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tábory v borovnici PoKračují – znovu od adama
Zdá se mi to neuvěřitelné, ale letošní
tábor byl můj výroční - již dvacátý,
v Borovnici sedmnáctý. I když prostředí je stejné, každý rok je něčím
charakteristický, odlišný, výjimečný.
Kdybych měla stručně vyjádřit, jaký
byl ten letošní tábor, použila bych asi
slovo pohodový. A za to děkuji především celému týmu vedoucích, jejichž
zásluhou to je, jmenovitě Lucce Vejžvaldové, Janě Šimánkové, Lucce
Martínkové, Danu Machovi, Jardovi
Čížkovskému a Šimonu Hlinovskému. Všichni pracovali na plný plyn,
samostatně, zodpovědně a s velkou
láskou a pochopením pro všechny
děti. A „naše“ děti lásku a pochopení
opravdu potřebují, protože více než
polovina z nich pochází z prostředí,
kde se jim těchto - pro nás většinou
samozřejmých - hodnot příliš nedostává.
Letos se tábora účastnilo celkem 28
dětí, když počítám i desetiměsíčního
Xavera, který sice ještě nesoutěžil, ale
tábor zvládl výborně a naučil se tu
mnohem rychleji lézt a sám se postavit. Zaslouží si obdiv i za „přežití“
pozornosti všech ostatních dětí, které
se velmi rády ujímaly role chůviček.
Stejný obdiv má ovšem i jeho maminka Lucie. Ostatních sedmadvacet dětí
bylo ve věku od šesti do šestnácti let,
takže poměrně pestrá skupina. Myslím, že se však uplatnili úplně všichni
- při některých hrách byla potřebná
síla, jindy naopak měli výhodu ti, kteří byli malí a mrštní; někdo měl bystrý rozum, jiný dobrou paměť, další
zase nejlépe hledali schované otázky.
Jak jsem naznačila v názvu článku,
tématicky jsme se vrátili opět na začá-

tek Bible – letos jsme se věnovali příběhům knihy Genesis. Měli jsme pro
děti připravenou celou řadu her na
téma stvoření světa, Adam a Eva,
Kain a Ábel, Babylonská věž, Noemova archa, bibličtí praotcové Abraham, Izák, Jákob - až po Josefa. A
klání to bylo skutečně napínavé, protože díky vyššímu počtu dětí jsme po
řadě let mohli mít zase tři oddíly,
které se ve vedení spravedlivě střídaly. Nakonec však vyhráli všichni kdo nezískal nejvíc bodů - „velbloudů“ - v celotáborové hře, zvítězil ve
sportovní olympiádě nebo v bodování
pořádku. Všechny získané body pak
děti vyměnily za táborové penízky,
jež si mohly ještě rozmnožit v závěrečných „pouťových“ disciplínách a
následně utratit v našem obchůdku,
jehož nabídka snad uspokojila - když
ne všechna, tak alespoň většinu - jejich přání.
Jaké konkrétní hry jsme letos hráli?
Každý den jich bylo několik, proto
uvedu jen pár příkladů. Že to Adam
neměl snadné, když měl pojmenovat
všechna zvířata a ptáky, se děti přesvědčily, když měly za úkol přiřadit
k rodovému jménu různých živočichů
to správné druhové. Svou tvořivost si
pocvičily při přípravě co nejlepší
oběti (jako Kain a Ábel) – ovšem
v rámci vylosovaného řemesla (konkrétně jsme měli řezbáře, básníky a
klenotníky a jejich výtvory byly skutečně pozoruhodné). Šikovnost a
přesnost jsme trénovali při stavbě co
nejvyšší Babylonské věže z kostek,
v lese jsme budovali Noemovu archu,
do které se musel vejít celý oddíl. MeDokončení na str. 3

Tábor Borovnice - výuka rozdělávání ohně

reStituce?! Proč ano, Proč ne…
V ČZ 33/2012 vyšel článek sestry biskupky Jany Šilerové, která jasně a
věcně vyjádřila své pochybnosti spojené s otázkami, které se nabízejí při
řešení problémů spojených s tzv. restitucemi církevního majetku.
V českých médiích, mezi politology,
sociology, intelektuály všeho druhu i
mezi řadovými spoluobčany vyvolávají restituce vášnivé debaty. Podle
posledních průzkumů na 80 % obyvatel ČR odmítá restituce buď vůbec,

40 let od úmrtí bratra Karla SalficKého
Padajícího povzbuzovals řečmi svými
a kolena zemdlená jsi zmocňoval.
Job 4,4
Letos 11. srpna uplynulo neuvěřitelných čtyřicet let od jeho úmrtí a tento
verš vybral na úmrtní oznámení mého
tatínka bratr profesor Jindřich Mánek,
který měl na starosti dálkově studující
bohoslovce, ke kterým jsem tehdy
patřila a v té těžké chvíli ho poprosila
o útěchu. Dobře ho znal a tímto textem vystihl jeho velké obdarování potěšovat zarmoucené a trpící různými
trápeními. Tuto vzpomínku píši ve výroční den jeho pohřbu. Tatínek zemřel
náhle na hradě Bouzově ve věku nedožitých 71 let. Pro nezasvěcené toto
místo může znít divně, a proto ho vysvětluji. V šedesátých letech minulého
století nebylo dovoleno farářům přesluhovat, jakmile dosáhli důchodového věku šedesáti let. Protože ho zajímala celý život i historie, zaměřil se
na nové povolání průvodce, které také
vykonával s velkou láskou a svědomitostí. Hrad Bouzov si zamiloval a byl
tam velmi šťastný. Setkával se tam
často se zájezdy z náboženských obcí
naší církve a vždy je provázel on, i

když nebyl jako průvodce na řadě, a
měl radost, když se tam setkal se známými. Provázel i cizince jazykem německým a anglickým a pamatuji si,
jak si nelenoval vyhledávat v univerzitní knihovně v Olomouci méně běžná slova jako např. podsebití, které samozřejmě v běžně používaném slovníku uvedeno nebylo, aby byl jeho výklad co nejpřesnější. Ten den, kdy zemřel, se přehnalo přes Moravu několik bouřek a sedmého srpna byly velmi silné erupce na slunci. Ve velkém
vedru po dešti stoupala ze střechy hradu pára a dole ve vesnici se lidé domnívali, že hrad hoří. Poslali s tou zprávou na hrad děti. Když to tatínek uslyšel, řekl, že se lekl a postihl ho infarkt.
Píši to i proto, že svědci tohoto momentu říkali, že se ve chvíli smrti začal usmívat. Věřím tomu. Musel uvidět v tom světě duchovním něco krásného. A to je pro nás křesťany velmi
povzbudivé. Sloužil Bohu poctivě a
neúnavně celý život. Nemíval volné
dny. I v neděli odpoledne chodíval do
nemocnic. Nepamatuji se, že bychom
jako rodina jeli na výlet. I jako dítě
jsem chápala, že to tak má být.

