Jsou lidé, kteří ubli-
žují, a když mají moc, ubližují velmi.
Timoteus má dohlédnout na to, aby
se konaly přímluvy za všechny. Bůh
přece chce, aby všichni lidé došli
spásy. Pro nás může být obtížné při-
mlouvat se za násilníky a lháře. Jen-
že: Věříme, že Bůh i s nimi zamýšlí
dobré?
Naopak, skutečnost, že Bůh chce,
aby všichni lidé došli spásy, je po-
vzbudivá pro ty z nás, kdo máme
příbuzné a přátele, kteří ještě nevěří
v Ježíše Krista. Je správné se za ně
přimlouvat, je správné prosit Boha,
aby uvěřili. Vždyť Ježíš Kristus zem-
řel za všechny, i za ně.
Přitom je pravda, že nebudou spase-
ni proto, že jsou hodní, že uznávají
duchovno nebo že mají správné
názory. Je totiž jeden Bůh a jeden
prostředník mezi Bohem a lidmi,
člověk Kristus Ježíš.
Přimlouvat se u Boha za někoho
znamená vlastně přát tomu člověku
dobré. Bůh to od nás čeká.

Jana Křížová
kazatelka sboru ECM v Brně
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Starý zákon jako nejstarší část Bible
byl napsán asi v 6. století před
Kristem. Od té doby se také stal
jediným pramenem poznání okol-
ností, v nichž se uskutečnilo Boží
stvoření všeho. Starozákonní člověk
se z Bible dověděl nebo usoudil, 
v jakém prostoru a čase se vše událo
a které byly první a neměnné formy
života v přírodě. Tento stav pozná-
ní trval dlouhá staletí, uvážíme-li,
že první evropské univerzity vznik-
nou až ve 12. století po Kristu (pa-
řížská Sorbona) nebo ve 14. století
(pražská Karlova) a s nimi začalo i
svobodné vědecké bádání.  Při jeho
rozmachu si zvláště dnes uvědo-

mujeme, jak je biblický obraz okol-
ností stvoření zastaralý a naprosto
neudržitelný.
Kupříkladu podívejme se, jak bib-
lický člověk viděl prostor, v němž
se mělo udát stvoření: byla to země,
podobná obrácenému talíři dnem
vzhůru, kterou obsáhneme pohle-
dem. Dnešní vědci počítají prostor,
v němž žijeme, jednotkami které
nazvali „světelnými roky“ a nako-
nec nám sdělí, že prostor celého ves-
míru nutno vidět proti všem výpo-
čtům milionkrát rozšířený.
S časem je to podobné. Biblický člo-
věk si myslel, že země je stará asi 
6 tisíc let. Dnešní vědci určují zemi,

která je oproti hvězdám maličká,
miliardy let. Čas vesmíru jak ho
dnes známe, je milionkrát důleži-
tější než co byl pro biblického člově-
ka a tedy i pro církev až do posled-
ní doby.
Je však zajímavé a důležité zjistit, že
v jedné věci věda potvrzuje sdělení
Bible, že vesmír má začátek. Věda i
Bible společně odmítají řeckou filo-
sofickou myšlenku, že vesmír je bez
začátku. Čas, říkají společně, není
nekonečný, a ani prostor není neko-
nečný. Zjistit, zda se k sobě přibli-
žuje počátek universa, jak jej vypo-
četla věda, a počátek, jak jej vidí a

starý zákon a věda

Dokončení na str. 2

Dne 24. dubna 1915 začala v bývalé Osmanské říši hrozná tragedie
arménského národa. Arméni se z rozhodnutí tehdejšího vedení stali
nepohodlnými a bylo rozhodnuto o úplném zničení všech Arménů
žijících v Turecku. Začala krutá likvidace bez ohledu na to, zda půjde
o ženy, děti či invalidy - a to bez jakéhokoli soucitu či výčitek svědo-
mi. Masakry, pochody smrti přes poušť si během dvou let vyžádaly na
1,5 milionu obětí. Dodnes Turecko jako nástupnický stát Osmanské
říše rezolutně odmítá, že by šlo o genocidu.
Poslanci našeho parlamentu teprve nyní 25. dubna 2017 přijali usne-
sení, v němž odsuzují tyto činy a označili je za genocidu, což vyvola-
lo protesty Turecka. Zařadili jsme se mezi státy, které dovedou zloči-
ny nazvat pravými jmény.
Dějiny Arménů se v mnohém podobají dějinám Židů. Také mnoho
Arménů bylo rozptýleno do diaspory. Arméni tvořili a tvoří malé, ale
významné menšiny v mnoha zemích světa, kde většinou dosáhli
významných postavení, neboť byli velmi pracovití a schopní. Jejich
dějiny jsou ve znamení neustálých zápasů o existenci. Jsou nám blíz-
cí i tím, že přijali křesťanství jako státní náboženství již v roce 301,
tedy jako první stát na světě. Jejich církev se až do dnešních dnů
nazývá Svatá arménská apoštolská církev a stala se záchranou pro
celý národ po všechna těžká období.
Armenie patří do oblasti Kavkazu. Velká část historické Arménie je
dnes na území Turecka. Je to země neobyčejné krásy. Jejím symbolem
je hora Ararat (je na území Turecka), která je považována za posvát-
nou. Majestátná hora je vidět z celé třetiny jejich nynějšího území.
To, že si Arméni udrželi svoji identitu i svoji víru v tak nepřátelském
prostředí, je také možno pokládat za zázrak podobně jako Izrael. Přeji
tomuto hrdému a statečnému národu Boží požehnání.

Jan Trnka

smutné výročí genocidy
Arménů

Na okraji pozornosti evropských médií
proběhla 28. dubna v Egyptě mírová
konference pozoruhodná minimálně tím,
že se na ní sešli církevní představitelé,
kteří se v minulosti příliš nebo vůbec ne-
stýkali - např. římský papež František,
koptský papež Theodor II., ekumenický
patriarcha Bartoloměj I. a také vrchní
šejch univerzity Al Azhar Ahmed Tajíb.
Nejvýznamnější islámská univerzita Al
Azhar totiž celé setkání organizovala.
Ahmed Tajíb hned v úvodu vyzval k mi-
nutě ticha a uctění památky obětí tero-
rismu, k nimž počítá i uprchlíky. Uvedl,
že je smutné, když mnoho uprchlíků ze-
mře dřív, než dosáhnou cíle své cesty.
Řekl, že se zamýšlel nad tím, proč v 21.
století, kdy po celém světě existují stovky
mírových organizací, spolků a institucí,
mír stále není. Podle něj je to tím, že lidé
zavrhli Boha a náboženství, která dávají

na první místo v životě člověka mrav-
nost a nezištnost a ukazují mu, že není 
v životě nejdůležitější vlastní touha po
moci a osobním prospěchu, ale sledují
vyšší cíle. Jedním z takových cílů je bra-
trství, poznávání a milosrdenství.

