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týdeník Církve československé husitské

na VinoHradeCH k 65. Výročí ukončení ii. sVětoVé Války
V neděli 9. května se konala v Husově sboru na Vinohradech vzpomínková bohoslužba k 65. výročí
ukončení 2. světové války. Právě
z tohoto sboru vysílal Československý rozhlas v posledních dnech
války.
Bohoslužbu vedl bratr patriarcha
ThDr. Tomáš Butta společně s pražským biskupem ThDr. Davidem
Tonzarem a vinohradským farářem
Mgr. Danielem Majerem. Přítomen
byl i vojenský kaplan naší církve
Mgr. David Tomčík a vinohradská
kazatelka Jitka Brejtrová. (Kázání
bratra patriarchy si můžete přečíst
na této straně.) Při modlitbách jsme
vzpomínali statečných členů církve,
kteří se zapojili do odboje domácího
i zahraničního, pracovníků Československého rozhlasu (zejména člena naší církve, hlasatele Zdeňka
Mančala), a bývalého vinohradského faráře, později plzeňského biskupa Arnošta Šimšíka. Zazněl spo-

lečný zpěv písní z našeho zpěvníku
“Ve jméno Krista doufáme” a husitský chorál “Kdož jste Boží bojovníci”
Na konci bohoslužeb promluvil
Mgr. Martin Jindra o konkrétním
zapojení členů naší církve do odboje. (Jeho příspěvek si můžete přečíst
také v Českém zápase.)
Po bohoslužbě bratr patriarcha a
bratr pražský biskup položili věnec
k pamětní desce, která upomíná na
události května 1945. U desky stála
čestná stráž Armády České republiky. Společně jsme zpívali státní
hymnu, bratr David Tomčík pronesl modlitbu.
Poté se přítomní odebrali do prostor kolumbária a po krátké pobožnosti, kterou vedl Mgr. Daniel Majer, položili květiny k urnám bratra
biskupa Arnošta Šimšíka a hlasatele Zdeňka Mančala.
Text a foto:
Petra Štěpánová

Modlitba s poděkováním za vinohradský Husův sbor
Bože, děkujeme ti za Husův sbor v Praze na Vinohradech, za místo,
které je spojeno s dějinami naší vlasti, s květnovým pražským povstáním a ukončením druhé světové války. S vděčností si připomínáme
pracovníky Českého rozhlasu, kteří z těchto míst tajně vysílali v čase
ohrožení Prahy, a také myslíme na ty, kteří toto vysílání umožnili a
podpořili. Děkujeme za jejich nasazení pro spravedlnost a za jejich
odvahu. Ať zůstává jejich statečný postoj inspirující a zavazující pro
nás i pro další generace. Otče Ježíše Krista i Otče náš, svým slovem
nás vyučuj a svým Duchem nás posiluj, abychom i my dokázali stát
na straně spravedlnosti a dobra. Amen.

Vysílá HusůV sbor
65 let od legendárního rozhlasového vysílání
Moderní konstruktivistická budova
Husova sboru církve československé
na Vinohradech, postavená podle
výkresů avantgardního architekta ing.
Pavla Janáka, se stala od svého otevření v říjnu 1933 duchovním i společenským centrem této pražské části.

Mějte V nenáVisti zlo a Milujte dobro
Am 5,14-15a; Ř 12,9-21; Mt 6,31-33
Sestry a bratři,
setkáváme se v tomto květnovém čase, abychom Bohu - Pánu dějin vyjádřili poděkování za ukončení bojů 2.
světové války a s vděčností mysleli na
ty, kteří se zasadili o svobodu naší
vlasti. Právě tento Husův sbor v Praze
na Vinohradech nám viditelně dokládá, že také věřící Církve československé husitské se aktivně účastnili společně s mnohými dramatického zápasu za svobodu naší země.
Tehdy po německém náletu přišel Český rozhlas o budovu. Je zvláštním způsobem velmi symbolické, že hlasatelé
Českého rozhlasu nalezli místo k vysílání na kůru zdejšího Husova sboru
právě za sochou Ježíše Krista, pod kterou je nápis: „Hledejte nejprve království Božího a spravedlnost“ (Mt 6,33).
Když přišli pracovníci rozhlasu za
zdejším bratrem farářem Arnoštem
Šimšíkem s úmyslem, že zde bude
umístěn tajně rozhlas, mohl to odmítnout. Mohla to odmítnout i rada starších zdejší náboženské obce. Mohli si
říci: „S tím nechceme mít nic společného. Víte, jak je tento sbor cennou
architektonickou památkou? Víte, jaké jsou zde vzácné varhany? Vždyť
tím můžeme náš sbor i sebe ohrozit a

vystavit nebezpečí.“ Ale oni nic takového neřekli. Bez dlouhého přemýšlení dali prostory sboru k dispozici – kůr
pro vysílačku, a bratr farář dal k dispozici i kancelář, která se změnila
v telefonickou ústřednu, kam přicházely v posledních dnech války zprávy
z celého světa.
Křesťanský kostel či sbor je místem,
kde probíhá zápas o pravdu, spravedlnost a svobodu, a to nikoli teoreticky,
abstraktně, ale skutečně. Tento sbor to
prokázal, že je takovým místem. A tím
nemyslíme jen stavbu jako vhodný
úkryt pro vysílací zařízení, ale především věřící lidi, kteří se zde před 65.
lety setkávali a pro které byl tento sbor
duchovním domovem. Jejich konkrétní postoj a rozhodování vyjadřovaly i
postoj naší církve jako celku v době
nacistické okupace. Vždyť řada duchovních a členů naší církve se v té
době statečně nasadila pro spravedlnost, řada zaplatila i svým životem, a
my si jejich odvahu v čase jubilejního
roku naší církve s vděčností připomínáme.
Mocným zdrojem takového postoje je
Písmo svaté, živé Boží slovo. I dnes
k nám je vysíláno a směřuje Boží
slovo. A to nejen ve slyšitelné podobě,
ale i v podobě nápisu na reliéfu staro-