Ale připomeňme si, jak bývá zvykem,
jeho život od narození. Jeho kolébka
stála v Hlinsku v Čechách. Narodil se
29. října 1901 v domku, který stojí
přes silnici naproti římskokatolickému kostelu. S úsměvem jsme říkali, že
měl proto od narození do kostela blízko. Jeho tatínek Rudolf Salfický byl
řezník a měl pronajatý hostinec, ve
kterém vařila jeho maminka Růžena,
rozená Báčová. Měl sestru Marii. V dětství onemocněl těžkou spálou a pamatoval si, že se už nad ním modlili modlitby za umírající. Vysoké horečky mu
oslabily oči a od té doby musel nosit
brýle. Po maturitě v Mladé Boleslavi
učil rok v Holetíně u Hlinska. Po vzniku naší církve patřil mezi první tři bohoslovce, kteří nastoupili na tehdejší
Husovu evangelickou fakultu bohosloveckou, a byl bratrem patriarchou
dr. Karlem Farským s prvními kněžími vysvěcen. Vyprávěl mi, jak si bratra patriarchy vážili. Ten jim například
kladl na srdce, aby chodili slušně oblečeni i doma. K taláru se pokládalo za
samozřejmé chodit v tmavém obleku.
A tatínek to i v důchodu až do své
Dokončení na str. 3

anebo alespoň v té podobě, v jaké se je
snaží protlačit vláda premiéra Petra
Nečase. Názor těchto občanů zde zastupuje především ČSSD, jakkoli se
nám někdy může zdát argumentace
sociálních demokratů nepatřičná
(např. billboardy). Dodejme, že drtivá
většina toho, co se bude církvi vracet
a co jí bude po dlouhá léta vypláceno,
bude patřit Římskokatolické církvi.
Reakce sestry biskupky je odvážná a
nesmírně potřebná. Není sama, komu
se z křesťanů „tanečky“ kolem restitucí nelíbí. Podobně kriticky se vyjádřil
za evangelickou stranu Miloš Rejchrt,
z římských katolíků např. pedagog
Martin C. Putna či klinický psycholog
Jeroným Klimeš. I Miloslav kardinál
Vlk svého času vyzval církve ke zdrženlivosti a k hlubší diskusi.
Spor o to, zdali mají restituce projít a
v jaké podobě, má několik rovin, které
nám nabízejí tento problém z několika
úhlů pohledu. Podívejme se na ně.
Rovina právně-ekonomická v sobě
obsahuje spor o to, zdali církve vůbec
kdy majetek vlastnily a v jaké míře.
Ponechme zde stranou otázku, zda
církve majetek vlastnily samy o sobě,
či jim byl někým (např. státem) v průběhu dějin svěřován do opatrování
(resp. do užívání). V otázce samotných restitucí se na jedné straně (na
straně církví) objevuje správný požadavek, aby církvím bylo vráceno to,
co jim odňala totalitní komunistická
moc. Na straně druhé (na straně odpůrců restitucí) se objevuje námitka,
že církve, zejména Římskokatolická,
požadují navrácení majetku v míře,
která sahá daleko před rok 1948. Tento argument je nejzávažnější. Tvrdí se
v něm totiž, že se Římskokatolická
církev snaží zpochybnit pozemkovou
reformu z r. 1919 (doplněnou parla-

mentem v r. 1947), ba dokonce, že jde
se svou snahou až před josefínské reformy. V roce 1992 se stát (tehdy ještě
Československá republika) zákonem
č. 165/1992 Sb. zbavil práva dozírat
na majetek církví a náboženských
společností. Tím se stát vzdal práva,
které držel od vzniku samostatné Československé republiky. V té době totiž
neměli představitelé církví s tzv. církevním majetkem, resp. s majetkem
jednotlivých církevních organizací a
spolků, nakládat bez souhlasu státu.
Snaha současné vládní koalice by tedy
směřovala k popření základních právních principů i rozhodnutí Masarykova Československa. Tím jak vládní
garnitura, tak církve (zejména Římskokatolická) zcela jasně dokazují, že
neuznávají legitimitu Masarykova
Československa a rozhodnutí jejích
zákonodárných orgánů.
V rovině ekonomické je pak upozorňováno na to, že by se navrácením cca
180 000 ha půdy, jakož i značné části
dalšího nemovitého majetku stala
Římskokatolická církev nejsilnějším
ekonomickým subjektem (ve smyslu
současného znění zákona 3/2002 Sb.),
a to v zemi, kde zaznamenává dlouhodobě prudký úbytek věřících a kde je
její nejtemnější historické období vnímáno právě v souvislosti se snahami
propojit „oltář a trůn“, se snahami
ekonomicky propojit mocenské touhy
církve s politickou reprezentací země.
Mezi nejtemnější období bývá řazena
doba nástupu Habsburků a jejich rekatolizační snahy mocně podporované
Římskokatolickou církví.
V rovině historicko-ekumenické narážíme na zajímavý názor. Podle arcibiskupa Jana Graubnera činí podíl
Římskokatolické církve na splátkách
Dokončení na str. 3
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Přepište dějiny!
– volal kdysi nadšeně hokejový komentátor. I stalo se.
Odluka státu od církve? Je ještě něco mnohem horšího: odluka národa od církve. A to nastalo a prohlubuje se. V Literárních novinách č. 29 se nadpisem ptali: Má Bůh majetek
rád? Těžko říct. Bůh totiž jaksi „nemá“ majetek. Jenom mu
takříkajíc mimochodem patří celá Země, svět, vesmír, člověk…
Jak ostatně všichni křesťané vyznávají. Všude je zem Páně,
celá zem patří Hospodinu.
Když noví osadníci obsazovali Ameriku, dostali od Indiánů
poloostrov Manhattan (dnes snad nejdražší pozemek na světě) za pár korálků… Indiáni se smáli, protože nechápali, jak
vůbec může někdo „kupovat“ či „mít“ půdu! Ta přece patří
Manituovi!
V každém případě je Bůh alergický na ty, kteří majetek rádi
mají a kteří milují peníze. „Kořen všeho zla je milování peněz.“
To připomínal církvi Mistr Jan Hus, když viděl, jak církev kupčí, prodává, vykořisťuje, upaluje, vyhání ze země, majetky zabavuje a sobě hřích nepřiznává. Hus netušil, jak aktuální bude
za 600 let.
Byla jeho oběť zbytečná? Byla. Jestli v 600. výročí jeho upálení nebude země patřit Hospodinu a lidem, co na ní pracují, ale
těm, kdo milují peníze a dějiny národa přepisují - pak jako by
naše dějiny nebyly. A to „jako by“ užívám nerada. Ony přestávají být a přepisují se. Ještě že Bůh je Pánem i dějin, nejen Země. A církev se mu bude těžce zodpovídat za pohoršení lidu…
Mlýnské kameny jsou přetěžké.

