
"obrAťte Se!"  
ezechiel 14,6

Do neklidné doby, které vládne
strach z větších a vlivnějších – ať už
jde o mocenskou politiku velkých
národů a jejich armád nebo mediál-
ní masáž propagandy a různých fa-
ke news – hlásá prorok Ezechiel vě-
řícím zneklidňující zprávu: „Obrať-
te se a odvraťte se od svých bůžků“
(Ez 14,6). Jeho hlazení proti srsti

nepřichází vhod. Jak je necitlivé a
málo empatické! Nejistí předáci
usedají před prorokem, aby slyšeli
slovo Hospodinovo. Jako židovští
exulanti v Babylonii zažívají jednu
z největších katastrof dějin svého
národa. Špatná rozhodnutí svých
vlastních vůdců odnáší na vlastní
kůži. Svírající kleště tehdejších vel-
mocí, jež rozhodují o osudu malých
národů (podobně jako zažilo Čes-
koslovensko v roce 1938 a 1968) je
opět sevřely. Deportováni do cizi-
ny se učí žít s jinými zvyky, kultu-
rou a jinými bohy, zatímco z rodné
země přichází další zlé zprávy.    
Přichází advent 2018 a i my dnes
máme svých starostí dost, než aby-
chom museli poslouchat, jak nás
kdosi volá k obrácení a pokání.
„Vnesli jste modly do svých srdcí“
(Ez 14,7) a nasloucháte falešným
prorokům (9-10), promlouvá žárli-
vý Bůh. Kde ale vzít chuť řešit mod-
lu své oblíbenosti, modlu ve svých
dětech, v našem blahobytu či oba-
vu žít z pravdy a víry, když je tolik
důležitějších věcí, o které je třeba se
postarat? Největší zápas se nako-
nec vede o naše srdce (Př 4,23). Po-

dobně Jan Křtitel a Ježíš jakoby bez
empatie volají své soukmenovce
pod římskou nadvládou: „čiňte po-
kání, věřte evangeliu“ (Mk 1,15).
Když pro sebe nezaslechneme slo-
vo, budeme ponecháni napos-
pas svým bůžkům a modlám (Ez
14,4b.10; Ř 1,24a). To bude jeho
soud, jeho „odvrácení se“ od nás.
Jak ale biblisté správně pozname-
návají, lidskému obrácení (hebr.
šúv) k Bohu předchází vždy Bo-
ží laskavé obrácení se k nám
(Ex 32,12!). Bohem následně ozná-
mená slova soudu jsou tak pořád
milostivou (jakkoliv důraznou)
výzvou: „mluv se mnou!“ (14,4a).
To, že k Izraelcům - a skrze Ježíše
Krista i dnes k nám – promlouvá
nekompromisní Slovo Hos-podino-
vo, je projev jeho milosrdenství (Ez
14,11b). Výzva k obrácení je zřejmě
jedinou správnou terapií do doby
vyvolávající jak obavy, tak i spoko-
jenost sama se sebou. „Obrať mě,
chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine,
jsi můj Bůh“ (Jr 31,18). 
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poselství k první adventní neděli

J 5,19-30; Mt 9,18-26
Na co se asi mělo kázat poslední
neděli před vánočním obdobím?
Výběr textu podle starocírkevních
perikop nás možná překvapí: vzkří-
šení děvčete a jedno uzdravení. Proč
asi padla volba právě na tento oddíl?
Vzkříšení je přece téma Velikonoc!
Ježíš učí, uzdravuje, povolává k ná-
sledování - a to i takové hříšníky,
jakými byli celníci. Pověst o něm se
rozšířila po celé krajině. Jdou za ním
zástupy, vytváří se také skupina

učedníků. Ale farizeové a zákoníci
jsou neklidní. Zase jedna škodná 
v revíru. Zase jeden sektář! 
Ježíšovo působení lidi rozděluje.
Někteří jsou nadšeni. To jsou větši-
nou ti obyčejní, nevzdělaní. Jiní patří
jen mezi zvědavce; ti by šli za kaž-
dým kouzelníkem, který umí ošidit
zákony (přírodní či finanční) a roz-
dává koblihy. Ale vzdělaní a zbožní,
kteří tvořili elitu národa a jádro chrá-
mového kultu, jsou podrážděni.
Hladinu čeří jeden blouznivec - vy-

volává srocování lůzy, provokuje
Římany. A stále víc odvádí lid od
pravé zbožnosti.
A tu najednou za Ježíšem jde před-
stavený synagogy. Ne však proto,
aby mu něco zakazoval. Přichází 
s prosbou. Říká: Má dcera zemřela.
Ale pojď, vlož na ni ruku a bude žít.
Je to nečekané. Představený synagó-
gy a taková prosba! Řekneme si:
Když je někdo zaskočen nemocí, se-
vřen strachem, chopí se každé nadě-

vzkříšení dcery Jairovy

Dokončení na str. 2

Možná se někdo z čtenářů zeptá, proč nad onou historkou o mohovitém
muži, zajímajícím se o spásu své duše, chceme uvažovat v podání evan-
gelisty Marka, a ne Matouše nebo Lukáše. Ti stejnou perikopu přece také
mají, byť sotva znatelně pozměněnou. Důvod právě této volby brzy
vysvitne. Příběh byl již nesčíslněkrát předmětem kázání. Zdůrazňuje se,
že muž byl Ježíši sympatický. Vždyť zachovával od své mladosti všechna
přikázání, jež mu Ježíš citoval, aby si ho otestoval. Konec příběhu je
ovšem smutný: Ježíšovy nároky jsou pro onoho člověka nepřijatelné, při-
kládá přílišnou důležitost svému velkému majetku. Sklíčen odejde. 
Dobrého mistra nemůže následovat, i když by rád. "Přišlo by mi natvrdo
skočiti." Tak to po staletích řekne Jan Rokycana, když je vyzýván, aby se
vzdal své vysoké funkce a odešel s bratřími z Prahy do Kunvaldu násle-
dovat Ježíše Krista. Potud by na celé věci nebylo nic, co nejsme zvyklí 
v tomto evangelijním vyprávění vidět, nebýt toho, že když Ježíš vypočí-
tává šesté až deváté - podle protestantského počítání - přikázání Desatera,
připojuje ještě jedno navíc: "neoklameš" (kralický překlad), "nebudeš
podvádět" (první latinský překlad, tzv. Vulgata, a český ekumenický pře-
klad, "nebudeš okrádat" (Luther), případně "nezadržíš mzdu" (tak nás
informuje český ekumenický překlad pod čarou). Asi tušíme, proč Ježíš o
tuto položku Desatero obohacuje: má před sebou bohatého člověka, pod-
nikatele, zaměstnavatele. A takoví lidé, tehdy jako dnes, jsou k podobné-
mu jednání náchylní. Zákony trhu jsou neúprosné, rentabilita, konku-
renceschopnost jsou příkazem číslo jedna. Největší částí nákladů, to ví
každý, jsou mzdy. Lidská práce je drahá, zde se dá nejlépe ušetřit.
Co vedlo skupinu překladatelů, aby jako jinou možnost překladu uvedli
"nezadržíš mzdu"? Je to sloveso řeckého originálu Markova evangelia,
sloveso umožňující různočtení: "aposterein". Nalezneme je totiž jednak 
v proroctví Malachiášově (Mal 3,5) - "K vám pak přikročím s pomstou a
budu rychlým svědkem proti kouzelníkům a proti cizoložníkům a proti
křivopřísežníkům i proti těm, kteří s útiskem zadržují mzdu námezdní-
ka, vdově a sirotku a příchozímu křivdu činíce nebojí se mne, praví Hos-
podin zástupů"), jednak v Epištole Jakubově (Jk 5, 4 - "Aj, mzda dělníků,
kteří žali krajiny vaše, při vás zadržená, křičí a hlas volání ženců v uši
Pána zástupů vešel"). Jak vidíme, v obou případech jde o zadržení mzdy.
Řekl bych, že Ježíš, když speciálně zdůrazňuje nepřípustnost takovýchto
praktik, hovoří až nepříjemně adresně i k dnešku, a možná zejména 
k dnešku. Konec konců, i kdybychom se přiklonili k výrazu "nebudeš
podvádět", nebylo by to o nic méně aktuální.
A ještě jedno vysvítá z tohoto Ježíšova "jedenáctého přikázání". Je důka-
zem Božího synovství Ježíše Krista, jestliže s takovou suverenitou, s tako-
vou autoritou rozšiřuje Desatero ještě o jednu další položku. 
Nikdo ze smrtelníků by se toho nemohl odvážit.

