
ZkoumEjmE A ZpytujmE své cEsty,
vrAťmE sE Zpět k Hospodinu

pláč 3,40
Žijeme v relativně klidné době ve
srovnání s dobou, ve které žil Jere-
miáš. Navíc v takovém blahobytu,
že mnohdy člověk ani nemá potře-

bu spoléhat na nějakého neviditel-
ného Boha. Proč se máme vrátit,
když jsme neodešli? Proč máme
zpytovat své cesty, když jsme ještě
nešlápli vedle?
Podobně jako kdysi Izrael a Juda,
od Boha jsme neodešli, Boha zná-
me, Boha milujeme. Bůh je však
Stvořitel a nikoli kamarád a bratr,
jak si mnozí myslí. Jeho cesty jsou
pro nás záhadné. První vyznání
Jeremiáše je: "Ach Panovníku Hos-
podine, nevím jak bych mluvil,
jsem přece chlapec." Jeremiáš se
nedívá na lidi kolem sebe. Izrael a
Juda jsou věrolomníci, cizoložníci,
odpadlíci. Vidí sám sebe jako jed-
noho z těch odpadlíků. Nevymlou-
vá se na poslušnost k Pánu Bohu,
často ani nechápe, proč je mu ulo-
ženo tak těžké břemeno. Prorokuje
sám proti sobě. Kdyby nám tak
ještě vysvětlil, jak se máme k Bohu
vrátit. Snad pomáhat lidem? Dělat
charitu? Žít morální a bezúhonný

život? A nebo se modlit od rána do
večera? 
Doufej v Hospodina celým srdcem
svým, na rozumnost pak svou
nespoléhej (Přísloví 3,5). On je ten,
který vede naše kroky. Nemáme to
za zásluhy. Dříve než mě vytvořil 
v životě matky, znal mě. Nemáme
na sobě co vylepšovat. Nemáme
projevovat lásku lidem na odiv, jen
jako znak dokonalosti, ale přitom
mít srdce daleko od Boha. Vraťme
se na začátek a srdcem spoléhejme
na Boha. Ať jsou krásné časy, i když
přijdou zkoušky. Vraťme se k Bohu
ve víře, že on ví, co je pro nás
dobré. Nejsme spasitelé světa ani
andělé. Naše slabosti i nedokona-
losti Bůh dávno zná. 
Hospodine Pane náš, děkujeme za
vše, co přijímáme s pokorou od
tebe. Veď naše kroky, ať nezablou-
díme v tomto světě. Amen 
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Kdo se ve víře upíná k Boží přislí-
bené budoucnosti, ten zřejmě nebu-
de mít ustavičně zakaboněný obli-
čej. Raduje se z krás a darů přírody,
ze společenství a z přátel, i z příjem-
ností denního života. Neutíká proto
nikam ze světa. Ví, kde je jeho místo
a určení, kde má dnes – a právě
dnes – sloužit Bohu i bližním. Je na-
směrován k tomu, co teprve přijde 
z Boží strany. K tomu, co zde na ze-
mi ještě v plnosti nemá a není. Kdo
žije své vyměřené dny a roky v této
budoucnostní naději, ten nikdy
předčasně nerezignuje. Má dosta-
tečně dlouhý dech. Výhled k přislí-

benému cíli je pobídkou k aktivitě,
k činorodému a plodnému úsilí na
rozmanitých životních polích, v růz-
ných oblastech.
Leckteří křesťané se brání přijmout,
že je Kristovo působení ve světě
převážně ukryté, nenápadné a ti-
ché. Oni však chtějí vidět nové a
velké věci. A to teď a hned. To po-
tom znamená: chtějí zázraky uzdra-
vení, rychlou radikální proměnu.
Pavel však zdůrazňuje: „Žijeme
přece z víry, ne z toho, co vidíme“
(2 K 5,7). Toto ovšem Korinťané a
jejich duchovní příznivci mohou
sotva přijmout. Vždyť i apoštol

Pavel je pro ně značně sporná
postava. Vnějšně totiž nijak neosl-
ňuje a nevyniká. Je slabý a nemoc-
ný. Ale – tak přece nemá vypadat
Kristův posel! Ten má přesvědčovat
a přitahovat už jen svým pouhým
vzhledem. I vnějšně má být podle
nich jasně patrné, co činí Kristus 
z jeho života. Spasenost se má vyčí-
tat i z jeho fyzického vzhledu...
Apoštol má nějaký „osten v těle“.
Rozhodně víme, že není zdráv.
Kromě toho nesl na sobě jizvy po
bičování – pro věc evangelia, pro
Ježíše Krista. Má na sobě neodstra-

slabost a sláva

Dokončení na str. 2

Mezinárodní den dětí, který by měl upozornit světovou veřejnost na je-
jich práva a potřeby, se slaví každoročně 1. června. Asi není moc známo,
že první podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v Turecku
při založení Národního shromáždění 23. dubna 1920 během Turecké
války za nezávislost. Tehdejší ochránce národních práv Mustafa Kemal
prohlásil, že důležitou součástí k budování nového státu jsou děti. Proto
ustanovil 23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes
a který je státem uznávaným svátkem.
Vyhlášení dne dětí, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé dopo-
ručováno v roce 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však
vyhlášen nebyl. Konference se konala 1. června 1925. Ve stejný den se 
v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský gene-
rální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že
by se společnost měla potřebami dětí více zabývat. Tyto dvě významné
události, které se staly ve stejný den, určily datum oslav Dne dětí. 
Masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském
Ouradouru v roce 1944 se stalo v roce 1949 podnětem pro Mezinárodní
demokratickou federaci žen k vyhlášení Dne pro ochranu dětí. Datum
oslav bylo ustanoveno na 1. červen, který připomíná sirotky v San Fran-
ciscu a první konferenci, jež se blahem dětí zabývala.
Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení a oslavy pro-
bíhaly každý rok. Některé státy datum převzaly a postupně se ze Dne pro
ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem Mezinárodní den
dětí. Československo, později Česká republika toto datum také převzala
a Mezinárodní den dětí se slaví na začátku června.
V roce 1952, kdy už se slavil Den pro ochranu dětí, usilovala Meziná-
rodní unie pro péči o dítě o vyhlášení dne, který by oslavoval výhrad-
ně děti. Na to zareagovala OSN a v roce 1954 vyhlásila Světový den
dětí (Universal Children's Day). Cílem vyhlášení bylo, aby každý stát
jednou v roce upřel pozornost na nejmladší obyvatele. Smyslem byla
také podpora dětí, poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý
vývoj a pro přístup ke vzdělání. Valným shromážděním OSN bylo
všem státům doporučeno, aby oslavovaly děti ve stejný den. Datem
oslav byl zvolen 20. listopad, protože v tento den v roce 1959 Valné
shromáždění OSN přijalo Deklaraci o právech dítěte a ve stejný den
v roce 1989 přijalo Úmluvu o právech dítěte. Některé státy si i přesto
ponechaly datum oslav na začátku června, jiné datum oslav přesunu-
ly na listopad podle doporučení OSN. V některých zemích mají děti
štěstí a slaví oba dny. Bohužel však existuje mnoho chudých zemí,
kde děti o svátku ani nevědí.

