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VÍROU NEBO DÍKY SKUTKŮM? 
 

Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží 

slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykou-

pením v Kristu Ježíši. (Římanům 3,22-24) 

 

Všichni asi dobře známe jméno sira Nicholase Wintona, 

zachránce 669 převážně židovských dětí z předválečného 

Československa. Na počátku září byly všechny naše sdělo-

vací prostředky plné tohoto jména. V té době vrcholil pro-

jekt „Winton Train – Inspirace dobrem“ jízdou historické-

ho vlaku z Prahy až do Londýna. Je známou skutečností, 

že tento vlak byl symbolickým připomenutím několika 

vlaků, které odvážely malé děti do náhradních rodin ve 

Velké Británii, kde mohly bez úhony prožít válku. Tímto 

činem jim byl zachráněn život. Čím více jsem se o siru 

Nicholasi Wintonovi dozvídal, tím větší úctu a obdiv ve 

mně tento starý pán vzbuzoval. Srovnávám totiž jeho čin 

s mým způsobem myšlení a jednání. A musím se cítit za-

hanben. 

V březnu 1939 měl mladý 30letý muž v plánu strávit 

svou dovolenou na lyžích ve švýcarských Alpách. Měl 

svou dobrou, ale náročnou práci burzovního makléře a ve 

volných chvílích se navíc věnoval charitě. Těšil se na odpo-

činek v nádherných zasněžených horách. Místo toho  
Pokračování na str. 2 

 

SLOVO EDITORA 

 
Vážení čtenáři, 

Dostáváte do rukou říjnové 

číslo Nedělních listů. Říjen je 

měsícem, na jehož konci si při-

pomínáme vznik Českosloven-

ské republiky. Tato pro nás tak 

významná událost je z velké 

části zásluhou Tomáše G. Masa-

ryka. Prvnímu prezidentovi 

samostatného státu věnujeme 

pozornost v jednom z příspěvků 

tohoto čísla. 

O něco později se do našich 

dějin vložil i, dlouho vlastní 

zásluhou nedoceněný, sir Nico-

las Winton. Vladislav Kaczmar-

czyk mu věnoval úvodník. 

Farář Roman Mazur nám 

představí v poslední době vy-

dané české překlady Písma. 

Možná se necháte inspirovat 

k zakoupení některého z nich. 

Nepřijdete samozřejmě o pra-

videlné rubriky - fejeton a Gale-

rii otců církve, nabídneme Vám 

také informace z dorostu a mlá-

deže. Jana Humplíková se ve 

svém článku ještě vrací 

k prázdninovému programu, 

konkrétně k táboru dětí. 

Ve dvou příspěvcích se také 

ohlédneme za návštěvou papeže 

Benedikta XVI. v České republi-

ce.    

Přeji Vám příjemný podzim a 

hezké chvíle s Nedělními listy. 

 
Michal Chalupski, editor 
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přijíždí do Prahy obsazené německými vojsky a začíná 

organizovat záchranu dětí. Rozhodl se tak na základě 

telefonátu svého přítele, který jej požádal o pomoc. Nebyla 

to jeho práce a v podstatě ani jeho starost. Prozíravě odha-

dl nebezpečí, které hrozí. Neuvažoval, že by organizace 

záchrany měla být věcí spíše místní židovské obce či boha-

tých židů v Americe, představitelů státu, politiků či diplo-

matů. Nespoléhal na křesťanské církve ani na humanitární 

organizace. Jel sám do cizí země zachraňovat cizí děti. Byl 

ochoten brát na sebe zodpovědnost za osudy stovek dětí, 

které odvážel samotné z jejich rodin do daleké země. Na 

druhé straně ve Velké Británii zajišťoval náhradní rodiny, 

dopravu, peníze, „běhal po úřadech“. Dnes jen skromně 

říká, že by to na jeho místě udělal každý. Ale neudělal. (A 

nejsem si jist ani sám sebou na jeho místě.) 

Po válce, v níž sloužil u letectva, žil Nicholas Winton 

obyčejný život. Nikdo, ani jeho pozdější manželka, o jeho 

velikém činu nevěděla. Neumím si představit, že bych 

takovou událost ve svém životě jen tak zavřel do kufru na 

půdě a už nikdy se k ní nevracel, s nikým o ní nehovořil, 

nevzpomínal, netěšil se stovkami zachráněných dětí.  

Velice jsem přál stoletému panu Nicholasi Wintonovi, 

aby se ve zdraví dožil příjezdu „svého“ vlaku a mohl pro-

žít vděčnost, radost a zasloužený kousek slávy, přestože o 

ni neusiloval. Tento obětavý a nezištný člověk se pro mne 

stal hrdinou i nedostižným příkladem. Říkal jsem si, že 

Nicholas Winton by byl vynikajícím námětem na článek do 

Nedělních listů. Mohl by být krásným příkladem, jak víra 

v Pána Boha formuje mimořádný charakter. Proto jsem se 

snažil najít informace o jeho víře, o hodnotách, které jej 

formovaly, o motivech, které jej 

vedly k takovému činu. Ale nic 

jsem nenacházel. Až teprve 

televizní moderátor Jan Kraus 

po příjezdu Wintonova vlaku do 

Londýna vyjádřil v rozhovoru 

s panem Wintonem názor, že jej 

(sira Wintona) Pán Bůh zřejmě 

odměnil za jeho čin požehnáním 

tak vysokého věku. Sir Nicholas 

Winton odpověděl asi toto: „Já 

nejsem věřící. Ale kdyby se 

věřící lidé chovali tak, jak učí 

jejich víra, bylo by na světě 

lépe.“ 

Na konci října si připomínáme 

výročí reformace, výročí přibití 

95ti tezí na dveře chrámu ve 

Wittenbergu. Jedna ze základ-

ních myšlenek učení reformace 

se nazývá latinsky „Sola fide“, 

tedy „Pouhou vírou“. Tato dvě 

slova vyjadřují myšlenku, že 

člověk je před Pánem Bohem 

ospravedlněn nikoli tím, co 

koná, ale pouhým vztahem své 

víry k Bohu. Opírá se zejména o 

biblický verš Římanům 3,21-24: 

Nyní však je zjevena Boží sprave-

dlnost bez zákona, dosvědčovaná 

zákonem i proroky, Boží spravedl-

nost skrze víru v Ježíše Krista pro 

všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: 

všichni zhřešili a jsou daleko od 

Boží slávy; jsou ospravedlňováni 

zadarmo jeho milostí vykoupením v 

Kristu Ježíši. 