Jaroslav Kraus, Mariánské Lázně

Ježíšovo jedenácté přikázání
(Mk 10,17-22)

Vzpomenout na ty, kdo zemřeli při dopravních nehodách, a vyjádřit soli-
daritu s utrpením jejich blízkých a dalších, kdo nesou dlouhodobé dopady
neštěstí na silnicích – to jsou hlavní cíle již tradičního řetězce pietních
aktů a bohoslužeb. Lidé a organizace v České republice se společně připo-
jují ke Světovému dni obětí dopravních nehod již 25 let, který Světová
zdravotnická organizace vyhlašuje vždy na třetí neděli v listopadu a 
v letošním roce připadl na 18. listopad. 
Symbolický řetězec zahájil pietní akt u Památníku obětí dopravních nehod
u 0. km dálnice D1 v Praze 4 na Chodově, který organizovali členové a
spolupracovníci Českého sdružení obětí dopravních nehod. V západních
Čechách proběhla za účasti zástupců křesťanských církví z regionu eku-
menická bohoslužba na památku obětí dopravních nehod v naší dosud
jediné dálniční kapli na dálnici D5 u Plzně (na obr.) O týden později, v
neděli 25. listopadu řetězec zakončila ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele v Moravské Chrastové. 
Světový den obětí dopravních nehod slaví letos 25. narozeniny. Chce podpořit společenské uznání ztráty a bolesti pozůstalých po
obětech nehod a přispět k tvorbě globální kultury silniční bezpečnosti. Nehody na silnicích si podle Evropské federace obětí doprav-
ních nehod (FEVR) za čtvrtstoletí jejich veřejného připomínání vyžádaly více než 30 milionů mrtvých a více než bilion zraně-
ných. „Vrátit čas nedokážeme. Vrátit životy neumíme. Ale můžeme při sobě stát, navzájem si pomáhat a vědět, že nikdy nejsme
sami. Ani v těch nejhorších chvílích, kdy bolí i dýchat. Hodně věcí nemůžeme, ale být tu pro sebe navzájem, ano,“ říká spoluza-
kladatelka sdružení Plzeňská zastávka Mirka Šimková, která sama před devíti roky přišla při autonehodě o manžela.

(red)

AktuAlitA: 25 let Světového dne obětí doprAvních nehod



je. I soudruzi jezdili do Sušice za
páterem Františkem Ferdou, když je
postihla těžká nemoc. Nejdřív ho
devět let věznili, pak ho prý vozili i
do Moskvy, když už si doktoři ne-
věděli rady. Holt, v nesnázích se i
pohan rozpomene na Boha. 
Jenže představený synagógy není
vypočítavý sobec. Trpí. Přichází a
klaní se. Vyjadřuje úctu, jaká se
vzdává Bohu, božské autoritě. Jak je
to možné, že on, představitel tradič-
ní víry v Boha svých předků, proje-
vuje náboženskou úctu právě tomu
Ježíši, kterého židovstvo odmítalo?
Odpověď může být jen jediná. Tak
jak to později napsal apoštol Pavel:
Víra je ze slyšení.
Slovo pravdy otvírá lidské srdce,
rodí nás. Byli jsme zplozeni slovem,
které jsme slyšeli, které způsobilo
převrat v našem životě. Proto jsme
dnes tady. Proto se ke Slovu jako
moci Boží vracíme, protože chceme
z té síly žít, protože to slovo je Duch
a život.
I představený synagogy v Ježíšově
městě byl mocí slova zasažen. Slyšel
a uvěřil, že Ježíš může být i pro
něho. Ale on jde ještě dál. Uvěřil, že
Ježíš je Pánem života, že vládne i
nad smrtí!
Ptali jsme se, proč právě tento text
slouží po staletí jako základ kázání
na tuto neděli. Proč? - Copak může
být větší vyznání než to, které vidí-
me u tohoto zlomeného otce? Že
totiž Ježíš dává život? Že v Ježíši je
taková moc života, pro kterou ani
smrt nic neznamená?… (V něm byl
život a ten život byl světlo lidí. To
světlo ve tmě svítí a tmy ho neob-
sáhly… znějí nám v mysli slova ze
začátku Janova evangelia.) Těsně
před adventem míříme k vrcholu, 
k absolutnímu vrcholu víry. Tím je
vyškrtnutí pojmu smrt z našeho
slovníku. K Ježíši se smrt nehodí.
Smrt ve spojitosti s Ježíšem ztratila
význam. Je jen život a vzkříšení. 
Jak to mohl vědět zástupce židov-