Všechny lidi přece stvořil jeden Bůh a
ten nikomu nedává přednost. Milý je mu
však takový člověk, který má vztah 
k ostatním lidem a je jim prospěšný.
Ahmed Tajíb uvedl, že v Koránu se píše:
“Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a že-
ny a učinili jsme z vás národy a kmeny,
abyste se vzájemně poznali. Avšak nej-
vznešenější z vás před Bohem je ten, kdo
je nejbohabojnější – a Bůh je vševědoucí
a dobře zpravený.” 
Je třeba očistit náboženství od toho, co 
k němu kdo přidal z nenávisti. Islám ne-
ní náboženství terorismu. Jde o malou
skupinku lidí, kteří si texty Koránu špat-
ně vykládají a které navíc někdo finanč-
ně podporuje, protože je to výhodné pro
jeho politické cíle. Stejně tak přece křes-
ťanství není náboženstvím terorismu
proto, že někteří křesťané se schovávali

Asi neznámějším arménským klášterem je Khor Virap (Խոր Վիրապ), s krásnou
polohou na skále nedaleko hranic s Tureckem a především siluetou Araratu v po-
zadí. Právě zde uvěznil pohanský král Trdat III. Řehoře Osvětitele na dlouhých
třináct let do studně (ta dala klášteru jméno, khor virap znamená „hluboká
studna“), než sám roku 301 konvertoval ke křesťanství a misionáře osvobodil.
Řehoř se pak stal prvním biskupem arménské církve.

AktuAlitA: PochoPení v náboženských otázkách Příslibem nAděje?
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určuje víra, je otázka nerozhod-
nutá.
A jsme na místě, kdy je třeba zmínit
dva muže, nejprve Mikolaje Koper-
níka, Poláka narozeného v Toruně
(1473-1543), hvězdáře, který svým
učením o Slunci, kolem něhož se
točí země a všechny planety, způ-
sobil, že o biblický názor na prostor
a čas se zvedly těžké boje mezi teo-
logií a přírodními vědami, které
ovšem skončily v neprospěch teo-
logie. Po smrti Mikolaje Koperníka
to trvalo ještě plných 100 let, než
církev přijala jeho heliocentrickou
(sluneční) soustavu. Ptolemaiova
teorie geocentrické soustavy se
nakonec vzdala své vlády, ustoupi-
la důkazům. 

Zatím se však chystalo ještě důleži-
tější utkání: šlo o biblické sdělení,
že rostliny a zvířata, které Bůh
stvořil na počátku trvají a nemění
se. Do tohoto útoku se pustil ang-
lický vědec, evoluční biolog Char-
les Darwin (1809-1882). Dokázal, že
biblický názor o neměnnosti stvo-
řených rostlin a zvířat odporuje
stavu poznání, k němuž dospělo
vědecké zkoumání v poslední do-
bě, které právem tvrdí, že většina
forem života, které dnes důvěr-
ně známe, neexistovala vždycky a
mnohé z nich, které existovaly, za-
tím zanikly. Ty rostliny a ta zvířata,
která s námi žijí, nemůžeme poklá-
dat za původní, za prvotní, ale na-
opak za pozměněné  kopie, které
následují po prvních, původních.

Náš G. J. Mendel (1822-1884) obje-
vením zákonů dědičnosti přispěl 
k rozvoji genetiky. 
V dnešní době 21. století jsme už
dávno opustili předsudek, že to, co
moderní věda předvádí má jen
hypotetický charakter, a postavili
jsme se s moderní vědou souhlasně
a přejně, protože její výsledky jsou
podepřeny důkazy a je-li některý
bod, kde se s vědci neshodneme,
vinu na tom nese starozákonní
zpráva o stvoření v Genesi 1-3, za-
tímco novozákonní zpráva o stvo-
ření bývá v této diskusi neprávem
opomíjená.
Posléze zbývá mezi věřícími a
vědci jediný problém a ten se jme-
nuje člověk.

Josef Veselý

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
Ruská cíRkev chce omezit PřístuPnost simPsonových
kvůli Pokémonům A fAlešné sexuální moRálce
Představitelé ruské pravoslavné církve požadují zvýšení věkové hranice pro
sledování amerického animovaného seriálu Simpsonovi kvůli epizodě, ve
které hlavní hrdina Homer loví v kostele pokémony, virtuální postavy
odchytávané v reálném světě pomocí mobilních telefonů. Agentura TASS
napsala, že v ruských médiích podle kněží začala propaganda falešných
morálních hodnot, která cílí na mladistvé. V novém díle seriálu Simpsonovi
totiž hlavní hrdina Homer hraje oblíbenou hru i v místním kostele. Na poká-
rání kněze odpoví, že "hra je oblíbenější než byl kdysi Ježíš".
Podle představitelů pravoslavné církve popularita hrdinů seriálu stojí na
jejich "ohyzdnosti", a proto je potřeba před nimi mládež chránit. Nový díl
může prý podkopat morální zásady mladistvých a vyprovokovat je, aby se
do kostela vydali lovit pokémony. Kněží požadují zvýšit věkovou hranici
pro sledování seriálu, protože si jsou vědomi, že není možné jeho vysílání
zakázat úplně. V současné době je v Rusku pořad doporučený pro diváky
od 16 let. Ruská televize 2x2 už oznámila, že nový díl neodvysílá.
Podle některých duchovních jsou Simpsonovi zářivým příkladem toho, že
média šíří silnou propagandu falešných morálních hodnot. "Dokonce ve fil-
mech pro děti se začali masově objevovat hrdinové netradiční sexuální 
orientace," řekl moskevský kněz Andrej Novikov. Cílem této propagandy je
podle něj rozložit ruskou společnost. Petrohradský kněz Vladimir Vasilik si
myslí, že ruský mediální trh by měl vytvořit "ochranné pásmo pro mediál-
ní produkty", které bude nevhodný obsah filtrovat.
Soud v Jekatěrinburgu nedávno obvinil ruského blogera Ruslana Sokolov-
ského z hanobení víry, když v místním největším pravoslavném kostele
lovil pomocí mobilního telefonu pokémony. Hrozí mu až tři a půl roku 
v nápravném zařízení.

