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POSELSTVÍ 3. EVROPSKÉHO

EKUMENICKÉHO SHROMÁŽDĚNÍ V

SIBIU

Ve dnech 4. až 9. září se v rumunském městě Sibiu uskutečnilo
v pořadí už 3. Evropské ekumenické shromáždění. Setkání, na
kterém se sešlo více než 3000 delegátů, pozvaných hostí a dalších účastníků ze všech zemí Evropy a širokého spektra křesťanských tradic, je společnou iniciativou Konference evropských církví a Rady evropských biskupských konferencí. První
takové shromáždění se uskutečnilo v červnu 1989 v Basileji ve
Švýcarsku. Úspěch setkání v Basileji inspiroval zorganizování
2. Evropského ekumenického shromáždění v roce 1997 v Grazu
v Rakousku. Letošní setkání se neslo pod ústředním tématem
"Světlo Kristovo svítí na všechny - Naděje pro obnovu a jednotu
v Evropě". V závěru přijalo shromáždění následující poselství.

My, křesťanští poutníci z celé Evropy i
odjinud, svědčíme o přetvářející síle
tohoto světla, které je silnější než temnota a jež prohlašujeme za všeobjímající naději pro naše církve, pro celou Evropu a celý svět.
Ve jménu našeho Trojjediného Boha,
Otce, Syna a Ducha svatého, jsme se
shromáždili ve městě Sibiu v Rumunsku (4. – 9. září 2007). Toto třetí Evropské ekumenické shromáždění bylo
význačné především bohatstvím pravoslavné spirituality a tradice. Připomínáme si a obnovujeme závažné
závazky, které jsme učinili již v Grazu
a Basileji, a litujeme, že dosud se nám
některé z nich nepodařilo splnit. Přesto je naše důvěra v přetvářející energii
světla Kristova silnější než temnota
rezignace, fatalismu, strachu a lhostejnosti.
Naše třetí Evropské ekumenické
shromáždění začalo v roce 2006 v Římě a pokračovalo v roce 2007 ve
Wittenbergu. Součástí této ekumenické pouti bylo mnoho regionálních setkání a také setkání pravoslavných
církví v Rhodes a setkání mládeže
v St. Maurice. S radostí vítáme závazek mladých lidí a jejich příspěvek
k tomuto shromáždění. Toto shromáždění, inspirováno a motivováno Chartou Oecumenikou, pokračovalo v práci započaté na předchozích shromážděních a současně bylo příležitostí pro

výměnu našich obdarování a pro vzájemné obohacení.
Na této pouti nejsme sami. Kristus je
s námi a s ním zástup svědků (Žd
12,1), doprovázejí nás i mučedníci
dnešních dnů: svědectví jejich života
a smrti nás inspiruje jako jednotlivce i
jako společnost. V jednotě s nimi se
zavazujeme, že necháme světlo proměněného Krista zářit skrze naše
vlastní svědectví, hluboce zakořeněné
v modlitbě a lásce. To je naše pokorná odpověď na jejich životní oběť.
Delegáty 3. Evropského ekumenického shromáždění oslovil i předseda Evropské komise E. Barrosso
Světlo Kristovo v Církvi
Světlo Kristovo nás vede k tomu,
abychom žili pro druhé a ve společenství jedni s druhými. Naše svědectví
naděje a jednoty pro Evropu a svět
bude věrohodné pouze tehdy, když
budeme pokračovat na naší cestě k viditelné jednotě. Jednota neznamená
uniformitu. Je nesmírně cenné znovu
zakoušet koinonii a vzájemnou výměnu duchovních obdarování, jež posilovaly ekumenické hnutí od samého
počátku.
V Sibiu jsme opět pocítili bolestnou
ránu rozdělení našich církví. Poznamenává to i naše chápání Církve a její
jednoty. K těmto rozdílům přispěl odlišný historický a kulturní vývoj
východního a západního křesťanství a
jejich pochopení vyžaduje naši naléhavou pozornost a pokračující dialog.

Jsme přesvědčeni, že širší křesťanská
rodina se musí zabývat doktrinálními
otázkami a musí také usilovat o všeobecný konsensus v otázce morálních
hodnot, odvozených z Evangelia, a
věrohodného křesťanského životního
stylu radostně svědčícího o světle
Kristově v našem náročném moderním sekulárním světě, v soukromém
životě stejně jako ve veřejném.
Naše křesťanská spiritualita je cenným pokladem: jakmile jej otevřeme,
odhaluje rozmanitost svých bohatství
a otvírá naše srdce pro krásu tváře
Ježíšovy a k síle modlitby. Pouze
jsme-li blíže našemu Pánu Ježíši
Kristu, můžeme být blíže jeden druhému a zakoušet opravdovou koinonii. Nemůžeme jinak, než se o toto
bohatství dělit se všemi muži a žena-

KVĚTINY MAMINKY NOVÁKOVÉ
Ano, maminko Nováková, také tady teď chtěli všichni, tvé děti i děti
tvých dětí, na hřbitově oslavit tvou
devadesátku, které ses už nedožila.
Odpočíváš nyní již několik let zde
pod velkou lípou. Tady chtěli ukázat, že nejsi zapomenutá, chtěli na
tebe vzpomenout - a potom jít společně pojíst. Bedřich a Eliška nechali naproti v restauraci připravit
velkou hostinu. Především však
včera vyzdobili tvůj hrob spoustou
květináčů s nádhernými astrami,
modrými, červenými a bílými. A
uprostřed byla velkokvětá fuchsie.
Vypadalo to dobře.
Když se teď všichni společně v téměř slavnostním průvodu přiblížili,
spatřili nejprve hrob a pak se na
sebe podívali, zaraženě a téměř nechápavě. V noci totiž někdo ty pěkné květináče ukradl: tvé květiny
tobě, maminko Nováková. Co to-