stva? Asi bychom měli na chvíli
skoncovat s tímto druhem třídění.
Žid, pohan, křesťan. Jaký to má
smysl! Jak můžeme věřit v Boha a v
Ježíše Krista my, nedávno ještě
pohané? Přesně tak, jak mohl věřit i
představený synagógy v Nazaretě.
On i my jsme byli tím novým posel-
stvím zasaženi, strženi duchovní
mocí, která k nám prorazila a všech-
ny naše jistoty i strachy obrátila na-
ruby.
Ježíš vstupuje do domu zesnulé
dívky. Pohřební mumraj, spousta
lidí, připravují se muzikanti. Ježíš
ale neskloní pietně hlavu. Udělá
něco nečekaného. Vyžene ty davy 
z baráku se slovy: Ta dívka nezem-
řela, ale spí. Lidé se smějí. To si
může myslet jenom blázen! Pokud
někdo nedýchá, tak nespí. Je mrt-
vý… Ale Ježíš si nemyslí, že dívka
zemřela. On to ví. Vezme dívku za
ruku a ona vstane! -  Je to možné?
Co to má znamenat?… Tak se ptá-
me a tak se bude ptát snad každý
čtenář evangelia. Jakoby to evange-
listé tušili. Nabízejí vysvětlení. Do
prvního děje vkládají nový příběh.
Na cestě k zesnulé se k němu zeza-
du přiblížila těžce nemocná žena. 12
let trpěla krvácením… Ta nemoc je
sama o sobě zlá. Ale v té době to
bylo mnohonásobně horší. Takové
krvácení ji vylučovalo z Božího lidu.
Byla tím pro život na zemi i pro
život na nebi odepsaná. Zatracená. -
Tajně se přiblížila k Ježíšovi. Chtěla
se ho dotknout, alespoň jeho pláště.
Doufala, že na ni něco z té Ježíšovy
moci přeskočí. Slyšela o tom, doufa-
la. Riskovala nesmírně. Riskovala,
že když to praskne, rozzlobí se na ni
úplně všichni! Muži kolem i Ježíš
sám. Odepsal ji Bůh, pošlapou lidé.
Je nečistá, svým dotykem znečistí 
i tohoto učitele. Možná ji zmlátí.
Vždyť je to stejné, jakoby mu pově-
sila na krk mrtvolu! Riskovala, ale
už nemohla jinak. Byla to její posled-
ní naděje. Přistoupila a dotkla se
tajně Ježíšova pláště. Ale co se stalo?

Místo hromů-blesků zasvítilo slun-
ce. Z Ježíše vyšla síla, která ji uzdra-
vila! Zvláštní je, že ve chvíli onoho
přeskočení jiskry Ježíš sám nic nedě-
lá. Jak je to možné? Není to nějaký
nesmysl?
Musíme přiznat, že některým vě-
cem rozumíme pramálo. Ale hledá-
me význam Božích činů. To platí i o
situaci uzdravení této ženy. Nemoc-
ná sáhne na Ježíšův plášť. Jakoby
nastal výboj a ona je zdravá!...  Čte-
me Bibli nebo učebnici fyziky? Jis-
těže Bibli. A co si z toho máme vzít?
Ten příběh nám říká, že skrze Ježíše
jedná Bůh. A že ten, kdo vsadí na
Ježíše, kdo na něj upne celou svou
naději, potkává Boží uzdravující
moc. (Otec dal Synu veškerou moc
na nebi i na zemi.) Žena věřila, že
Ježíš sám je tou mocí. A tato víra ji
otevřela dveře pro akt záchrany. A o
to tady jde na prvním místě. O nic
menšího než o záchranu pro Boha, o
spasení.
My, jako moderní lidé obklopeni
elektrospotřebiči, si nad těmito řád-
ky okamžitě řekneme: No jo, tak
probíjí pračka! A nacházíme pro to
potvrzení v Markově i Lukášově
evangeliu. Ve stejném příběhu tam
Ježíš řekne:  Kdo se mne dotkl? Vy-
šla ze mne síla… Jenže musíme číst
dál. Ježíš se obrátil a uviděl ji. A řekl
jí: Buď dobré mysli, dcero, víra tvá tě
zachránila… Tímto výrokem končí
Matouš vložený příběh, kterým vy-
světluje, co se vlastně stalo i při pro-
buzení zesnulého děvčete. Nemoc-
nou ženu spasila víra. A právě o
víru jde i u otce. Víra otce otevřela
cestu k záchraně i pro jeho dceru!
S Ježíšem přichází Bůh. A ujímá se
toho, kdo se za ním vydá. Jako vyvr-
cholení církevního roku má zaznít:
Smrt dovládla, už je jen usínání!
Ježíš nás  bere za ruku a my vstává-
me... Není to bláznovství? Je. Ale i
zde platí, že bláznovství Boží je
moudřejší než lidé... Náš život skryt
je s Kristem v Bohu. 

Marian Šusták

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
výhrAdA SvědoMí Se vrátilA do AMerické legiSlAtivy
Za “vítězství zdravého rozumu” označili američtí biskupové novou právní
úpravu, kterou Trumpova administrativa znovu zavádí výhradu svědomí 
z náboženských a etických důvodů. Prohlášení podepsal předseda Biskup-
ské konference Spojených států, kardinál Daniel DiNardo, a arcibiskup Jo-
seph Kurtz, předsedající Výboru pro náboženskou svobodu při této konfe-
renci. "Jsme vděčni za toto rozhodnutí, protože lidem s upřímným nábo-
ženským či morálním přesvědčením dovoluje nepodílet se na potratech či
sterilizaci", stojí v prohlášení amerických biskupů. Nová regulace dává
náboženským, vzdělávacím a zdravotnickým institucím možnost žít svoji
víru a pomáhat druhým bez obav, že budou trestány federální vládou.
Podle amerických biskupů nové předpisy znamenají zároveň návrat nábo-
ženské svobody, ve shodě s prvním dodatkem americké ústavy a dalšími
platnými zákony. Jde již o druhé rozhodnutí tohoto druhu po rozšíření
výhrady svědomí na antikoncepční prostředky v říjnu loňského roku. Bis-
kupové tehdy prohlásili, že tato změna napravuje anomálii, k níž nikdy ne-
mělo dojít a která by se neměla opakovat. Nová regulace vztahuje výhradu
svědomí nejen na organizace náboženského rázu, ale zahrnuje také nezis-
kové organizace a malé podnikatele, kteří mohou nyní z morálních důvodů
neprovozovat služby navrhované americkým ministerstvem zdravotnictví.