podle ČTK

tRumP zRušil zákAz Politické činnosti cíRkví
Americký prezident Donald Trump 4. května podepsal exekutivní příkaz,
který ruší zákaz politických aktivit církví a náboženských organizací. Podle
dosavadních pravidel se nesměly zapojovat do politického dění, protože by
přišly o výhodu osvobození od daní. "Nedovolíme, aby věřící byli napříště
obelhávání a umlčováni," komentoval prezident své nařízení.
Podle zákona z roku 1954 se nesměly americké organizace osvobozené od
daňové povinnosti zapojovat do politických kampaní a otevřeně podporo-
vat kandidáty ve volbách. Nesměly takové osoby ani finančně podporovat.
Ke zrušení příslušného zákona by prezident potřeboval souhlas Kongresu.
Podle právních expertů ale může záležitost vyřešit i tím, že vládu exekutiv-
ním příkazem pověří zákaz politických aktivit ignorovat.
Trumpův příkaz rovněž částečně ruší regulační nařízení, která postihovala
pracovníky církevních organizací bojujících proti potratům. Dekret ale ne-
obsahuje ustanovení, které by vládním úředníkům umožnilo odmítnout
služby homosexuálům s odkazem na své náboženské přesvědčení. Tohoto
kroku se americké organizace na ochranu lidských práv obávaly.

podle ČTK

do tAizé Přijíždějí i muslimové zAjímAjící se o křesťAnství
Komunita bratří z Taizé organizuje setkání mladých křesťanů a muslimů.
Probíhat bude pod heslem: „Probudit Boží přítomnost v nás“. Jak říká před-
stavený komunity, bratr Alois, akce vznikla zcela přirozeným způsobem.
Do Taizé totiž přijíždí mnoho muslimů. Často doprovázejí své křesťanské
přátele nebo patří ke školním skupinám. Kromě toho komunita hostí mus-
limskou rodinu ze Sýrie a 20 mladých muslimů ze Súdánu, Eritreje a
Afghánistánu. Mladí muslimové přijíždějí do Taizé, protože se upřímně
zajímají o křesťanství. Křesťané, mezi nimiž žijí, jim ovšem nedokáží poskyt-
nout úplné informace o své víře, podotýká bratr Alois a  poznamenává, že
po teroristických útocích ve Francii vzrostla vzájemná nedůvěra mezi mus-
limy a křesťany. K jejímu překonání je nutné navázat osobní vztahy. Řeše-
ním rozhodně není krajní laicismus, který pohrdá náboženstvím a usiluje o
jeho vymýcení z veřejného života. Podle bratra Aloise jsou tyto tendence
vykořeněním pravé laickosti, která ctí náboženství a umožňuje všem svo-
bodně vyznávat svoji víru. Téhož názoru je naštěstí mnoho Francouzů. 

podle www.krestandnes.cz

starý zákon a věda

Po vysvětlení v předchozím článku,
že drobné rozdíly ve znění modlit-
by Páně se zakládají na různosti pů-
vodních textů v podání evangelistů
Lukáše a Matouše, je důležité ještě
připomenout, že úsilí novozákon-
ních badatelů o správné překlady
Nového zákona pokračovalo od 
19. století novým historicko-kritic-
kým průzkumem nashromáždě-
ných řeckých rukopisů. Novozá-
konní badatelé se posléze shodli na
jednom výsledném znění pod ná-
zvem Textus receptus (text přijatý),
který vydal r. 1906 E. Nestle ve Stut-
tgartu. Na jeho základě došlo k vy-
dávání revidovaných překladů ve
snaze ulehčit pochopení biblické
řeči novým čtenářům. (Připomeň-
me, že i naši kraličtí překladatelé
napomáhali svým čtenářům ales-
poň okrajovými poznámkami. 
V modlitbě Páně jim šlo o smysl
jednotlivých proseb, např. „posvěť
se jméno tvé“! Jak posvětit? – Vy-
světleno: „Od nás lidí.“) Nové revi-
dované texty měly zprostředkovat
současným čtenářům stejné poro-
zumění, jaké asi měli ve své době
první čtenáři. 
U nás se zapojil do revizního pře-
kladového úsilí novozákoník na
Husově evangelické fakultě v Praze
profesor F. Žilka. (Byl přítelem
mého otce, který ho v době okupa-
ce občas zval do našeho plzeňské-
ho Husova sboru k povzbudivým
přednáškám z českých dějin. Fa-
kulta byla tehdy nacistickým reži-
mem uzavřena.) V církvi byl poklá-
dán spíše za liberála, ale revizi

Nového zákona, který byl pro něho
„jedinečnou posvátnou knihou,“ se
věnoval se zvláštní úctou, až poko-
rou. Takto přistupoval i k samému
kralickému textu. Své rozhodnutí
pro jeho revizi vysvětlil v předmlu-
vě slovy: „Čeština Kralické bible je kla-
sická, čistá, výmluvná, mocná, slav-
nostní, ale má na sobě ráz doby. Je
archaická a ve slovosledu namnoze pří-
liš latinská. Všichni jsme se na ní učili
výrazné a správné češtině, ale dnes se
takovou řečí již nemluví ani na kazatel-
ně.“ Žilka se však snažil vystihnout
i ducha Nového zákona. Zastával
pojetí, že správný překlad není
mechanické přenesení slov, nýbrž
přemyšlení pojmů. Byl veden myš-
lenkou, jak by dnešní theolog vy-
jádřil řecký originál pro dnešek. Žil-
kův překlad vyšel r. 1933 (podobně
vyšlo i několik překladů katolic-
kých: Sýkora Coll, Škrabal, Petrů) a
měl velmi příznivý ohlas: do r. 1970
došlo k jeho sedmému vydání. 
Pokud jde o revizi textů modlitby
Páně v Lukášově a Matoušově po-
dání zvolil i Žilka jako předlohu
řecký Textus receptus. V českém
překladu Lukášovy verze (L 11,2n)
začíná prostým „Otče,“ a klade při-
vlastňovací zájmena před podstat-
ná jména: „svaté budiž Tvé jméno,
přijď Tvé království; náš denní

chléb dávej nám denně.“ Prosbu
„Buď vůle tvá jako v nebi tak i na
zemi“ vynechává, (stejně jako lat.
Vulgata), žel, zde bez bližšího vy-
světlení. ) Namísto „naše viny“ (ř.
ofeilémata: dluhy) použil Žilka vari-
antu „a odpusť nám naše hříchy“
(kterou má i Vulgata: peccata nostra),
a vysvětluje: „vždyť i my odpouštíme
každému, kdo se proviňuje proti nám.“
Končí větou „a neuvoď nás v poku-
šení“ (opět jako Vulgata). 
Matoušova verze Žilkova překladu
(Mt 6,9n) se shoduje do značné
míry s novým ekumenickým pře-
kladem (ČEP) z r. 1979. Jediný roz-
díl je ve formulaci: „a nevydej nás 
v pokušení“. (Pod čarou dole je va-
rianta: „na pospas zkoušce“, s do-
plňkem: „ale vysvoboď nás od zlé-
ho“; a var +: „Neboť tvé jest králov-
ství i moc i sláva na věky. Amen“.)
Jestliže tedy Žilkův překlad Nové-
ho zákona představuje evangelic-
kou biblickou revizi z počátku 20.
století, můžeme překlad ČEP po-
kládat za novou revizi při závěru
století. Jeho mimořádný význam je
v tom, že vznikl ve spolupráci no-
vozákonních biblistů v ekumenic-
kém společenství a stal se prvním
mezicírkevním biblickým překla-
dem v našich církevních dějinách.        