zákonních proroků od prof. Jana Znoje. Všimněme si nápisu u proroka
Amose, který žil v 8. století před Kristem. Je zde napsáno: „Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro. Svým soudům vraťte spravedlnost“ (Am 5,15).
V ekumenickém překladu Písma tento
verš zní: „Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo.“
Městská brána byla ve starověku místem, kde se konaly soudní procesy.
V době proroka Amose byl právní řád
v krizi. Právo bylo – řečeno s prorokem - převracováno v pelyněk a spravedlnost srážena k zemi (v. 7 srov.
5,10.12). Slova starozákonních proroků byla určena pro zcela konkrétní
dějinnou situaci, ale současně jsou
nadčasovým sdělením. Boží prorok
Amos prohlašuje, že je třeba vrátit
soudům spravedlnost. Jak aktuálně
znělo toto slovo v čase, kdy se rozmohla nebývalým způsobem nespravedlnost, kdy triumfovalo bezpráví a zvůle
moci! Tento nápis zde byl v čase protektorátu a 2. světové války, tento
nápis zde byl v čase komunistické nesvobody, tento nápis je zde i v současnosti.
Prorok Amos volá: „Mějte v nenávisti
zlo a milujte dobro.“ Ale my můžeme
Dokončení na str. 3

Snaha mladé národní církve „naplnit
Duchem Kristovým veškeré dosažené
poznání společenské, vědecké i mravní“ byla od počátku hybnou silou i
životem Husova sboru. Dnes již málokdo ví, že součástí sboru byl i divadelní sál, kde byly pořádány i osvětové
akce pro nejširší veřejnost. Třímanuálové varhany se 150 rejstříky výborného zvuku umožňovaly pravidelné
konání koncertů duchovní i světské
hudby, jejichž obliby u Pražanů si
záhy všiml i Československý rozhlas,
který je začal pomocí vysílací techniky zprostředkovávat svým posluchačům.
Rozpad Československa, vytvoření
protektorátu a 2. světová válka byly
bolestivým zásahem i do života Husova sboru. Cílená snaha nacistů o
faktickou likvidaci církve, bezprostředně spjaté s dějinným vývojem
národů Čechů a Slováků, si vyžádala
mnoho i těch nejtěžších obětí. Přesto i
v tak těžkých podmínkách husitská
církev na Vinohradech žila. Po uzavření fakult zde probíhaly přednášky
profesorů bohoslovecké fakulty pro
studenty i ostatní veřejnost. Náboženská obec nadále provozovala chod
dětského domova v Jílovém, kde nalezly své útočiště i mnohé děti z pohraničí.
Jen zázrakem zůstal Husův sbor nedotčen ničivým náletem ze 14. února
1945, který nejvíce postihl právě Vinohrady. Mnoho domů v blízkém
okolí bylo zničeno, mezi jinými i takřka sousední synagoga v Sázavské
ulici.
Poslední varhanní koncert se z Husova sboru vysílal začátkem dubna.
Tehdy nechali technici z rozhlasu

na kůru část vysílací aparatury.
Nikdo ještě netušil, za jakým účelem.
Pátého května 1945 začalo v Praze
povstání. Ve 12.33 h vysílal rozhlas na
vlně 145 výzvu: „Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na
pomoc Českému rozhlasu.“ Na domech se začaly objevovat první československé vlajky. Před budovou
rozhlasu nad Muzeem se vedly tuhé
boje. Přestože večer byl německý
útok na čas odražen, budova byla již
natolik poničena, že nebylo možné
dále odtud vysílat. Musely se urychleně najít náhradní prostory.
Ještě téhož večera přišel za naším
farářem na Vinohradech Arnoštem
Šimšíkem pan Verner, který měl na
starosti vysílání varhanních koncertů z Husova sboru, aby se dozvěděl,
jaká technika tu zbyla od posledního přenosu. Během noci z neděle na
pondělí se na chrámový kůr a do
místnosti rady starších přemístil
celý vysílací štáb. Sborový dům byl
uzavřen a hlídán dobrovolníky se
zbraněmi v ruce. První hlášení z Husova sboru zaznělo 7. května v 17.30
h, kdy hodinu před tím probíhalo
jednání Němců s Národní radou. Kapitulace Německa téhož dne byla již
hlášena odtud.
V Praze však boje neustávaly. Němci
se marně snažili vypátrat místo ilegálního vysílání. Nad sborem několikrát
zakroužily německé bombardéry, proto se veškerá technika i lidé přestěhovali do sklepa. Rozhlasové vysílání,
které bylo v těchto revolučních květnových dnech posilou a nadějí celého
národa, však neutichlo.
Dokončení na str. 3
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existuje zlo?
Pan profesor na univerzitě položil svým studentům
otázku: "Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?"
Jeden ze studentů nesměle odpověděl: "Ano, je to
stvořené Bohem." "Stvořil Bůh všechno?" ptal se dál
profesor. "Ano pane," odpověděl student. Profesor
pak pokračoval: "Jestli Bůh stvořil všechno, znamená
to, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky principu,
že naše činnost určuje nás samotné, Bůh je zlo." Když
to student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou
spokojený.
Najednou zvedl ruku jiný student. "Pane profesore,
mohu vám položit otázku?" "Samozřejmě" - odpověděl profesor. Student se postavil a zeptal se: "Existuje
chlad?" "Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě
nikdy nebylo chladno?" odpověděl profesor. Studenti
se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval. "Ve
skutečnosti pane, chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a
určit jejich energií na základě přítomnosti anebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či
vytvoření chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou
ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my
lidé, abychom mohli popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla."
Student pokračoval: "Pane profesore, existuje tma?"
"Samozřejmě, že existuje," odpověděl profesor. "Znovu nemáte pravdu, tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není přítomno světlo.
Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale tma
se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve které
bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla."
Nakonec se mladík zeptal: "Pane, existuje zlo?" Tentokrát profesor nejistě odpověděl: "Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích mezi lidmi,
trestné činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než
projev zla." Na to student odpověděl: "Zlo neexistuje,
pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je
výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází tak, jako když přichází tma nebo chlad - tedy
v nepřítomnosti světla, tepla a lásky."
Profesor si sedl.
Ten student byl mladý Albert Einstein.
Přišlo mailem