www.cirkev.cz

Útok nA Modlitební Setkání v indii
Křesťané, kteří se 1. listopadu účastnili modlitebního setkání letničních křes-
ťanů, byli napadeni davem více než 100 hinduistických radikálů. Útok se
konal v městě Hubli, které se nachází ve státě Karnataka. Podle organizace
International Christian Concern byli svědky útoku místní policisté, kteří ale
vůbec nezasáhli, informuje express.co.uk.
Arjun Hattimatur utrpěl vážné zranění hlavy, když ho radikálové udeřili a
nechali ho několik hodin krvácet, než mohl vyhledat lékařskou péči. „U nás
prostě nic nefunguje, protože jak média, tak policie se staví na stranu útoč-
níků,“ uvedl Hattimatur.
Jen několik dní po útoku byl při vedení nedělní bohoslužby napaden hind-
skými radikály pastor Srikanth Durgappa. Útočníci jej bili a odtáhli po sil-
nici na místní policejní stanici, kde byl dále napaden důstojníky. Radikálové
obvinili pastora z podplácení hinduistů, údajně jim nabídl peníze a dary,
aby se obrátili na křesťanství. Pastor Srikanth byl zadržen až do večera a po
propuštění byl varován policií, aby ve vesnici už neorganizoval modlitební
setkávání. Podle studie společnosti Aid for the Church in Need, charity,
která pomáhá pronásledovaným křesťanům po celém světě, se věřící potý-
kají s rostoucí vlnou násilí po volbách v březnu roku 2017. Mnoho útoků je
považováno za politicky motivované.

www.krestandnes.cz

ruSká tAJná SlužbA znovu udeřilA nA JehoviSty, nyní nA kryMu
Agenti ruské tajné služby FSB provedli v noci z 15. na 16. listopadu domov-
ní prohlídky v desítkách domů a bytů ve městě Džankoj na severu anekto-
vaného poloostrova Krym. Prohlídky se podle ruských médií uskutečnily u
nejméně třech desítek podezřelých z členství v náboženské společnosti
Svědkové Jehovovi, která je v Rusku považována za extremistickou organi-
zaci. Loni její působení ruské úřady zakázaly.
Agenti FSB mimo jiné zatkli Sergeje Filatova, který stál v čele místní obce
jehovistů, oficiálně existující v letech 2015 až 2017, uvedl server Krym.Realii.
Dodal, že místní ruská televize Vesti Krym označila akci za nejmohutnější
zátah na extremisty na poloostrově. Místní jehovisté prý byli koordinováni
z centra v ukrajinském Charkově, a to prý naznačuje, že „možná byli nějak
propojeni s ukrajinskými tajnými službami“. Při prohlídce u jejich vedoucí-
ho se našla „extremistická literatura“ a příručky pro verbování nových
členů. Ve stejném týdnu ruské úřady zadržely 16 jehovistů v Novosibirsku,
připomněl server Newsru.com. Svědkové Jehovovi mají v Rusku přibližně
175000 členů. Nejvyšší soud ale organizaci zrušil na návrh ministerstva
spravedlnosti, které ji v srpnu téhož roku zařadilo na seznam zakázaných
organizací, likvidovaných za extremismus.

www.krestandnes.cz

vzkříšení dcery Jairovy
Dokončení ze str. 1

S radostí děkujme Bohu Otci, kterýž hodné nás učinil účast-
nosti losu svatých v světle, kterýž vytrhl nás z moci temnosti,
a přenesl do království milého Syna svého, v němž máme
vykoupení skrze krev jeho, odpuštění hříchů, kterýž jest obraz
Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření.

Ko 1,12-15 
Nejen o nedělích zvěstujeme evangelium Pána Ježíše
Krista. Kdo v něho uvěří, zhodnotí svůj život. Apoštol
Pavel usoudil mezi svými posluchači nic jiného neumět
než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného (1 K 2,2). Ukři-
žovaný dárce hodnotnějšího života? Zní to paradoxně.
Celým naším rokem se nese veliký paradox té první
neděle velikonoční: Zbožní křižují Božího člověka. Rou-
hal se. Rouhal se tomu, co vzývají. Ukřižovaný zemřel.
Zemřel a hle, je živý. Vstal z mrtvých. Hrob je prázdný a
mnozí věrohodní svědčí, že jej, oslaveného Boha mezi
námi, viděli, jeho rozedraného těla se dotýkali, oslovil
je... kdysi.
Dál dnes všecko tíhne k neuspořádanosti a smrti. Jak
tedy svou mocí duchovně neživé oživuje k hojnějšímu
životu? A jak se věřící v něho stávají oživením druhých
(J 4,14; 7,28)? Jak se účastníme dědictví svatých ve svět-
le? A vůbec jak působíš, že věříme?
Jsi počátkem, Bože Kriste. Ty sis s námi začal. Ty v nás
působíš, že jsme tě v této své chátrající časnosti poznali a
že tě potřebujeme. Den ode dne obnovuješ, k čemu jsi
nás probudil, náš duchovní život (2 K 4,16), a při skon-
čení nás vedeš přes práh časnosti k vytouženému setká-
ní s tebou v Otci, a s Otcem v tobě, jejž nevidouce milu-
jeme. S apoštolem Petrem svědčíme o nevýslovné rados-
ti ze završení víry ve spasení duší (1 P 1,8). Jak se to děje,
že se nám dostává takového potěšení? Inu, přátelé jak
vůbec přicházíme vědomě k životu, který nepochybně

žijeme? Kdo si vzpomene, jak se narodil? (Ž 139,16)
Apoštol Petr si uvědomuje a radostně prohlašuje změnu
nejen názoru a vědění: Bůh nás znovu zplodil, znovu
nás stvořil do živé naděje skrze vzkříšení Ježíše Krista 
z mrtvých. V něm jsme své bezbožnosti zemřeli a
navzdory chřadnutí svého těla se den ze dne duchovně
obnovujeme (2 K 4,16n). Oslovuje nás, a zevnitř mění.
Mocí svého Ducha chrání nový život skrze víru k spase-
ní, které je hotovou věcí (1 P 1,5). Takhle jeho dílo v nás
trvá a žije k dědictví (četli jsme). Bůh nám přidal du-
chovní totožnost svých dětí a perspektivu „spoludědiců
Kristových“ (Ř 8,17), přivádí nás na cestu hojnějšího
života v jistotě pozitivní budoucnosti, na cestu domů.
Když nad Ježíšem ohrnovali nos, že se stýká se spodi-
nou, s profláknutými existencemi, o nichž zbožní soudí,
že s nimi nemůže být Bůh spokojen, pověděl o ztracené
ovci a penízi. „Hledám,“ říká tím. Proti tomu přece ne-
může nikdo nic mít. Přesto autority dělají dusno: „Při-
jímá odepsané, jako by ´čiňte pokání a věřte, že Král je
blízko´, bylo šancí i pro ně. A tak Ježíš přidává známý
modelový příběh dvou bratří a otce (L 15,11n). Slyšel-li
Izraelita v podobenství „otec“, nemohl se mu Bůh nepři-
pomenout. „Ty jsi, Hospodine, Otec náš, Vykupitel náš,
to je od věčnosti jméno tvé“ (Iz 63,16), znali z proroků od
dětství. Rodina byl uzel vztahů a ztráta člověka citelněj-
ší než čehokoli v hospodářství nebo domácnosti. Mladší
syn si osobivě řekne o to, co myslí, že mu patří a vypad-
ne z domu. Kupuje si štěstí, až se octne na dně. V těžké
depresi a nostalgii mu přijde na mysl: Co takhle, se vrá-
tit? „Půjdu..., půjdu k otci a řeknu mu: Zhřešil jsem proti
nebi a před tebou...“
Abychom zaslechli, co slyší Ježíšovi posluchači, pomys-