Moje babička kdysi říkávala, 

že není jisté, jestli jednou bude 

v nebi nebo ne. Říkávala: „Podle 

toho, jak si zasloužím“.  Bible 

říká v listu apoštola Pavla Ří-

manům, že si nebe, věčný život, 

spasení, nezaslouží nikdo. 

„Vždyť ze skutků zákona nebude 
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před ním nikdo ospravedlněn…“, „Není totiž rozdílu: všichni 

zhřešili a jsou daleko od Boží slávy…“.  Týká se to i mé babič-

ky? Ano. Týká se to i mne? Ano. Týká se to i pana Nichola-

se Wintona?… 

Velice panu Wintonovi přeji, aby žil nejen co nejdéle. Pře-

ji mu, aby žil věčně. Přeji mu přijetí Spasitele. Lidsky si 

neumím představit, že by pan Nicholas Winton byl zatra-

cen podobně jako ti, kteří posílali děti do plynu. Nezáleží 

ale na tom, co si umím nebo neumím představit. Nezáleží 

na tom, co si myslím nebo nemyslím, co vím nebo nevím, 

jak Bibli rozumím nebo nerozumím.  

I sir Nicholas Winton bude jednou stát před tím Pánem 

Bohem. Vše bude jen a jen na Božím rozhodnutí. Byl bych 

rád, kdyby toto setkání dopadlo pro sira Wintona dobře. 

Věřím, že Pán Bůh určitě na jeho skutek nezapomene. 

Možná, snad právě na takové lidi Pán Bůh myslel, když 

nechal v téže epištole Římanům napsat slova: „On odplatí 

každému podle jeho skutků. Těm, kteří vytrvalostí 

v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život 

věčný“.  

Blíží se Památka zesnulých. Až budu stát u hrobu mé ba-

bičky, budu myslet na to, že teď už v tom nebi je a nemusí 

si dělat starosti s nejistotou, jestli si věčný život zaslouží. 

Bude příležitost přemýšlet také o tom, co já. Jsem rád, že 

jsou v Bibli slova: „jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí 

vykoupením v Kristu Ježíši“. Tu jeho milost totiž potřebuji. 

Vlaky Nicholase Wintona jsou názorným vysvětlením 

toho, co je to spasení z milosti. Pro záchranu nebylo potře-

ba hromady peněz ani mimořádných zásluh nebo činů. 

Podstatné bylo včas uvěřit, že záchrana je potřebná.   Důle-

žité pro záchranu bylo nespokojit se s nadějí, že to nějak 

dopadne, že přece nebude tak zle.  Také bylo bohužel třeba 

mnohé tady zanechat. Bylo 

nezbytné uvěřit informacím a 

osobě zachránce, a také vyřídit 

si potřebné formality. A pak už 

bylo nutné jen se s důvěrou 

spoléhat, že každé svěřené dítě 

pan Winton převeze bezpečně 

přes Německo a přes moře do 

nového domova, který už je 

připraven.  

VK-NL 

(Fotografie a informace: 

www.wintontrain.eu) 

 

TGM A VÍRA 

 
"Byl to boží člověk; byl boží 

milostí osudu, která na něm 

spočinula, ale ještě víc a hlouběji 

byl boží tím, že žil v Bohu. Před 

tváří dějin Tomáš Garrigue 

Masaryk se zasloužil o stát; ale 

před tváří věčnosti učinil něco 

prostšího: Tomáš Garrigue Ma-

saryk věřil. Věřil prostou a 

krásnou vírou v Boha a boží 

řízení na zemi; věřil, že vše, co 

se děje, má svůj smysl a směřuje 

k dobrému; věřil v nesmrtelnost 

lidské duše a v každém člověku 

ctil rovnost a svobodu té nesmr-

telné duše. Jeho demokracie a 

humanita, jeho usilování o svě-

tovost a mír, o svobodu a rov-

nost lidí, to vše prýštilo z jeho 

zbožného uznání nesmírné 

důstojnosti a hodnoty každé 

lidské duše. Politika mu byla jen 

nástrojem; jeho cílem bylo slou-

žit božímu pořádku a lásce 

Ježíšově. Nehlásal víru, nýbrž 

podřídil jí svůj život. Jeho sta-

tečnost a jistota, jeho chytrost i 

rozum, jeho prostota, důvěři-

vost, optimismus i odvaha, 
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všecko, co konal i myslil a oč usiloval, bylo nejhlouběji a 

neporušitelně zdůvodněno jeho pokornou vírou v boží řád 

světa. Miloval skrze víru, myslil skrze ni a jednal skrze 

víru; nebylo snad 

v našem národě 

člověka nábožen-

štějšího od našich 

velkých reformá-

torů." (Lidové 

noviny 21. 9. 1937) 

Takto psaly no-

viny o Tomáši 

Garrigue Masary-

kovi týden po jeho 

skonu. Pro mnohé 

z nás je to člověk, 

který žil "kdysi 

dávno", většina si 

vybaví, že to byl 

první prezident 

ČSR. Jenže to není vše, čím je tento člověk zajímavý. Málo-

kdo totiž ví, že bychom si ho měli vážit i jinak - pro jeho 

odvahu, sílu, pevnost, smysl pro spravedlnost a v nepo-

slední řadě víru. Ve víře je pro nás příkladem, neboť se 

prolíná jeho živo-

tem, jeho činy i 

jeho slovy. Pokud 

se někdy začtete 

do Hovorů s 

TGM, jistě vás 

udiví, jak často se 

o Ježíši, o víře, o 

náboženství zmi-

ňuje. 