z kazatelského plánu
Šestá neděle po Velikonocích – exaudi
Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
(J 15,26)
První čtení Písma: Ž 27,7–9.1
Tužby:
2. Za dar milosti a síly, abychom úkoly, které církev čekají, úspěšně plnili
a zvládali, modleme se k Hospodinu.
3. Za dary Ducha svatého k probuzení našich unavených sborů v Církev
bojující a vítěznou, modleme se k Hospodinu.
Modlitba:
Pane, naše spáso! Hospodine, tys světlo našeho života a naše spása, koho
bychom se měli bát? On je záštita našeho života, z koho bychom měli mít
strach? (Srv. Ž 27,11)
Až přijde Přímluvce, kterého nám pošleš od Otce, Duch pravdy, jenž od
Otce vychází, ten o tobě vydá svědectví a i my budeme tvými svědky.
(J 15,26–27)
Proto tě prosíme: Promlouvej k nám a dej, ať tvým slovům v Duchu svatém
dobře porozumíme. Mluv k nám neustále, Pane Ježíši, který na věky žiješ a
kraluješ s nebeským Otcem v moci Ducha svatého. Amen.
Druhé čtení Písma: 1 Pt 4,7–11
Evangelium: J 15,26–16,4
Čtení Písma k obětování: J 16,2 (Srv. Ž 27,6)
Čtení Písma k požehnání: J 17,12a.13a.15
Vhodné písně: 289, 58 nebo 290, 177

Následující kapitolky nepřinášejí vyčerpávající výklady podobenství, ale spíš vysvětlující poznámky, zajímavosti z biblických reálií a motivaci k zamyšlení nad
vzkazy Pána Ježíše do naší současnosti.
Lukáš 10,25-37
Na konkrétním ději Pán Ježíš ukázal,
jak máme plnit starozákonní příkaz
„Miluj svého bližního jako sebe!“

KDE

SE PříBěh ODEhRál

Podívejme se nejprve na nebezpečnou silnici vedoucí z Jeruzaléma do
Jericha.
Jeruzalém leží na skalnatém kopci
725-789 m nad mořem. Kopec se
mírně svažuje jen na severní straně,
na ostatních stranách se příkře sklání.
Mrtvé moře, blízko kterého leží Jericho, je 394 m pod hladinou Středozemního moře. Poutník, který sestupoval z Jeruzaléma do Jericha, na
cestě dlouhé více než 20 km, musel
překonat výškový rozdíl asi 1.000 m.
Byla to cesta s ostrými zatáčkami a
úzkými průsmyky, jako stvořená pro
bandity.
Historikové našli dopis z roku 171 př.
Kr., ve kterém podávají vladaři zprávu dva obchodníci s vepři. I oni padli
do rukou loupežníků, kteří je právě na
této silnici zranili, ukradli jim vepře a
odnesli šaty.
V 5. stol. říká sv. Jeroným, že se tato
silnice nazývá „Rudá nebo Krvavá
cesta“. Uprostřed cesty je v pusté krajině krčma Khan el Hatrur, tj. hospo-

Hlavním pramenem je publikace Williama Barclaye
„And Jesus said“ 1. vyd. 1952, reprint 1970, a „The
Gospel of Matthew“ (2. díl, Edinburgh, 1. vyd. 1957,
revid. vyd. 1975, reprint 1979, 1983, 1985, 1986).

da loupežníků, později zvaná hospoda
Milosrdného Samařana. Nad ní se
zvedají zříceniny středověké křižácké
pevnůstky, která měla chránit cestující před lupiči. Až do poloviny 19. stol.
musel cestovatel platit tzv. „bezpečnostní poplatek“ místním šejkům,
když chtěl být v bezpečí před útoky
beduínů.
Mračná historie té cesty sahá až do
našeho času. Spisovatel H. W. Morton
píše ve své knize „Ve šlépějích Páně“
(In the Steps of the Master) toto:
„Když jsem řekl příteli, že chci jet na
den dolů k Mrtvému moři, odpověděl: „Dobrá, ale vrať se před setměním.“ „Proč?“ ptal jsem se. „Mohl
bys potkat Abu Jildaha.“ „Kdo to je –
Abu Jildah?“ „Je to lupič, který zastřelil několik policistů. Na jeho hlavu
je vypsaná odměna 250 liber. Má ve
zvyku postavit přes jerišskou cestu
zeď z kamenů, zastavovat auta, oloupit člověka a když se ten člověk brání, zastřelit ho. Tak dej na mne a vrať
se před soumrakem.“

POSTAVy

této nebezpečné silnici se cestovalo
vždycky v karavaně. A pak se na
scéně objevuje kněz.
Jak se zachová ke zraněnému? Proč
asi mířil z Jericha do Jeruzaléma?
Kněží v celé zemi byli rozděleni do
24 tříd. Každá třída sloužila v chrámu dva týdny v roce. (Chrám v Jeruzalémě byl jediný v zemi.)
V podobenství kněz pohlédl na zraněného, ale vyhnul se mu a pokračoval v cestě. Pokusme se ho pochopit.
Podle nařízení platného pro Izraelce
i pro hosty, kteří zde pobývali, byl
každý, kdo se dotkl mrtvého těla,
nečistý po sedm dní (Nu 19,11).
Nesměl se účastnit žádné náboženské, kultické služby. Pro kněze byl
týden služby v chrámu velkou životní událostí.
Je pravděpodobné, že kněz litoval
zraněného muže. Ale nebyl ochoten
zkoumat, zda je mrtev nebo ne.
Kdyby byl muž mrtvý a kněz se dotkl jeho těla, byl by automaticky
vyřazen z chrámové služby a jeho
velký týden by byl pryč.

PříBěhu

Nejprve je zde ten, který zbitý leží na
silnici. Zřejmě si žádné starosti nedělal, když se vydával na cestu. Asi to
byl člověk lehkomyslný. Vždyť na