mu říkáš? Ti lidé museli mít vůz
s dostatečně velkým nákladním prostorem. Možná by se našly otisky
pneumatik, kdyby je tvé děti a vnoučata nerozšlapaly. Bedřich si umínil
projít všechny hřbitovy v okolí;
označil totiž ty květináče zespod písmeny BN (jistota je jistota) a noční
zloději to snad přehlédli.
Ano, maminko Nováková, tvé květiny. Jak se ti to zamlouvá? Když jsi
zemřela, nebylo to s lidmi ještě tak
zlé. Teď kradou všechno, co není
přinýtováno a přibito - ba dokonce
ještě tohle: vytrhávají celé trezory
ze zdí . Nyní zjišťujeme, že i mrtvým
kradou květiny.
Proč? Protože krádež je pořád ten
nejlevnější nákup, pokud člověk
není přistižen? Ale jdi, krást zrovna květiny!
Nebo to udělali proto, že byli namol opilí? Pak by ovšem "nepraco-

vali" tak ohromně přesně. Přinejmenším by rozbili ještě pár lahví a
povalili několik pomníků, především tvůj, maminko Nováková. Ale
to se nestalo. Tentokrát.
Nebo měli hlavy prostě tak prázdné, že do nich vystoupila ještě takováto bublina - z nižších oblastí?
"Ti"? Kdo to vlastně byli? Mladí?
Staří? Muži? Ženy asi sotva. Mládež? Zdejší? Cizí? Kdo?
Jen jeden člověk by to mohl říct:
ty, maminko Nováková. Ale ty neřekneš nic.
Kdo by to mohl být? Mnohem raději bych věděl, proč. Co někoho
žene, aby něco takového vymyslil a
také provedl? Já to však nevím,
nevím, nevím. A nenašel jsem ještě
nikoho, kdo by mi to pověděl.
Joachim Dachsel
Přeložil Zdeněk Svoboda

mi na tomto kontinentě, kteří hledají
světlo. Duchovně založení muži a
ženy počínají své vlastní obrácení,
což vede k přeměně světa. Naše svědectví světlu Kristovu spočívá
v upřímném závazku naslouchat, žít a
sdílet příběhy našich životů a nadějí,
které nás jako následovníky Kristovy
formují.
Doporučení první: Doporučujeme
obnovit naši misi jako jednotlivých
věřících a jako církví dosvědčovat
Krista jako Světlo a Spasitele světa;
Doporučení druhé: Doporučujeme
pokračovat v diskusi o vzájemném
uznání křtu, přičemž je třeba vzít
v úvahu významné úspěchy v této
oblasti v různých zemích a mít na
paměti, že tato otázka je úzce propojena s chápáním eucharistie, služby a
eklesiologie obecně;
Doporučení třetí: Doporučujeme hledat cesty k zažívání takových aktivit,
které nás spojují: modlitby jeden za
druhého a za společnou jednotu, ekumenické pouti, teologická formace a
společné studium, sociální a diakonické iniciativy, kulturní projekty,
podpora společnosti založené na křesťanských hodnotách;
Doporučení čtvrté: Doporučujeme
plné zapojení všeho Božího lidu a,
zvláště na tomto shromáždění, věnujeme pozornost apelu vznesenému
mladými, staršími lidmi, etnickými
menšinami a hendikepovanými lidmi.
Světlo Kristovo pro Evropu
Jsme přesvědčeni, že každá lidská
bytost je stvořena k obrazu Božímu,
podle jeho podoby (Gn 1,27) a navzdory rozdílné víře, kultuře, věku,
pohlaví nebo etnickému původu si
zaslouží stejnou míru úcty a lásky. Při
hledání obnovy, jednoty a role církví
v dnešní evropské společnosti se zaměřujeme na setkávání s lidmi jiných

náboženství, protože jsme si vědomi,
že naše společné kořeny sahají mnohem hlouběji než naše rozdíly. Majíce
zejména na mysli náš jedinečný vztah
s židovským národem a lidem Smlouvy, odmítáme všechny formy současného antisemitismu a spolu s ním se
budeme snažit o to, aby byl evropský
Dokončení na str. 3

Podobenství
o člověku
a jeho víře
ROMAN BRANDSTAETTER
Jeden člověk
Dostal dopis,
Dlouhý dopis
Zdvořilý dopis,
Moudrý dopis
S prosbou
Aby laskavě přispěl
Do ankety
Na téma:
Proč věřím.
Ten člověk odpověděl takto:
Bohužel, vážená redakce,
Nevím,
Proč věřím,
Zato však vím,
Že kdybych věřit přestal,
Nemohl bych existovat.
Byl proto velice překvapen,
Když redaktoři sice
Neotiskli jeho odpověď,
Nicméně ho po jisté době
zpravili
Krátkým přípisem,
Zdvořilým přípisem,
Moudrým přípisem,
Že je zajímá jeho víra,
Nikoli však existence.
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O únavě
V Bibli najdeme o únavě jen málo zmínek, snad se jí tenkrát nikdo tolik
nezaobíral, ale fenomén únavy určitě existoval vždycky i v dobách
pomalejších, možná se o ní tolik nemluvilo, prostě k životu nějak patřila
a patří. Možná, že ta naše novodobá je někdy jaksi umělá, že si za ni
můžeme často sami, že si příliš necháváme všemi trendy znásilnit životy.
Chceme uspět v soudobém rytmu, chceme si nějak zajistit živobytí, ale
zapomínáme, že máme své meze. Nemáme nevyčerpatelnou sílu, ačkoli
se hranice pořád posouvají. Věčně po nás někdo chce víc a my prostě
zkusíme víc dodat. Snažíme se být rychlejší, efektivnější atd. Snažíme se,
ale sil máme pořád stejně, jistě někde musí být hranice lidské schopnosti co všechno zvládnout. Vždyť i Bůh si po stvoření světa musel sedmý
den odpočinout. A nařídil to i nám lidem. Nejsou dnešní vyčerpaní ti,
kteří na tuto Boží moudrost zapomněli? Že alespoň jeden den v týdnu by
měl být věnován duchovní stránce namísto materiálnímu zabezpečování se?
Při své únavě si vzpomínám na starozákonní příběh Mojžíše. Ten si
únavu opravdu užil. Únavu z velkého úkolu, který od Hospodina dostal.
Na dlouhé, fyzicky náročné cestě měl za sebou nespokojený, reptající a
pochybující zástup lidí a nad ním byl Bůh, který z něj ten úkol nechtěl
sejmout. Mojžíš byl mockrát na dně, ale vždycky se nějak odrazil. Kde na
to vzal sílu? Podle mě mu Bůh vždycky alespoň trochu dobil baterky,
nenechal ho v tom, když bylo nejhůř, pomohl. Mojžíš v něj nikdy nepřestal věřit, spoléhal se na něj, v obtížných okamžicích s důvěrou žádal
Boha o radu a pomoc. Zkusme si i my ve svých unavených dnech vzpomenout na to, že tady nejsme náhodou a že to všechno musí mít jasný
smysl. Obracejme se ke zdroji svých sil, ať už je to Bůh nebo někdo blízký nebo nějaké místo. Někdy prostě potřebujeme načerpat novou sílu.
Nezapomínejme, že Mojžíš byl úplně stejně křehkým člověkem jako my,
a nakonec to zvládl skvěle.
Pro povzbuzení v této situaci si můžeme přečíst v Matoušovi Ježíšova
slova z 11. kap. verše 28-30. Také Pavlův list Galatským, 6. kap., verše 9
a 10, nám pomůže načerpat sílu.V Matoušově evangeliu se ale můžeme
dočíst i o únavě nepřekonatelné, kap. 26. verše 36-46, po večeři na
Zelený čtvrtek. Myslím si, že učedníci nespali proto, že by jim na Ježíšovi
a jeho přání, aby bděli, nezáleželo. Prostě nedokázali svou únavu přemoci, neměli na to dost sil. A nedokázali uvěřit, že je to poslední večer,
který mohou s Ježíšem strávit. Vlila by jim víra v neodvratitelnost příštích událostí do žil sílu prožít s Ježíšem tyto chvíle? Tak jako se lidem
v mezních situacích dostává síly dokázat téměř nemožné? Síly, kterou
pro tyto okamžiky může rozdávat jedině Bůh. Skrze naši víru v něho.
Lenka Nováková