TGM se narodil v 

katolické rodině a 

k víře ho přivedla 

maminka. Doma 

se ale Bible nečet-

la, jen modlitební 

knížky. Další, kdo 

ho ovlivnil, byl 

katolický kněz 

Satora. Už jako malý ale věděl, že existují nějací protestanti 

- helvíti, zašel tedy na výzvědy a byl překvapen prostotou 

a vážností. "Náboženství se 

prostě žilo a praktikovalo, učení 

církevní se prostě přijímalo." 

Na gymnáziu v Brně nesou-

hlasil se zpovědí - "dnes je mně 

vina odpuštěna a zítra mohu 

hřešit znova…“ – a byl vylou-

čen. Dostudoval tedy ve Vídni a 

z katolické církve vystoupil, 

protože nesouhlasil s Vatikán-

ským koncilem a s dogmatem o 

neomylnosti papeže. V r. 1880 

přestoupil k Evangelické refor-

mované církvi na Moravě, přes-

tože ho od tohoto kroku sám 

farář církve zrazoval, neboť si 

byl vědom, že si Masaryk tako-

vým rozhodnutím uškodí v 

politické kariéře.  

Důležitým okamžikem v Ma-

sarykově životě bylo také se-

známení se Charlottou Garri-

gue: "Charlotta byla zevnějškem 

krásná; měla výbornou hlavu, 

lepší nežli já. Toužila celý život 

po přesném poznání, ale tím v 

ní netrpěl cit. Byla hluboce 

zbožná; smrt jí byla jako pře-

chodem z jedné světnice do 

druhé… Byla naprosto nekom-

promisní a nikdy nelhala… S ní 

jsem dostal z protestantismu do 

svého života to nejlepší. Tu 

jednotu náboženství a života, 

náboženství pro všední dny…“ 

Během své kariéry prožíval 

Masaryk mnoho těžkých chvil, 

většinou tehdy, když hlásal 

nepopulární názor, a to bylo 

nejednou. I tady se potvrzuje, že 

křesťan nemá plavat s proudem, 

ale proti proudu. Jako univer-

zitní profesor se podílel na ob-

jasnění, že dvě "staročeské" 

památky - velmi ctěné obroze-
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neckou společností 18. a 19. století - Rukopis královédvor-

ský a zelenohorský jsou padělky. Tím si proti sobě poštval 

českou společnost. Byl dokonce označen za zrádce. Ale lhát 

nechtěl. 

Angažoval se také v tzv. hilsneriádě (Žid Leopold Hils-

ner byl obviněn z rituální vraždy mladého děvčete). Zastal 

se Židů, odmítal pověru o rituálních vraždách a za to si 

opět vysloužil opovržení a útoky od nacionalistů a antise-

mitů. Chtěl natrvalo opustit Čechy, zůstal jen kvůli man-

želce. 

Během války působil v zahraničí ve prospěch českých 

zemí, 14. listopadu 1918 byl prohlášen prvním preziden-

tem Československé republiky. Tento úřad vykonával až 

do r. 1934. Dne 14. září 1937 zemřel. 

Byl to velmi činorodý člověk, za svými názory si stál, přes-

tože si některými spíše škodil. Odkud bral sílu? Odkud 

bral odvahu zastávat se lidí, hlásat pravdu i nevhod? Od-

pověď je zde: "Ježíš je mně vzorem a učitelem zbožnosti; 

učí, že láska k láskyplnému Bohu, láska k bližnímu a do-

konce k nepříteli, tedy čistá, nejčistší lidskost, humanita, 

jsou podstatou náboženství. Zbožnost a mravnost jsou 

Ježíšovi hlavní prvky náboženství…. 

Ježíš podává téměř výlučně poučení mravní, stále se ob-

rací k praktickým otázkám, jak je vynucuje život kolem 

něho: sám svou lásku k bližnímu projevuje účinnou pomo-

cí v bídě duchovní i tělesné. Jen se znova podívejte do 

evangelií: jak diskrétní jsou Ježíšovy předpisy teologické a 

jeho odkazy k transcendentnu! Bůh je mu otcem, má k 

němu intimní osobní poměr, ale nemluví o tomto poměru 

mnoho, žije jej a nedává žádné soustavy teologie. Ježíš byl 

živým příkladem; lásky nekázal jen slovy, ale stále ji vyko-

nával, obcoval s chudými a uníženými, vyhledával hříšní-

ky a mravně vytříděné, léčil choré, sytil hladové, varoval 

bohaté. Takové náboženství se 

šíří víc příkladem než slovy, 

jako oheň, jako nákaza…. 

Ukázal, že náboženství pravé, 

pravá zbožnost proniká celým 

životem, i tím denním, všedním, 

a proniká jím stále, v každém 

okamžiku; většina lidí se spoko-

juje s náboženstvím svátečním, 

okázalým a málo upřímným - 

jen o výjimečných příležitostech, 

zvláště když je zle, vzpomínají si 

na Pána Boha a křičí pak o po-

moc a čekají znamení a zázraky. 

Ale život věčný nebude až po 

smrti a na onom světě - žijeme 

ve věčnosti už teď a vždycky."  

 

(Karel Čapek: Hovory s TGM) 

LCH-NL 

 

T. G. M. O VÝCHOVĚ 
... 

To jsou problémy výchovy, 

vedle nich máte problémy di-

daktiky, jak čemu vyučovat; 

dobře, že se o nich hodně uva-

žuje. Hned na prvním místě - 

náboženství. Mně už jako chlap-

ci bývalo směšné, když na vy-

svědčení dávali známku z "ná-

boženství" - co je to? Známka z 

toho, jak kluk odříkává ka-

techism - ale to přece není nábo-

ženství! To, čemu se říká nábo-

ženská otázka, to je také a ve 

velké míře otázka školy, ale zas 

ne jenom školy; je to otázka 

celého života. Žijeme v době 

rozhodně přechodné; prožíváme 

hlubokou náboženskou krizi. 