Podle Williama Barclaye
připravila Jiřina Kubíková
Pokračování příště

nad Písmem

sVědeCtVí duCHa sVatéHo
Ve starobylém Nicejsko-cařihradském vyznání víry je Duch svatý
přiléhavě označen za Dárce života.
Vždyť je Duchem živého Boha i
Duchem vzkříšeného a oslaveného
Krista. Duch svatý je poutem jejich
vzájemné lásky. Bůh je přece láska!
A láska není mrtvým pojmem. Je to
živá skutečnost, živé dění. V Bohu
se děje ustavičné milování, do
něhož jsme zahrnováni i my, kteří
na Boží lásku odpovídáme tím, že
v ni věříme a doufáme v ní. Láska
oživuje i sjednocuje. Právě proto je
v Bohu plnost života, neboť Bůh je
plný lásky. Z bytostné jednoty Otce
i Syna i Ducha svatého vyplývá, že
sdílejí jeden život, že jsou jedním
bytím, jehož podstatou je láska.
Boha nelze definovat, změřit, zvážit,
spočítat. Je neuchopitelný a skrytý,
avšak nikoli nepřístupný. Protože je
láskou, chce být jako láska poznán a
zakoušen. Ani na lásku neexistuje
přesná definice. Není pouhou vlastností mezi jinými vlastnostmi, nýbrž
je celým způsobem života, ba životem samotným. Než se marně pokoušet definovat, co láska jest, zkusme nahlédnout, jak se projevuje.
Obětuje se pro ty, které si zamilovala. Sklání se k nim, přichází jim na
pomoc v jejich slabostech, chrání je
před nebezpečím a utěšuje v zármutku a bolesti. Přimlouvá se tam,
kde by jiní odsuzovali. Vyhlašuje
spásu tam, kde by jiní věštili konec.
Boha nikdy nikdo neviděl, jak potvrzuje Písmo svaté. Neviditelný
Bůh ale ze skrytu vystupuje. Nestává se viditelným - viditelnou se

stává jeho láska k nám! Projevuje se
na nás, vždyť křísí k novému životu
a sjednocuje ke společné víře a
naději. Tím, že jsme v Kristu spaseni, jsme vlastně znovustvořeni, učiněni novým stvořením. Skrze Krista
nám Bůh vdechl život. Platí to o
životě biologickém i spirituálním.
Nový život není z nás, nýbrž z Ducha svatého. Tak jako byl Duchem
oživen ukřižovaný Kristus, tak z milosti Kristovy Duch svatý oživuje i
nás. Skutečnost nového života je
patrná v tom, že jsme zajedno v poznání pravdy.
Působením Ducha svatého pravdu
nejen poznáváme - především ji
milujeme. To nás naplňuje radostí a
vděčností. Nezůstali jsme sami,
ztraceni ve světě klamu a lži! Boží
láska sestupuje a rozlévá se mezi
nás. Nyní očišťuje a uzdravuje. Svatost se nesnese s hříchem. Spásný
proces očišťování a uzdravování našich duší není bezbolestný… Avšak
Boží láska, jíž je Duch svatý, nás
utěšuje, když sténáme biti hříchem a
zlem doposud ve světě působícím.
Patříme Kristu! Kdykoli se navzájem utěšujeme, jedni za druhé modlíme, jedni druhým pomáháme,
jedni za druhými stojíme, pak je to
Duch Páně, jehož se jedni od druhých nadechujeme! Dýcháme totiž
v církvi, která je tělem Kristovým.
Nemocný člověk se vyléčí, jestliže
uvěří, že lékařem předepsané medikamenty mu navrátí zdraví. Věří-li,
bude také léky užívat, až pocítí jejich účinnost. Křesťané věří Bohu.
On uzdravuje, protože jako lékař

j 15,26-16,4

lidských duší to dokáže a jako Otec
všech lidí si naše uzdravení a znovuzrození přeje. Lékem je Pán Ježíš
Kristus. Silou, jíž Kristus mezi námi
působí, je Duch svatý, jehož vylití
na apoštoly o jeruzalémských letnicích si příští neděli nepřipomeneme
jen jako minulou událost - vždyť
svatodušní zázrak se děje i tady a
teď, jestliže věříme! Věřme, že i nás
pomazává Bůh Otec Duchem svého
Syna, aby se naše spása, co ji v naději víry očekáváme, dovršila, až
plně dorosteme do slávy Božího
království.
Lukáš Bujna

Svatý Duchu Boží,
Duchu vzkříšeného
Krista!
Ty jsi Pán
a Dárce života.
Děkujeme ti,
že v nás probouzíš
víru.
Děkujeme ti,
že se v nás modlíš.
Osvěcuj naše cesty
a veď naše kroky,
ať směřujeme
k lásce a pokoji.
Prosíme o to
v Ježíšově jménu.
Amen. Aleluja!
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PoMoC Pro neVidoMé a slabozraké
Nadační fond Lumen Christi financuje vydávání a distribuci křesťanské literatury pro nevidomé a pro
všechny, kdo v důsledku postižení,
nemoci nebo věku nemohou číst
běžným způsobem. Fond podporuje
vydávání zvukových časopisů, nahrávání a výrobu nových zvukových knih a provoz zvukové knihovny pro nevidomé se zasilatelskou službou. Celkově služeb využívá asi tisíc postižených z celé
České republiky i ze Slovenska.
Nadační fond Lumen Christi nedostává a nikdy nedostával žádné dotace nebo příspěvky od státu a až na
několik málo výjimek ani od větších
dárců. Veškerá činnost fondu je
proto plně závislá na štědrosti několika tisíc drobných, ale vesměs pravidelných dárců, kteří přispívají
několika stokorunami ročně. V souladu se svým statutem fond vydává
na veřejně prospěšné cíle minimálně
85 % svých příjmů. Nemá žádnou
vlastní kancelář ani placené zaměstnance a jeho režii tvoří jen náklady
na tisk a distribuci propagačních materiálů a na komunikaci s dárci.

ZVuKOVá

KNihOVNA

Knihovna pravidelně načítá novinky křesťanských nakladatelství ale i
světovou beletrii, pohádky nebo

poezii. Fond knihovny se z původních pár desítek amatérsky nahraných titulů postupně rozšířil na více
než sedm set a každý měsíc přibude
několik dalších. Knihovna ročně
půjčuje přes pět tisíc titulů.
Původní nahrávky na audiokazetách, které knihovna půjčovala přes
osmnáct let, byly v minulém roce
nahrazeny digitálními záznamy.
Zvukové nahrávky jsou nyní posílány klientům ve formátu Mp3 na univerzálním flashdisku (USB klíčenka). Digitalizace vedla nejen ke zvýšení kvality zvukových knih, ale i ke
snížení nákladů a pro značnou část
postižených se stala manipulace
s nahrávkami výrazně snazší a přehlednější.