Dokončení na str. 3

hojnější život 1 p 1,3-9;  l 18,15-17; ef 4,14-15

Srdečně zveme na sborové dny
8. – 9. prosince 2018

v Druhém sboru ČCE - v Praze 3 Žižkově, Čajkovského 10, 1. poschodí

téma: „100 let Čce“
Program:
sobota 8. 12. 2018
15.00 – Adventní koncert „My čekáme, kdy zavítáš“

Zuzana Hirschová – mezzosoprán 
členka Pražského filharmonického sboru

David Prosek – sólo hobojista 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu

Lydie Härtelová – harfistka 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu

16.30 – Rozhovor s hostem Mgr. Jaroslavem Pecharem
(farář ČCE Braník)

neděle 9. 12. 2018:
9. 30 – bohoslužby

Společný oběd
Vystoupení Tensing Tyjátr

13.00 - přednáška „100 let ČCE“
Mgr. Jaroslav Pechar, farář ČCE Braník
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Pokračování z minulého čísla

V této době nám nastalo ještě jiné
trápení. Soused lékárník usiloval o
to, aby získal naši zahradu o výmě-
ře asi 15 x 15 m. Tuto zahradu jsme
však nemohli v žádném případě
odprodati, protože bychom tím
znehodnotili vlastní nemovitost. A
tu si lékárník Hořínek usmyslil, že
zeď, která sousedí s jeho nemovi-
tostí, není naše, ale jeho a že jsme ji
povinni po celé délce vykoupit.
Spor byl vyřizován u soudu, kdež
nás zastupoval Dr. Václav Průcha a
protáhl se ještě do následujícího
roku.
Práce vůčihledně přibývalo. V tom-
to roce jsme podnikli četné inter-
vence u Ministerstva školství a na
Zemském úřadě ve věci systemizo-
vání místa duchovenského v Be-
rouně, abychom dosáhli co nejdříve
úplné samostatnosti. Ve věci nastal
obrat, teprve když za onemocnělé-
ho seniora Šlechtu převzal zastupo-
vání K. P. Lanštják, farář v Praze –
Žižkově I. Po smrti seniora Šlechty
byl pak Lanštják zvolen velkou vět-
šinou seniorem pražského obvodu.
Lanštják podnikl ihned potřebné
intervence na Zemském úřadě a na
Ministerstvu školství a ke konci
roku jsme věděli, že v nejbližších
měsících můžeme očekávat, že bu-
de vyřízena systemizace místa du-
chovenského, po níž bylo možno
žádati za zřízení farního sboru.
Sbor salvátorský byl již netrpělivý a
nechtěl na dlouhou dobu platiti
berounského vikáře. Vývoj však
nebylo lze natolik urychliti, aby 
v několika málo měsících bylo pře-
skočeno to, co bylo zanedbáno 
v mnoha minulých létech. Z nejisté-
ho postavení Berouna rostla i ani-

mozita proti Salvátoru a začal se
vytvářeti stav, který neprospíval
žádné straně.  
Křivoklát
Do této doby spadá pak žádost
kazatelské stanice Křivoklát o přifa-
ření k Berounu. Křivoklát byl ob-
staráván bohoslužbami ze sboru 
v Kladně. Kladenský farář Kučera
pak s velikými nesnázemi obstará-
val tuto kazatelskou stanici, a je při-
rozené, že přicházel pro velmi
nevhodné spojení nepravidelně.
Křivoklátští za vedení především
br. Malečka se domáhali toho, aby
patřili k Berounu, odkud bylo spo-
jení daleko snazší. Jednání křivo-
klátských bylo úspěšné, zvláště
když po odchodu faráře Kučery 
z Kladna na Smíchov se nikdo o
kazatelskou stanici Křivoklát nesta-
ral. Zajížděl jsem pak po několik let
pravidelně do Křivoklátu, ale jak se
ukáže v pozdějších létech, nebyl ani
Beroun jejich trvalým mateřským
sborem. Práci křivoklátskou orga-
nizoval bratr Josef Maleček se svou
horlivou manželkou, bývalou to
učitelkou náboženství v Hořicích.
Sestra Malečková vedla ve svém
domku také nedělní školu. Nábo-
ženství tu po dvě léta až k dosažení
doktorátu vyučoval br. JUC. Jan
Jariš.
14. září tohoto roku odvolal od nás
Všemohoucí Hospodin na věčnost
prvního presidenta republiky T. G.
Masaryka. Prožívali jsme všichni
hlubokou bolest nad ztrátou tohoto
muže, který byl prorokem svého
lidu. Zúčastnil jsem se spolu s jiný-
mi duchovními v taláru pohřbu T.
G. Masaryka. Duchovenstvo naší
církve stálo v dlouhém špalíru na
Staroměstském náměstí před so-
chou Husovou. Ve smutečním prů-

vodu byla naše církev zastoupena
náměstkem synodního seniora
Kamilem Nagyem; synodní senior
Souček se pro stáří a chorobu poh-
řbu neúčastnil. Na hřbitově v Lá-
nech, kamž byl pan president po-
chován, se účastnil rozloučení za
naši církev prof. Dr. Žilka a farář
Zdeněk Široký. Nad hrobem Masa-
rykovým četl kazatel Jednoty čes-
kobratrské J. Urbánek, který žil 
s Masarykem v dlouhém přátelství,
žalm 23, Zjevení Janovo 22. kap. a
modlil se Otčenáš. Matriční záznam
Masarykův je na farním úřadě čes-
kobratrském evangelickém v Klad-
ně. Sbor náš pak vzpomenul památ-
ky Masarykovy spolu s jinými círk-
vemi (Československou, Jednotou
českobratrskou, Izraelskou nábo-
ženskou obcí) smuteční tryznou, při
níž mluvil profesor Žilka v sále u Tří
korun za účasti více než 800 lidí.
V tomto roce neustále pokračujeme
ve své činnosti evangelizační. Osvěd-
čilo se nám, že jsme pořádali cykly
obyčejně čtyř večerů. Zásadně jsme
se drželi středy, aby tento den byl
vyhrazen neustále pro náboženské
vzdělávání. Přednášky jsme pla-
kátovali. Názvy cyklů byly: Věřím
v Boha, Vím, komu jsem uvěřil,
České hlavy atd...
Přednáškami a kázáním Slova Boží-
ho nám v tomto roce posloužili: se-
nior K. P. Laštják, farář Stanislav Ča-
pek, farář Jan Miřejovský z Hvozd-
nice, Dr. Adolf Novotný z Krabčic,
Karel Machotka, farář v Plzni, Mi-
roslav Krejčí, farář v Rokycanech,
profesor Jindřich Kubíček z Mini-
sterstva školství v Praze. Mimo to
kázali u nás profesoři Husovy fakul-
ty v Praze Dr. František Žilka a Dr.
František Bednář. 