boží ruka?
Už je sice po fotbalovém Euru, ale čeká nás mistrovství světa.
Jako milovnice fotbalu (Eusebio a Garincha – láska má) pamatuji rok 1996 a finále Velká Británie – Argentina. Chlapi vědí.
Gól dal malý sporý Argentinec Maradona. Rukou. A všichni to
viděli. Anglie smutná. Gól uznán. Maradona ruku zapřel, až po
čase přiznal: „Byla to Boží ruka.“ Znevážil fotbal, znevážil Boha.
Jaké podobenství o nás křesťanech!
Jak často vtahujeme Boha do svých hrubě lidských záměrů.
Zaštiťujeme jimi své lidské názory, vyrábíme dogmata majitelů jediných pravd, a co hůř, přikrýváme jím své lumpárny. Zapomínáme, že jednou ze všeho budeme vydávat účty. Ještě, že
je Bůh dlouhosetrvávající v milosrdenství. A jak Maradona
skončil? Alkohol, drogy, baby, Fidel Castro nejbližší přítel,
s fotbalem konec…
P. S.: Stejně nejlepší jsou Brazilci.
Jana Šilerová

z kazatelského plánu

14. neděle Po Svatém duchu
Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi, jsem tak ponížený,
zubožený. Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný, spas, můj Bože,
svého služebníka, který v tebe doufá.
ŽALM 86,1–2
První čtení: Deuteronomium 4,1–2.6–9
Tužby:
2. Za čistotu a bezúhonnost v našem životě a jednání, modleme se k Hospodinu.
3. Za všechny křesťany, kteří usilují o čistotu srdce, aby spatřili Boha, modleme se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Bože naší síly, bez tebe nejsme než slabá a křehká stvoření. Ochraňuj nás
před každým nebezpečím, které na nás útočí zvnějšku, a očišťuj nás od každého zla, které nás znesvěcuje zevnitř. Svým svatým Duchem nás osviť, ať
slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení: Jakubův 1,17–27
Evangelium: Marek 7,1–8.14–15.21–23
Verše k obětování: Žalm 102,16–17
Verš k požehnání: Jakubův 1,18
Modlitba k požehnání:
Bože všemohoucí, děkujeme ti, žes nás u svého stolu obnovil chlebem života a kalichem spásy. Dej, ať posíleni tímto svatým pokrmem a nápojem prospíváme ve vzájemné lásce a službě! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.
Vhodné písně: 53, 64, 71, 87, 97, 142, 295, 306, 323

z novozáKonních výKladů

ze Smrti K životu

vzkříšení syna naimské vdovy
VýKLAdOVé POZNáMKy
Z čESKýCH PRAMENů
Adolf Novotný: Biblický slovník,
edice Kalich Praha 1956.
Díl 1, str. 463, heslo Naim:
Město v Galileji na severozápadním
svahu Malého Hermonu (3 km jihozápadně od Endor a 8 km jihovýchodně
od Nazaretu), vystupujícího až do výše 540 m nad hladinou Středozemního moře. Svah se sklání k rovině Ezdrelon. Dnes je tu nepatrná vesnička
Nein. Někteří badatelé se domnívají,
že Naim z dob Ježíšových bylo na vrcholu Malého Hermonu, kde je dnes
svatyně. Na východě od městečka jsou
hroby, vytesané do skály. Je odtud velmi pěkná vyhlídka.
Díl 2, str. 1173, heslo Vdova:
Žena, která úmrtím ztratila manžela,
byla u starých Izraelců předmětem
zvláštní úcty a péče , i když byla odkázána vlastně jen na laskavost příbuzných (nejstaršího syna, jemuž to prvorozenské právo nařizovalo a majetkové poměry dovolovaly) a milosrdenství bližních. Vdova totiž nedědila po
zemřelém muži a často se musela vracet do domu svého otce. Nosila zvláštní šat, odkládala ozdoby a neobčer-

stvovala obličej olejem. Už to, že Bůh
byl prohlašován za manžela a zvláštního příznivce vdov a otce sirotků, bylo podnětem milosrdné péče o vdovy.
Zvláště Deuteronomium pamatuje ve
svém zákonodárství na vdovy, stavíc
je na roveň levitům a sirotkům a hrozíc Božím soudem těm, kdo s vdovami zacházejí nelaskavě. (Příslušné
biblické citace viz Biblický slovník.)

VýKLAd WILLIAMA BARCLAyE:
William Barclay: The Daily study
Bible, The Gospel of Luke, The
Saint Andrew Press, Edinburgh. 1 ed.
1954, revised ed. 1975, reprint 1977,
1979, 1981, 1982, 1983.
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SOUCIT

Město Naim bylo od Kafarnaum
vzdáleno den cesty a leželo mezi Endor a Šúnemem, kde Elíša – jak praví
starý příběh – přivedl k životu syna jiné matky (2. Královská 4,18-37).
Dnes je deset minut chůze na cestě
z Naim do Endor hřbitov skalních
hrobů, kde jsou uloženi mrtví.
Z mnoha důvodů patří tento příběh
k nejkrásnějším v evangeliích.
1. Vypravuje o bolavosti lidského života. V čele pohřebního průvodu šla