Z kazatelského plánu
18. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU
Nemůžeme sloužit Bohu i majetku
Ježíšovo podobenství vychází možná ze skutečné události známé jeho
posluchačům a dosti obvyklé. Někomu se může zdát, že Ježíš neodsoudil
dost přísně správcovu nepoctivost. Neschvaloval ji. To pochopíme jen
pozorným přečtením veršů 10-12. Podobenství však míří spíše jinam: 1)
Správce myslel na důsledky svého jednání a na svou budoucnost. I my
pamatujme, že budeme skládat účty ze svého hospodaření. Co nás čeká,
budeme-li u Božího soudu shledáni nevěrnými? 2) Důležitější než bohatství je získat si dobré přátele. Vztahy k živým lidem musí dostat přednost
před vztahem k mrtvému majetku. Peníze samy o sobě nejsou zlé. Dají se
použít i k tomu, abychom jimi pomohli jiným. Možná, že i my budeme
potřebovat pomoc bližního. Neztrácejme však při tom výhled na pozemské
hranice, k věčnosti. V tom je poučení z podobenství (důraz je na verších 89). 3) I my vlastně můžeme rozdávat ne ze svého vlastnictví, nýbrž
z Božího. Vždyť Bohu patří všechno v tomto světě a cokoliv držíme, je
nám jen svěřeno do správcovství a hospodaření.
Vstup: Am 8,4-7
Tužby:
2. Abychom neskládali naději do věcí málo cenných a pomíjejících, ale
abychom se spoléhali výhradně na svého Pána...
3. Abychom užívali moudře svěřených darů, pomáhali jimi potřebným
bližním a tak si ukládali poklad v nebesích...
Epištola: 1 Tm 2,1-10
Evangelium: L 16,1-13
K obětování: Kaz 11,9
K požehnání: Jb 11,13-20 (Dt 24,10-15)
Modlitba:
Prosíme, Hospodine, vlož do našich srdcí pravou vděčnost za všechno, co
nám z otcovské lásky dáváš. Dej nám pochopit, že tvé dary nejsou určeny
pro naše sobecké uspokojení, nýbrž k tomu, ať můžeme žít na této zemi mezi
svými bližními a jeden druhému pomáhat. Prosíme o pravou moudrost,
která umí rozlišit věci dočasné a pomíjející od pravých hodnot podle tvých
měřítek. Kéž neztrácíme naději, že při konečném účtování shledáš nás věrnými správci svěřených statků.
Vhodné písně: 136, 172, 182, 300

MATEŘSKÝ ÚL
aneb Podobenství o demokracii, která je založená na osobní odpovědnosti a kázni
(pokračování z minulého čísla)
„Domníváte se, že bychom mohli
vyslat roj?“ navrhovala Melissa. „Je
trochu pozdě, ale mohlo by nám to
odlehčit.“
„To by nás zachránilo, ale já znám Úl!
Samy uvidíte!“ Stará Královna vydala Velké Volání, které pro každou pravověrnou včelu je jako výzva k poslednímu soudu. Bez ohledu na její
nezměrný věk (tři roky) to znělo
v úžlabinách mezi rámky jako válečná hudba skotských horalů v horském
průsmyku, větračky změnily tón a
opakovaly to na všech galeriích; a
rozložití trubci s mohutnými křídly
Volání dychtivě zakončili códou lesního rohu. „La Reine le veult!
Královna poroučí! Roj! Rroj! Rrroj!“
Ale burácení, které by mělo následovat po Volání, se nedostavilo. Ony
slyšely tlumené reptání, mumlání jako opadající příliv. „Roj? A nač? Nic
mě neláká opustit dobré rámky Úlu
s pevnými základy kvůli zetlelému
starému dubu venku na otevřeném
prostranství, kde může každou minutu pršet. Nám je tu dobře! Tohle je
Patentovaný Úl se Zárukou. Proč nás

chtějí vyhnat? Rojení je pitomost!
Rojení je podvodný vynález, který má
za cíl zbavit dělnice jejich zaslouženého pohodlí. Jdem si lehnout!“
Zvuky odumřely a včely se usadily
v prázdných buňkách na noc.
„Slyšely jste?“ řekla Královna.
„Znám Úl!“
„Čistě mezi námi, to jsem je naučila
já,“ vykřikovala Zavíječka. „Jen počkejte, až se mé zásady rozvinou a vy
uvidíte světlo nových zítřků.“
„Pro jednou mluvíte pravdu,“ řekla
Královna, když rozpoznala Zavíječku. „Shůry se prolomí Světlo. A
bude následováno Horkým dýmem a
vaše děti nebudou schopny se skrýt
v žádné skulině.“
„Je to možné?“ zašeptala Melissa.
„Slýchaly jsme podobné legendy.“
„To není žádná legenda,“ odpověděla
Královna. „Mám to od své matky a ta
zase od své. Poté, co Zavíječka nabude moci, Stín padne na Bránu, za
Oponou se ozve Hlas; přijde Světlo a
Horký dým a zemětřesení, a ti kdo
zůstanou naživu, uvidí, jak veškeré
jejich společné dílo vzplane ve velkém Ohni.“