Pokračování příště

Účastnil jsem se připomínky 80. výročí zlé „Křišťálové noci“, kdy
bylo vypáleno mnoho židovských synagog. Tryzna se konala v Žatci,
kde se díky rychlému zásahu hasičů a štěstí tato sakrální stavba
dochovala. V prostředí velmi působivém za chladného večera při
svíčkách v pološeru nahlížím do výstavních panelů o osudech vyvraž-
děných místních Židů. A říkám si: „To všechno bylo tak dávno.“
Jenomže po slovech Izraelského velvyslance, který uděloval českým
manželům In Memoriam titul památníku Jat Vashem „Spravedlivý
mezi národy“, přišel nenadálý až dojemný zlom. Ze zahraničí přijela
dcera zachráněné osobně poděkovat.
Příběh byl natolik zajímavý, že mi to nedá než ho zde převyprávět.
Kdesi na Volyni byli Židé nahnáni do ghetta, ale jeden tatínek to
vytušil a se dvěma dětmi uprchl. Ti, co zůstali, byli banderovci postří-
leni na poli. Šlo asi o tisícovku Židů. Uprchlí se skrývali v lese, kde
neměli co jíst. Jednoho dne otec šel shánět jídlo, ale byl přistižen a
zastřelen. Hladová šestnáctiletá dívka poté uprchla ke spolužačce
Češce, která bydlela v malé osadě. Dobří lidé ji nejprve vyléčili, ne-
mohla ani jíst, a pak ji schovávali do příchodu Rudé armády. Udělali
to i přesto, že za přechovávání Židů hrozilo vyvraždění celé rodiny.
Ta samota měla jen čtyři statky. Na dvou z nich schovávali Češi Židy,
aniž by si to vzájemně řekli. Báli se totiž prozrazení. Hrdinství souse-
dů vyšlo najevo až na konci války.  
Volyňští Češi byli přesunuti v roce 1947 zpět do vlasti a tak se děj
neuvěřitelného příběhu odehrává u nás. Je úžasné a dojemné, že se po
tolika letech najdou a setkají potomci těchto hrůzných událostí. Asi
už jsme to slyšeli tisíckrát, že by se hrůzy holocaustu neměly opako-
vat, ale doufám, že mi prominete, že jsem vám tento příběh znovu
zprostředkoval. 
Vzestup antisemitských nálad v takzvaném západním světě je mys-
lím poslední dobou alarmující, což dokládá nedávný útok na synago-
gu v Pittsburghu. Pevně doufám, že správný křesťan snadno nepod-
lehne protižidovským náladám, neboť je psáno o vyvoleném národu:
„Kdo ti bude žehnat, buď požehnán, kdo tě bude proklínat, buď pro-
klet.“ (Nu 24,9). Dodávám, že nejde o to, zda je Izrael něco více či
méně. Před Bohem jsou si všichni rovni. Jde myslím o to, že jsme to
vlastně my. Ano my věřící, naroubovaní na vinný kmen všeho Božího
lidu, duchovního Izraele. Když budeme hanobit ty, které si Bůh vyvo-
lil, a on svůj názor nezměnil, tak zajisté může hrozit Boží trest. Ale
stojíme-li na správné straně a konáme-li dobrou věc, zajisté nám Hos-
podin hojně požehná. Stejně jako požehnal zmíněné volyňské Čechy,
kteří jsou příkladem víry, která neváhá se za druhé obětovat.
Přeji vše dobré.

Ivo Kraus

neuvěřitelný osud 
zachráněné židovky

památce statečných duchovních
JAroMírA kliMeckého A lAdiSlAvA krále

„Jen ať jsou spory, ale ať se bojuje s rozumem a poctivě.“
tomáš garrigue Masaryk
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leme, jaké statky rozděluje Bůh Otec synům Izraele. Pavel
vypočítává (Ř 9,4.5) samo synovství, dar Smlouvy, Zákona,
bohoslužbu a mesiášská zaslíbení. Měnit za náhradní štěstíčka
bylo modlářstvím, kde jedno vytěsňuje druhé, nevěrou jako v
manželství, kde se vztah rozpadá.
Milující Otec syna neoželí. Nepřestává ho vyhlížet a z jeho
návratu se raduje. Jak to, že nekárá? Inu ví, co to pro toho kluka
znamená, takhle se odhodlat. Hnut milosrdenstvím. Obnovuje
ho v synovských právech (Ga 4,4-6). Není slepý ke skutečnosti,
nedělá si iluze, ale má dobrou naději.
Starší, ten spořádanější ví, co je brácha zač, a jeho obrácení
nevěří. Oslavnou trachtaci vnímá na svůj úkor. Hájí dědičné
hodnoty a statky domu před hanbou. „Chce to spravedlnost:
„Každému, co si zaslouží...,“namítá.
„Tvůj bratr umřel (slyší otce) a zase ožil. Zahynul a je nalezen.“
„No a co?“ myslí si. „Na to, aby pásl vepře, byl živej dost.“
„Nad nadějí změny tvého bratra se sluší zaplesat,“ zastává se
otec.
Bratr nejen že neplesá. Je proň nemyslitelné, aby se sešli u stolu,
rozlomili chleba, podali si kalich a dál pokračovali spolu.
Jak to v rodině dopadne? Co myslíte? Snese mladší bráchovu
nevoli? A dá si starší říct? A co když ne?... „Tak si vyberte,“
odpovídá Ježíš na námitku, že přijímá hříšníky a jí s nimi.
„Mezi vámi to zůstává otevřené, ale v domácnosti Boží nad jed-
ním hříšníkem činícím pokání trvá radost.“ Nebesa jdou do
toho rizika. Skrytý člověk srdce se mění... Může se přátelé, změ-
nit i zaťatost srdce zasloužilejšího, který by to s běžencem nej-
radši skoncoval? Ve své odcizenosti otci je na tom momentálně
hůř. Příliš spravedlivý na to, aby přišel sám k sobě. Má i on
naději? Nezdá se...
Starší syn, ti lepší z Izraele, soudí Syna člověka a těžce zhřeší.
Nepřímou příčinou jsou marnotratní, jimž on jako Pán Bůh
odpouští. Rouhá se! Synem Božím se činí, je hoden smrti.
Spravedlnost, ta naše, přece musí být, a tak křižují nevinného.
O jeho smrt se přičiní oba, a postavila by je navždy proti sobě...
Dilema bratří v lidské rodině řeší Bůh sám. Převráceností samo-
spravedlivých a nepravostí marnotratných křižovaný vstává z