71
lukáš 7,11-17
skupina profesionálních truchlících
s flétnami a cimbály. Ti mocně projevovali žal plačtivými nářky a výkřiky.
Všechna odvěká bolest je v té trpké a
jednoduché větě: „Byl to jediný syn
své matky a ta byla vdova.“
Žijeme ve světě, kde je mnoho zlomených srdcí. Naznačuje to i staré rčení
o světě, který je „slzavým údolím“.
(Viz římský básník Vergilius: „Sunt
lacrimae rerum“)
2. Evangelista ukazuje na soucit Kristův, jaké pochopení měl Ježíš pro lidské soužení. Byl pohnut do hlubin
svého srdce. Podobně se Ježíš projevil
i při jiných příležitostech:
Matouš 14,14: „Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto.“
Matouš 15,32: „Ježíš si zavolal své
učedníky a řekl: ´Je mi líto zástupu,
neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst´“. (Stejně Marek 8,2)
Matouš 20,34: Slepí u Jericha: „Ježíš
pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a
hned prohlédli.“
Marek 1,41: Uzdravení malomocného: „Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: ´Chci, buď čist.´“
Zkrácený překlad:
Jiřina Kubíková

nad Písmem

Kdo z náS je SKutečně zbožný? mk 7,1-8.21-23
„Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a
přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je
marná. Pravá a čistá zbožnost před
Bohem a Otcem znamená pamatovat
na vdovy a sirotky v jejich soužení
a chránit se před poskvrnou světa.“
(Jk 1,26-27)
Všechny biblické texty, včetně Jakubova listu, mluví o zbožnosti velmi
jasně a srozumitelně. Takže bychom
s tím mohli být rychle hotovi. Ale
přece jenom slyšení a činění – neboli
teorie a praxe – v tom je vždy rozdíl.
Přemýšlet nad tím, co je pravá zbožnost, a podle toho rovnat svůj každodenní život, to je nepřetržitý úkol každého z nás, chceme-li být skutečnými
křesťany. A tak tedy přemýšlejme, jak
se projevuje pravá zbožnost? Jak se jí
můžeme naučit? Jak v ní můžeme
růst?
O kom řekneme, že je opravdu zbožný? Ten, kdo pamatuje na bezbranné,
kdo je soucitný, kdo chodí do sboru,
modlí se, je pokorný, hloubavý, spravedlivý, atd. Každý z vás by k tomu
jistě přidal svou představu o pravé
zbožnosti. Podle internetové encyklopedie se zbožností myslí poznání
Boha neboli život podle Boží vůle.
Víme, že na světě jsou různá náboženství, různá vyznání, různá učení,
různé zbožnosti. Která zbožnost je ta
pravá?
Vzpomínám na rozhovor brazilského
teologa Leonarda Boffa s tibetským
dalajlámou. Při debatě u kulatého stolu se L. Boff dalajlámy zeptal, které
náboženství považuje za nejlepší.
Domníval se, že dalajláma zcela samozřejmě řekne: „východní náboženství“, které je mnohem starší než křes-

ťanství. Ovšem on odpověděl, že „nejlepší náboženství je takové, které tě
přivede co nejblíže k Bohu, takové,
které z tebe udělá lepšího člověka.“
My se často snažíme (asi je to tak ve
všech náboženstvích) dbát na vlastní
náboženskou tradici a vymezovat ji
tak, aby byla pevně ohraničená, z obavy, aby se nevytratila mezi ostatními
vyznáními, aby byla jasná a viditelná.
Ale někdy zapomínáme na to, že hlavním cílem církve a víry není udržovat
tradici za každou cenu, ale přivádět
druhé blíže k Bohu.
Domnívám se, že stejně, jako je náš
Bůh neuchopitelný, obrazem nezachytitelný, tak neohraničená je i pravá zbožnost. Nedá se uzavřít do jasných pravidel, nedá se zakonzervovat
do tradice, ani se nedá měřit množstvím skutků či odříkaných modliteb.
Proto také v Markově evangeliu Ježíš
cituje proroka Izajáše 29,13: „…tento lid (se) přibližuje ke mně ústy a ctí
mne svými rty, ale svým srdcem se
ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem…“
Kolikrát se naše vlastní bohoslužba
stává jen naučenou rutinou? Kolik
modliteb včetně vyznání víry umíme
zpaměti odříkat, aniž bychom si uvědomovali a cítili smysl slov, aniž by
se naše slova dotkla našeho vlastního
srdce? Dokážeme se ve své zbožnosti skutečně přiblížit k Bohu a být lepším člověkem? Dokážeme být onou
Boží sklizní, o které mluví Jakubova
epištola?
Často se v životě stává, že naše způsoby jednání, naše vlastnosti a činy
nás vzdalují od Boha a ničí naši naději mít podíl na Božím království.

Nikdo nás nedokáže odloučit od Boží
blízkosti tak, jako my sami. Proto Ježíš v evangeliu staví nad náboženskou tradici lidské nitro, lidské srdce.
Ať chceme nebo ne, je to právě naše
srdce, které ovládá celý náš život i
všechny naše vášně a činy. Ano, dokáže v nás být láska, dobrota, věrnost, trpělivost, laskavost, ohleduplnost, soucit, ale je v nás i závist, chamtivost, žárlivost, ctižádost, zkrátka zlo,
které vede k vraždám, loupežím nebo
urážkám druhých lidí. Co v našem nitru zvítězí, záleží na nás samých a na
síle naší zbožnosti. Tedy na tom, jak
dokážeme rovnat svůj každodenní život podle Boží vůle. Pro každého z nás
je jediná cesta, jak dojít k pravé zbožnosti a jak v ní růst. Je to cesta srdce.
Na první pohled je to cesta snadná. Ale
pokud dokážeme upřímně nahlížet
do svého nitra, víme, že to není jednoduché, vždy záleží na nás samých,
jak moc necháme své srdce otevřené
Božímu dílu a jednání.
Lenka Selčanová
Nebeský Otče,
kéž ti dokážeme
více naslouchat
a méně tě zahrnovat slovy.
Kéž jsou naše srdce
vždy ochotná se očišťovat
od vlastní špíny a špatnosti.
Kéž dokážeme
pod tvou velkou láskou
proměňovat svůj život,
abychom ti byli blíž
a abychom my sami byli
lepšími lidmi,
soucitnými, citlivými
a milujícími, jako jsi ty sám.
Amen.
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tábory v borovnici PoKračují...
Dokončení ze str. 1
zi nejúspěšnější hry patřila asi „strategická“ hra na pastýře Abrahamových
a Lotových stád. Jednotlivé oddíly
začínaly s určitým počtem ovcí. Jejich
cílem bylo jejich množství co nejvíce
zvýšit, čehož mohly dosáhnout plněním úkolů na několika stanovištích.
Čím ovšem bylo stádo větší, tím těžší
bylo zajistit pro něj potravu a uhlídat
ho – proto byly úkoly stále těžší. Pokud se je nepodařilo splnit, stádo se
zmenšilo a oddíl se přesunul na stanoviště s jednodušším úkolem, kde mohl
stádo opět rozmnožit. Aby to nebylo
tak jednoduché, pronásledoval je
navíc vlk, jenž jim stádo také zmenšoval. Jindy děti vařily na ohništi čočku,
aby jako Jákob získaly od Ezaua prvorozenství, nebo se snažily jako Josef
spravovat rozsáhlou domácnost velitele faraonovy stráže Potifara, což jim
ještě znesnadňovala jeho manželka.