Stará Královna se pokusila vysvětlit,
co slyšela vyprávět o tom, jak Včelař
nakládal s infikovaným úlem ve včelíně před dvěma nebo třemi sezónami; a pochopitelně v jejích očích taková záležitost vypadala právě jako
Poslední soud.
„A potom?“ vyděsila se Sacharissa.
„Slyšela jsem, že pak vzplane malá
jiskřička v temnotách a svět snad
začne znovu. Ale já si to nemyslím.“
„Ts, ts!“ ozvala se Zavíječka. „Vy
dobráčtí, tlustí lidé vždycky prorokujete zkázu, když svět není přesně
podle vašich představ. Ale já vám
garantuju, že tady budou změny.“
A byly. Když se její vajíčka vylíhla,
vosk byl protkán tunýlky a potřísněn
špinavými obaly housenek. Zvlněné
cestičky provrtávaly medové sklady,
pylové spižírny, celé základy, a, což
bylo ze všeho nejhorší, i děťátka
v jejich kolíbkách, až uklízečky strávily polovinu svého času vymetáváním jejich zničených tělíček.
Rudyard Kipling
Přeložili: Michaela Procházková a
David Pacovský
(pokračování příště)

Nad Písmem

JE JEN JEDEN BŮH
V současnosti jsou velmi dobře prodejné postoje, kdy brojíme proti penězům, majetku a veškerému bohatství
vůbec.
Záměrně říkám prodejné, jelikož takto
nešťastně je to v naší společnosti
nastaveno. Média z jedné strany glorifikují bohaté a mocné, na straně druhé
bohatým a slavným "jdou po krku".
Využíván je pouze ten, kdo se právě
hodí do připravovaného pořadu nebo
kauzy. Je zapotřebí zvýšit sledovanost? Není nic jednoduššího, než
uspořádat třeba golfový turnaj celebrit" na podporu libovolného dětského
domova. Ti se umí zubit do kamery!
Přidají nějaký ten vtip, do kasičky
koruny a všichni ve zprávách na vlastní oči uvidí, jak se jejich televize zajímá o nešťastné děti. Médium, které
takovou atrakci uvede, se zviditelní a
dobře zhodnotí.
Hodí se časem poštvat proti vymóděným, dříve využitým účastníkům charitativních akcí jejich obdivovatele a
prodat je znovu, ale v negativním
světle? Také žádný problém. Dobře
nastavená kamera dokáže cokoliv.
„Podívejte se na ty zhýralce, jejich
auta, vily s bazénem a tučná konta. To
mají vytahané z vašich kapes a z podvodů! Podívejte, jak rozvrácené je
jejich soukromý. Je to hanba národa,
tihle slavní boháči.“
Televizní stanice, která známé tváře
chytí kdesi na švestkách při nemravnostech, se, jak jinak, dobře zviditelní
a zase jen získá. Je to taková nekonečná mediální hra, o jejíž nízkosti víme,
ale v podstatě nic nenamítáme.
Samozřejmě, že nic není jen černobílé, jak se ukazuje, ale mnoho lidí, kteří
visí na bulváru, takto bohužel uvažuje. Ohlupovat lidi je docela prosté.
Nač se zbytečně zabývat okolnostmi.
Ty stejně nikoho nezajímají. Jed-

noduché je říci: Boháč je špatný člověk, peníze jsou metla lidstva. Jen
chudáci jako vy, vážení diváci, jsou
spravedliví a poctiví. Něco podobného nás učili už ve škole. Učili a dobře
naučili! Má to ovšem jeden háček. U
nás chudí, jak je známe z pohádek,
skoro nejsou, ale téměř všichni lidé
touží být nechutně bohatí.
Hráz mezi chudými a bohatými už
není, jak kdysi bývala. Co ale zůstává,
je fakt, že nikdy neplatilo a neplatí
rovnítko - boháč je špatný a zlý a chudák je poctivý a skromný.
Tyhle naivní a zjednodušené představy bourá i Pán Ježíš, který v tomto případě nehledí na plné stodoly, ale na
prázdná srdce. Ježíš nás učí neúnavně
hledat to nejcennější, Boží přítomnost,
a to dokonce všemi prostředky. Zde
ovšem platí jedna zásada. Získat se
pro Boha "všemi prostředky" je
možné pouze tehdy, pokud to dokážeme jeho metodami. Lidské chápání
daného návodu je nepřípustné. To se
vždy obrátí proti nám samým, protože
tím sledujeme jiné zájmy, než ty, o
které nám má jít především.
Pán Ježíš pro správné pochopení věci
podává podobenství o nepoctivém
správci. Nesmíme si je však vysvětlovat tím způsobem, že Pán schvaluje
správcovu nepoctivost a nechává mu
v jeho šibalství volnou ruku. Tak to
samozřejmě není. Ježíš chce poukázat
na fakt, kterému rozumíme; tedy, že
peníze mají velkou moc a umíme-li
s nimi dobře zacházet, mohou nám
dobře posloužit. Jak je budeme využívat, záleží pak jen na nás samých.
Pokud je budeme shromažďovat pod
polštář a večer za zamčenými dveřmi
počítat, nic dobrého nám nepřinesou.
Jestliže je ale dokážeme použít pro
dobrou věc, umíme s nimi dobře hospodařit. Jednak si, jako zmiňovaný