mrtvých. Kdo uvěří, přichází k sobě, v pokání se otvírá svědec-
tví vydanému Pravdě, která je Boží.
ON je Pánem práva k Pravdě. JSOUCÍ v Pravdě, jediný Spra-
vedlivý. Vstal z mrtvých pro ospravedlnění každého věřícího
obrácením k Pravdě a posvěcením v ní (J 17,17.19).
Je krajně nezbytné dnes jako tenkrát zvěstovat ukřižovaného
Krista, aktuální varování všem nám. Transparent jdoucí dějina-
mi, zrcadlo nastavené především církvi, kde Bůh rozdílí
duchovní statky a která má své spravedlivce i marnotratné,
avšak i zrcadlo nastavené také tomuto světu Boží štědrosti.
Všimni si, člověče, čeho jsi schopen vůči zbědovaným a tomu,
kdo se jich odváží zastat a pustí je dál. Do čeho tě žene tvá
„spravedlnost“, tvoje: „Každému, co mu patří,“ tvé sobectví,
tvé zlo. „Proto jsem se narodil, proto jsem přišel na svět, abych
vydal svědectví pravdě,“ říká tupený dobrodinec publikánů a
hříšníků Pilátovi. Pravdě, jak se to má s tebou, a pravdě Otce 
v nebesích.
Někdo soudí, že tak Bůh miloval svět, že se v Synu, po způso-
bu dávných trpitelů Izraele, zástupně za nás trestá, aby nám
hříšným mohl minulé odpustit. Ale ON se v Synu dal, protože
miloval a odpustil. Věříce v něho nezahyneme, ale máme, co si
nezasloužíme: hojnější život, život věčný. Přišel do naší bezvý-
chodnosti jako jeden z nás s řešením naší přítomnosti a její
budoucnosti. S řešením, jak dál v poznání jména Otce a jeho
Slova (J 17) Svědectví jeho trápení s námi jde dějinami jako zpo-
chybnění tohoto světa, zpochybnění naší mstivé hrozící a tre-
stající spravedlnosti, zpochybnění našeho zákonictví, našeho
práva.
Věřit se tomu nechce. Ale kdo uvěří, pochopí vlastní souvislost
s nadčasovou událostí Ježíše Krista, a nahlédne ve svém odci-
zení Bohu svou účast na trendu světa, na trendu svévole a Boha
trýznící bezbožnosti. Spatří vlastní své ruce od krve toho, který
„byl mrtvý a hle, živý je na věky věků a má klíče pekla i smrti“
(Zj 1,18).
Ta víra pokořuje, ale dává dohlédnout k prázdnému hrobu, 
k naději pro tebe i pro mne v předivné moci vzkříšení. Zázraku
změny. Krev Boží bolesti se vírou stává krví toho narození,
krví, která rozbuší srdce a rozdýchá k novému, hojnějšímu

životu tady a teď. Najednou odtud smysluplně vytryskne:
„Odpusť nám naše viny,“ odpusť mi, Otče, svá zarmoucení,
svoji bolest. Tak krví zjitřených svých ran Kristus aktuálně očiš-
ťuje svědomí od skutků mrtvých k sloužení Bohu živému 
(Žd 9,14). Křest svatý, svatá večeře Páně jsou toho obnovujícím
se vyznáním, znamením Nové Smlouvy; ne přísnějším recep-
tářem chování, ale především darem nového zaposlouchání se
do Slova života (Fp 2,16) v novém Duchu novým srdcem, a tak
uschopněním k účasti na dědictví svatých ve světle. Nová
smlouva je zůstáváním v něm (J 8,31-32), v totožnosti dětí
Božích a spoludědiců Kristových.
Petr tím začíná, (ostatně i Pán Ježíš): „Když to Boží nepřijmete
jako děti, nevejdete do poměrů, do silového pole jeho kralová-
ní, které se podobá probuzení touhy. Jako právě narozená
nemluvňata dychtěte (1 P 2,2). Dychtěme po Božím slovu.
Dychtící přenáší Otec do království milého svého Syna 
(Ko 1,13) svobodné v radostné naději o každém, kdo se vrací. 
V naději, která nezplaní a nezahanbuje, živena láskou v srdci
skrze Ducha, který je nám dán (Ř 5,5).
Jako děti jsme vešli, abychom duchovně dospěli. Chopme se
toho a užívejme si své křesťanství, přátelé. Vychutnávejme si
klíčení zrna Slova Božího v probuzené mysli a životě. Naplněni
radostí jděme hlouběji za novými překvapeními pokladu skry-
tého v tom poli. Uvažme, co z dobrého s radostí pustit, čeho se
zříci, abychom dosáhli na lepší a získali perlu nejvzácnější. Tak
Bůh kraluje v nás a mezi námi. Zkypřeme těsto svého spole-
čenství tím kvasem (Mt 13,33), ať jsme stravitelnější pro hostinu
jeho království. Amen.
Modlitba:
Bože, náš Otče v Pánu Ježíši Kristu, ty, který nám dáváš život, daruj
nám dnes své Slovo, ať jsou požehnány naše cesty než nám slunce
zapadne. Ty jsi počátek, jemuž důvěřujeme, ty jsi skončení, k němuž
vzhlížíme. Ať přijde cokoli, jsi nám nablízku.
Dáváš věčný smysl naší časnosti a máš nás na zřeteli nyní a vždycky.
Jsme a zůstáváme v tobě skryti.
Hallelujah, Amen.

(Podle Jörga Zinka, Hesla JB, 10. 4. 18)
Samuel Jan Hejzlar

hojnější život 1 p 1,3-9;  l 18,15-17; ef 4,14-15
Dokončení ze str. 2



V sobotu 11. listopadu zasedal sy-
nod Slezské církve evangelické a. v.
v budově Diakonického a vzděláva-
cího centra Slezské diakonie v Čes-
kém Těšíně a zúčastnilo se jej 62
synodálů. Heslem synodu bylo
„Mládež SCEAV ve světě, ne však
ze světa.“ A právě mládeže se týka-
la první část zasedání. Vedoucí
odboru mládeže Lukáš Sztefek pre-
zentoval přehled aktivit pro mládež
v roce 2018. Po něm prezentoval
přehled činností evangelizačního
centra EC MISE její ředitel Tomáš