Došlo ovšem i na tradiční dramatizaci
vybraného příběhu či různé „bojovky“ v lese, kde děti kromě rychlosti
potřebovaly i znalost různých šifer.
Letos si dokonce vymýšlely i vlastní
šifry a jejich soupeři pak museli vyluštit zprávy v nich napsané.
I když soutěže na biblická témata tvoří
tradičně podstatnou část táborového
programu, ani letos nechyběly celodenní výlety – tentokrát do Vlašimi a
Pelhřimova, koupání v nedalekém
rybníku Valcha (i když v letošním počasí se dětem vyplatilo pravidelné otužování), hry na hřišti, procházka v dešti či v noci s pochodněmi, táboráky,
diskotéka či za špatného počasí promítání filmů na veliké plátno.
Moc děkujeme také divadelnímu souboru OPAK, který již tradičně přijíždí
naše děti potěšit s novou pohádkou. Ta
letošní se jmenovala „Sedmimílové
boty aneb Ženich pro čertici“ a byla

opravdu moc hezká. Mladí amatérští
herci odvedli skutečně výjimečný
výkon, protože jednak za sebou měli
velmi náročný předchozí program na
divadelním táboře a jednak ten den
patřil k těm několika málo skutečně
parným, což v těžkých kostýmech jistě nebylo moc příjemné.
Naše veliká vděčnost patří rovněž
všem sponzorům, bez jejichž darů by
se řada dětí tábora účastnit nemohla, a
pražské diecézi, která nám objekt v Borovnici každoročně ochotně zapůjčuje, letos dokonce vylepšený o nové
toalety a sprchu s teplou vodou.
Děkuji však především našemu Pánu,
který byl po celou dobu s námi, chránil nás a provázel, takže nejen že se
nikomu nic nestalo, ale tábor jsme si
opravdu užili a už teď se těšíme na
příští rok.
Jana Krajčiříková

reStituce?! Proč ano...
Dokončení ze str. 1
vyplácených po 30 let 98 % a podíl
nekatolíků 2 %. Ale díky dobré vůli
římských katolíků se jejich podíl
„smrsknul“ na 80 % a podíl nekatolíků vzrostl na 20 %. Římskokatolická
církev tak peněžním „darem“ podle
Graubnera odčinila část viny, kterou
nesla na svých bedrech za pronásledování nekatolíků.
Zde se nabízí otázka, zdali Římskokatolická církev tím, že bude dobrovolně vyplácet nekatolickým církvím
takřka 20 % z restitučních peněz po
dobu 30 let, neplatí vlastně „držhubné“. Pro Českobratrskou církev evangelickou se zde nabízejí 2,3 miliardy
korun, u naší církve jde o částku 3,1
miliardy Kč.
Ozývají se také hlasy, že přijetím
„držhubného“ představitelé nekatolických církví vlastně plivou na tradici
všech našich předků, kteří byli pronásledováni, vyhnáni či zabiti při víceméně násilné rekatolizaci. Někteří
také poukazují na to, že restituce zapadají do snah současného vedení Římskokatolické církve rekatolizovat tuto
zemi, neboť se ze strany římskokatolických aktivistů více a více objevuje
snaha relativizovat význam demokratické podstaty I. republiky, ba objevují se snahy relativizovat nekatolické
prvky našich dějin (např. snaha „demytologizovat“ M. Jana Husa), ba dokonce obnovit znaky římskokatolického triumfalismu (obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí).
Rovina biblická patří k nejzávažnějším argumentům stojícím proti restitucím. Pánu Ježíši sice nelze předkládat komunistické ideály, ani požadavky radikální chudoby pro své následovníky, ale na řadě míst vidíme Ježíšův
rezervovaný vztah k penězům. Nezapomenutelné jsou jeho výroky o
tom, že „snáze projde velbloud uchem
jehly než boháč do Božího království“
(Mt 19,24), či jeho výrok: „Blaze vám,
chudí, neboť vaše je nebeské království. Běda vám, bohatí, vždyť vám se
už potěšení dostalo“ (L 6,20-25).
Nezapomeňme ani na výrok apoštola
Pavla: „Láska k penězům je kořenem
všeho zla“ (1 Tm 6,10). Nemělo by
zapadnout ani to, že nikdo „nemůže

sloužit dvěma pánům, Bohu a mamonu…“ (Mt 6,24). K bohatství církve
má rezervovaný vztah i řada osobností církevních dějin. Nemyslíme jenom
M. Jana Husa či J. A. Komenského,
ale také řadu tradičních katolických
autorů. Za všechny jmenujme Jana
Zlatoústého, který praví na adresu
bohatých prelátů: „Co z toho může
mít Kristus, je-li obětní stůl pokryt
zlatými nádobami, zatímco v osobě
chudáka umírá hladem?“ Ze současných římskokatolických autorů jmenujme Yvese Congara a jeho knihu Za
církev sloužící a chudou.
Na závěr neopomiňme rovinu morální. ČR se v rámci globalizovaného
světa ocitla ve vážné ekonomické
krizi a řada indicií naznačuje, že tato
krize bude ještě hlubší. V ČR se vyskytly jevy, které člověk žijící v době
socialismu nepamatuje - bezdomovectví, nezaměstnanost, vykořisťování člověka člověkem, strach z budoucnosti a v neposlední řadě obava říci
otevřeně svůj názor, neboť dnes se za
svobodu slova nezavírá, ale propouští
z práce. Proto se radikalizuje voličstvo
a řada občanů ČR opět (naivně) hledí
s nostalgií do minulosti. Do této lidsky
i politicky složité situace vstupují
církve, z nichž se místo duchovních
komunit stávají podnikatelské subjekty, které na jedné straně hlásají evangelium chudého Ježíše Krista a na
straně druhé touží stát se ekonomicky
mocnými korporacemi. Na jedné straně my křesťané hlásáme skromnost,
pokoru a sebeodříkání a na straně
druhé vztahujeme své ruce po misce
plné šošovice. Kážeme vodu, pijeme
víno. Mlčíme, když vidíme sociální
nestabilitu, vydírání, vykořisťování,
ponižování lidské důstojnosti, ale neváháme urážet naše kritiky, kteří nás
(někdy drsně) upozorňují, že naše mamonářství nemůže obstát před zorným
úhlem evangelií!
Naše církev chce být církví demokratickou. To znamená, že diskuse na téma restitucí je nejen legitimní, ale nanejvýš nutná. Nejvyšší církevní orgány naší církve by neměly přijímat rozhodnutí v této věci bez solidní analýzy názorů duchovních i laiků. Navíc
komise, která byla sestavena pro řešení otázky restitucí, musí být složena

nejen z lidí odborně fundovaných, ale
také s nezpochybnitelným morálním
kreditem. To se týká zejména pozice
předsedy této komise!
Doufejme, že se na nás do budoucna
nebude vztahovat poslední prosba
umírajícího Pána Ježíše Krista na kříži
vyslovená: „Odpusť jim, vždyť nevědí,
co činí.“
Martin Chadima