Skepse a náboženský indiferen-

tism - vlastní nevěrectví není 

skepse, ale lhostejnost! - dotýká 

se přirozeně i dítěte. Krize je 
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právě všeobecná, je i v rodinách; obyčejně vidíte, že se 

otcové chovají nábožensky vlažněji než matky - dítě má 

dojem, že náboženství je jaksi pro ženy a děti; proto je 

shazuje, jak začne dospívat. A pokud běží o vliv školy, i 

když učitel nevystupuje proticírkevně, dostává dítě už od 

první třídy nepoměrně víc poučení a dojmů vědeckých než 

náboženských. A ty dojmy, to vědecké vědění, důsledně 

domyšlené, vede dítě a školáka k náboženským pochyb-

nostem. Ve školách, v duších naší mládeže se odehrává 

právě ten historický proces, nazývaný konflikt vědy a víry, 

boj vědy a náboženství. To všechno jsem prožíval inten-

zívně, třeba bez otřesů; ale pro mnohé a mnohé bývala 

škola místem nejtěžší krize. Škola laická, kde je zavedena, 

nechává náboženství stranou; ale nedovedu si představit 

našeho člověka, který by rostl bez poznání Ježíše a jeho 

učení; vždyť i obsah Starého zákona patří k základnímu 

kulturnímu majetku evropského člověka. Kdo by neznal 

obsahu křesťanství, byl by vlastně cizincem na naší kultur-

ní půdě; a jak by kdo mohl pochopit evropské dějiny a 

řády, kdyby nebyl poučen o podstatě a vývoji církví? Ale 

tady je potíž, jak tomu učit, z jakého hlediska hodnotit 

historické fakty - těžké problémy pro školu. Já sám stále 

opakuju a zdůrazňuju, že náboženství je podstatným prv-

kem duchovního života a kultury, a proto mně je nejenom 

vyučování náboženství a o náboženství, ale i náboženská 

praxe velikou a nerozřešenou otázkou školské politiky. 

... 

(Karel Čapek: Hovory s TGM), převzato z 

http://klempera.tripod.com 

 

NOVÉ ČESKÉ BIBLICKÉ PŘEKLADY 
 

V sekulárním Česku jsme nyní svědky výjimečného úka-

zu: Podivuhodnou shodou okolností se v tomto období 

(2009 – 2010) k široké veřejnosti dostaly nebo brzy dosta-

nou hned čtyři nové překlady celku Bible!  

 

1. BIBLE – PŘEKLAD 21. STOLETÍ  

 

Tento překlad byl uveden z nových počinů na veřejnost 

jako první (jaro 2009), navíc doprovázen poměrně širokou 

reklamní kampaní.  

Překladatelé z evangelikálního prostředí novějších církví 

(pod vedením Alexandra Fleka) se velmi snažili respekto-

vat literární a formální charakter textů, což odpovídá po-

znatkům moderního biblického 

bádání. Seznamy jsou proto 

např. uvedeny v položkách, 

žalmy chtějí znít poeticky, pří-

sloví mají být úderná a lapidární 

atp.  

Cílovým čtenářem tohoto díla 

má být průměrný Čech, tedy i 

necírkevní, neznalý křesťanské 

tradice a křesťanských reálií. 

Překladatelé ovšem odmítli 

cestu 

pa-

rafráze, 

kdy se 

překlá-

dá 

velmi volně, především s ohle-

dem na srozumitelnost, méně s 

ohledem na přesnost. Snažili se 

v tomto ohledu o udržení jaké-

hosi „středu“, a kráčeli tak ve 

stopách podobného přístupu 

Českého ekumenického překla-

du.  

 

2. ČESKÝ STUDIJNÍ PŘE-

KLAD  

 

Český studijní překlad vznikl 

pod hlavičkou evangelikální 

Křesťanské misijní společnosti.  

Nyní (říjen 2009) je na trhu jen 

velmi 

krátkou 

dobu. 

Motivací 

pětičlen-

ného 

kolektivu 

autorů 

pod ve-

dením 

Antonína Zeliny bylo především 

dát českému čtenáři do rukou 
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pokud možno co nejvěrnější překlad. To se projevilo mj. 

např. ve velkém množství poznámek k překladu nebo 

v úsilí o co nejvýraznější konkordantnost.  

Předpokládaným čtenářem Českého studijního překladu 

pak je především „písmák“ – milovník Bible, který si ji 

ovšem neumí přečíst v originálních jazycích.  

 

3. JERUZALÉMSKÁ BIBLE  

 

Klíčovými osobnostmi nyní čerstvě dokončené práce na 

české verzi římsko-katolické Jeruzalémské Bible jsou bis-

kup Dominik Duka a manželé František a Dagmar Halaso-

vi. Název tohoto překladu odkazuje 

na jeruzalémskou jezuitskou biblic-

kou školu, založenou v roce 1890, 

které je překlad ve své původní 

francouzské verzi nejlepším plo-

dem.  

Jiné než francouzské jazykové 

verze přejímají a upravují poznám-

kový aparát. Samotný biblický text 

překládají buďto z francouzštiny 

nebo nově z originálních jazyků. 

Tvůrci české verze zvolili možnost překladu z francouzšti-

ny se stálým přihlédnutím k originálu i k moderním čes-

kým překladům.  

 

4. ČESKÝ KATOLICKÝ PŘEKLAD  

 

Tento nový překlad z římsko-katolického prostředí nava-

zuje na překlad Václava Bognera, kt rý v 70. a 80. letech 

přeložil nejdůležitější e části Bible 

především pro liturgické čtení při 

mších.  Záměrem týmu překladatelů 

(mj. Josef Hřebík a Petr Chalupa) 

bylo Bognerův překlad zrevidovat, 

doplnit a pořídit k němu nový po-

známkový aparát. Z tohoto překladu 

vyšly prozatím Mojžíšovy knihy a 

Nový zákon, brzy vyjde i celek Bible. 

Cílem překladatelů je předložit dí-

lo, který bude co nejsrozumitelnější již na první poslech, 

nikoliv však na úkor udržení věrnosti originálního textu. I 

čeština tohoto překladu tedy hledá ideální střed mezi kraj-

ními polohami archaičnosti a hovorovosti.  