L 16,1-13
správce, získáme ty, kterým právě pomohly, byť by šlo i o nevábně vyhlížející bezdomovce, kteří je využijí po
svém, jak tušíme, ale, a to je důležité,
dokážeme, že to dobré hospodaření
myslíme vážně.
Přestaňme proto démonizovat peníze a
přisuzovat jim všechno zlé, ale používejme je rozvážně a moudře, nejen ke
svému prospěchu. Tak to také dělá
hodně slavných a bohatých. Sumy,
které vydávají na potřebné, jsou obrovské. Ai když se při tom někteří chovají jako komedianti, odpusťme jim to,
je to koneckonců jejich profese.
Přejme si a modleme se za to, aby
bylo víc takových, kteří pochopili, že
Bůh je jen jeden a bohat-ství, které z
jeho milosti mají, dokáží potřebným
rozdávat z dobrého srdce. Jen tak se
totiž peníze dokáží proměnit na lásku,
která bude Pánem odměněna. Amen
Tomáš Altman
Pane Ježíši,
nedovol,
abychom se klaněli
mamonu a vyvyšovali jej
nad Boha samého.
Pomáhej všem,
kdo propadli mámení
pozemského bohatství,
aby se nad ně pozvedli
a pochopili
jeho nebezpečí.
Žehnej těm,
kdo dokáží v upřímnosti
obdarovat druhé.
Nauč nás znát
pravé hodnoty,
k nimž máme směřovat
a vše potřebné k životu
nám ze své milosti
přidávej.
Amen
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POSELSTVÍ 3. EVROPSKÉHO EKUMENICKÉHO...
Dokončení ze str. 1
kontinent prost všech forem násilí.
V naší evropské historii byla období
krutých konfliktů, ale také období
mírového soužití národů všech náboženství. V dnešní době není alternativa k dialogu: ne kompromis, ale dialog života, ve kterém můžeme v lásce
mluvit pravdu. My všichni se musíme
více učit o všech náboženstvích a je
třeba dále rozvíjet doporučení Charty
Oecumeniky. Apelujeme na své souvěrce a všechny, kdo věří v Boha, aby
respektovali právo ostatních na svobodu vyznání, a vyjadřujeme svou solidaritu s křesťanskými společenstvími, která žijí na Středním východě,
v Iráku a jinde na světě jako náboženské menšiny a pociťují, že samotná jejich existence je ohrožena.
Přitom, když se potkáváme s Kristem
v našich potřebných sestrách a bratřích (Mt 25,44-45), společně osvěcováni Světlem Kristovým, my křesťané, podle biblického přikázání k jednotě všeho lidstva (Gn 1,26-27), zavazujeme se, že se budeme kát za hřích
vyloučení; že se budeme snažit hlouběji pochopit "jinakost" druhých; bránit důstojnost a práva každého člověka a zajišťovat ochranu těm, kteří ji
potřebují; sdílet světlo Kristovo, které
do Evropy přinášejí nově příchozí;
apelovat na evropské státy, aby zastavily nezákonné úřední zadržování přistěhovalců, budeme činit vše pro zajištění běžné imigrace, integrace přistěhovalců, uprchlíků a žadatelů o
azyl, budeme klást důraz na hodnotu
nerozdělování rodin a bojovat proti
obchodování s lidmi a vykořisťování
obchodovaných lidí. Apelujeme na
církve, aby zvýšily svou pastorační
péči o přistěhovalce, kteří jsou velmi
zranitelní.
Doporučení páté: Doporučujeme,
aby církve pochopily, že křesťanští
přistěhovalci nejsou pouhými příjem-

Modlitba
Lazarova
ROMAN BRANDSTAETTER
Proč jsi mě vzkřísil, Pane?
Abych byl radostným
důkazem Tvé všemohoucnosti?
Abych způsobil radost svým
sestrám?
Abych znovu každý den
umíral?
Musím teď všecko začít od
počátku,
Znovu se potýkat s pozemským zmatkem,
Žít mezi lidmi, kteří pádí
neznámo kam,
Odhánět od sebe zvědavou
havěť,
Jež za mnou dotěrně volá:
„Jak ses tam na věčnosti
cítil, Lazare?“,
Vymlouvat se na nedostatek
paměti
A mlčet o tom, že mi bylo
dobře
V těle vysvobozeném z těla,
Které jsem ze sebe s úlevou
shodil
Jako těžký velbloudí plášť.
Proč jsi mě vzkřísil, Pane?

ci duchovní péče, ale že mohou hrát
plnohodnotnou a aktivní roli v životě
církve a společnosti; aby církve nabízely lepší pastorační péči přistěhovalcům, žadatelům o azyl a uprchlíkům;
aby podporovaly práva etnických
menšin v Evropě, především romských občanů.
Mnozí z nás jsou vděčni za pronikavé
změny, které jsme v uplynulých dekádách v Evropě zažili. Evropa znamená
víc než Evropskou unii. Jako křesťané
cítíme spoluodpovědnost za formování Evropy jako kontinentu míru, solidarity, spoluúčasti a udržitelnosti.
Oceňujeme závazek evropských institucí, včetně EU, Rady Evropy a
OSCE, k otevřenému a transparentnímu a pravidelnému dialogu s evropskými církvemi. Evropští nejvyšší
političtí představitelé nás poctili svou
přítomností, čímž dali najevo svůj
silný zájem o naši práci. Musíme odpovědět na výzvu vnést do tohoto dialogu duchovní sílu. Evropa byla původně politickým projektem k zajištění míru a nyní se, více než ekonomickým prostorem, potřebuje stát Evropou pro své národy.
Doporučení šesté: Doporučujeme
dále rozvíjet Chartu Oecumeniku jako
podnětnou směrnici pro naši ekumenickou cestu v Evropě.
Světlo Kristovo pro celý svět
Slovo Boží nás a naši evropskou kulturu vytrhuje z klidu: dokud jsme
naživu, neměli bychom již více žít jen
sami pro sebe, ale pro toho, který za
nás zemřel a byl znovu vzkříšen!
Křesťané se musí osvobodit od strachu
a nenasytné hrabivosti, které nás nutí
žít pro sebe, bezmocné, úzkoprsé a
uzavřené. Slovo Boží nás zve k tomu,
abychom se vyvarovali mrhání cenným dědictvím těch, kdo v posledních
šedesáti letech pracovali v Evropě pro
mír a jednotu. Mír je neobyčejným a
vzácným darem. Celé státy usilují o
mír. Celé národy čekají na osvobození
od násilí a teroru. Naléhavě se zavazujeme ke zvýšenému úsilí směřujícímu k tomuto cíli. Odmítáme válku
jako nástroj řešení konfliktů, podporujeme nenásilné způsoby řešení sporů a
záleží nám na odzbrojování. Násilí a
terorismus ve jménu náboženství jsou
popřením náboženství.
Doporučení sedmé: Apelujeme na
všechny evropské křesťany, aby co
nejvíce podpořili Rozvojové cíle tisíciletí Organizace spojených národů,
které představují nutné praktické
kroky ke zmírnění chudoby.
Doporučení osmé: Doporučujeme,
aby CCEE a CEC, spolu s církvemi