Bratr farář prof. Karel Salfický

40 let od úmrtí bratra Karla...
Dokončení ze str. 1
smrti dodržoval. Nosil i doma tmavý
oblek, vždy bílou košili a kravatu, i
když bylo přes třicet stupňů.
Začínal jako pomocný duchovní
v Českých Budějovicích na Palackého
náměstí. Potom byl farářem v Jindřichově Hradci a po několika letech se
vrátil zpět do Českých Budějovic.
20. srpna 1939 se oženil s mojí maminkou Františkou, rozenou Holubovou, z Hlinska. V roce 1941 se narodila moje sestra Boženka a o tři roky
později já. Na jižní Čechy celý život
rád vzpomínal, i když tam prožil druhou světovou válku, tedy dobu pro
všechny lidi velmi těžkou. Patřil mezi
ty statečné duchovní, kteří za války
vystavovali křestní listy Židům, aby
jim zachránili život. K tomu byla potřeba nesmírná odvaha, protože by to
při prozrazení těžce odpykali nejen
oni, ale celé jejich rodiny a rodiny rady starších. Aspoň jejich předsedové o
tom věděli a schvalovali to. Byli třeba
zapsáni ve funkci kmotrů. Buď všechna čest všem sestrám a bratřím po celé
církvi, kteří to dělali. To, že se v Budějovicích ve sboru na Palackého náměstí vystavovaly křestní listy Židům,
mi vyprávěl pozdější královéhradecký
biskup Josef Pochop, který tam v té
době byl pomocným duchovním. I on
je vystavoval. Pán Bůh nad nimi musel držet ochrannou ruku, že se to nikdy nedostalo ke sluchu špatným lidem. Naše církev byla za války v obzvlášť těžké situaci jako církev národní navazující na husitské a cyrilometodějské tradice. Je dobré si tyto statečné činy připomenout.
Tatínek si lidí velmi vážil a snažil se
vždy každého pozdravit jako první.

Říkal nám, jak ho jeden Žid prosil, ať
ho nezdraví, aby z toho neměl nepříjemnosti, že on nebude o jeho přátelství pochybovat.
Tatínek byl po válce na tom dost špatně s nervy, proto mu lékař doporučil,
aby změnil prostředí. Protože bylo
tehdy profesorské místo na gymnáziu
volné jen v Praze, Plzni a Olomouci
rozhodl se pro Olomouc. Od roku
1947 se stal farářem v Olomouci
v Husově sboru. V té době, jak víme,
byla velmi zlá politická situace. Tam
působil čtyři roky a potom byl přeložen do Velké Bystřice a po dalších
čtyřech letech zpět do Olomouce. Důvody toho ne vždy dobrovolného stěhování znám. Rozebírat podrobně je
nebudu. Týkaly se nejen politické ale
i církevní situace. Vzpomněla jsem si
na několik příhod, které se odehrály,
když jsme bydleli ve Velké Bystřici, a
byly typické pro tu dobu. Jednou se
tatínka jeden bratr ptal, proč s ním
nechtěl v noci mluvit, že šel okolo,
pozdravil ho, začal na něj mluvit a nedostal z něj ani slovo. Ani ten pozdrav,
což dotyčný bratr nemohl pochopit,
protože, jak jsem již zmínila, byl tatínek velmi zdvořilý a každého zdravil
na dálku. Ještě, že se ho zeptal a jen se
neurazil. Ukázalo se, že tam byl tajný,
který obcházel a sledoval, co se na
faře děje. Maminka byla totiž velká
čtenářka a často do noci četla. Svítící
okno na faře bylo tím pádem podezřelé. Ve Velké Bystřici byla dobrá rada
starších. Její předseda byl zaměstnancem národního výboru. Když zemřel
prezident Gottwald, bylo nařízeno vyvěsit černý prapor a on ho osobně na
věž pověsil. Ovšem vítr ho zamotal na
tyč, takže byl méně viditelný a někdo

přišel na národní výbor udat, že nevisí. Když udání uslyšel, dotyčnému vynadal, ať se pořádně podívá, že ho tam
sám věšel, takže tam určitě visí, a udavač z toho měl pořádnou ostudu, protože se to pochopitelně hned rozkřiklo. Ale abych také napsala něco radostného. Mám doma obraz, na kterém je namalovaná kniha s daty 1901
a 1951, jeho fotografií a textem:
“Našemu milému bratru faráři profesoru Karlu Salfickému k padesátým
narozeninám rada starších církve československé ve Velké Bystřici”. Rada
starších mu koupila, když působil ve
Velké Bystřici, bílý talár. Dodnes
mám tatínka v paměti, když v něm
sloužil bohoslužby na Vzkříšení. Také
májové pobožnosti tam na mne hodně
zapůsobily. Uvědomme si, jak krásně
začíná Kalousova pobožnost: "Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme
život svůj." Tam jsem se jako malé dítě
rozhodla, že chci být farářkou. Poznala jsem tam sestru farářku Spáčilovou a viděla, že u nás slouží i ženy.
Mého svěcení se tatínek nedožil. Jsem
přesvědčená, že jeho působení ve
všech náboženských obcích bylo požehnané. Dodnes se setkávám s tím,
že na něj lidé vzpomínají. Byl optimistou a za všech okolností spoléhal
na Boží pomoc. Jeho pohřeb vykonal
v Husově sboru v Olomouci 15. srpna
1972 královéhradecký bratr biskup Josef Pochop, kterého tím pověřil bratr
patriarcha dr. Miroslav Novák. Za totality totiž nesměli jet biskupové bez
státního souhlasu sloužit do jiné diecéze, tak jako faráři do jiné náboženské obce, než byli ustanoveni. Děkuji
všem, kteří na tatínka vzpomenete.
Helena Salfická
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Za 80 let svého života 29. srpna poděkovala
Bohu Mgr. Libuše Hanušová, emeritní farářka
naší církve.
do dalších dnů jí přejeme Boží požehnání,
sílu a trpělivost.
dcery s rodinami a
náboženská obec v Mladé Boleslavi