Chodura. Pro obě organizace je prá-
ce s mládeží klíčovým nástrojem. 
Další části zasedání synodu patřily
správním a organizačním tématům.
Synod schválil rozpočet církve na
rok 2019, schválil zásady partnerství
s jinými organizacemi a církvemi dle
návrhu teologické komise SCEAV a
také navržené změny Základních
předpisů SCEAV, především v ob-
lasti aktualizace pojmů dle platné
legislativy.
Synod neschválil návrh připojení se
k tzv. Nashvillskému prohlášení o

lidské sexualitě a uložil teologické
komisi vypracovat vlastní stanovis-
ko.  Jde o prohlášení Evropské rady
pro baptistické konference o etice a
náboženské svobodě, které schválilo
150 evangelikálních vůdců. Doku-
ment požaduje stanovení standardů
pro lidskou sexualitu. Podle kritiků
jde o kontroverzní dokument, který
paušálně odsuzuje "homosexuální
chování nebo transgenderismus".
Jeho zastánci naopak varují před
odklonem v chápání toho, co zna-
mená být člověkem a odcizování
západní kultury od křesťanství. Sta-
rosta amerického města Nashvill
považuje za neštastné, že je doku-
ment nazván podle jeho města a od
dokumentu se distancoval.
Příští zasedání synodu SCEAV bylo
stanoveno na 17. května 2019 opět 
v budově DVC Slezské diakonie 
v Českém Těšíně.

www.christnet.cz

7.11.1811 Miletín u hořic - 21. 11. 1870 prAhA
Studoval filosofii a práva v Praze, kde potom pracoval kulturně i politicky
(byl členem Národního výboru, zastupoval Čechy v Záhřebu a inicioval
„slovanskou pouť do Petrohradu 1867). Známe jej sice jako spisovatele, bás-
níka a národopisného sběratele, ale už méně jako historického pracovníka.
Nejdříve ovšem pracoval jako soudní praktikant a berní úředník, ale od
1843 jako asistent a sekretář Vlasteneckého muzea, člen výboru Muzea krá-
lovství českého a archivář města Prahy. Stal se také členem České společ-
nosté nauk. Bádal v českých archivech společně s V. V. Tomkem a pomáhal
tak Františku Palackému při práci na Dějinách národa českého.
Významné jsou jeho edice, úvody a rozbory české reformační literatury:
Bartošovy kroniky Tomáše ze Štítného, Kryštofa Haranta z Polžic, M. Jana
Husa a Výbor z literatury české.
„V Erbenovi soustředily se všecky krásné vlastnosti, které u vrstevníků jeho vzbu-
zovaly všeobecnou úctu a náchylnost, zvláště pak to byly jeho nestrannost, umírně-
nost a takřka něžná šlechetnost, které ho i po smrti činily nezapomenutelným.“

(Jos. Emler v OSN)
Bohuslav Vik

28. 5. 1881 rietboehringen (bádenSko WuerttenberSko) - 16. 11. 1968 říM
Byl synem tesaře a po maturitě studoval
ve Freiburgu teologii. 1902 vstoupil v ni-
zozemském Valkenburgu do jezuitské-
ho řádu a studoval filosofii. 1910 studo-
val v Innsbrucku klasickou filologii a
1913 v Berlíně orientalistiku. 1912 byl
vysvěcen na kněze a 1913 získal dokto-
rát teologie. Přednášel biblistiku ve
Valkenburgu a v Římě, v Tokiu působil
jako vizitátor katolické univerzity a
jezuitské misie. Biblické studium ho při-
vedlo do styku s nekatolickými odbor-
níky. 1950 vedl kongregaci pro ritus a
1959 pro východní církve. Týž rok se
stal kardinálem, ale biskupem až 1962.
Když byl 1960 ustaven Sekretariát pro
jednotu křesťanů, pověřil ho papež Jan

XXIII. jeho vedením.  Na II. Vatikánském koncilu pomáhal připravit všech-
ny důležité dokumenty o vztahu církve k ostatním křesťanským společen-
stvím, židům, k dalším náboženstvím a ke světu. Měl nesmírný vliv na
ducha a vyústění koncilu.
Spisy: Jednota křesťanů 1963, Mír mezi křesťany (dialog s generálním tajemníkem
SRC W. Visser´t Hooftem), Uchvácen Kristem 1966, Církev a židovský národ 1966,
Cesta k jednotě po koncilu 1966, Církev a lidstvo 1967, Ekumena na koncilu 1969.
Napsal také řadu odborných článků o archeologii, mariologii, sektářství a
starozákonní exegezi.
„Považte, jakou milost způsobil Pán, když mi dal objevit kardinála Beu.“ 

Jan XXIII.
„Koncil je koncilem kardinála Bey.“

Yves Congar
Bohuslav Vik

palackého spolupracovník
kArel JAroMír erben

průkopník katolického ekumenismu
kArdinál AuguStin beA
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LAByRINT SVěTA A RáJ SRDCE V JAZyCE 21.SToLETí
Jan Amos Komenský
Jak poutník hledající smysl života projde všechna zákoutí
světa, aby nakonec zklamán světem nalezl v pokoji svého srdce
Spasitele Pána Ježíše Krista. Nejznámější a slavné dílo Jana
Amose Komenského je převedeno do moderní češtiny a proto
mu můžeme dobře rozumět. Tato kniha je v našem vydavatel-
ství nejprodávanější.
280 stran, 152x228 mm, pevná vazba

Cena 280 Kč

HISToRIE o TěŽKýCH PRoTIVENSTVíCH CíRKVE ČESKé
V JAZyCE 21. SToLETí
Jan Amos Komenský
Po dlouhé době se k českému národu znovu dostává
kniha o českých mučednících sepsaná Janem Amosem
Komenským, a nyní upravená do jazyka 21. století.
Síla naděje evangelia byla vždy připomínkou, že Bůh je
svrchovaným vládcem. Jeho jednání v historii církve, která
putuje bezbožným světem, je potřeba mít stále před očima.
Proto Komenský a další bratři sestavili tuto knihu. Aby
povzbudili nás, jejich následovníky, ve víře v Krista Ježíše.

Tvrdé pronásledování po Bílé hoře vyneslo na světlo svě-
dectví o Boží věrnosti i vytrvalosti svatých. Také nás Bůh
vyzývá k věrnosti evangeliu.
224 stran, formát 152x228 mm, pevná vazba

Cena: 350 Kč

ZPRáVA A NAUČENí o KAZATELSTVí V JAZyCE 21. SToLETí
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský ve své praktické knize vysvětluje, jak při-
pravovat biblická kázání. Na klíčových verších Písma (např.
Jan 3,16) objasňuje základní biblické pravdy. Pečlivě je rozebí-
rá, a tak nás přivádí k porozumění evangeliu a jeho zdroji ve
všemohoucím Bohu. Vyzdvihuje přitom nádherné Boží vlast-
nosti, zásluhy Syna i Ducha svatého. Právě proto je kniha
vhodná nejen pro kazatele, ale i každého čtenáře, který touží po
porozumění Božímu slovu.
147 stran, formát 152 x 228 mm, pevná vazba

Cena 240 Kč
Při nákupu tří titulů je CD Labyrint zdarma.

objednávejte na:
www.poutnikovacetba.cz 