(hb)

den dětí jenom pro některé?

Ekumenická komise pro české církevní dějiny 17. století uspo-
řádala 22. 5. 2018 kolokvium na téma Náboženský exil v čes-
kých zemích v raném novověku. Komise, která je společným
projektem Ekumenické rady církví a České biskupské konferen-
ce, tak činí další krok v procesu zkoumání nábožensko-politic-
kých střetů v raném novověku.
V prostorách Českobratrské církve evangelické v Jungmannově
ulici v Praze se 22. 5. 2018, den před 400. výročím defenestra-
ce a začátku stavovského povstání, zamýšlely na čtyři desítky
církevních představitelů i zájemců z řad odborné a laické veřej-
nosti nad referáty pozvaných odborníků a zapojily se do disku-
ze o mnohostranné problematice náboženského exilu.
Mgr. Dušan Foltýn z Pedagogické a Katolické teologické fakul-
ty Univerzity Karlovy se v prvním z hlavních referátů věnoval
problematice katolických řeholních exulantů doby husitské.
Přiblížil osudy několika konkrétních řeholních komunit a poku-
sil se vyčíslit počet obětí, které představovaly asi 5-10 % všech
řeholníků, zatímco ostatní buď přijali husitské požadavky a
odložili řeholní roucho, nebo odešli do exilu a s různým úspě-
chem se pokoušeli navázat na přerušený řeholní život.
P. ThLic. Miroslav Herold, SJ z Katolické teologické fakulty
Univerzity Karlovy se věnoval období po vypuknutí stavov-
ského povstání a osudu, který potkal příslušníky jezuitského

řádu. Vylíčil vzedmutí silných protijezuitských nálad, které se
objevily ve dnech bezprostředně po pražské defenestraci v roce
1618. V diskusi pak zazněla zajímavá myšlenka, že politická
argumentace, která sloužila pro vypovězení jezuitů ze země,
byla později téměř v totožné podobě používána i pro vypovídá-
ní nekatolíků po Bílé hoře.
Poslední z hlavních referátů kolokvia zazněl z úst doc. PhDr.
Marie Ryantové, CSc. z Filozofické fakulty Jihočeské univerzi-
ty a věnoval se osobnosti Jiřího Holíka. Podrobně se věnovala
motivaci tohoto dominikána ke konverzi na evangelickou víru
a útěku do saského exilu. Přiblížila tak osud katolického řehol-
níka a kněze, který po své konverzi působil v saském a později
i švédském prostředí jako autor silně protikatolických spisů.
Doložila na tomto příkladu, že exil nebyl vždy vynucený, ale
někdy do něj duchovní odcházeli z vlastního rozhodnutí ve
snaze o lepší uplatnění, a status exulanta, který si Holík ve
svých spisech nárokoval, byl spíše jistou stylizací, která mu
měla zajišťovat pozornost a prostředky.
V odpoledním bloku příspěvků se představila pětice referentů 
s kratšími příspěvky zaměřenými na různé aspekty exilu.
Příspěvky referentů budou vydány tiskem.
Podrobnější informace a fotografie na www.17stoleti.cz

tisková zpráva (zkr)

AktuAlitA: EkumEnická komisE pro 17. stolEtí uspořádAlA kolokvium o nábožEnském Exilu



nitelná znamení – vskutku pravá
stigmata. A také – nemluví snad
proti úzkému spojení s Kristem,
jestliže někdo prochází bolestí a
strázní?
Známý apoštol má být podle Ko-
rinťanů vynikající, strhující, přitaž-
livá a oslnivá osobnost. Má z ní už
teď a dnes očividně vyzařovat cosi
nebeského. Korinťané však nepřijí-
mají, že je ona kýžená „nebeskost“
hluboko skryta. Nebije nijak do očí.
Není hned vidět.
Apoštol se chlubí paradoxně svou
slabostí, nemocí a únavou – vždyť
vede ustavičně nové zápasy, a i mi-
sijní horlivost stravuje jeho tělesné 
i duševní síly. Pavla však nena-
padne ani pomyslet, že se od něho
snad jeho vzkříšený Pán odtáhl a
odvrátil.
Apoštolovou žhavou přítomnost
vyznačuje tíseň, ústrky, mnohé
nepochopení. Mezi tím, co prožívá,
čím prochází, a mezi „věčnou slá-
vou“, je opravdu velký rozdíl.
Takový, že ho ani nedokážeme do-
myslet a vyjádřit.  Nejde tu totiž o
nějakou rovnováhu, nýbrž o zřetel-
nou převahu slávy. Toho, co ještě

přijde. Toho, k čemu cílíme a smě-
řujeme – byť i značně klopýtavě a
namáhavě.
Pavel uvažuje asi takto: Strázeň,
kterou máš, křesťane, projít, je časo-
vě ohraničená. Proti ní však stojí
převaha slávy, která překračuje
jakoukoliv míru. Soužení působí
slávu, nikoliv zánik. Je pomíjivé,
zatímco sláva je věčná. Pavel píše
přímo: „Soudím totiž, že utrpení
nynějšího času se nedají srovnat 
s budoucí slávou“ (Ř 8,18).
Hledíme k neviditelnému. Pocho-
pitelně, Pavel zde nic blíže nepopi-
suje. Mluví o tom, co ještě není
vidět. K tomu směruje i pozornost
čtenářů či posluchačů. V tom se
zcela zásadně liší od nadšených
Korinťanů. Ti jsou dychtiví vidět.
Proč ještě čekat? Proč má mít křes-
ťan dlouhý dech? Není lepší, když
bude sprinterem a proběhne už
dnes vítězně cílem?
Uvažme: Kolik únavy a vyčerpání
nese apoštol na svém vlastním těle.
A přece u něho nepozorujeme ná-
znaky rezignace a kapitulace. Pavel
neřekne: Věc evangelia se nešíří
zdárně podle mých představ, a
proto jednoduše končím. Ve sla-