ZVuKOVé

ČASOPiSy

Vychází celkem pět časopisů, které
jsou vyráběny v profesionálním
zvukovém studiu. S jedinou výjimkou jsou to měsíčníky, takže každý
týden vychází jeden časopis v rozsahu asi 120 minut. Jejich náklad se
většinou pohybuje v rozmezí 250 až
450 kopií. Měsíčně je tak rozesláno
přes dva tisíce digitálních nosičů.
Časopisy jsou také nabízeny v textovém formátu txt vhodném pro
čtení pomocí počítače. Fond nově
připravuje možnost stažení zvuko-

vých časopisů a knih pro klienty
přes internetové rozhraní.
Zvukové nahrávky jsou také zasílány poštou jako bezplatná slepecká
zásilka ve speciálních koženkových
pouzdrech, které chrání nosič před
poškozením.

ŽiVOT

VE TMě

Nevidomí a zrakově postižení, zejména ti starší a ti, kteří žijí v malých
městech a na vesnicích, tráví celé
dny doma téměř odříznuti od okolního světa. Fond Lumen Christi je tu
především pro ně. Zvukové knihy a
časopisy jistě nejsou tím, co nevidomí potřebují ze všeho nejvíc. Ale věříme, že jsou tím, co dokáže částečně změnit izolaci těch, které jejich
postižení odtrhlo od kontaktu s okolím. Po více než devatenácti letech
zkušeností už fond ví, že se nemůže
snažit o nemožné. Ale s prostředky,
které dárci svěřují, usiluje o co nejúčinnější pomoc co největšímu
počtu nevidomých a těžce zrakově
postižených.

JAK

MůŽEME POMOCi?

Příspěvek můžete poslat přímo na
účet fondu číslo 5040190008/4000,
nebo složenkou, kterou fond rád
obratem pošle.
Dar nadacím a nadačním fondům je

Nahrávání zvukových časopisů

odečitatelnou položkou od základu
daně z příjmů. Ti, kdo svůj dar pošlou složenkou, dostanou příslušné
potvrzení automaticky. Ostatním ho
fond zašle na požádání. Kromě finančního daru můžete pomoci i
umístěním letáčků na vhodném
místě, například ve sboru, obchodě
nebo na jiném veřejném místě.

torii zveřejňuje i všechny dary přijaté prostřednictvím poštovní poukázky, a to už od roku 1993.
Z důvodu ochrany soukromí jsou
příjmení dárců nahrazena iniciálou.
Pokud chcete znát další podrobnosti nebo získat letáčky na rozdávání,
obraťte se přímo na kontakt.

WEBOVé

Lumen Christi, nadační fond pro
nevidomé a těžce zrakově postižené
Čsl. Armády 1705, Box 57,
253 01 Hostivice
telefon: 222 353 845, 608 526 105
email: fond@lumenchristi.cz

STRáNKy

Fond si váží dárců, a proto se snaží
hospodaření fondu Lumen Christi
učinit dostatečně průhledným.
Na www.lumenchristi.cz kromě základních informací o činnosti a his-

KONTAKT

odbojoVá činnost a PerzekuCe PřísluŠníků naŠí CírkVe...
Pokračování z minulého čísla
Po převezení rakve z Masarykova
nádraží do rodného Nákla byla rakev
uložena na místním hřbitově. Obřadu
se opět účastnil duchovní naší církve.
Hned na počátku okupace se duchovní a věřící naší církve zapojili do hnutí
odporu v řadě domácích odbojových
organizací. Během léta 1939 se na
území Protektorátu Čechy a Morava
zformovala tři rezistenční centra: Politické ústředí (PÚ), Petiční výbor
Věrni zůstaneme (PVVZ) a vojenská
organizace Obrana národa (ON). Na
jaře 1940 pak dohodou zástupců
všech tří organizací vzniklo koordinační a domácí odboj zastřešující Ústředí vedení odboje domácího (ÚVOD).
Z mnoha dalších odbojových skupin,
ve kterých se výrazně angažovali příslušníci naší církve, je třeba zmínit

oddílech i při zakládání revolučních
národních výborů. Na farách i v domácnostech byli ukrýváni hledaní
odbojáři, z řad naší církve se rekrutovali nepostradatelní podporovatelé
zahraničních paravýsadků. Naši příslušníci se na sklonku války po celé
vlasti účastnili bojů během povstání,
mnozí z nich položili i svůj život.
Naše církev měla své zastoupení i
v zahraničním odboji. Z našich kněží
vůbec nejvýrazněji navázali na silnou
legionářskou tradici naší církve letci
doprovázení vojenským kaplanem
Karlem V. Vítem. Z 2500 československých letců se k Royal Air Force
(RAF) přibližně 150 hlásilo k československému vyznání. Je však nutné
si uvědomit, že část z nich uváděla
československé vyznání pouze formálně, neboť ve Velké Británii měl

každý voják RAF povinnost nahlásit
do své personální evidence náboženské vyznání a pro vojáky bez vyznání
tak bylo nejsnazší cestou přihlásit se
právě k naší církvi. Archiv pražské
diecéze má prozatím shromážděny
archivní materiály k dvaceti z nich.
Vzpomeňme alespoň některé. Na novopackém československém hřbitově, který obepíná částečně náš sbor,
jsou pochováni Otakar Hrubý a symbolicky i Stanislav Fejfar (pohřben na
vojenském hřbitově ve Francii). K církvi se hlásil i legendární František
Novák, který létal ve Francii, kde 27.
dubna 1940 i zemřel. Dne 12. října
1947 se v Humpolci poprvé sešlo
Sdružení duchovních-účastníků dru-

Mějte V nenáVisti zlo a Milujte dobro

Dokončení ze str. 1
Po zuby ozbrojení Němci na tancích a
vozech prchali kolem sboru a netušili,
že jedou kolem budovy, z níž vyšlo
rozhodující volání po skoncování
s fašistickým terorem. Jen s úzkostí
můžeme pomyslet na to, co by se
stalo s chrámem a desítkami lidí
v okolní obytné části Vinohrad, kdyby
bylo místo vysílání prozrazeno.
Rozhlasoví pracovníci opustili Husův sbor až po úplném ukončení
bojů na pražských ulicích večer 9.
května. V kronice nacházíme zápis
z oněch osudných dnů: „Jsme naplněni čistou radostí, že se Husovu
sboru dostalo možnosti této služby.
Nevidíme v tom jen náhodu, že pod
věží s husitským kalichem, vysoko
nad Prahou vztyčeným, v blízkosti
pomníčku Mistra Jana Husa, byly
koncipovány plamenné výzvy povzbuzení bojovníkům na barikádách, poděkování pražským ženám,