v Evropě a na ostatních kontinentech,
iniciovaly proces konzultací, zabývajících se, v souvislosti s hrozbou klimatické změny, evropskou odpovědností za ekologickou spravedlnost;
odpovědností Evropy za správné formování globalizace; právy romských
občanů a dalších evropských etnických menšin.
Dnes více než jindy si uvědomujeme,
že Afrika, kontinent zasažený naší
vlastní historií i budoucností, zažívá
takovou míru chudoby, ke které nemůžeme zůstat lhostejní a nečinní.
Zranění Afriky zasáhla srdce tohoto
shromáždění.
Doporučení deváté: Doporučujeme
podporovat iniciativy ke zrušení dluhu a na podporu fairtradu.
Upřímným a cíleným dialogem přispíváme a podporujeme proces obnovy Evropy, kde neměnné křesťanské
principy a morální hodnoty, odvozené
přímo z evangelia, slouží jako svědectví a napomáhají aktivnímu zapojení
se do evropské společnosti. Na-ším
úkolem je tyto principy a hodnoty
hájit, ne pouze v našem soukromém,
ale i ve veřejném životě. Budeme spolupracovat s lidmi jiných náboženství,
kteří s námi sdílejí naše úsilí o vytvoření Evropy, založené na těchto hodnotách, která zároveň bude prosperovat politicky i hospodářsky.
Majíce starost o Boží stvoření, modlíme se za větší citlivost a úctu k jeho
podivuhodné rozmanitosti. Bojujeme
proti jeho bezostyšnému vykořisťování, z něhož „veškeré stvoření očekává
své vykoupení“ (Ř 8,22) a zavazujeme se k práci na smíření lidstva a přírody.
Doporučení desáté: Doporučujeme,
aby období od 1. září do 4. října bylo
věnováno modlitbám za ochranu
Stvoření a podpoře udržitelného životního stylu, který by napravoval náš
podíl na klimatické změně.
***
Vzdáváme hold všem, kdo přispěli
k této cestě, zvláště pak mladé oikumene, která nutila toto shromáždění
k odvaze žít podle Evangelia, a sjednocujeme se v modlitbě:
Kriste, pravé Světlo, které ozařuje a
posvěcuje každou lidskou bytost přicházející na tento svět, kéž na nás svítí
světlo tvé přítomnosti, v níž jedině můžeme to nedosažitelné světlo uzřít, veď
nás na našich cestách, abychom pracovali podle tvých přikázání. Zachraň
nás a veď nás do svého věčného království. Protože ty jsi náš Stvořitel,
Živitel a Dárce všeho, co je dobré. Naše naděje spočívá v tobě a tobě náleží
sláva, nyní i navěky. Amen.

ROMAN BRANDSTAETTER
(Tarnów 3.LEDNA 1906 - Poznań 28. ZÁŘÍ 1987)

Vyznání Šimona z Cyrény
Tvůj kříž jsem nenesl z vlastní
vůle,

A potom…

Pane.
A potom, když jsi vstal z mrtvých,
Přinutili mě.

Jsem pochopil:
Byla to nezasloužená milost,

Vracel jsem se domů z pole

Že jsem směl nést na ramenou

Po těžké práci

Tvůj kříž.

A byl jsem velice znaven.
No a…?
Když jsem šel po svahu Golgoty,
Spatřil jsem četu vojáků

Jakápak moje zásluha?

A Tebe,
Padajícího pod břemenem kříže.

Prach roznášený větrem.

Chtěl jsem Tě minout

A moje slova?

- Nemám v lásce takové podívané
–

Vyschlá poušť.

Jenže centurio mě drapl

O pokoji a mieri
Na mojom študijnom pobyte v USA, pri rieke Mississippi som stretol mladého chlapca. Po rozhovore s ním som zistil, že pochádza zo Salvadoru,
krajiny v ktorej bola dlho občianska vojna. Rozprával, ako po sebe strieľali susédia a v jeho očiach sa objavili slzy. Chlapec mohol mať okolo
dvadsaťdva rokov. „To je tá najhoršia vec na svete – občianska vojna,“
povedal. U nás v strede Európy je mier – niečo tak samozrejmé a jasné,
že je o tom zbytočné písať... Nemyslím si to, musíme byť Bohu vďační, že
my všetci s našimi deťmi neprežívame vojnu a hlad. Je nám to vzdialené
a stretávame sa s tým len v televízii.
Je to Boží dar, že sa môžeme pokojne zobúdzať a chodiť do práce a do
školy. Chlapec, ktorého som stretol pri rieke, v živote také šťastie nemal.
Z rozhovoru mi bolo moc smutno a uvedomil som si, že mier, nie je niečo
samozrejmé – ale je to milosť.
PaedDr. Roman Králik, Th.D.

za rameno

Copak je možné,

A řekl:

Aby nezasloužená milost

„Vezmi ten kříž!“

Spočinula
Na prachu roznášeném větrem

Co jsem měl dělat?

A na vyschlé poušti?

Musel jsem.

Hle, tázání hříšníka,
Který Tě chtěl minout..