Jiří Otter

modlitba Páně v období textových  
revizí nového zákona

Dokončení ze str. 1

za kříž a šli zabíjet jiné lidi, aniž by roz-
lišovali mezi ženou, dítětem, mužem
zajatcem a mužem bojovníkem. Evrop-
ská civilizace přece také není civilizací
terorismu, přestože nedávno někteří
Evropané vyvolali dvě světové války, 
v nichž zahynuly milióny lidí. Všechno
je to způsobeno odvrácením od Boha a
vzájemným obviňováním místo hledání
cesty k pochopení a spolupráci. Je přece
daleko víc možností, jak se shodnout
např. v pomoci hladovějícím, lidem bez
domova apod. Abychom byli skutečná
rodina, která si umí pomáhat a současně
se umí i společně postavit proti politice
násilí, myšlenkám o střetu civilizací,
konci dějin, ateismu apod. 
Závěrem se vrchní šejch Al Azhar po-
modlil k milosrdnému a slitovnému
Bohu, aby se toto setkání stalo prvním

krokem k rozšíření bratrství a společného
soužití všech lidí po celém světě.
Papež František, který nazval Ahmeda
Tajíba „bratrem“, ve svém vystoupení
popsal tři hlavní zásady pro dialog mezi
kulturami a náboženstvími: (1) neoběto-
vat svou vlastní identitu, (2) chápat dru-
hého jako společníka na cestě, nikoliv
jako nepřítele a (3) být upřímný, aby se
dialog vedl s láskou k pravdě a nikdy 
s postranními úmysly.
Podle papeže totiž existují jen dvě alter-
nativy: kultura setkání a nekultura stře-
tu. Různá náboženství a kultury se mají
setkávat a zasazovat za dobro všech, aniž
by přitom ztrácely vlastní identitu. „Ta-
to spojenectví jsou dnes naléhavá více
než kdy jindy,“ řekl papež.
Náboženství také mají prosazovat přiká-
zání „Nezabiješ“. „Násilí je popřením
jakékoliv autentické náboženské zkuše-

nosti. Jakožto náboženští představitelé
jsme tedy povoláni, abychom demasko-
vali násilí, které se převléká do hávu
domnělé zbožnosti a přitom absolutizuje
egoismy namísto opravdové otevřenosti
vůči Absolutnu. Jsme povinni odsuzo-
vat porušování lidské důstojnosti a lid-
ských práv, poukazovat na pokusy
ospravedlňující násilí jménem nábožen-
ství a odsuzovat je jako modlářské falšo-
vání Boha. Jeho jméno je svaté: on je
Bohem míru,“ uvedl František.
V závěru svého projevu papež poukázal
na to, že hlubším kořenem terorismu a
válek je šíření zbraní, které, pokud jsou
jednou prodány, bývají dříve či později
také použity. Je tedy nutné zablokovat
tok peněz a zbraní. 
Více než 200 náboženských osobností z ce-
lého světa se s jejich názory ztotožnilo.

Helena Bastlová

Dokončení ze str. 1

nad biblí

Synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) přijala na svém pravidel-
ném zasedání v úterý 2. května kandidáta pro prezidentské volby 2018 – profeso-
ra Jiřího Drahoše. Vyjádřila mu podporu v předvolební kampani a v rozhovoru
otevřela některá témata. Na facebookovém profilu přátel ČCE vyjádřili někteří dis-
kutující údiv nad přímou podporou určitého kandidáta. Vzhledem k demokratic-
kému presbyterně synodnímu zřízení církve zřejmě jde jen o doporučení k volbě ze
strany synodní rady, která církev zastupuje navenek. 
Synodní rada si však profesora Drahoše zřejmě váží a na zpravodajském serveru
e-cirkev.cz, který provozuje, ho prezentuje jako vzácného hosta. Naopak by prav-
děpodobně nevyjádřila podporu prezidentu Zemanovi i vzhledem k opakovanému
odmítání představitelů církve k účasti na ceremoniálu předávání státních vyzna-
menání při oslavách státního svátku 28. října. Oslav státního svátku na Hradě se
nezúčastnil v minulých letech také bývalý synodní senior Joel Ruml ze solidarity
k rektorům univerzit.
Podle serveru e-cirkev.cz jsou stanoviska prezidentského kandidáta i představi-
telů evangelické církve občansky, společensky i politicky velice podobná. Jiří
Drahoš přiznal, že s kandidaturou docela váhal a až když se neobjevil žádný pro
něj volitelný kandidát, souhlasil se svou nominací, k níž jej mnozí vybízeli.
Organizační tým kampaně už je zformován a J. Drahoše překvapilo, že se hlásí
přes pět set dobrovolníků, kteří jsou ochotni sbírat 50 000 podpisů na petiční archy
k podpoře jeho kandidatury.
Jiří Drahoš o sobě říká, že je nepraktikující katolík, ale Desatero a evropské židov-
sko-křesťanské kořeny jsou pro něj přirozeným a solidním základem. Jak dále
uvedl, celý život jej provází záliba v hudbě, která povznáší ducha a proto dlouhá
léta zpívá v pěveckém sboru.