Dokončení ze str. 1
namítnout, že nenávist je přece něco
špatného. K lásce přece nenávist
nepatří. Ale láska neznamená lhostejnost ke zlu, přitakávání zlu, smíření se
s ním a rezignace na to, že má takovou
moc. Vůči zlu je třeba mít stálý vnitřní odpor a vzdor jako k něčemu, co je
nepřirozené a s čím se nelze smířit. Filmem roku 2009 se stal film Protektor, který letos dostal ocenění
„Český lev“. V tomto filmu vystupuje
velmi oblíbený československý rozhlasový hlasatel Emil Vrbata. Jeho
manželka, populární krásná herečka,
byla židovského původu. Po německé
okupaci se jejich situace zcela radikálně změnila. Rozhlasovému hlasateli
byla učiněna nabídka. Když bude hlásat nacistickou propagandu, tak v rozhlase může zůstat. Hlasatel prožíval

Obec sokolskou v odboji (OSVO) a
s ní související sokolskou odbojovou
organizaci JINDRA, která nesla svůj
název podle křestního jména dlouholetého náčelníka ČOS Jindry Vaníčka,
který byl za 1. světové války koordinátorem sokolské sítě domácího protirakouského odboje. Církev byla zastoupena i v řadě menších odbojových
organizací. Během celé okupace pomáhaly téměř ve všech náboženských
obcích sociální odbory, duchovní
z kazatelen povzbuzovali slovem
Božím, jsou zachována svědectví o
pomoci židovským rodinám, při pastoraci a bohoslužbách nebyl hojně
dodržován zákaz používání některých
učebnic a písní ze zpěvníku, v podstatě ilegálně probíhala po uzavření
vysokých škol výuka bohoslovců, církev byla zastoupena v partyzánských

stálý vnitřní boj a kladl si otázky, kam
až ve svém kompromisu může zajít.
Ve chvíli, kdy měl po atentátu na protektora Reinharda Heidricha předčítat
do rozhlasu slib věrnosti německé
Říši, se vzepřel. Slib nepřečetl a z rozhlasu odešel.
Tento film položil mimo jiné i otázku,
kam až může ve svém kompromisu
hlasatel - pracovník sdělovacích prostředků zajít. Fiktivní postava ve filmu
řekla nakonec jasně ne. Nemohl se
podílet na šíření ideologie, která potlačovala svobodu vlastního národa a
popírala základní lidské hodnoty. Práce hlasatele není možná bez morálního vnitřního zápasu a nasazení.
Církev má být svobodným vysíláním
Božího slova. Nemá ze svých „vysílačů“ šířit něco jiného, poplatného
jiným pánům, režimům a ideologiím,

nýbrž má sloužit svým slovem a svědectvím Božímu království a jeho
hodnotám.
Každý duchovní a každý věřící je
obrazně řečeno takovým hlasatelem,
od kterého se očekává vnitřní nasazení v jeho hlasatelské činnosti pro spravedlnost a dobro. „Milujte dobro,“
vyzývá i nás prorok Amos. K dobru
máme přilnout a v něm setrvávat, a to
nejen krátký čas, ale trvale, jak říká
apoštol Pavel: „Lněte k dobrému“ (Ř
12,9). Znamená to stát v různých
životních situacích na straně spravedlnosti a dobra, a to i za cenu osobního
rizika, jak to dokázali ti, na které
s vděčností a respektem myslíme
v těchto květnových dnech. Amen.
Tomáš Butta
patriarcha

2
hého odboje v CČS(H). Setkání 11.
října předcházel pietní akt v Havlíčkově Brodě, při němž bylo - i za přítomnosti patriarchy dr. Františka Kováře – vzpomenuto padlých letců Jana
Lašky a Stanislava Zimpricha.
Z plzeňské diecéze pocházeli letci
Antonín Brejcha a Jaroslav Hofrichter. V srpnu 1945 vzpomněla náboženská obec v Brandýse nad Labem
nadporučíka letectva Jiřího Macháčka, který zahynul při operačním letu
v souboji nad Německem dne 8. července 1941 a jemuž se dostalo ocenění od samotného divizního generála
Karla Janouška.
Martin Jindra
Pokračování příště

Vysílá HusůV sbor
poctivé informace o událostech a
účinné dovolávání se spojenců ve
chvíli nejkritičtější. Žádný chrám
na světě neměl nikdy tolik posluchačů jako náš sbor ve dnech revoluce, kdy hlasu z něho naslouchala
rozechvěle celá naše zmučená vlast,
ale i celá Evropa, ba svět daleko za
mořem…“
Přes všechny historické soudy o
průběhu a významu Pražského povstání, které neustávají ani dnes, po
padesáti letech, zůstává pravdou a
světlou skutečností osobní odvaha a
statečnost všech, kteří i za cenu
svého života neváhali vynaložit
veškeré síly a možnosti k zajištění
tolik potřebného vysílání. Proto i
tato historická událost je neodmyslitelnou součástí našich novodobých dějin.
David Frýdl
farář Praha 10-Vršovice
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KřESťANSKá TuRiSTiCKá AgENTuRA MESiTES
již dvanáctý rok nabízí ubytování
v apartmánech u moře v Chorvatsku
za skvělé ceny!
www.mesites.cz
Využitím našich služeb současně podpoříte
misijní práci manželů Dohnalových v Chorvatsku.
Objekty jsou ideální pro rodinnou, sborovou
dovolenou i dovolenou studentů a mládeže.
Objednávejte, dokud jsou ještě volné termíny!
kata.mesites@seznam.cz
info@mesites.cz
Skype: katadohnal
gSM +385915659536

Vzpomínka
Tuto neděli 16. května by se naše
sestra farářka ThDr. Anežka Ebertová dožila 87 let.
Na její obětavou službu vzpomíná
náboženská obec Praha 2-Vyšehrad a Praha 4-Podolí.
(no)