SHRNUTÍ 

 

V závěrečném shrnutí je po-

třeba především nejprve práci 

všech čtyř překladatelských 

týmů i z evangelického hlediska 

vysoce ocenit. Také se sluší 

jejich projekty přijmout s maxi-

mální mírou otevřenosti, po-

dobně jako římsko-katolická i 

evangelikální veřejnost před 

časem přijala za svůj Český 

ekumenický překlad, dílo pře-

devším evangelických odborní-

ků. Štafetu biblických překladů 

dnes od nás převzali jiní, a to je 

jistě důvodem k radosti, nikoli k 

rychlému konfesijnímu vyme-

zování se vůči novým počinům.  

Bible: překlad 21. století navazu-

je na linii nastolenou Českým 

ekumenickým překladem (hle-

dání středu mezi přesností a 

srozumitelností) a jako takový 

by ho mohl nahradit. To ovšem 

pouze v případě, že čas ukáže 

jeho vliv a odborné recenze jeho 

kvalitu.  

Český studijní překlad je po-

kusem o vytvoření překladatel-

ské dílny pro „písmáky“ – mi-

lovníky a studenty Bible, kteří si 

ji neumí přečíst v originálních 

jazycích. Až čas a odborné re-

cenze ukáži kvalitu tohoto po-

kusu, a také to, zda je taková 

cesta písmákům schůdnější než 

se naučit originální biblické 

jazyky.  

Jeruzalémská Bible v dnešní 

době, kdy se běžně překládá z 

původních jazyků, už poněkud 

ztratila svůj význam. Pro někte-

ré ovšem může být lákadlem její 

výkladový poznámkový aparát. 
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Český katolický překlad si jistě najde své místo v římsko-

katolické církvi, především v její liturgii. V protestantském 

prostředí může posloužit zájemcům jako svým způsobem 

„estetizující“ překlad. Co se týče přesnějšího posouzení 

obou katolických děl, i zde musíme vyčkat času a odbor-

ných recenzí. 

Prozatím svým členům a přátelům doporučujeme i nadá-

le užívat jako hlavní překlad Český ekumenický. Pro různé 

příležitosti bude ovšem jistě obohacující užívat i jakékoli 

z jiných nových překladových děl. Čas pak postaví evange-

lické sbory před otázku, zda by některý z nových počinů 

mohl a měl nahradit Ekumenický překlad, který postupně 

zastarává, při bohoslužebných čteních, při osobním čtení 

nebo studiu Bible nebo v rámci misijních aktivit. 
 

Roman Mazur 

Autor je farářem ČCE 

 

VZORY 

 
Píp, píp, píp, pípla doručující se zpráva na můj mobil. Na 

ten zvuk jsem zvyklá, někdy se dokonce stane, že jej ani 

nepostřehnu. Ale teď jsem pro telefon sáhla bleskurychle. 

SMS 6 minut před půlnocí není běžná. Člověka okamžitě 

napadne nějaký katastrofický scénář. I já jsem s obavami 

mačkala klávesnici. O to s většími, protože obě naše dcery 

byly v té době na táboře. Zpráva byla opravdu od dětí.  

Katastrofický scénář se díky Bohu nekonal. (pokud tedy 

za katastrofu nepovažujete bdělé 11-ti a13-tileté dítě o 

půlnoci :-)). Obsah zprávy mne nutil k přemýšlení. „Ahoj 

mamko, ještě nespíme. Povídáme si s některými vedoucí-

mi. Je to supr. Dobrou noc.“ 

Myšlenky jako: „Povídáte si o 

půlnoci? To tam spolu nejste 

celý den? Vždyť budete zítra 

velice unavené a nesoustředě-

né.“ se mi v hlavě jen rojily, ale 

jako odpověď se mi nechtěly 

vyťukávat. Jen jsem jim popřála 

dobrou noc a byla nakonec ráda, 

že jsou v pořádku. A že zažívají 

něco, co je pro ně SUPR.  

Po táboře, který byl organizo-

ván naším sborem (seznam 

všech ochotných vedoucích 

odhodlaných strávit týden ze 

své dovolené s „divou zvěří“ 

k nahlédnutí v kanceláři:-)), 

jsem si začala všímat, že 

s mladšími mládežníky, kteří 

byli na táboře jako vedoucí, mají 

naše holky jiný vztah než dosud. 

Předtím o sobě „věděli“, na 

táboře se „poznali“ a jejich vztah 

nabyl jiného rozměru. Přes vě-

kový rozdíl (kolem 6-15) let se, 

troufám si říct, skamarádili“. 

Pohled na dospělé mladé lidi, 

kteří ty naše „puberťačky“ před 

kostelem berou v úvahu tím, že 

je pozdraví, usmějou se na ně, 

prohodí pár slov, mi působí 

radost. Takže díky Jano, Zuzko, 

Kubo, Matesi, Agáto, Marci a vy 

všichni, kdo na ně máte „ner-

vy“. Jste pro ně vzorem. Vím, že 

víra je dar, ale váš příklad života 

s Bohem promítnutý do přístu-

pu k ostatním, stylu oblékání, 

drogové střízlivosti, jim 

k osobnímu uvědomění si po-

třeby Boha ve svém životě, mů-

že napomoci. A hlavně - stavíte 

dobrý základ mezigeneračních 

vztahů a budujete společenství. 

Tím způsobem sloužíte Bohu! 
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Připouštím, že „hlídat děti“ např. v průběhu sborového 

dne, může být velká otrava. Ale jsme vám za to velice 

vděčni. I toto je „spolupráce“ na Božím díle.  Je to velká 

pomoc rodičům a podpora jejim sborovým aktivitám. Víte, 

že jsem, co by mládežník, většinu dětí z nedělní školky 

vůbec neznala? A to jich bylo daleko méně než nyní! Hrát 

s nimi před kostelem nějaké hry? Organizovat jim program 

během přednášky pro jejich rodiče a prarodiče? Sci-fi.  

V tomto směru jsme v rámci sborového života hodně po-

kročili. Je nesporné, že mezigenerační vztahy jsou podsta-

tou každého dobrého křesťanského společenství. A vy je 

v roli vedoucích, na táboře, na dorostových pobytech, 

v roli organizátorů a pomocníků na dětských programech, 

budujete velice dobře. Děkujeme. My vám to pak jako 

„hlídací tetičky a babičky“ odplatíme:-).   