podle www.christnet.eu

evangelíci podpořili jiřího
drahoše v předvolební kampani
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„Kdož by se vzhlédl v dokonalý Zákon
svobody a zůstával by v něm, ten nejsa
posluchač zapominatelný, ale činitel
skutku, blahoslavený bude v skutku
svém.“ Jk 1,25
„Tomu kdo mne miluje…, zjevím samé-
ho sebe,“ překvapil Pán Ježíš učední-
ky. Čekali, že se zviditelní ne-milují-
cím, aby si ho zamilovali… světu.
„Nám se chceš zjevit, Mistře?“ diví se
Juda. „Copak jsme tě dost nepozna-
li? Na cestě za tebou obráceni jen 
k tobě? Když jsi nás posílal s evan-
geliem království, mysleli jsme, že
pomáháme tvojí věci a čekali, že se
dáš poznat světu…, o jehož spásu 
ti přece jde. Uvažujeme podobně.
Každou neděli jsme v kostele, čteme
Bibli, víme přece, o co jde… Svět
potřebuje o tobě slyšet. Musí tě
poznat, Ježíši Kriste, má-li si tě zami-
lovat. Musíme víc o tobě mluvit,
abychom k tobě obrátili pozornost.
Srozumitelněji tě citovat, atraktivně-
ji inzerovat, jak jsme tě pochopili…
Moc to nezabírá.
Také nám to říká Ježíš, že nejen
soud, ale i spása se děje od domu
Božího, jímž jsme my, ti jeho. Děje se
nikoli řečí ale mocí (L 19,9; 1 K4,20).
Krátce před smrtí se s učedníky
modlí za nás, za ty, kteří skrze jejich
slovo v něho uvěří, abychom byli
jedno: „Jako ty, Otče ve mně a já v tobě
(říká), aby i oni v nás jedno byli, aby
svět uvěřil…, aby svět poznal, že jsi ty
mne poslal a že jsi je miloval, jako jsi
mne miloval.“ ON ví, jak na to a shr-
nuje, co před tím pověděl o předpo-
kladu svého zjevení, které jednotu
zakládá a tím prostředkuje světu po-
znání Otce, jediného pravého Boha a
toho, kterého ON poslal, Ježíše
Krista. Poznání, které je spásou, re-
spektive životem věčným (J 17,3).
Předpokladem a slávou jednoty, jíž
se dává poznat světu, je vaše láska
ke mně. „Kdo by měl a zachovával moje
přikázání, ten mě miluje… Milován
bude od mého Otce i já ho budu milo-
vat… K němu přijdeme a budeme u
něho přebývat… Především jemu, takto
věřícímu, zjevím samého sebe…“„Vždyť
přece věří, je náš, Ježíši! Pokřtěný kon-
firmand je poučen! Jsme učedníci, činov-
níci, presbyteři!“ Ježíš nadto těm
svým slibuje zkušenost duchovní.
Svého Ducha Utěšitele, který vás
naučí a všecko vám připomene. Bez
něho ve světě mnoho nepořídíte.
Elán, s nímž hrneme nápady, je
dobrý, ale majíce Ježíšova přikázání,
přesvědčujeme jedině tehdy, jestliže
je zachováme, a ON se nám dává
průběžně poznat. „Beze mne nic ne-
můžete vykonat,“ říká (J 15,5). Hledí-
me-li si Zákona Kristova, pak jej
vpravdě milujeme, jak sám ozřejmil.
Láskou, která nejen informuje, ale
přemáhá… a Krista zjevuje, protože
ON se zjevuje. „Kdo mne nemiluje,
slyší má slova, leč neposlouchá…, pohr-
dá mnou. Připomenou se mu až v nejpo-
slednější den“ (J 12,48).
V letošním jubilejním roce církevní
reformace, kdy si evangelický svět
připomíná postavu a dílo Martina
Luthera, zvláště jeho říjen 1517, mys-
líme též na o sto let dřívější mocný
pohyb v Čechách, na červenec 1415
Mistra Jana, na jeho odvolání se 
k pravdě zjevené v Kristu, a na Brat-
ry z Kunvaldu a jejich „svolení na
horách rychnovských“ 1464 na čes-
kou reformaci.
Čtvrt století po bratrovražedné bitvě
u Lipan se v Čechách, v prostředí
zvlažnělé církve „pod obojí“ (utra-
kvistů) ustavila Bratrská jednota
zákona Kristova (1458). Bratrstvo

stmelené upřímným úsilím lépe
rozumět a konat. Důraz položili na
odříkavost vůči světu. Zápasili o
mravní dokonalost a plnění Kris-
tových přikázání. První i poslední
slovo má zjevená milost Kristova a
snaha nebrat ji nadarmo (2 K 6,1).
Rudolf Říčan v „Dějinách Jednoty
bratrské“ uvádí slovo šťastného
rozeznání Bratra Prokopa, zvaného
Ryšavý (bakaláře z Jindřichova
Hradce, posléze sudího Jednoty), jak
veliký význam má dobrá vůle, opra-
vená milostí Boží. Ta činí člověka
Bohu milým i při nedostatcích, které
při něm ještě zůstávají (1489?).
Kristus do nás vidí a naší dobré vůli
se dává poznat. Duchem své milosti
osvěcuje oči mysli ochotné ke
změně, k nápravě a duchovnímu
růstu (Ef 1,18). Prokopovo osvobo-
divé pojetí křesťanova života, jako
cesty v průběžné péči Kristovy mi-
losti, by po pětadvaceti letech býva-
lo mohlo být pomocí mladému Lut-
herovi ve vnitřní krizi z obavy o mi-
lost za prahem časnosti. Tou dobou
však má naše Bratry ještě za proklí-
nané a nebezpečné české kacíře.
Martin, syn horníka z Eisleben, ro-
bustní člověk spíše hrubšího ražení,
z malých poměrů, přichází v osm-
nácti na práva v Erfurtu, tehdy stře-
disko humanismu. Zná lidi, z nichž
pochází, umí je oslovit a psát pro ně.
Ve dvaadvaceti už na erfurtské uni-
verzitě přednáší Aristotelovu meta-
fyziku a etiku. Náhlá smrt přítele a
ohrožení vlastního života v bouři
jím otřese. Vyleká ho pomyšlení, že
by měl znenadání v tomto svém čase
otevřených možností skončit a sta-
nout před Soudcem živých i mrt-
vých. Zneklidněn se uchyluje do au-
gustiniánského kláštera v Erfurtu. 
Z „nouze spasení“ se stává mni-
chem, avšak přísnou sebekázní ani
sebetrýzněním klid nenachází. Vě-
nuje se teologii, 1507 je vysvěcen,
přednáší dialektiku na nové univer-
zitě ve Wittenbergu, 1511 putuje do
Říma. Kristus zemřel za všechny, ale
všichni spaseni nebudou. Co bude
se mnou? Hledá u sv. Augustina, ptá
se církve, ani v mystice představené-
ho kláštera, J. Staupitze klid a jistotu
spasení nenachází. Jako právník
soudí, že Boží spravedlnost bude
vůči hříšníku po zásluze zničující:
Každému, co jeho jest… 1512 je dok-
torem teologie. 1513, prý ve věži
witenberského kláštera, nad známý-
mi verši z ep. Pavla Římanům, které
jsme četli, pojednou zpozorní: „Spra-
vedlnost Boží se skrze evangelium zje-
vuje z víry pro víru, jakož psáno jest:
Spravedlivý z víry živ bude…“ Boží
spravedlnost, zjevující se evangeli-
em Ježíše Krista, je tedy jiná než na
jakou je zvyklý, jiná než s jakou se ve
světě počítá. Životodárná… Označil
ji „justitia Dei passiva“ – pasivní spra-
vedlnost Boží. Opřena o Pavlovo:
„Není rozdílu. Všichni zajisté zhřešili a
nemají Boží slávu. Spravedlivi učiněni
bývají zadarmo, milostí jeho, skrze
vykoupení, které se stalo v Kristu Ježíši,“
se „Boží pasivní spravedlnost“, tento
Lutherův vhled (nebo objev), stal
principem reformace. (Vítaným mi-
mochodem kurfiřty, vrchností pape-
žem ždímanou za odpustky). 
Luther nezavírá oči před svými ne-
dostatky. Je si jich vědom. Křesťan je
zároveň spravedlivý i hříšník, říká.
Jak je to možné? Skrze víru jsme pro
Kristovy zásluhy ospravedlněni vý-
rokem Boží plnomocné soudní svr-
chovanosti (justificatio forensis sola
fide), pouhou vírou a z pouhé milos-