Přinutili mě.
S poděkováním za to, že se směl potkat na svých životních cestách s tvorbou Romana Brandstaettera, přeložil a při příležitosti 20. výročí spisovatelova odchodu na věčnost pro potěšení duše čtenářům Českého zápasu
předkládá
Emil J. Havlíček
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ZPRÁVY
Nový akademický rok
Dovolujeme si vás srdečně pozvat na
slavnostní zahájení akademického
roku 2007/2008 na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
které se uskuteční v pondělí 1. října od
10 h v aule fakulty, č. dveří H 109,
Pacovská 350, Praha 4.
Program:
* pobožnost – patriarcha ThDr. Tomáš
Butta
* projev děkana
* představení akademických funkcionářů
* organizační sdělení
* projevy hostů.
Předpokládá se, že slavnost bude
ukončena v 11.30 h.
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek,
děkan UK HTF

Výročí v Přelouči
Náboženská obec v Přelouči pořádá
14. října ve 14.30 h u příležitosti 55.
výročí založení Sboru Tůmy Přeloučského slavnostní bohoslužbu. Povede
ji královéhradecký biskup Štěpán
Klásek a o hudební zpestření se postará sbor náboženské obce z Chrudimi.
Nová přeloučská duchovní Mgr. Tereza Šmejdová-Koselová přijme v tento
významný den kněžské svěcení.
(pš)

Studentské bohoslužby
Zahajovací studentské bohoslužby na
úvod akademického roku 2007/08 se
budou konat dne 3. října od 19 hodin
v Husově sboru v Praze na Vino-hradech. Bohoslužbu povede a kázat
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bude br. patriarcha ThDr. Tomáš Butta
spolu se spirituálem, farářem Danielem Majerem.
Zveme nejen studenty, ale i širokou
obec věřících.
(dm)

Ekumenická bohoslužba
Ekumenická rada církví v ČR spolu
s Ekologickou sekcí České křesťanské
akademie zvou na úterý 9. října 2007
od 18 hodin do Velké posluchárny
Evangelické teologické fakulty v Praze 1, Černá 9 k účasti na ekumenické
bohoslužbě vděčnosti za stvoření, při
níž poslouží kázáním RNDr. Matúš
Kocián a zpěvem Pěvecký soubor Obce křesťanů.
Před bohoslužbou bude otevřena výstavka dětských kreseb na téma
"Světlo a tma", jemuž bude věnována
i beseda s prof. dr. Helenou Illnerovou, bývalou předsedkyní AV ČR.
Beseda bude následovat po bohoslužbě, přibližně od 19 hodin.
(jNe)

Kurz duchovenské péče
Přijměte naše pozvání na nástupní
kurz vězeňské duchovenské péče.
Jeho smyslem je seznámení nových
členů VDP a dalších zájemců s problematikou duchovní služby ve věznicích ČR. Kurz proběhne ve dnech 2. 3. října v Teologickém semináři
CASD, Sázava-Radvanice 29.
Zahájení kurzu je v úterý 2. října v 9 h
a jeho předpokládaný konec bude ve
středu v cca 15 h. Seminář je určen
především (povinně) pro začínající
členy VDP, dále pro studenty tamějšího semináře, začínající kazatele, faráře a také zájemce o tuto službu. Cena

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
O NEPOCTIVÉM SPRÁVCI

za ubytování a stravu činí 270,Kč/osobu/den. Účastníci se vzdálenějším bydlištěm mohou přijet již v pondělí večer a přespat v semináři.
Pro podrobnosti se obraťte na předsedkyni VDP paní Renatu Balcarovou, email: rbalcarova@grvs.justice.cz, nebo adresa: Renata Balcarová, Soudní
1a, 140 67 Praha 4-Pankrác
(pš)

Drakiáda v Mirovicích
Hry, soutěže a malý závod doma vyrobených draků pro malé i velké připravila náboženská obec v Mirovicích
dne 30. září od 13 h. Součástí programu bude i ukázka poraněných dravců
z Útulku pro handicapované živočichy ze Strakonic.
Zváni jsou všichni, kdo mají dětskou
duši. Vstup na akci je zdarma.
(fš)

Nový kontakt
Poznamenejte si, prosím, e-mail do
náboženské obce Praha 10-Strašnice: ccsh.nostrasnice@seznam.cz.
(jvk)

Setkání v Sudoměři
Setkání při příležitosti 583. výročí
úmrtí Jana Žižky z Trocnova se uskuteční v Sudoměři ve středu 10. října
v 15 h u památníku Jana Žižky.
Program:
* husitský chorál
* projev bratra patriarchy
* projevy významných osobností politického a kulturního života
*historický exkurz
* pietní akt
Součástí programu bude vystoupení
pěveckého souboru Prácheňáček.
Setkání je konáno ve spolupráci s Armádou české republiky.
(red)

Pozvánka do Liberce
K výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova
se koná ve čtvrtek 11. října od 18 h setkání ve sboru Církve bratrské v Liberci 2, Puchmajerova 4.
Program:
* projev bratra patriarchy ThDr. Tomáše Butty
* přednáška prof. ThDr. Jana Láška,
děkana Husitské teologické fakulty
Univerzity Karlovy
* "Jan Žižka oslavovaný i odsuzovaný" – pořad Alfreda Strejčka z úvah
českých historiků a literátů, doplněný
dobovými melodiemi
* projevy významných osobností politického a kulturního života
Součástí programu bude vystoupení
pěveckého sboru naší církve z Liberce.
(red)
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(Řešení z minulého čísla: Penízek je těsně nad šňůrou, která svazuje závěs na
pravé straně obrázku.)
Jana Krajčiříková
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Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra pořádá dne 6. října od 14 do 18 h v Divadle
A. Dvořáka v Příbrami 4. ročník Festivalu pěveckých sborů.
Na festivalu vystoupí příbramské pěvecké sbory, Svatohorští trubači a hosté. Festival bude ukončen společným
vystoupením všech sborů.
Celovečerní koncert skupiny Happy
Day Quintet se uskuteční na Velké
scéně Divadla A. Dvořáka od 19 h.
(ht)