Blahopřání
V pondělí 27. srpna oslavil bratr
farář Mgr. Miroslav Fiedler 80. narozeniny. Církev mu za celoživotní
službu poděkovala na slavnostních
bohoslužbách za účasti bratra patriarchy ThDr. Tomáše Butty 26. srpna v Chrámu apoštola Pavla v Ústí
nad Labem.
S díky za věrnou službu Kristu a
Církvi československé husitské přejeme vše nejlepší a vyprošujeme Boží
požehnání.
Náboženská obec
Ústí nad Labem

Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická a Římskokatolická církev srdečně zvou na
požehnání školáků a studentů i koncert učitelů LŠU při začátku školního roku 2012/2013. Setkání se bude
konat v pondělí 3. září od 18 hodin
v chrámu sv. Voršily v Chlumci nad
Cidlinou. Všichni jsou srdečně zváni!
Rostislav Kotrč

Pozvání do Chýnova

Pozvání do Hradce

Náboženská obec v Chýnově pořádá
15. září u příležitosti 140. výročí narození Františka Bílka oslavu vděčnosti
Bohu a umělci.
Po bohoslužbě, kterou od 10 hodin
budou sloužit bratři patriarcha Tomáš Butta a plzeňský biskup Filip
Štojdl za účasti duchovenského sboru, otevře místní farář Oldřich Horek společnou výstavu Duchovní
umění F. Bílka a CČS v Chýnově a
Události z historie CČS(H) v Chýnově 1920 - 1978. Poté se uskuteční
průvod ke hrobu rodiny Bílkovy,
kam budou položeny květiny a pronesena modlitba.
V odpoledním programu ve sboru
vystoupí Komorní sbor Matoška a
Martin Jindra s přednáškou F. Bílek
a jeho rodina v CČSH. Po přednášce je možné se projít po Chýnově a
navštívit další místa spojená se
životem a dílem F. Bílka.
Do Chýnova bude z Prahy vypraven
autobus, který odjíždí v 7.30 h; nástupní místo je před budovou naší
církve ve Wuchterlově ulici 5 v Praze-Dejvicích. Zájemce o dopravu
prosíme o včasné nahlášení br. ThDr.
Jiřímu Vaníčkovi: email jiri.vanicek@ccsh.cz, tel. 724 141 284.
(red)

Zveme do Sboru kněze Ambrože
v Hradci Králové, kde se v neděli 2.
září od 9.30 h bude konat songová
bohoslužba s požehnáním školákům.
V úterý 4. září v 18 h bude v tomto
sboru zahájena výstava krajinomaleb Josefa Martince.
(red)

Ekumenické setkání

Varhanní koncert
Zveme vás na ekumenický varhanní
koncert "Varhany mezi zemí a sluncem", který se bude konat 23. září od
15 h v náboženské obci Praha 3-Žižkov. (Žižkův sbor, Náměstí Barikád).
Podzimní rovnodennost symbolicky
rámuje i samotné varhanní setkání,
kde bude účinkovat S. Plánský
(CČSH), P. Tvrdek a bratři Zbilí (žižkovští romští hudebníci). Setkání je
podporováno Úřadem MČ Prahy 3.
(red)

Vzpomínka
Vzpomeňte s námi na sestru farářku Hanu Vojancovou, kterou Pán
vysvobodil z těžké nemoci a přijal
mezi své do klidu a míru navěky.
Sestra Hana odešla k Pánu dne
4. srpna v 10 hodin deset minut.
Obřadem v Husově sboru v PrazeHolešovicích 9. srpna jsme jí vzda-

Pro děti a mládež

tradice otců
Z biblického textu Mk 7,1-8 snadno poznáte, která slova jsou v následujícím textu vynechána a je třeba je vepsat do doplňovačky.
Shromáždili se k němu (4) a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma.
Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest (5) rukama. Farizeové a (3) se ho zeptali: „Proč se tvoji (8) neřídí podle tradice (7)
a jedí znesvěcujícíma rukama?“ Řekl jim: „Dobře (2) Izaiáš o vás pokrytcích. Opustili jste (1) Boží a držíte se lidské (6).“

(Řešení z minulého čísla: Ty máš slova věčného života.)
Jana Krajčiříková
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li svoji úctu za život nalněný láskou, prací a vírou. Do poslední chvíle života byl její zájem upřený k církvi. S naší zesnulou sestrou se církev
rozloučila obřadem bratra emeritního patriarchy Josefa Špaka a biskupa ThDr. Davida Tonzara. Vzpomínkou přispěla i sestra biskupka Jana
Šilerová. Poděkováním za práci s vězněnými ženami v Praze-Řepích se
rozloučil její nástupce a pokračovatel
v díle evangelický farář br. Pfann.
Na naši sestru nikdy nezapomeneme a prosíme, aby světlo její lásky
nás provázelo v našem životě.
Čest její památce!
Eva Ševčíková
náboženská obec
Praha-Holešovice

O nesmrtelnosti duše
Sdružení učitelů filosofie na teologických fakultách Slovenské a České
republiky pořádá ve dnech 3. a 4. září
konferenci na téma Nesmrtelnost lidské duše. Mezi přednáškami zazní například příspěvek D. Peroutky “Tomistický důkaz nesmrtelnosti lidské
duše” a přednáška J. Brože “Setkání
s Kristem při paruzii a skrze osobní
smrt u apoštola Pavla: Důsledky pro
antropologii”. Akce se uskuteční na
Katolické teologické fakultě v PrazeDejvicích. Program na webových
stránkách www.ktf.cunicz.
(red)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 3. 9. – 20 hodin
Mozart, Gershwin, Dvořák
Consortium Pragense Orchestra,
Š. Heřmánková - soprán,
M. Laštovka - trubka
* 4. 9. – 17 hodin
Bach, Händel, Dvořák
Y. Škvárová – mezzosoprán,
J. Kalfus - varhany
* 5. 9. – 17 hodin
Pachelbel, Bach, Franck,
Buxtehude
J. Prokop - varhany,
M. Laštovka - trubka
* 6. 9. – 17 hodin
Bach, Vranický, Mozart
CZECH STRING TRIO,
M. Kos - housle,
M. Hixová - violoncello,
J. Rajniš - viola
* 7. 9. – 17 hodin
Bach, Schubert, Dvořák
J. Kšica - varhany,
T. Jindra - bas
* 7. 9. – 20 hodin
Mozart, Dvořák, Vivaldi,
Händel
Vivaldi orchestra Praga,
V. Návrat - barokní housle,
Y. Škvárová - mezzosoprán
* 9. 9. – 17 hodin
Bach, Händel, Smetana
DUO PER LA GIOIA,
Z. Šolcová - harfa,
M. Mesany - flétna
* 9. 9. – 20 hodin
Bach, Dvořák, Gershwin
Prague Brass Ensemble,
Od baroka k jazzu,
J. Kalfus - varhany