ti (sola gratia) (srvn. 1 J 1,8-9). Bratři
v Čechách vítají v Lutherovi spolu-
hráče proti Římu a spoludělníka na
roli Písem. Heslovité zkratky prová-
zí písmáckým výkladem „Hřeš sta-
tečně, věř statečněji!“ (Pecca fortiter,
crede fortius!), myslí: Neboj se vy-
znat! Když už jsi šlápl vedle, nescho-
vávej se s tím. Stůj s lítostí při tom,
čeho ses dopustil! Tvá víra v odpuš-
tění je silnější. 
Přes jisté Písmem zdůvodněné roz-
paky Jednota bratrská respektuje
reformátorův věhlas, Luther ví, že
nové v Kristu se se starým nesmiřu-
je, toho jsou plné epištoly (např. 2 K
5,17), ale vědí to vždycky luteráni?
V Památníku k 500. výročí založení
Jednoty uvádí prof. Říčan, že 1546
dospěli bratři Roh a Agusta k zásad-
nímu poznání, že Jednota „příliš neo-
patrně opustila cestu Lukášovu, jsouc
příliš oslněna světlem luterství. Nad je-
ho spisy si starší uvědomili cenu těch
duchovních darů, které měla Jednota
doma.“
Jsme-li milostí Boží opravováni ve
své dobré vůli, jak Duch svěřil B.
Prokopovi, pak je naše ospravedlně-
ní nejen forenzně deklarovaným sta-
vem, ale i průběžnou opravou
kurzu našeho směřování k PRAV-
DĚ a stálou obnovou našeho zůstá-
vání v tom, který je PRAVDA sám.
Za nás, pro nás a kvůli nám učinil
Otec věčnosti svého milého Syna,
Bůh svého Krista, ano v něm sebe
sama hříchem, jemuž stejně, jako
jeho bolesti stále ještě konce není…
Ještě nás krev očišťuje od všelikého
hříchu, abychom byli učiněni spra-
vedlností Boží v něm (2 K 5,21). 

Modlitba:
Bože, náš Otče v Pánu Ježíši Kristu, při-
cházíme od vzrušujících tragédií a zábav
tohoto světa. Ze smyšlených příběhů i sku-
tečných, příliš skutečných bolestí se vrací-
me k tobě…, který jsi přece vždycky s ná-
mi, ale my býváme jinde, duchem nepří-
tomni, rozptýleni a za školou. Ztrácíme se,
nebýváme na příjmu. Zas máme pocit, že
tu jsme dnes kvůli tobě, ačkoli dávno víme,
že jsi a zůstáváš SLOVEM vtěleným kvůli
nám, bez tebe se neobejdeme. Jsi při nás,
když se v sobě nevyznáme. Dřív než nás tě
trápí, když si škodíme svévolí a nedbáme
tebe. Když se klameme a selháváme, obra-
cíš nás k PRAVDĚ, jak jsme na tom před
tebou. Díky za SLOVO, vysvobozující 
z falše a zmýlení. Díky za vykoupení do
svobody. Opravuj, prosíme, naše vědomí,
obnovuj nás v dobré vůli odpírat nepravo-
stem a zbav nás od zlého. Ve zmatcích
našeho myšlení, v haraburdí mnoha slov se
posvěť SLOVO a JMÉNO TVÉ. V mota-
nici našich nápadů a cest prosaď kralování
své. Amen.

Samuel Jan Hejzlar

Postěžoval si nedávno jeden kazatel: „Někdy mi přijde líto, že je
kázání taková MONOLOGICKÁ záležitost...“
Reakce posluchače: „Bratře faráři, tak vezměte příště poslední kázání
na biblickou hodinu a povyprávějte nám celý jeho příběh. Začněte
volbou textu, přes exegezi a souhrnnou úvahu, až po aplikaci. Podělte
se o radost z nečekaných vhledů při jeho přípravě, o to, na kterých
místech jste při přednesu pocítil vděčnou reakci posluchačů, ale také
o pochybnosti a nejistoty, o otázky, které zůstaly nedořešené, o potí-
že s dotažením až do konkrétních praktických důsledků atd. Možná
se vám nepodaří podnítit živou a plodnou diskusi hned napoprvé, ten
monologismus má ČCE snad už v genech. Ale až posluchači překona-
jí uctivý ostych před duchovní autoritou a strach uplatnit ve věcech
víry i svůj vlastní úsudek – pak si užijete dialogu, až vás možná bude
hlava bolet.“
Biblické hodiny, byť perfektně připravené, myšlenkově bohaté a vě-
roučně bezpečně ukotvené, narážejí v mnoha sborech na pokles
zájmu. Kazatelé proto prodlužují letní „prázdniny“, někdy až na půl
roku. V jednom – jinak mnohostranně prosperujícím a mimořádně
zodpovědně vedeném – velkoměstském sboru byly biblické hodiny
dokonce pro nezájem na několik let zrušeny. „Krize biblických hodin
je podle mě jednou z nejpalčivějších“, řekl nedávno Ondřej Macek.
Návrh posluchače, kterého při poslechu kázání napadá řada myšle-
nek a který prožívá mnohé, o čem touží hovořit, co by rád sdílel, by
snad stál za vyzkoušení. Právě takový dialog a sdílení má být jádrem
sborového společenství, o kterém napsal ve stati „Církev káže“ Josef
Veselý (tehdy stoletý), že je nezbytnou podmínkou toho, aby kázání
skutečně dosáhlo až k posluchači. (Dialog je ovšem třeba vést nad
hotovým kázáním, které už bylo předneseno v kostele, nikoli nad
kázáním ve stadiu přípravy.)