bosti ho totiž nese a sílí Kristus.
Říká mu: Stačí, když máš mou
milost. Vždyť právě ve slabosti se
projeví má síla.
Křesťanská naděje je velmi cudná a
příkladně střízlivá. Proto je posilou
pro přítomnost. Ani v nejmenším
nejde o nějakou lacinou útěchu, o
únik z reality života. Naděje dává 
i dodává životu chuť i odvahu.
I malé, všední a docela obyčejné
denní naděje nás povzbuzují neza-
nedbatelnou měrou. Kdo se těší na
něco pěkného v budoucnu, naplní
jistě lépe a hodnotněji i únavný čas
čekání. Jestliže se těším třeba na
večerní milou návštěvu, zvládnu
snáze a lépe i nepříjemné úkoly a
povinnosti dne.
Apoštol ví: To, co činím, není mar-
né. Pracuje do úmoru, využívá da-
rovaný čas, snáší bez naříkání i
ústrky. Ví, že stojí ve službě svého
nebeského Pána. A to ho nese a ve-
de k radosti. „Máme proč se rmou-
tit, a přece se stále radujeme“
(2 K 6,10). Pavlův pohled se chce
stávat i naším pohledem. Ne až
někdy, ale už dnes..

Jaroslav Nečas

2 KJ-ET

Z církví doma i ve světě
EkkumEnická vZpomínkA nA pronáslEdovAnéHo člEnA
jEdnoty brAtrské
V Semaníně u České Třebové uspořádali v sobotu 19. května společné eku-
menické odpoledne u příležitosti letošního 470. výročí úmrtí místního rych-
táře Jakuba. Ten zemřel v roce 1548 ve vězení, kam se dostal za používání
tehdejšího utrakvistického kostela k českobratrským bohoslužbám. Místní
farníci společně s církvemi z regionu připravili program, při kterém přiblí-
žili působení Jednoty bratrské na Orlickoústecku a Litomyšlsku. Návštěv-
níci vyslechli mj. přednášku o historickém působení Českých bratří v Se-
maníně a v regionu a zhlédli výstavu o působení Jednoty bratrské v našich
zemích. Měli také možnost zúčastnit se ekumenické bohoslužby s doprovo-
dem dobové hudby nebo posezení u ohně se zpíváním. V kostele je i zají-
mavá expozice Semanínská renesance.
Rychtář Jakub byl vězněn přes půl roku od adventu 1547 ve studeném
a „smrdutém“ sklepu, odolávaje výslechům z neoprávněného pobírání
peněz a bratrských politických úkladů. Žalobci neuspěli a v závěru se
ho pokusili alespoň přimět k přestoupení ke kališnické straně. S lito-
myšlským utrakvistickým knězem Martinem (účastnil se též přemlou-
vání dalších litomyšlských bratrů, vězněných v roce 1548 na Pražském
hradu) se v závěru svého věznění již dohodl na přestupu. Než však sta-
čil přestup stvrdit veřejným přijímáním při utrakvistické bohoslužbě,
zemřel. Podle historiků k pronásledování Českých bratří došlo po roce
1547, kdy český král Ferdinand I. Habsburský potlačil neposlušnost čes-
kých stavů a měst a postupně upevňoval svou absolutisticky chápanou
moc. Svého hejtmana dosadil i do Litomyšle, zkonfiskované odbojným
Kostkům z Postupic, kteří doposud Jednotu bratrskou podporovali. Krá-
lův hejtman Šebestián ze Šejnachu přívržence Jednoty, které král pova-
žoval za původce stavovských rozbrojů, začal tvrdě potírat. Nešlo jen o
víru, šlo také o politickou moc a majetky ve městě, neboť v Litomyšli
bylo bratrské měšťanstvo bohaté. Pozůstalé bratrské přívržence v Lito-
myšli vrchnost donutila buď přestoupit na utrakvistickou víru, nebo
odejít do exilu. Po bitvě na Bílé Hoře ovšem museli na katolickou víru
nakonec přestoupit i utrakvisté.

podle www.christnet.eu

Egyptský soud nAřídil kvůli vidEu o moHAmEdovi
ZAblokovAt youtubE
Egyptský soud 26. května nařídil zablokovat na měsíc přístup k inter-
netovému serveru YouTube kvůli protiislámskému videu, které očer-
ňuje proroka Mohameda. Agentuře Reuters to sdělil právník, který se
případem zabývá. Jde o konečné rozhodnutí, proti kterému se nelze od-
volat. O zákazu rozhodoval již v roce 2013 nižší administrativní soud.
Tehdy vyzval egyptské ministerstvo pro komunikace a informační tech-
nologie, aby server YouTube, vlastněný Googlem, zablokoval. V případu
ale došlo k odvolání a odvolací řízení probíhalo až doteď. Ministerstvo 
v reakci na verdikt před pěti lety uvedlo, že rozhodnutí soudu není možné
vyhovět, protože zablokování YouTube by znamenalo i narušení činnosti
internetového vyhledavače Google, což by mohlo v nejlidnatější arabské
zemi vést mimo jiné k vysokým nákladům a ztrátám pracovních míst.
Egyptské úřady zatím na verdikt nereagovaly. Jak poznamenala agentura
Reuters, i následující den server YouTube v Egyptě ještě fungoval.
Třináctiminutový nízkonákladový film Nevinnost muslimů byl vytvo-
řen v Kalifornii a byl financován ze soukromých zdrojů. Již první zve-
řejněné ukázky vyvolaly v roce 2012 krvavé protesty v muslimském
světě. Snímek zobrazuje proroka Mohameda jako chlípníka a muslimy
jako nemorální a násilnické lidi. Egyptský nejvyšší soud přitom v lednu
2013 potvrdil rozsudky smrti nad sedmi koptskými křesťany, kteří tento
film hanobící Mohameda natočili. Byli odsouzeni v nepřítomnosti, pro-
tože pobývají v USA.

podle ČTK

noc kostElů 2018: oživlé cHrámy A modlitEbny sE líbily
Stabilnímu zájmu návštěvníků, poutníků i organizátorů se těšila Noc
kostelů 2018, která letos připadla na pátek 25. května. Ochotní organi-
zátoři v ČR zaznamenali 465 000 návštěvnických vstupů do 1515 zapo-
jených kostelů, kaplí či modliteben, kde pro ně bylo připraveno více než
sedm a půl tisíce programů pro všechny skupiny návštěvníků. Několik
tisíc programů ve všech koutech ČR bylo mnohde propojeno s dalšími
aktivitami rozvíjejícími život v místní komunitě. 