                                                                                                      

JH-NL 

 

fejeton 

 

JAK SI TEN CHLAPEČEK PĚKNĚ HRA-

JE… 
 

Rok se s rokem sešel a z Kristýnky je batole, které nadše-

ně běhá a objevuje. Nezaslepená zásuvka u dědečka je 

vítaným cílem. Gumový míček s mapou zeměkoule se 

dobře ohryzává (Vykousla trochu Evropy. Ta bez újmy 

prošla a objevili jsme ji při přebalování. Vypovídá to něco o 

současných mezinárodních vztazích?). Malé věci se dobře 

schovávají (Klamerky v krabici od autosedačky. A já si 

říkala, že je jich nějak málo). Před návštěvou je vhodné 

vytáhnout ze šuplíku mé spodní 

prádlo a producírovat se s ním 

na hlavě. Při procházce není 

dobré držet se doprovodu za 

ruku, protože pak se nedá jít 

žádoucím směrem. Vyloupané 

kaštany jsou krásně hladké a 

není problém strčit jich pár do 

pusy.  

Protože taťka už zase pracuje, 

vymýšlíme si program samy a 

rády se družíme.  

S kamarádkou Verčou jsme se 

vydaly do Ikey. Verča si zařizuje 

pokoj a každopádně chce mít 

nábytek v jednom odstínu. Prv-

ně jsme se vypravily na obhlíd-

ku vystavených věcí. Verču 

negativně fascinovalo, že bříza 

není jako bříza a Kristýnku zase, 

že lístečky s informacemi, při-

pevněné na vystavených věcech, 

jdou celkem snadno zneškodnit. 

Obě byly stejně urputné. Vše 

dokreslovalo občasné povšim-

nutí okolí: „Jé, chlapeček tu 

běhá!“ Ještěže to netvrdí i o mě, 

když si vezmu džíny a modré 

triko. Že by to bylo náušnicemi, 

které Kristýnka nemá, zato já 

jsem docílila počtu šest?  

Pak jsme si zašly do restaura-

ce. Verča si dala šopský salát a 

začala nabízet kousky zeleniny. 

Naše milé batole kousky zeleni-

ny ze zásady odmítá, návštěvy 

se tomu diví, ale ani jedna neo-

dolá touze nějaký jí podarovat. 

Kristýnka se slituje jen nad těmi 

nejpěkněji prosícími. Verča to 

tentokrát nebyla. Plátek okurky 

byl vyplivnut na stůl, aby se tam 

podrobil důkladnému pro-

zkoumání, hluboké analýze a 

pitvě, aby pak mohl být pohřben 
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pod stolem. Rajče dopadlo lépe. Skončilo v puse a dlouho 

se nic nedělo. Usoudily jsme, že je úspěšně tráveno. Mýlily 

jsme se. To stejné rajče bylo vyplivnuto o půl páté odpo-

ledne, přesně čtyři hodiny poté, co jsme obědvaly.  

O pár dní později jsme se s kamarádkou Magdou a jejím 

synkem odhodlaly do mateřského centra. Známe se už rok, 

plánujeme to tři čtvrtě roku, ale až teď nastal ten čas. Já 

s Kristýnkou jsme na smluvené místo asi poprvé v životě 

přijely včas. Zase chyba. Tentokrát se zpozdili naši sou-

putníci. A tak jsme čtvrt hodiny v dešti s malou hrály hru 

„Jaké je procentuální zastoupení nízkopodlažních tramvají 

v ostravském vozovém parku.“ Celkem vysoké. Pak jsme 

se všichni odhodlaně vydali k centru. Po několika sériích 

nesmělého ťukání, ťukání a la datel a bušení a la soused se 

vrací nad ránem, jsme to vzdali a popojeli do dalšího cent-

ra. Sedly jsme si do herny. Občas se objevují názory, že 

ženy v mateřských centrech bezduše plkají, hodnotí šmin-

ky či plastické operace, případně se chlubí tím, že nebýt 

málo inteligentního tatínka, Petříček by už asi habilitoval 

někde na Harvardu, zatímco ubohé děti se mezitím bijí, 

koušou, házejí po sobě věcmi a zarytě řvou. Tam to ale 

takhle naštěstí nevypadalo, my s Magdou jsme seděly u 

bazénku plného míčků a tiše si vyprávěly, jak jsme po nich 

vždycky toužily, jenže za našeho mládí se bazénky s míčky 

teprve začly objevovat a teď už jsme na to staré. Tobík 

mezitím zalezl do domečku a Kristýnka popadla malý 

kočárek, vyhodila z něho panenku a přejela ji. Stejně jako 

to čteme v ranních zprávách, akorát u nás v nevinném 

provedení, ji pod koly táhla několik metrů a pak přejela 

další. Obě chuděry jsem vysvobodila. Pak si mé iniciativní 

batole nanosilo do kočárku míčky a jelo zneškodnit další 

oběť. Magda míčky z kočárku vyndala a posadila tam 

opičáka. Kristýnka ho vyhodila 

na zem a přejela. Odkud to má? 

Musím ale uznat, že ji to parád-

ně zabavilo a ač chtěla přejet i 

některé maminky, ty měly vá-

hovou a výškovou převahu a jen 

tak se nedaly, vždycky jen leh-

komyslně otočily kočárek jiným 

směrem a podotkly něco ve 

smyslu, jak si ten chlapeček 

pěkně hraje. Kdyby tušily! Uvi-

díme, co bude dělat příště. Já se 

každopádně odhodlám a sjedu 

po skluzavce do bazénku plného 

míčků.   

JF-NL 
 

galerie otců církve 
 

ORIGENES 

 
Origenes přišel na svět kolem 

roku 185 n. l. zřejmě v egyptské 

Alexandrii. Jeho otec zemřel 

jako mučedník a jeho syn chtěl 

jako horlivý křesťan také pod-

stoupit mučednickou smrt, 

avšak matka mu v tom zabráni-

la. Origenes se stal učitelem a 



 

NEDĚLNÍ LISTY 25. října 2009 10. číslo Strana 11 

uznávaným učencem. V Caesareji se mu dostalo kněžského 

svěcení, které však alexandrijský biskup neuznal a Origena 

exkomunikoval. Ten se tedy vydal do Palestiny, kde neby-

la jeho exkomunikace místním biskupem uznávána. 