Pavel Říčan

nápad zpod kazatelnyzákon kristův   j 14,21-24; ř 1,16-17; 3,23-24

Důvod k radosti je nemalý. „Jsem černá, ale milostná …
půvabná…“. (1,5) Pocit ožehlosti, uprášenosti i pocit
porušenosti nevede zrovna člověka ke zpěvu. Jenže
když mu svítí světlo Božího slova do života, pak pozná-
vá a začíná vidět svou uprášenost i stín své lidské nepra-
vosti. My všichni jsme uprášení a ožehlí všelijakou poru-
šeností a člověčinou. Ovšem krásné a velice důležité pro
nás je to, že jsme poznali ve svých zápasech víry, že si
nás Pán Bůh neoškliví pro naši uprášenost, porušenost a
hříšnost, že nám odpustil, a na každý den znovu odpou-
ští, pozvedá nás z prachu této země, bere nás do náruče
a staví nás na nohy vzpružené Kristovým vítězstvím,
očištěné krví Beránkovou a vzpřímené svým slovem
lásky a naděje! Bůh na nás hledí skrze kříž a oběť svého
milého Syna. A to nám dává naději nové milosti a nové-
ho odpuštění, které jsou důvodem naší radosti. Jenže
žijeme uprostřed tohoto světa, ne v nebi, a šestý verš

první kapitoly nám připomíná, že člověk člověku často
způsobuje bolest, trápení a problémy. My si navzájem
často komplikujeme život. Ale je tu ten, který si nikoho
z nás neoškliví, který nás miluje a volá k životu v bez-
pečné důvěře v jeho vedení. Touží po našem přátelství.
Zná nás lépe, než známe sami sebe. Díky za to, že tomu
tak je. Bůh hledí k srdci a odkrývá naši pravou tvář. A
my to velice potřebujeme, protože tu svoji tvář často
maskujeme sami před sebou i před druhými. Před
Božím zrakem nic neukryjeme! Nepřikryjeme nic, ani
svou falešnou zbožnost, ani svou okázalost. Jen upřím-
né, čisté a pokorné srdce před Bohem obstojí. Jen v hlu-
boké upřímnosti a pokoře můžeme pozvednout svoje
oči beze strachu k nebi, protože Bůh si nás neoškliví!                                                                                  

(pokračování příště)
Pavel Rybín

Píseň Písní 3: bůh si nás neoškliví

kostnická jednota v kolíně 
zve na letnice

29. 5. - 4. 6. 2017 - týden modliteb
"Působení ducha svatého dnes"

modlitby zA lidi A město kolín i jeho okolí

* br. P. Pýter (Duch Svatý - zapomenutý slib?)
29. 5. 18.00 Apoštolská církev
V Zídkách 402, Kolín II

* br. M. Moldán (Duch Svatý - přicházející)
30. 5. 18.00 
Církev bratrská, Královská cesta 226, Kolín IV

* br. farář senior M. Frydrych (Duch Svatý - přebývající) 
31. 5. 18.00 Církev bratrská

* br. farář J. Halama (Duch Svatý - sestupující)
1. 6. 18.00 Církev bratrská

* br. P. Nehyba (Duch Svatý - zmocňující)
2. 6. 18.00 Křesťanské sbory 
Husův dům, Kmochova ul., Kolín II

* br. M. Merta (Duch Svatý - pomáhající, sloužící)
3. 6. 14.30 Adventistický sbor
Husův dům

vyzýváme sbory, farnosti a náboženské obce všech
denominací: představte se a podělte se s námi o
zkušenosti ze života společenství - s jeho radost-
mi i starostmi. 
Příspěvky i fotografie posílejte na adresu redakce:
ječná 19, Praha 2 nebo mailem: et.kj@worldonline.cz
Rádi otiskneme i vaše příběhy. 

(red)



V neděli 23. dubna 2017 si odpoled-
ne ve Valdštejnské zahradě v Praze
už po čtrnácté několik set lidí připo-
mnělo památku židovských obětí
holocaustu, ale byla to také výzva 
k osobnímu postoji proti antisemitis-
mu, který je ve světě stále přítomný.
V poslední době jsme svědky dra-
matického nárustu antisemitských
útoků nejen na Středním východě,
ale i v Evropě a Severní Americe.
“Byl to nejhorší rok od nacistické
éry”, uvedl izraelský velvyslanec
Daniel Meron.
Vzpomínkovému programu před-
cházel pochod s izraelskými, ale též
i s českými vlajkami ulicemi praž-
ského židovského města, pokračo-
val kolem Rudolfina, na Klárov a do

Valdštejnské zahrady. Tuto vzpo-
mínku pořádala česká pobočka
organizace Mezinárodní křesťanské
velvyslanectví Jeruzalém nejen jako
vzpomínku, ale i výzvu v duchu
vyjádření britského politika a filoso-
fa Edmunda Burkeho, který apelo-
val na potřebu chránit naši civilizaci,
jenž je plodem mnoha staletí, před
pokusy změnit její charakter. Vyjád-
řil to takto: "K triumfu zla postačí,
když slušní lidé nebudou dělat nic".
Podobně mluvili i hosté, zástupce
senátu, města, ministr kultury i vel-
vyslanec Izraele v ČR. Velmi působi-
vé bylo i vystoupení paní Eveliny
Merové a Judith Rosenzweigové,
které prošly terezínským ghetem a
paní Evelina i osvětimským tábo-

rem. Obě shodně vyjádřily, že po
svých zkušenostech mají jinou stup-
nici hodnot. Podle nich by člověk
měl vnímat jen to důležité a s nepod-
statnými věcmi si nedělat starosti a
umět je rozlišit. Paní Evelina připo-
míná: "Nedělat nic proti svému svě-
domí, i když je to někdy těžké. Člo-
věk nemusí plnit všechny rozkazy,
když jsou proti lidskému svědomí."
Paní Judith přijela až z Izraele, kam
se po válce odstěhovala. Jejím přá-
ním je, aby byl všude na světě klid a
mír, neboť nemá cenu se navzájem
zabíjet a ztrácet drahé lidi. Vyjádřila
ale obavu, zdali se jí toto přání splní.
Izrael si připomíná Jom ha šoa, tedy
den památky obětí holocaustu, při
dubnovém výročí povstání varšav-
ského ghetta, kdy na dvě minuty se
vše zastaví. Jinak tento památný den
připadá na 27. ledna, kdy byl v roce
1945 osvobozen koncentrační tábor
Osvětim.
Izrael potřebuje naše modlitby, aby
mohl žít v bezpečí a pokoji, i všichni
Židé na celém světě.