(red)

slabost a sláva
Dokončení ze str. 1

1. Středem dějin je Ježíš Kristus. 
Svým vlivem na národy rozdělil dějiny na dvě epochy:
na epochu „před Kristem“ a epochu „po Kristu“.
Prezident T. G. Masaryk to vyjádřil větou: „Ježíš, ne
Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.“ Ježíš
Kristus řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“ (Jan 14,6)
„Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel,
bude žít.“ (Jan 11,25) Osobnost Ježíše Krista, jeho sebeo-
bětování pro záchranu každého člověka, jeho vítězství
nad smrtí a zmrtvýchvstání v novém duchovním těle 
i jeho učení, tak velice ovlivnily národy, že přijaly
Ježíše jako nejdůležitější osobnost dějin a počátek nové
epochy. Některým lidem se v době komunismu nelíbi-
lo toto rozdělení dějin, ale nikdo nebyl schopen tuto
skutečnost změnit. Ježíš je a zůstane středem dějin. 

2. Jeho učení je věčné a nezničitelné.
Ježíš prohlásil: „Nebe a země pominou, ale má slova nikdy
nepominou.“ (L 21,33) Uplynuly dva tisíce let, Ježíšova
slova nejen nepominula, ale jsou dnes přeložena do
čtyř tisíc jazyků. V brzké době budou přeložena do
všech jazyků na zemi. Žádný vědec, žádný spisovatel
se mu nevyrovná.  Ježíš má mimořádný vliv na dějiny
lidstva. To burcuje každého člověka k přemýšlení, kdo
je vlastně Ježíš, že má tak obrovský vliv na národy i
dějiny.

3. Jeho učení učí kladným vztahům mezi lidmi. 
Pán Ježíš učil lidi opravdové lásce. „Miluj svého bližního
jako sám sebe.“ (Mk 12,31) „Milujte své nepřátele. Dobře
čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklí-
nají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.“ (L 6,27-28) Ježíš
nejen lásku přikazuje, ale dává také člověku sílu Ducha
svatého k uskutečnění vztahu lásky. Každý, kdo se roz-
hodne Ježíše následovat jako svého Učitele, snaží se
také naplňovat tato přikázání.  Každá rodina, která žije
podle těchto přikázání, prožívá nádherné harmonické
soužití.

4. Ježíš Kristus inspiruje ke vzdělání a vzájemné službě.
Pán Ježíš dal příkaz všem svým učedníkům, aby šli ke
všem národům a učili je. „Jděte ke všem národům … a
učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“
(Mt 28,20) Byl to tedy příkaz pro vzdělávání a tedy pro
zakládání škol. Všichni křesťané v dějinách, kteří plnili
Ježíšův příkaz, přinášeli národům vzdělání. Potvrzují
to všichni odborníci, kteří zkoumají šíření křesťanství
mezi národy. 
Druhým náročným úkolem, který dal Ježíš svým učed-
níkům je služba nemocným a trpícím. Velmi mnoho
času věnoval uzdravování nemocných od všech nemo-

cí. Rovněž sytil hladové a sloužil všem potřebným ve
veliké pokoře. Dokonce umýval špinavé nohy svým
učedníkům. Vyzýval k obětavé službě všem trpícím.
Řekl jasná slova: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci a ne oběť.“
(Mt 9,12) Milosrdný Samařan je inspirujícím příkladem
v celých dějinách. (L 10,29-37) Tak je tomu i dnes.
Všude kam přicházejí Ježíšovi učedníci, tam zakládají
školy, nemocnice a různé ústavy pro záchranu postiže-
ných a závislých lidí. Příkladem jsou křesťanské orga-
nizace jako Charita, Diakonie, Teen Challenge, ADRA
a mnohé jiné.   

5. Ježíš Kristus učí pravdě o smrti.
„A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.“
(Mt 10,28)  Zločinci na kříži, který prosil Ježíše o milost,
Pán odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou 
v ráji.“ (L 23,43) Apoštol Pavel napsal své přání: „V této
důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána.“
(2 K 5,8) Smrt těla není konec lidské existence. Je to
odchod duše člověka do duchovního světa. Mnohými
důkazy, že toto učení je pravdou, potvrzují také mnozí
lidé, kteří byli probuzeni z klinické smrti. V duchovním
světě jsou jen dvě možnosti: Být v nebeském domově
jako člen Boží rodiny, anebo být zoufalým bezdomov-
cem. Nebeský domov je však místem svatým. Kdo tam
chce být, musí být dokonale očištěn od veškeré du-
chovní a mravní špíny. Ježíš Kristus zve k sobě všech-
ny a všem nabízí zdarma dokonalé očištění.

6. Ježíš upozorňuje, že jeho následovníci budou pro-
následováni. 
„Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože
však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás
svět nenávidí. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pro-
následovat.“ (Jan 15,18-19; Mt 10,22; 24,9; Mk 13,13; 
L 21,17) V celých dějinách i dnes, jsou pronásledováni
ti, kteří Ježíše Krista milují a následují.

7. Církev Ježíše Krista je nezničitelná. 
Pán Ježíš řekl Petrovi: „A na té skále zbuduji svou církev a
brány pekel ji nepřemohou.“ (Mt 16,18) Satan se snaží ničit
Ježíšovu církev zvenčí i uvnitř. Je však nezničitelná. Po-
čet těch, kteří Ježíše milují víc než sebe, stále roste. Kdo
ještě do Ježíšovy Církve nepatří, má dnes možnost se 
k Pánu Ježíši osobně přihlásit. On i dnes volá: „Pojďte ke
mně všichni, já vám dám odpočinout.“ (Mt 11,28) 

K Ježíši Kristu se nehlásí jen obyčejní lidé, hlásí se 
k němu i vynikající vědci. 
Isaac Newton:
„Nádherný pořádek a soulad vesmíru mohl vzniknout

kdo je středem dějin?