V Caesareji založil vlastní školu. Za pronásledování v době 

vlády císaře Decia byl mučen, aby se zřekl víry, ale Orige-

nes vytrval. Zemřel pravděpodobně na následky tohoto 

trýznění v Týru někdy kolem roku 253. 

Origenovo učení výrazně ovlivnilo pozdější teologii, 

zvláště východní. Stejně jako už jiní před ním, používal ve 

svém učení platónských představ. Některé jeho názory 

byly později označeny za nepravověrné a roku 553 byl 

tento významný 

vzdělanec na 2. 

konstantinopol-

ském koncilu od-

souzen. 

Významným vý-

sledkem Origenovy 

činnosti byla He-

xapla-

šestisloupcový 

Starý zákon. Vedle 

sebe tak seřadil text 

Starého zákona 

v hebrejštině a 

v přepisu řeckým 

písmem, řecké překlady Aquilův a Symmachův, Septua-

gintu (také překlad Starého zákona do řečtiny) a překlad 

Theodotionův. Do textu Septuaginty, která se užívala 

v církvi, vepsal textově kritické znaky, které označovaly 

rozdíly v předložených textech. V některých případech 

(např. Žalmy) obsahovala Hexapla až 9 sloupců. 

Dalším významným dílem je spis Peri archón (O zákla-

dech). Jedná se o první souvislé podání křesťanského uče-

ní. Napsal také další spisy, např. apologetické dílo Proti 

Kelsovi, O modlitbě, Povzbuzení k mučednictví, homilie a 

komentáře k biblickým knihám.  

MCH-NL 

 

 

 

 

 

PROMLUVA PŘEDSE-

DY EKUMENICKÉ 

RADY CÍRKVÍ V ČR 

PAVLA ČERNÉHO 

K PAPEŽI BENEDIK-

TU XVI. 
 

Vaše svatosti – drahý bratře 

v Kristu, 

je pro nás všechny výsadou a 

radostí, že se s Vámi můžeme 

setkat při příležitosti Vaší ná-

vštěvy v České republice. Jako 

zástupci církví – ekumeny České 

republiky, si vážíme tohoto 

společného setkání a vítáme Vás 

také jménem věřících našich 

církví. 

V tomto roce Vaší návštěvy 

České republiky si připomínáme 

dvacet let občanské i nábožen-

ské svobody od pádu totalitního 

režimu. Je to pro nás příležitost, 

abychom hlouběji přemýšleli, 

jak jsme Bohem darovaná léta 

svobody využili ke službě po-

třebným a ke sdílení Kristova 

evangelia milosti a lásky. Velmi 

silně si uvědomujeme, že 

v samém srdci Evropy, jak ně-

kdy nazýváme svou vlast pro 

její geografickou a historickou 

pozici mezi Západem a Výcho-

dem, není situace snadná. Pat-

říme mezi státy silně zasažené 

ateistickou propagandou různé-

ho stupně, pluralismem a relati-

vismem. Prožíváme, že pouze 

jako celé křesťanstvo můžeme 

společně hodnověrně svědčit o 

Kristu a nově rozvíjet službu, 

která byla před lety válkou a 

potom dobou komunismu ome-

zena. Na druhou stranu si uvě-
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domujeme vzácné dědictví ekumenického hnutí v naší 

zemi. V době nedávného pronásledování církví, mnozí 

duchovní i laici, bez rozdílu církevní příslušnosti, společně 

trpěli, společně se modlili a povzbuzovali ve vězeňských 

celách i při skrývaných bohoslužebných a vzdělávacích 

akcích. Tam padaly přehrady a předsudky a rodilo se nové 

ekumenické hnutí.  

Naše země je známá tím, že zde od počátků reformace 

docházelo k hlubokému rozkolu s katolickou církví. Osoba 

Mistra Jana Husa po celá staletí rozdělovala církev i po-

chopení dějin.  Jsme vděčni, že z iniciativy mnoha odbor-

níků – teologů a historiků a pod záštitou Vašeho před-

chůdce – papeže Jana Pavla II. došlo k historickému sym-

posiu před deseti lety v Římě, které nám pomohlo, aby-

chom Jana Husa mohli společně brát jako postavu středo-

věkého křesťana, který sjednocuje a jehož charakter a zápas 

o pravdu má co povědět do našich zápasů i dnes. 

V situaci české ekumeny si uvědomujeme, že na mnoho 

úkolů nestačíme v jednotlivých církvích a že musíme slou-

žit a pracovat společně. Dobrým dědictvím je ekumenický 

překlad Písma, na kterém po řadu let pracovali odborníci 

z většiny církví. Ekumenická rada církví má velmi dobrou 

spolupráci s Českou biskupskou konferencí. Společně 

připravujeme a projednáváme řadu projektů. Vysíláme 

kaplany do Armády ČR, do služby ve věznicích, 

v poslední době i do nemocnic a zdravotnických zařízení. 

V rozhlase a televizi vysíláme střídavě křesťanské boho-

služby. Pořádáme ekumenické bohoslužby a v řadě měst se 

společně scházejí kněží a pastoři k modlitbám a k přípravě 

společných projektů služby. Uskutečnili jsme ekumenicky i 

některé evangelizační iniciativy 

a postupně dál rozvíjíme sociál-

ní službu. Většina církví společ-

ně podepsala dokument Charta 

oecumenica a zavázala se k další 

spolupráci a dialogu ve vzájem-

né úctě. V naší společnosti pro-

žíváme, že dobrá služba které-

koli z našich církví dává věro-

hodnost všem křesťanům, ale 

zároveň za chyby kterékoli 

církve platíme všichni ztrátou 

důvěry. 

Na ekumenické cestě spolu-

práce samozřejmě prožíváme i 

chvíle, kdy naše touha po jedno-

tě ještě nedochází dalšího napl-

nění. Vzájemně si uznáváme 

trojiční křest, ale ještě nemáme 

společné slavení eucharistie. 