Májové pobožnosti
Srdečně zveme na třetí a čtvrté z májových setkání, která se konají ve
sboru v Kostelní Lhotě. I letos se
můžete těšit na zajímavé hosty.
Ve středu 19. května v 17 h Mgr. Pavel
Pechanec, farář v Českém Dubu a ve
středu 26. května v 17 h Mgr. Benjamin Mlýnek, farář ve Velkých Hamrech a Liberci.
(rst)

vstupy Dalibor Cidlinský. Vstupné
dobrovolné – je určeno na charitu.
V 18 h - talk show „JINÉ SVĚTY“,
hostem autora pořadu Stanislava
Kubína je ředitel liberecké ZOO
RNDr. David Nejedlo, hudební vstupy Jan Plášil a spol., vstupné 50 Kč.
Projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, nadace Pangea, JLV a.s. a Kulturního fondu Statutárního města Liberec
(rst)

Koncert pro haiti
Rada starších Církve československé
husitské Praha 1-Staré Město vás zve
na "Benefiční koncert pro Haiti",
který se uskuteční v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
v pondělí dne 17. května od 17 h. Při
koncertě, nad nímž převzali záštitu
patriarcha ThDr. Tomáš Butta a pražský biskup doc.ThDr. David Tonzar,
Th.D., budou účinkovat: Pražský žesťový soubor, vedený Janem Votavou,
Dětský pěvecký sbor Prážata a chrámový sbor Resonance, dirigované pastorační asistentkou Mgr. Mílou Pospíšilovou, vokální soubor Geshem,
vedený Markem Šlechtou, a varhaník
našeho chrámu Bohumír Rabas. Veškerý výnos dobrovolného vstupného
bude odeslán na příslušné konto pomoci Haiťanům.
(rst)

Smutná zpráva
S politováním oznamujeme úmrtí
bratra Čeňka Laina, dlouholetého
člena naší církve a bývalého předsedy rady starších v Mostě.
Vojtěch Hána

Bohoslužba za krajinu
Ekologická sekce České křesťanské
akademie zve na ekumenickou bohoslužbu za krajinu v sobotu 22. května
v 15 h na levém břehu Vltavy, na
louce na Sedleckých skalách. Před
bohoslužbou se lze zúčastnit pouti od
kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (odchod v 10 h, kostel
bude otevřen již v 9 h), případně její
zkrácené varianty, začínající ve 13.30
h na pravém břehu Vltavy u Sedleckého přívozu. Při bohoslužbě v 15 h
bude kázat Jiří Nečas, ředitel Ekologické sekce ČKA.
Jiří Nečas

Doteky - plochy poznání
Náboženská obec v Liberci, nám.
Českých bratří 35/2 pořádá v rámci
cyklu pořadů Doteky - plochy poznání: JARNÍ KONCERT - ve čtvrtek
20. května v 18 h.
Basistova „Dobrá společnost“ uvede:
G. P. Teleman - Dvojkoncert e-moll,
G. P. Teleman - Koncert B-dur, J. S.
Bach - 2. Braniborský koncert.
99. SETKÁNÍ - v pátek 28. května
v 16.30 h - vernisáž výstavy ilustrací
Štefana Škapíka ke knize Stanislava
Kubína PONORNÁ ŘEKA.
Vernisáží provede a knihu představí
PhDr. František Novotný, hudební

Co Čech to husita?
Přednáškový cyklus v rámci výstavy
věnované husitství ve věži Prašné
brány v Praze pokračuje v úterý 18.
května v 18.30 h.
Na téma Jakoubek ze Stříbra - pokračovatel Husův a přední spolutvůrce
husitského programu hovoří ThDr.
Jaroslav Hrdlička (Husitská teologic-

Pro děti a Mládež
až Přijde PříMluVCe
Ježíš se loučil s učedníky a dával jim poslední rady a přikázání. Chcete-li se
dozvědět, co dostali učedníci za úkol, postupujte následovně: najděte si text
Jan 15,26-16,4. Z něj vypisujte písmena podle následujících čísel – první číslo
vždy znamená číslo verše, druhé označuje slovo v tomto verši a třetí je písmeno v daném slovu (počítají se samozřejmě i předložky a spojky).
1,8,2; 26,10,6; 27,4,4; 2,2,2; 4,11,4; 3,6,7; 1,2,1; 27,3,8; 26,2,6; 3,1,2;
4,8,5; 26,11,3; 1,4,6; 1,5,4; 27,2,1; 4,8,7; 26,2,5; 27,3,6; 3,8,3; 1,1,1;
26,3,7; 27,4,9
(Řešení z minulého čísla: Duch svatý)
Jana Krajčiříková
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ká fakulta, UK, Praha). Vstup volný.
Srdečně zveme.
(dr)

Změna telefonu
Náboženská obec Český Krumlov a
farář RNDr. Lubomír Braný, CSc.,
oznamují změnu pevné telefonní linky: 38 38 34 636.
(no)

Koncerty u sv. Mikuláše
* 17. 5. - 20 hodin
Dvořák, Händel,Vivaldi, Ravel
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Zvolánek - trubka
* 18. 5. - 14 hodin
Benefiční koncert
Delta State uni Choir
* 18. 5. - 17 hodin
Bach, Bizet, Dvořák
Otomar Kvěch - varhany
Pavel Červinka - baryton
* 19. 5. - 17 hodin
Bach, Mozart, Dvořák
Jana Jonášová - soprán
Bohumír Rabas - varhany
* 20. 5. - 14 hodin
Benefiční koncert
* 20. 5. - 17 hodin
Bach, Schubert, Dvořák
Josef Kšica - varhany,
Tomáš Jindra - bas
* 21. 5. - 14 hodin
Benefiční koncert
* 21. 5. - 17 hodin
Bach, Mozart, Franck
V. Trojanová - varhany,
R. Kyralová - mezzosoprán,
T. Kyral - lesní roh
* 21. 5. - 20 hodin
Mozart, Gounod, Dvořák
Consortium
Pragense Orchestra,
Š. Heřmánková - soprán,
M. Laštovka - trubka
*22. 5. - 14 hodin
Benefiční koncert, Pěvecký sbor
(Belgie)
* 22. 5. - 17 hodin
Bach, Händel, Mozart
Zuzana Němečková - varhany,
Petr Přibyl - viola
* 22. 5. - 20 hodin
Mozart, Gounod, Dvořák
Consortium Pragense Orchestra,
Š. Heřmánková - soprán,
M. Laštovka - trubka
* 23. 5. - 14 hodin
Benefiční koncert Maarteeze
(Nizozemí)
* 23. 5. - 17 hodin
Haydn, Vranický, Mozart
String Trio Praga
*23. 5. - 20 hodin
Bach, Orff, Bizet
Prague Brass Ensemble,
Aleš Bárta - varhany