Dokončení na str. 3

pozvánka na podzimní pobyt
pro seniory v chotěboři

Zveme Vás na podzimní pobyt pro seniory  v Evangelickém středis-
ku v Chotěboři, který pořádá Chrudimský seniorát. 
Termín: od 1. do 8. září 2018
Cena pobytu: 3000 Kč
Uzávěrka přihlášek: 15. 7. 2018
Přihlášky přijímá a informace předá: 
Hana Capoušková, hana.cap@seznam.cz, tel.: 777 877 080, 602 468 436
Pobyt začne v sobotu 1. září 2018 v 18 hodin společnou večeří a seznamova-
cím večerem. V neděli budou  bohoslužby ve středisku a odpoledne slavnost-
ní koncert s přednáškou ke 100. výročí založení naší církve a Československé
republiky v evangelickém kostele v Krucemburku. Dále nabízíme bohatý pro-
gram, včetně celodenního výletu, vycházek po okolí a zdravotního cvičení. 
Členové ČCE, jejichž jediným příjmem je starobní důchod, si mohou
požádat o příspěvek na pobyt na ústředí ČCE. 
Přijeďte strávit týden v přírodě, v příjemném prostředí a v milém spo-
lečenství. Těšíme se na Vás. 

proč máme rok 2018?
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Tak už je to tu znovu, ztratila jsem
náušnici. Nic hrozného pod slun-
cem. Ale přece, mé ucho je prázdné,
zrovna když pospíchám na důleži-
tou společenskou událost. Čas mi už
nedovolí hledat, ani si dát do prázd-
ného ucha zbylou náušnici - pozů-
stalého sirotka, z předchozího páru.
Kdepak asi je, náušnice-ozdoba?
Kdysi v dětství mi byly bez mé vůle
propíchnuté obě uši. Prázdné vidi-
telné dírky byly okamžitě provleče-
ny a ozdobeny a já od té doby už jen
náušnice ztrácím. Člověka napadne,
že zlatníci fungují jako to sklenářovo
dítě, stačí úchyt vyrobit méně pev-
nější a o další zakázku je postaráno.
Lidstvo samo, obzvlášť jeho křehčí
polovina chce vypadat dobře, při-
tažlivě. Přizdobuje se kde může.
Zlatnictví a šperkařství bylo výnos-
né řemeslo už dávno ve starověku.
Jen dítě z toho nemá rozum, zajíma-
jí jej jiné věci, než jeho vlastní vzhled
a krása. 
Shodou okolností jsem druhý den
otevřela namátkou Český studijní
překlad Bible ve 3.kapitole Izaiášova
proroctví. Zrak mi padl na slova:
"Panovník odstraní ozdobné nánož-
níky, čelenky a půlměsíčky, náušni-
ce, náramky... Začala jsem zvědavě
číst od začátku. Kapitola je nadepsá-
na "Hospodin soudí svůj lid". Líčí
dobu, ne nepodobnou době naší.
Čtu: "A dám jim mládence za kníža-
ta a budou jim vládnout uličníci. 
V lidu bude útlak - jeden bude dotí-
rat na druhého, každý na svého bliž-
ního; mládenec bude naléhat na
starce a bezectný na váženého." 
Čtu dále: "Svědčí o nich výraz jejich
tváře a svůj hřích oznamují jako
Sodoma -netají jej. Běda jim, protože
na sebe uvedli zlo. Ó můj lide! Tvoji
vůdcové vedou do bludu a směr
tvých stezek zmátli. Hospodin při-
stupuje k soudnímu procesu, po-
vstává, aby soudil národy." Je tu
zaznamenáno jeho slovo k těm v
moci postaveným, ale i k dcerám
sionským. Čtu že se dcery sionské
povyšují, chodí s nataženým krkem,
cupitavou chůzí, chřestí ozdobami a
svádějí očima. Přiznávám si, že i já
kolikrát chodím s nataženým krkem
i když nedělám to ostatní. Ale znám
to a vidím často kolem sebe, tu pro-
myšlenou rafinovanost mnohých
paní i dívek. Je tu zmiňován onen
den, kdy budou odňaty řízy a pent-

le, ozdoby, parfémy, zrcadla, náuš-
nice. Den očisty od pýchy a nečistot.
Dále to již pokračuje o nedobrém
konci těch, co se povyšují a spoléha-
jí na sebe a ne na Hospodina. Do-
mýšlivý pohled bude snížen. Skloní
se hrdost lidí, Hospodin sám bude
vyvýšen v onen den. 
V další čtvrté a páté kapitole se
mluví o ostatku lidu, který vyvázne
a jako varování je tu několik běd.
Čtu : "Běda těm, kdo jsou moudří ve
vlastních očích a před sebou samý-
mi rozumní. Běda hrdinům v pití
vína a mužům udatným v řezání
piva, těm, kdo kvůli daru ospravedl-
ňují ničemu a spravedlivým jejich
spravedlnost upírají. Běda těm, kdo
zlu říkají dobro a dobru zlo, kdo
pokládají temnotu za světlo a světlo
za temnotu, kdo pokládají hořké za
sladké a sladké za hořké." Všechna
ta slova nabádají lid Izraele, ale i nás,
kteří žijeme dnes, ke korekci našich
vlastních postojů. Vnášejí světlo i do
současnosti. 
První kapitola proroka Izajáše má
několik nadpisů: "Nevěrný, zbědo-
vaný lid, Bohoslužba bez pokání

Boha popouzí, Výzva k řešení situa-
ce, ohlášení soudu". Naše životy
jsou také bohoslužbou, aspoň u
obrácených věřících jí mají být.
Pořád se oháníme těmito slovy, jsou
k nám pronášena v kostelích i mod-
litebnách. Jenže: "Nepřinášejte faleš-
né obětní dary, nesnáším shromáž-
dění kde je zlo", slyšíme vážná slova
určená církvi. Nám všem." Umyjte
se, pročistěte se, odstraňte mi zkaže-
nost svých činů pryč z očí ; přestaň-
te páchat zlo. Naučte se konat dobro.
Hledejte právo, kárejte násilníka,
zjednejte právo sirotkovi a vdově",
znějí další apely. Ruku na srdce, dě-
láme to? Hledá se pravda a sprave-
dlnost? Nesnažíme se být přede-
vším korektní, neměříme dvojím
metrem? Nesvětí účel prostředky,
nezaměňuje se někdy pravda za lež? 
Tak jsem ztratila náušnici, ozdobu
docela malichernou a neužitečnou.
Po bezvýsledném hledání jsem pát-
rání po ní vzdala. Zato jsem nalezla
cenné poklady v Božím slově. Obje-
vila mnohé spojitosti s tím, co proží-
váme, i nadčasovou aktuálnost Bo-
žích výroků. Jsem ráda, že to Bůh 
s námi nevzdává a zaslibuje pomoc.
Izajášovo proroctví o narození Spa-
sitele Krista se již splnilo, stejně jako
Kristova zástupná oběť, o které nám
prorokuje 53. kapitola. Bez přijetí té-
to zástupné oběti za naše viny neob-
stojíme. Stejně jako bez pokání a ná-
pravy. Bez vedení Božím Duchem.
Vzpomněla jsem si na knihu Pří-
sloví, kde jeden verš říká, že je pro-
spěšnější mít v uchu hlas dobrého
rádce, než ozdobu ze zlata. 
Dnes ráno, když jsem tuto úvahu
začala psát, mi můj muž sdělil, že se
mu zdálo, že mou ztracenou náušni-
ci uviděl a našel. Co se zdá je sen,
pokrčila jsem rameny, vyrovnaná se
ztrátou. Za pár hodin, když jsem
brala pálivé papriky, uložené na bal-
koně, se dole v koutku pod nimi
zatřpytil stříbrný kov. Ležela tam
náušnice v celé své kráse a v mlž-
ném zimním sluníčku problesko-
val modrý a smaragdový barevný
akord. Poděkovala jsem Bohu za ni 
i za další ještě cennější nálezy. Za
tuto jeho lekci.