Jan Trnka

kulturou proti antisemitismu

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKé KŘESťAN-
SKé AKADEMIE ve spolupráci s ob-
čanskými sdruženími a s městskou
částí Praha Suchdol zvou na již
desátou EKUMENICKOU BOHO-
SLUŽBU ZA KRAJINU v sobotu
27. května 2017 v 15 h na levém
břehu Vltavy, na zahradě nad Sed-
leckými skalami. 
Bohoslužbě předchází pouť od
románského kostela Stětí sv. Jana
Křtitele v Dolních Chabrech; začíná
v 11 h a vede pěšky krajinou se
zastávkami. Kostel si bude možno
prohlédnout před poutí od 10 h.
Kázáním poslouží P. RNDr. Matúš
Kocian z farnosti sv. Matěje v Praze
Dejvicích a duchovní správce ČZU
v Praze. Po bohoslužbě následuje
beseda o vztahu člověka a stvoření,
kterou uvede geolog a teolog
RNDr. Martin Hrubeš.
Místo je jako obvykle na zahradě
nad Sedleckými skalami nedaleko
žlutě značené cesty ze Suchdola do
Roztok, je dosažitelné ze zastávek
MHD v Praze-Suchdole (Kamýcká,
Budovec), od železniční zastávky
Praha-Sedlec nebo od přívozu 
v Praze-Sedlci (z posledně zmíně-
ných dvou míst vede cesta po po-
měrně prudkém výstupu). 
Více na www.drahan.chabry.cz

JNe
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Byla vychována jezuity a také její
zpovědník byl z jezuitského řádu.
Nastoupila na trůn podle „pragma-
tické sankce“ (z r. 1713) po svém otci
císaři Karlu VI. (+1740), jímž habs-
burský rod vymřel po meči. 1736 se
provdala za Františka Štěpána
Lotrinského, který se 1745 stal císa-
řem (+1765) a se kterým měla 16 dětí
(nejznámější byli Josef II., Leopold II.
a Marie Antoinetta).
Osm prvních let její vlády trvaly
války „o dědictví habsburské“ s Ba-
vorskem, Francií, Španělskem a Prus-

kem, při nichž ztratila větší část Slezska, kam se uchýlila řada tajných
evangelíků, a Kladsko. Za bavorského vpádu se česká šlechta i pražský
arcibiskup podrobili nepříteli, a proto královskou korunovaci 1743 
v Praze musel provést olomoucký biskup. Válečné neúspěchy potvrdi-
ly hospodářskou a kulturní zaostalost říše a daly podnět k četným refor-
mám daňovým, školským, právním i politickým (tedy ke značné cent-
ralizaci státní správy). Židé osočení z kolaborace za války s Pruskem
byli na čtyři roky vyhnáni z Čech. 1772 byla při dělení Polska získána
Halič.
Neúroda 1770-1773 přispěla k selským nepokojům a povstáním, jichž se
částečně účastnili také tajní evangelíci.
Osvícený absolutismus se uplatnil i v náboženských záležitostech:
omezení papežské pravomoci, omezení svátků, zrušení klášterních ža-
lářů, cenzura byla vyňata z moci církve, 1773 byl (papežským breve)
zrušen jezuitský řád a 1777 bylo zřízeno arcibiskupství olomoucké a bis-
kupství brněnské. Evangelíci požadovali toleranci a po vyhlášení faleš-
ného patentu na Valašsku 1777 došlo k nepokojům, které byly v Růžďce
potlačeny vojskem. Dvorská komise v čele s proboštem J. L. Hayem zá-
ležitosti prošetřovala a uplatnila „tichou toleranci“. Byly zřízeny nové
katolické fary, jichž byl nedostatek. Sama panovnice evangelíky trpět
nehodlala. Josef II., její spoluvladař (a císař) od 1765, se s ní v mnoha
věcech dostával do sporu.

Alou!, s kuráží
půjdem do patálie:  

dívati se na nás bude
královna Terezie.

(italsky battaliglia = bitva)   
(M. Aleš, Špalíček národních písní a říkadel, Melantrich 1940, 264)

Bohuslav Vik

česká a uherská královna
mARie teRezie

(nARozená 13.5.1717 – zemřelA 29.11.1780 ve vídni)

slAvnost živého izRAele: 
zmAn le-chAjim! čAs k životu!

sobota 27. 5. 2017 13-18 h: terezín 2017

téma: veliký den jizreele (ozeáš): slavnost božího lidu,
chvála a díky za boží plán pro izrael
kde: terezín, kulturní dům, nám. čsA 85
Pořádá: simacht sijón (Radost ze sijónu)
kontakt: 
lydie martykánová: lydie.martykanova@seznam.cz, 
tel.: 724 115 010
Podrobnosti k této akci sledujte na webu: 
http://www.simchat-sijon.estranky.cz/clanky/zman-
le-chajim-terezin.html

Před deseti lety proběhla v terezíně, na místě spjatém
s největším utrpením židů v českém národě, kající bo-
hoslužba za 2000 roků křesťanského antisemitismu (i
za vše, co dobrého jsme židům neudělali). A od té doby
se sem každoročně sjíždějí přátelé izraele k radostné
oslavě boha a mesiáše izraele. navzdory historii, na-
vzdory současnému dění ve svaté zemi i v evropě. boží
zaslíbení jsou věrná!
„zmAn le-chAjim!" - je "čAs k životu!"

v centru všech svědectví, slova a chvály bude letos ve-
liký den jizreele. srdečně zveme ke společné oslavě. 
co dobrého vnesete, to se rozmnoží!

Podzimní pobyt pro seniory 
v chotěboři

Zveme vás na 36. podzimní pobyt pro seniory 
v Evangelickém středisku v Chotěboři, 

který pořádá Chrudimský seniorát.

Termín: od 2. září do 9. září 2017
Cena pobytu: 2600 Kč
Uzávěrka přihlášek: 15. 7. 2017
Přihlášky přijímá a informace předá:
Hana Capoušková, hana.cap@seznam.cz, tel.: 777877080, 602468436

I v letošním roce nabízíme zajímavý a pestrý program, který začne 
v sobotu společnou večeří a seznamovacím večerem. V neděli se
sejdeme na bohoslužbách a odpoledne při koncertu v kostele sv.
Jakuba, kde vystoupí umělci Václav Uhlíř a Hana Medková (varha-
ny a zpěv). Dále bude na programu beseda s hostem, přednáška na
aktuální téma a celodenní autobusový výlet. Součástí pobytu jsou
také vycházky po okolí, zdravotní cvičení a výtvarná dílna. Ranní a
večerní pobožnosti bude mít bratr farář Jiří Doležal. Pokud chcete
strávit týden v přírodě, v příjemném prostředí a v milém společen-
ství, přijeďte. Těšíme se na vás. 