z ekuMeny
ČíNŠTí A TUREČTí BADATELé DOUFAJí, žE NAŠLi ZByTKy NOEMOVy ARCHy
Skupina čínských a tureckých evangelických badatelů se domnívá, že na turecké hoře Ararat objevila zbytky biblické Noemovy archy. Její zástupci to řekli
novinářům v Hongkongu. "Nejsme si jisti na sto procent, že je to archa, ale na
99,9 procenta ano," citovala agentura AFP hongkongského režiséra dokumentárních filmů Yeung Wing-cheunga, jednoho z patnácti členů skupiny. Údajné
zbytky bájné archy byly objeveny ve výšce asi 4000 metrů. Je to dřevěná struktura pocházející podle výsledků analýzy radioaktivního uhlíku C 14 z doby před
4800 lety. Struktura je prý rozdělena na několik oddělení, ve kterých mohla být
zvířata. Režisér řekl, že turecké místní orgány budou chtít prostřednictvím
vlády požádat Organizaci Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu
(UNESCO), aby dané oblasti v zájmu její ochrany během celé doby vykopávek
udělila status světového dědictví.
www.christnet.cz
FRANCiE SE ZABýVá ÚDAJNýM MUSLiMSKýM POLyGAMiSTOU
Francouzská vláda se ocitla z právního hlediska v úzkých v případu muslima,
kterému pohrozila odnětím občanství kvůli polygamii. Ani ministři k tomu
nezaujali jednotný postoj, opozice vládu kritizovala kvůli "posedlosti islámem"
a muž se jí vysmál, když řekl, že mít milenky odpovídá francouzskému způsobu života. Mediálně vděčný případ přišel vzápětí poté, co vláda oznámila úmysl
prosadit zákaz muslimského oblečení typu burky, která zakrývá nejen tělo, ale
i hlavu ženy s výjimkou očí. Na počátku byla pokuta 22 euro (550 korun) pro
řidičku auta v tomto oděvu. Pokuta byla zdůvodněna tím, že burka neumožňuje řádný výhled. Žena to veřejně označila za ukázku toho, jak se ve Francii zachází s muslimy. Pozornost se ale vzápětí přesunula na jejího manžela, když se
ukázalo, že žije se čtyřmi ženami, s nimiž má 12 dětí. Vláda v tom spatřila argument na podporu svých snah donutit imigranty, v praxi hlavně muslimy, aby
ctili francouzské hodnoty. Ministr vnitra Brice Hortefeux řekl, že jde o polygamii, že ženy možná neprávem pobírají rodinné přídavky a že muž by mohl být
zbaven francouzského občanství, které získal sňatkem s Francouzkou v roce
1999. Vláda však vzápětí uznala, že právní podklad odnětí občanství je v tomto
případě nejistý. Navíc představitelé justice upozornili, že polygamii lze jen
obtížně prokázat. Muž sice mohl být se svými ženami sezdán podle islámského práva, ale podle francouzského práva o sňatek nešlo a na ženy je možné
pohlížet jako na milenky. Muž, údajně radikální vyznavač islámu, novinářům
před svým krámkem v Nantes řekl, že "pokud ví, milenky nejsou zakázány ani
ve Francii ani v islámu". Pokud by prý byl kvůli milenkám zbaven občanství
on, musila by o ně přijít spousta Francouzů. Skeptický je i tisk. List Le Monde
například věští "nevyhnutelné a nekontrolovatelné" potíže při prosazování ohlášeného zákazu burky. Toto oblečení údajně ve Francii nosí jen 2000 žen. Muslimů tam žije přes pět milionů.
www.christnet.cz
PAPEž SE VySLOViL PRO STáTNí ZáSAHy DO EKONOMiKy
Papež Benedikt XVI. se vyslovil pro státní zásahy do tržních mechanismů a
podtrhl křehkost současného ekonomického systému a jeho institucí. Papež to
uvedl v době, kdy se jedná o mezinárodní pomoci zadluženému Řecku a kdy se
finanční trhy obávají státního bankrotu této země a finančních problémů dalších
zemí jižního křídla eurozóny. "Světová finanční krize ukázala křehkost současného ekonomického systému a institucí, které jsou s ním spojeny," řekl papež
před účastníky XVI. plenárního zasedání Papežské akademie sociálních věd.
"Krize také ukázala chybu, která spočívá v myšlence, že trh je schopen samoregulace, bez státních zásahů a bez mezinárodních morálních opor," dodal.
Podle papeže je takový názor založen na omezené koncepci ekonomického
života jako jakéhosi samoregulačního mechanismu, který uvádějí v činnost
zájmy jednotlivce a jeho snaha o zisk. Takový názor podle něho ponechává stranou etickou podstatu ekonomiky, která je aktivitou vyvíjenou lidmi a pro lidi.
Loni v červenci papež vyzval k vytvoření světové politické autority, která by
ozdravila ekonomiky zasažené krizí. Zároveň zdůraznil naléhavost reformy
OSN, která by se podle něho mohla touto autoritou stát.
Křesťan dnes
NOVý ZáKON UMOžNiL BRiTSKéMU HOMOSExUáLNíMU PáRU ZáPiS
DO RODNéHO LiSTU DíTěTE

Dvě lesbičky se staly prvním homosexuálním párem ve Velké Británii, u
něhož mohou být obě jména zapsána jako rodiče na rodném listu dítěte
počatého in vitro. Zapsání dvou lidí stejného pohlaví jakožto rodičů prolamuje více než dvousetletou tradici země v zapisování údajů do rodného
listu. Podle ní mohla být jako rodič zapsána jen rodná matka, pokud neuvedla jméno otce. Její partner pak musel žádat soud a dokazovat, že může
být uveden jako otec. Natalie Woods, které se 31. března narodila dcera
Lily-May, a její partnerka Betty Knowles byly obě zapsány jako rodiče
díky zákonu o lidském oplodnění a embryologii z roku 2008, který začal
platit na začátku dubna. Podle tohoto nového zákona byla z rodného listu
vymazána slova „otec“ a „matka“. Podle Daily Mail se pár rozhodl, že
Lily-May bude Woods nazývat „maminka“ a Knowles „máma B“.
Křesťan dnes
(zkráceno)
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