Marie Plotěná

Pokud vás název článku vyděsil, ani se vám nedivím. Zákaz dětské
práce je myslím takové novodobé dogma. Říkají nám to média, ve škole,
zákony hovoří jasně. A má to i svou logiku. Vždyť byly doby, kdy sku-
tečně děti těžce a za podřadnou mzdu musely fachat ve fabrikách místo
toho, aby chodily do školy a nebo si hrály. Až potud dobře. Ovšem jak
se říká, nic se nemá přehánět.
Doba pokročila a tak je obtížné dítě přihlásit na krátkodobou brigádu,
třeba s rodiči společně. Asi to nějak lze, ale je to stále těžší a pod 15 let
to hádám nejde téměř vůbec. Ne, že by malé dítě v praxi nemohlo sbí-
rat borůvky či jablka do výkupu, pokud samo chce a pokud to bere jako
hru, ale co kdyby si někde postěžovalo? Leckterá učitelka se pak může
ptát: „A proč to vůbec dělá. To jim rodiče těch pár kaček na sladkosti
nemohou věnovat?“ Situace je však právně možná i horší než realita.
Tuším, že dítě by nemělo nejen pomáhat rodičům v podnikání, třeba v
obchodě nebo v dílně či chlévě, ale ani v běžné domácnosti s domácími
pracemi či hlídáním sourozence. Práva dětí jsou přeci více než práva
rodičů. A hranice mezi hrou a donucením je tenká. Dospělí by správně
měli své malé ratolesti především vzdělávat a osobnostně rozvíjet a
neočekávat prospěch z toho, že si pořídili potomky.
Samozřejmě to píši trochu ironicky. Vzpomínám si však jak ještě asi tak
před 20 lety prohlásil před celým sálem vesnický starosta: „Haranti mají
makat, protože pak je přejdou roupy.“ A není divu. Doznívala taková ta
doba, kdy dítě ráno muselo třeba nakrouhat králíkům a odpoledne jít na
trávu, zatímco půl letních prázdnin pak strávilo hlídáním pole, aby
neshořelo. Pravda, mnohý, kdo něco podobného zažil, na to nevzpomí-
ná rád. Na druhou stranu snad každý druhý kluk se tehdy naučil dělat
s vrtačkou, kladívkem či pilou od táty, což se v životě někdy hodí.
Problémem dnešní doby někdy bývá jakoby pasivita některých mladých
dospělých, co se týče pracovního nadšení, tedy vyjma kancelářských či
manažerských profesí. Možná předpokládají, že ty jakoby horší manuální
práce časem zastanou roboti. Možná je to i důsledek výchovy. Bůh ví.
Boží přikázání výslovně zní: „Šest dní budeš pracovat!“ (Ex 20,9). Platí
to i na děti nebo neplatí? Písmo výslovně neříká, že děti pracovat mají.
Na druhou stranu Bible dětskou práci ani nezakazuje. Myslím, že co
svět světem stojí, bylo na uvážení rodičů, jaké povinnosti na děti nalo-
ží. Pochopitelně. Pokud děti máme rádi, nestaneme se jejich tyrany.
Přesto se však domnívám, že rodiče mají právo po dětech některé, např.
domácí či zahradnické práce vyžadovat.
Dalším aspektem dětských pracovních povinností je sociální jev, o kte-
rém se moc nehovoří. Všímám si toho spíše na západ od nás, nicméně
ani my nejsme v tomto ohledu úplně příkladní. Jde o dovoz levných
pracovních sil ze zahraničí. Kladu si otázku: „Proč se tak děje? Máme
opravdu málo práceschopných lidí a nebo se nám prostě jen nechce
makat?“ Zároveň doplňuji tuto úvahu o zamyšlení nad tím, zda nejsme
příliš pohodlní splácet stroje a technologie, když můžeme vykořisťovat
cizince z chudších zemí, kteří někdy mohou být levnější než použití
techniky. Nebo ne?
Moje babička často plela záhonky a vždycky říkala, že lenost je hřích,
protože prý zahálka plodí jen samou špatnost a zlo. Takže jsem musel
třeba trhat revíz, ovšem s vědomím sladké odměny v podobě polárko-
vého dortu právě s těmito červenými kuličkami. Přál bych si, aby naše
děti vyrůstaly s kladným vztahem k práci, neboť jsem přesvědčen 
o tom, že Hospodin nám pracovat uložil a že svoji víru můžeme vyjad-
řovat nejen svým srdcem a životem, ale i dobře a poctivě odváděnou
prací.

Ivo Kraus

dětská práce, proč ne?

jen podle plánu vševědoucí a vše-
mohoucí Bytosti. Toto je můj po-
slední a nejvyšší poznatek. Naučil
jsem se dvěma věcem: především,
že jsem veliký hříšník a za druhé,
že Ježíš je ještě větší Spasitel. Jsem
přesvědčen, že Bible je Slovem
Božím, napsaným skrze ty, které
On inspiroval. Studuji ji každý
den.“ „Žádné jiné učení není tak
potvrzeno, jak učení Bible.“

Blaise Pascal:
„Bez Ježíše Krista nerozumíme své-
mu životu ani své smrti, ani Bohu
ani sobě.“ „Lidi a lidské věci je
třeba znát, abychom je milovali.
Boha a božské věci je třeba milovat,
abychom je znali.“ „Jestliže člověk
není stvořený pro Boha, pročpak je
šťastný pouze v Bohu?“ 