z eKumeny
ARMádA SPáSy VyTVOří PRACOVNí MíSTA
PRO dLOUHOdOBě NEZAMěSTNANé OSOBy
Armáda spásy v ČR dne 18. května 2012 uzavřela s Úřadem práce České republiky dohodu za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Na základě uzavřené dohody Armáda spásy v ČR vytvoří
v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše v Praze 7, Tusarově ulici pět pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané osoby v profesi ostatní uklízeči a
pomocníci. Na jedno pracovní místo je úřadem práce z národního individuálního projektu č. CZ.1.04/2.1.00/03.00015, „Vzdělávejte se pro růst – pracovní
příležitosti“ vyplácen měsíční příspěvek ve výši 8000 Kč. Výše příspěvku za
celé období bude činit 480 000 Kč. Armáda spásy v ČR bude měsíčně na jedno
pracovní místo přispívat z vlastních finančních zdrojů částkou 2720 Kč. Celkově přispěje částkou 163200 Kč.
podle Křesťan dnes

V PRAZE SE V říJNU BUdE KONAT TEOLOGICKé FóRUM
NA TéMA SLUŽBA UZdRAVOVáNí V CíRKVI
Sdružení evangelikálních teologů (SET) bude pořádat v pondělí 8. října 2012
Teologické fórum na téma Služba uzdravování v církvi. Teologické fórum se
uskuteční ve Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15. Jako řečníci
vystoupí Peter Cimala, Pavel Hejzlar, Dan Drápal, Karel Taschner a představen
bude i katolický přístup. Cílem občanského sdružení SET je podporovat rozvoj
evangelikální teologie s jejím důrazem na autoritu Bible jako Božího slova a
centrální postavení Kristova evangelia jako nadějné zprávy pro celý svět.
"Chceme napomáhat obnově a růstu církve tím, že budeme rozvíjet a prohlubovat teologický profil a biblické zakotvení vedoucích pracovníků křesťanské
církve. Sdružení chce pomáhat k vzájemnému porozumění a úctě těchto pracovníků k sobě navzájem i při možné odlišnosti teologických postojů. K naplnění svých cílů pořádá teologická fóra, vydává teologický časopis a podporuje
vydávání evangelikální teologické literatury," uvádějí stránky www.evangelikalni-teologie.cz.
podle Křesťan dnes

RUSKý

PATRIARCHA V

POLSKU

POdEPSAL VýZVU K USMířENí

Patriarcha Ruské pravoslavné církve Kirill spolu s předsedou polské biskupské
konference Józefem Michalikem podepsal 17. srpna 2012 dokument, který oba
národy vyzývá k usmíření. Tato výzva je považována za velmi významný krok,
který má pomoci překonat letitou nevraživost mezi Varšavou a Moskvou.
Kirill je první hlavou Ruské pravoslavné církve, která se do Polska vydala,
vrchol jeho návštěvy se ale odehrával ve stínu očekávaného verdiktu nad skupinou Pussy Riot, který měl padnout v Moskvě. "Naléháme na naše věřící, aby
se modlili za odpuštění všech křivd, zla a bezpráví, jež jsme páchali jeden na
druhém," stojí v dokumentu, který církevní představitelé slavnostně podepsali
v polské metropoli. Vztahy Varšavy a Moskvy jsou dlouhodobě problematické
a vzájemné konflikty způsobuje i staletí trvající nevraživost mezi Římskokatolickou církví v Polsku a Ruskou pravoslavnou církví. Ve zhruba 38milionovém
Polsku, kde se 95 procent lidí hlásí k Římskokatolické církvi, žije podle oficiálních statistik okolo půl milionu pravoslavných křesťanů.
podle www.christnet.cz

RUSKý

TISK ROZděLEN OHLEdNě PUSSy
CíRKEV VyZVALA K MILOSRdENSTVí

RIOT,

Odsouzení trojice členek punkové skupiny Pussy Riot ke dvěma letům odnětí
svobody za zazpívání písně proti Vladimiru Putinovi v pravoslavném chrámu
je dnes v popředí pozornosti ruského tisku. Většina komentátorů se pozastavuje nad přísností trestu, byť část z nich souhlasí s tím, že "chuligánky" dostaly za
vyučenou. "Kdo by si ještě před půl rokem pomyslel, že bezmála hlavní událostí v politickém životě obrovské země se stane rozsudek nad třemi husičkami,
odsouzenými podle běžného paragrafu o výtržnictví," pozastavil se populární
list Komsomolskaja pravda nad ohlasem, který tato kauza vyvolala. Dva roky
vězení jsou podle komentátora sice "neodůvodněně příliš mnoho", i ve srovnání s tresty, jaké dostávají skuteční násilníci, nelze však prý zapomínat, že ještě
bude následovat odvolání.
"Pussy Riot měly štěstí - neupálili je na hranici," ironizuje Moskovskij komsomolec a připomíná Putinovu přímluvu, že by dívky neměly být potrestány příliš přísně. Skupina skutečně pak nedostala nejpřísnější trest, ani si jej neodpyká
v nejpřísnějším vězení mezi vrahy. Pussy Riot nenarušily veřejný pořádek výtržností, ale porušily pravidla platná v pravoslavném kostele a dopustily se urážky náboženského cítění. Na to ale v ruském trestním právu není žádný paragraf,
stejně tak chybějí i paragrafy o politických zločinech. A tak tyto činy musejí
soudci kvalifikovat jinak.
"Ruská pravoslavná církev, která po celou dobu procesu zachovávala mlčení,
hned po jeho skončení vyzvala úřady k milosrdenství," pozastavil se nad postojem ruské církve list Kommersant. Podle listu Vedomosti však církev už dosáhla toho, co chtěla - odstrašujícího příkladu.
podle www.christnet.cz
Roční předplatné na rok 2012 činí 416 Kč.
číslo účtu: 43-3856220207/0100
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