KALENDARIUM - ZÁŘÍ
1. 10. 1487 - Vydáno bylo sněmovní usnesení (již 14. března t. r. vepsáno
do zemských desek) postihující poddané, kteří opustili svůj grunt. Každý,
kdo grunt opustil bez vědomí vrchnosti, měl být, ať dlel kdekoliv, vrácen
pod trestem zpět (za zběhlého poddaného byl stanoven poplatek 10-20 hřiven stříbra). Napříště mohli poddaní opustit vesnici jen tehdy, jestliže
dostali od vrchnosti tzv. výhostní list. Tak začal s novými formami hospodaření panského velkostatku probíhat paralelní proces utužování poddanských vztahů. Došlo rovněž k ukončení vleklého sporu o "sedání v lavicích", v němž si panský stav přes všechny ústupky nižší šlechtě zajistil zřetelnou převahu při soudních jednáních.
1. 10. 1952 - Politický sekretariát ÚV KSČ rozhodl o zastavení činnosti
Církve adventistů sedmého dne, která měla v té době asi 10 tisíc členů.
2. 10. 1852 - Zemřel v Praze Karel Bořivoj Presl (* 17. 2. 1794 v Praze)
- přírodovědec, který se na rozdíl od svého staršího bratra Svatopluka
nevěnoval přírodním vědám v tak plné šíři, ani jejich zpřístupnění v národním jazyce, zato tím hlouběji a systematičtěji obsáhl svou milovanou disciplínu - botaniku. Jeho odborná pojednání, většinou v němčině nebo latině, mají trvalou vědeckou hodnotu. Vystudoval medicínu, roku 1817 botanizoval v Itálii a na Sicílii. Od roku 1822 byl kustodem zoologických a
botanických sbírek Vlasteneckého (Národního) muzea v Praze. Zde také
vzniklo jeho vynikající systematické botanické dílo Reliquiae Haenkeanae
s popisy a obrazy nových druhů rostlin posílaných ústavu T. Haenkem
z Jižní Ameriky. K lékařskému povolání se Presl vrátil jen v krátké epizodě za cholerové epidemie roku 1831. Již v roce následujícím obdržel profesuru všeobecného přírodopisu na pražské univerzitě. Určil a pojmenoval
řadu nových rostlin a naopak četné druhy určené různými botaniky nesou
k Preslově poctě jeho jméno.
3. 10. 1762 - Narodil se ve Slanice Anton Bernolák (+ 15. 1. 1813 v Nových Zámkách) - slovenský obrozenec a filolog, který byl koncem 18. století v čele římskokatolického proudu slovenského obrozeneckého hnutí.
Do slovenských dějin se zapsal jako první kodifikátor spisovné slovenštiny. I když se "bernolákovština", vytvořená na základě západoslovenského
nářečí, nestala celonárodním spisovným jazykem, vyjadřovalo již samo
její vypracování ideu svébytnosti Slováků a přispělo k jejich formování
jako novodobého národa. Bernolák studoval v Trnavě, Bratislavě a ve Vídni. V roce 1787 byl vysvěcen na kněze a do roku 1791 působil jako kaplan
v Čeklísi (dnešní Bernolákovo). V roce 1797 přišel do Nových Zámků jako
děkan, správce školy a učitel náboženství. V bratislavském generálním semináři, kde studoval v letech 1784-87, vznikla pod jeho vedením Spoločnosť na pestovanie slovenského jazyka, z níž vyšel návrh vypracovat základy spisovné slovenštiny. Návrh byl realizován v latinsky psané Filologicko-kritické rozpravě o slovanských písmenech (1787). Tři roky nato vyšla jeho první mluvnice spisovné slovenštiny Grammatica Slavica a v roce
1791 příručka o tvoření slov Etymologia vocum slavicarum. Kodifikaci
spisovné slovenštiny dovršil velkým slovníkovým dílem Slovár slovenskí,
českolatinsko-německo-uherskí (vydaným zásluhou kanovníka J. Palkoviče v letech 1825-27, tedy po Bernolákově smrti). V roce 1792 Bernolák
spolu s J. Fándlym založil Slovenské učené tovaryšstvo v Trnavě a stal se
jeho předsedou. Tovaryšstvo mělo pobočky i na jiných místech Slovenska
a vydávalo knihy v bernolákovštině. Na přelomu století došlo pod tlakem
politické a církevní reakce k utlumení činnosti bernolákovců.
5. 10. 1547 - Obnoven byl svatojakubský mandát proti Jednotě bratrské
(z 25. července 1508). Sbory Jednoty v Mladé Boleslavi, Litomyšli a dalších městech byly násilně uzavřeny a stoupenci Jednoty byli do šesti týdnů
vypovězeni ze země. Biskup Jednoty bratrské Jan Augusta byl zatčen,
mučen a uvržen do vězení (na 16 let) na Křivoklátě. Středisko Jednoty bratrské se přesunulo na Moravu (Přerov, Prostějov, Ivančice) a část bratří
odešla do sousedních zemí (Polska, Pruska).
5. 10. 1872 - Narodil se v Hostinném Emil Votoček (+ 11. 10. 1950 v Praze) - slavný chemik, který svými pracemi v chemii cukrů dosáhl světového uznání - jím zavedené názvosloví pro metylpentózy bylo přijato mezinárodně. Byl i vynikajícím filologem (hovořil plynně sedmi jazyky) a měl
také výjimečné hudební nadání (zkomponoval řadu skladeb, převážně komorních, a sestavil Hudební slovník cizích výrazů a rčení). V roce 1929 založil s J. Heyrovským časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Napsal mnoho odborných statí a učebnic organické a anorganické chemie, Šestijazyčný chemický slovník, ale i Česko-francouzskou
konversaci a fraseologii. Byl mu udělen doktorát mnoha významných univerzit včetně Sorbonny a stal se i důstojníkem francouzské Čestné legie.
Spolu s Karlem Andrlíkem a Břetislavem Šetlíkem byl prvním zástupcem
Československé společnosti chemické v Mezinárodní unii pro čistou a užitou chemii (IUPAC). Jeho české chemické názvosloví se používá dodnes.
5. 10. 1947 - V Praze byl zahájen II. sjezd československých historiků, kde
došlo ke střetu zastánců Pekařovy koncepce s marxistickými historiky.
7. 10. 1827 - Narodil se v Praze Soběslav Hippolit Pinkas (+ 30. 12. 1901
tamtéž) - malíř, karikaturista a veřejný činitel.
7. 10. 1847 - Narodil se v Holicích Emil Holub (+ 21. 2. 1902 ve Vídni) slavný cestovatel.
(red)
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