Albert Einstein:
„Na celém světě je skutečně jen
jediné místo, kde není ani stopa
temna. Je to osobnost Ježíše Krista,
v něm se před nás Bůh postavil nej-
zřetelněji." „Čím více prohlubuji
vědu, tím víc věřím v Boha.“ 
Na otázku, zda uznává historické-
ho Ježíše, odpověděl: „Nikdo ne-
může číst Evangelia bez pocitu sku-
tečné přítomnosti Ježíše. Jeho osob-
nost pulsuje v každém slovu.“

Immanuel Kant:
„Bible je mým nejvzácnějším po-
kladem, bez něhož by ze mne byl
ubožák.“ „Bible je tím nejvzác-
nějším dobrem, jaké kdy lidstvo
okusilo.“

Stanislav Kaczmarczyk

Jako zlatý kroužek či ornament z čistého
zlata je moudrý karatel pro naslouchající
ucho. Př 25,12

náušnice

kdo je středem dějin?
Dokončení ze str. 2

Zájemcům o aktuální dění kolem zamýšleného znovuvzty-
čení mariánského sloupu i o historické souvislosti s tím
spojené jsou určeny pěkné a přehledné webové stránky: 

http://marianskysloup.com

Program Pietního shromáždění
v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

21. června 2018 od 17 h



Obvykle víme, co se traduje o vy-
stoupení kardinála Berana na II.
Vatikánském koncilu. Obvykle se
poví jen to, že napověděl potřebu
vyrovnat se s odkazem Mistra Jana
Husa. Spíše se nevědělo, že se dotkl
i násilné rekatolizace. Již delší dobu
jsem se snažil opatřit plný text jeho
výpovědi. Nepomohl mi ani přítel,
který v Římě studoval; buď nemohl,
nebo nevěděl. Obsažný text jeho řeči
přinesly až nyní Lidové noviny pod
titulem: „Beranova řeč na koncilu:
Svědomí a hřích.“  V textu zřejmě 
s jednou naznačenou (…) vynecháv-
kou. O autoru zveřejnění pod znač-
kou „dom“ se můžeme jen dohado-
vat. Podobně pozoruhodný byl 
v Lidových novinách také rozhovor
s emeritním biskupem plzeňské die-
céze Františkem Radkovským. Při-
pomněl, že kardinál Beran exkomu-
nikoval s komunisty spřaženého
kněze Josefa Plojhara, který byl v le-
tech 1948-1968 ministrem zdravot-
nictví v jejich vládě. Dále Radkovský
ohledně důrazu na svobodu svědo-
mí zdůraznil, že Beran v souvislosti
se svobodou svědomí uvedl jako
příklad, že katolická církev v naší
zemi dosud trpí špatným obrazem,
který vznikl během násilné rekatoli-
zace a v souvislosti s upálením Jana
Husa. Byl to podle něj velký čin,
srovnatelný s tím, co dělá nyní pa-
pež František. 

Jan Kašper

bErAnovA řEč nA koncilu: 
svědomí A HřícH
„V Písmu svatém se jasně praví: 
Co nevychází z přesvědčení, to je 
z upřímného svědomí, je hříšné“.
Kdo tedy hmotným, nebo duševním
nátlakem někoho nutí, aby jednal
proti svému svědomí, uvádí ho do
hříchu proti Bohu.
Tyto zásady potvrzuje i zkušenost.
A zde se pokorně odvažuji vydat
své vlastní svědectví. Od chvíle, kdy
byla v mé vlasti radikálně omezena
svoboda svědomí, byl jsem svěd-
kem těžkých pokušení, která pro

mnohé tento stav přinášel. U celého
svého stádce, dokonce i mezi kněží-
mi jsem pozoroval nejen vážné
ohrožení víry, ale také velmi těžká
pokušení ke lži, k přetvářce, a k ji-
ným mravním neřestem, která snad-
no kazí lid, nemá-li pravou svobodu
svědomí. (…) Vždy a všude útisk
svědomí u mnoha vyvolává pokry-
tectví. A můžeme snad říci, že po-
krytectví víru okázale předstírající
církvi více škodí než pokrytectví
víru skrývající, které je dnes ovšem
více rozšířeno.
Tak se zdá, že i v mé vlasti katolická
církev stále trpí pro to, co bylo v mi-
nulosti jejím jménem vykonáno
proti svobodě svědomí, jako bylo 
v 15. století upálení kněze Jana Husa
nebo v 17. století vnější donucení
velké části českého národa, aby zase
přijal katolickou víru podle zásady
cuius regio, eius religio, jež byla
uplatňována. Světská moc, i když
chce sloužit katolické církvi, nebo to
aspoň předstírá, ve skutečnosti tako-
vými činy způsobuje trvalou skry-
tou ránu v srdci národa. Toto trau-
ma brzdilo pokrok duchovního
života a nepřátelům církve poskyto-
valo a poskytuje lacinou látku k agi-
taci. 
Tak nás tedy i dějiny napomínají,
abychom na tomto koncilu zásadu
náboženské svobody a svobody svě-
domí vyhlásili jasnými slovy a bez
výhrad, které by pramenily z opor-
tunistických důvodů. Jestliže se tak
stane, a to i v duchu pokání za hří-
chy v této věci dříve spáchané, mo-
hutně vzroste autorita naší církve 
k prospěchu národů. 
Také ti, kdo dnes utlačují svobodu
svědomí ke škodě církve, budou tím
zahanbeni; tato spásonosná hanba
by mohla být jakýmsi počátkem
toho, že se vzpamatují. A tento náš
sněm bude mít větší mravní sílu,
aby se s větší nadějí na úspěch zastal
pronásledovaných bratří. Proto vás,
ctihodní bratři, žádám, abychom
důraznost tohoto prohlášení ne-
zmenšovali a potom abychom k zá-

věru prohlášení připojili tato či po-
dobná slova:
Všechny národy tohoto světa kato-
lická církev naléhavě prosí, aby zá-
sadu svědomí účinně rozšířili na
všechny občany, tedy i na ty, kdo
věří v Boha, a aby přestaly jakýmko-
liv způsobem utiskovat nábožen-
skou svobodu. Buďtež co nejdříve
osvobozeni všichni kněží i prostí
věřící, kteří jsou ještě po tolika letech
stále ve vězení pro svou nábožen-
skou činnost, třebas i pod různými
záminkami. Biskupům a kněžím,
kterým se v tak velké míře zabraňu-
je vykonávat jejich úřad, budiž do-
voleno, aby se zase ujali duchovní
správy svých věřících. Kde je církev
nespravedlivými zákony vydána na
milost zvůli úřadů sobě nepřátel-
ských, tam budiž obnovena její
vnitřní samospráva a budiž usnad-
něno její spojení se stolcem Petro-
vým. Ať přestanou překážky dosáh-
nout kněžství nebo řeholního života.
Duchovním řádům a kongregacím
bratří a sester budiž dovolen společ-
ný život. A konečně všem věřícím
nechť je zajištěna účinná svoboda
vyznávat víru, zjevené pravdy šířit a
vykládat a ve své víře vychovávat
děti. Tak vykonáme pravé dílo míru,
v naší době nanejvýš potřebné.“
Toto prohlášení nakonec k závěrům kon-
cilu připojeno nebylo.

co řekl kardinál beran na koncilu?

inzerce
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Z ničeho se nedá udělat nic, na tuhle pravdu vám každý kývne, ovšem
platí zas jen pro lidi, z bible totiž víme, že Pán Bůh stvořil na počátku všec-
ko z ničeho, a to pouhým slovem, prostě řek’ a stalo se podle jeho slova, a
kdo vidí dnešní počítačovou techniku a pokrok v lidském důmyslu, jistě
tuší, že to nejsou slova fantastova.
Při vyučování jsem si prvně všim’, jak si dítě samo nabírá z nabízené
moudrosti a z ničeho se stává zralým člověkem, proto mě těšilo učit a
pozorovat dětský svět a vkládat do něj semínka budoucnosti, i když to mé
nedokonalé sázení bylo na hony vzdáleno dokonalosti, jak jsem se o tom
sám mohl přesvědčit.
Vykládal jsem dětem o stvoření podle knihy Genesis a pro názornost, aby
viděly jak Bůh tvořil, jsem ve třídě zhas’, jedno dítko jsem postavil k vypí-
nači a pověřil je Boží mocí, druhý žáček stál v lavici v roli Hospodina a do
té tmy tmoucí pravil - Budiž světlo! - načež „moc Boží“ otočila vypínačem
a v tu chvíli se místnost rozzářila a děti se roztleskaly a napříště se uchá-
zely o možnost zahrát si v ukázce a už nikdy nezapomněly, jak rychle se
odehrávalo stvoření světla. 
Při zkoušení jsem se těšil na sklízení pedagogických plodů, a skutečně,
když jsem vyslovil dotaz, jak vzniklo světlo, vystřelily nad hlavy školáků
desítky rukou a vyvolané dítě se zpříma postavilo a střelhbitě ze sebe
vysypalo - Na počátku byla tma nad propastí a Bůh řekl: Rozsviť! - a mně
se v tu chvíli orosila skla brýlí a hned jsem si vzpomněl na svého kateche-
tu, kterého jsem kdysi, bylo to ještě v době socialismu, přived’ já do
podobných rozpaků, když se mne ve čtvrté třídě zeptal - Koho Ježíš
vyhnal bičem z chrámu? - a já sice nejistě, ale hlasitě odpověděl - Komu-
nisty - a katecheta si mnul bílou bradku a pak mě pohladil a pravil - V té
době ještě komunisti nebyli - a usmíval se při té představě tak nějak zasně-
ně, ale rodiče se mé odpovědi zděsili a měl jsem od nich poručíno mlčet o
všem, co doma slyším a neplést si už nikdy zákoníky s bolševiky.
Tyhle moje vzpomínky se už dávno proměnily v nic, ale já vám je přesto
z ničeho poskládal do dnešních řádků; třeba vás přivedou k tichému
zamyšlení a k radosti z Božího stvoření, přátelé a svědci mého tak trochu
nepovedeného biblického doučování.

Jan Schwarz 
(z knihy Tajemné dveře do domu Bible, 

vydalo Beta books nakladatelství Alfa r. 2010)

ByDLENí NA DOBříšI - k dlouhodo-
bému pronájmu nabízíme od 1. 10.
2018 vilku (byt 5+1) se zahradou.
Nabídka platí předně zájemcům o
aktivní členství v místním sboru
ČCE. Tel.: 603 578 108, 
e-mail: sammyhej@gmail.com.

č. 4

Z ničeho

Dne 11. května 2018 se konalo druhé zasedání XXXII. řádného synodu
Slezské církve evangelické a. v. v Diakonickém a vzdělávacím centru
Vladislava Santariuse v Českém Těšíně. Synodu se zúčastnili delegáti
všech sborů církve, členové Církevní rady a hosté. 
Motto synodu znělo „Mládež SCEAV ve světě, nikoliv ze světa.“ Krát-
kou reflexí biblického textu z Janova evangelia 17,15 „Neprosím, abys je
vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého“ předseda synodu Mgr. Jiří
Chodura zasedání zahájil.
Biskup Mgr. Tomáš Tyrlík představil zprávu ze života církve za rok
2017 s obrazovým doprovodem.
Zprávu z hospodaření církve za rok 2017 přednesla ekonomka církve
Ing. Alena Kukuczová. Zprávu revizní komise přednesl její místopřed-
seda Arnold Macura. Materiál „Pomoc ekonomicky slabším sborům“
představil církevní rada Vladislav Blahut. Strategické oblasti církevní
rady na období 2018 – 2022, které vypracovala církevní rada, představil
biskup Mgr. Tomáš Tyrlík.
Synod rovněž zvolil nové představitele církve. Kurátorem byl zvolen
současný církevní rada Vladislav Blahut, na jeho místo v Církevní radě
postoupil náhradník Daniel Szmek. Místokurátorem církve byl zvolen
Arnold Macura. Neordinovaným členem Církevní rady byla zvolena
ekonomka církve, Ing. Alena Kukuczová. Náhradníkem neordinované-
ho člena Církevní rady byla zvolena Mgr. Ilona Bužková.
Zprávu z činnosti Slezské diakonie přednesla její ředitelka Mgr. Zuzana
Filipková, Ph.D. a představila především novinky ve službě Slezské dia-
konie.
Pastor bystřického sboru SCEAV Mgr. Roman Raszka synodu předsta-
vil záměr bystřického sboru založit Církevní mateřskou školu a zdůraz-
nil výzvy s tímto projektem související. Synod rozhodl o podpoře toho-
to projektu.
Synod přijal vypracované memorandum na podporu čínských křesťanů,
kterým byl zamítnut azyl v ČR.

Bc. Tomáš Samiec, tiskový mluvčí SCEAV

tisková ZprávA Z druHéHo ZAsEdání
xxxii. řádnéHo synodu slEZské církvE EvAngElické A. v. 

v čEském těšíně 11. květnA 2018

Biskup František Radkovský