Víme o překážkách, ale přesto 

toužíme po tom, abychom jed-

nou mohli být společně kolem 

Pánova stolu a sdílet tajemství 

jeho oběti.  

Mnozí z nás četli Vaše knihy a 

znají také Vaše encykliky a pas-

týřské listy. Oceňujeme Váš 

vztah k Písmu svatému i mnohé 

Vaše teologické dokumenty. 

Právě vydaná Vaše nová ency-

klika Caritas in veritate je pro nás 

inspirací, abychom společně 

v pravdě sloužili jako nástroje 

Boží lásky. Také my věříme, že 

zjevená „pravda otevírá a sjed-

nocuje mysl každého z nás ve 

Slově (logos) lásky – v křesťan-

ském zvěstování a svědectví 

lásky,“ jak jste napsal v Caritas 

in veritate, paragraf 4.  

Je nám upřímně líto, že církve 

v Evropě ztratily v mnoha smě-

rech svou svědeckou úlohu, 

zeslábly a dostatečně neplní své 
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poslání. Obdivujeme dynamiku a službu mnoha sester-

ských církví v tzv. Dvoutřetinovém světě a modlíme se, 

abychom i my v Evropě prožili duchovní obnovu a novou 

zodpovědnost za re-evangelizaci Evropy, rozvinutí sociální 

služby a dovedli pravdivě a v lásce reagovat na závažné 

výzvy přítomnosti.  

Vaše návštěva i toto setkání je pro nás povzbuzením. Pře-

jeme Vám, aby Vaše apoštolská cesta do České republiky 

splnila své poslání v Římskokatolické církvi a aby byla také 

podnětem k duchovnímu ekumenismu a sdílení Kristovy 

lásky všemi křesťany. 

Ať Bůh žehná Vám i Vaší zvěstovatelské, učitelské i pas-

týřské službě! 

 
Dr. Pavel Černý, předseda Církve bratrské a předseda Ekumenic-

ké rady církví v ČR 

Praha, Arcibiskupský palác, 27. září 2009 

 

Převzato z www.ekumenickarada.cz 

 

PROJEV PAPEŽE BENEDIKTA XVI. PŘI 

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI EKUMENICKÉ 

RADY CÍRKVÍ V ČR 

Praha, Arcibiskupský palác, neděle 27. září 2009 

Vážení páni kardinálové, 

Vaše Excelence, 

bratři a sestry v Kristu, 

jsem vděčný všemohoucímu Bohu, že mi dal příležitost 

setkat se s vámi, kteří zde zastupujete různé křesťanské 

komunity této země. Děkuji doktoru Pavlu Černému, 

předsedovi Ekumenické rady 

církví v České republice, za milá 

slova, kterými mě vaším jmé-

nem přivítal. 

Moji milí přátelé, Evropa stále 

prodělává mnoho změn. Těžko 

uvěřit, že uplynula jen dvě dese-

tiletí od doby, kdy pád bývalých 

režimů zahájil sice nelehký, ale 

tvořivý přechod k politickým 

strukturám umožňujícím vetší 

účast všech. Během tohoto ob-

dobí se křesťané spojili s ostat-

ními lidmi dobré vůle k obnově 

spravedlivého politického řádu. 

Také dnes pokračují v hledání 

nových cest k vzájemnému 

pochopení, pokojné spolupráci a 

rozvoji společného dobra. 

Nicméně, objevují se nové for-

my pokusů omezit vliv křesťan-

ství na veřejný život – občas pod 

záminkou, že křesťanské učení 

je škodlivé pro blahobyt společ-

nosti. Tento jev nás vybízí ke 

krátkému zamyšlení. Jak jsem 

naznačil ve své encyklice o křes-

ťanské naději, umělé oddělování 

evangelia od intelektuálního a 

veřejného života by mělo být 

pobídkou ke vzájemné “sebekri-

tice novověku” a “sebekritice 

novověkého křesťanství,” zvlášť 

co se týče naděje, kterou každý z 

nich nabízí lidstvu (srv. Spe 

salvi, 22). Můžeme se ptát sami 

sebe: co může evangelium říci 

České republice, a samozřejmě 

také celé Evropě, v dnešní době, 

jež se vyznačuje tolika pohledy 

na svět? 

Křesťanství má mnoho co na-

bídnout v praktické i etické 

oblasti, protože evangelium 

nikdy nepřestává inspirovat 
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muže a ženy, aby se zapojili do služby bratřím a sestrám. 

Málokdo by o tom pochyboval. Avšak ti, kdo mají pohled 

upřený na Ježíše z Nazareta a hledí na Něj očima víry, 

vědí, že Bůh nabízí hlubší skutečnost, která je přesto neod-

dělitelná od “ekonomie” lásky činné v tomto světě (srov. 

Caritas in veritate, 2): nabízí spásu. 

Ten pojem má sice mnoho vedlejších významů, vyjadřuje 

však něco základního a univerzálního o lidské touze po 

štěstí a dokonalosti. Naznačuje vroucí tužbu po smíření 

a společenství, jež samovolně vyvěrá z hlouby lidského 

ducha. Je to ústřední pravda evangelia a cíl, k němuž míří 

veškerá evangelizační a pastorační péče. Je to kritérium, 

k němuž křesťané neustále soustřeďují svůj zájem, když se 

snaží uzdravit rány minulých rozdělení. Za tímto účelem – 

jak zmínil Dr. Černý – Svatý stolec s potěšením v roce 1999 

hostil mezinárodní sympozium o Janu Husovi, aby usnad-

nil debatu o složitých a neklidných náboženských dějinách 

v této zemi a obecněji v Evropě (srov. Papež Jan Pavel II, 

Promluva k mezinárodnímu sympoziu o Janu Husovi, 

1999). Modlím se, aby podobné ekumenické iniciativy 

přinesly plody nejen ve snaze o jednotu křesťanů, ale i k 

prospěchu celé evropské společnosti. 

Čerpáme důvěru z vědomí, že poselství církve o spáse v 

Ježíši Kristu je vždy starobylé a vždy nové, prosycené 

moudrostí minulosti a překypující nadějí pro budoucnost. 

Když Evropa naslouchá dějinám křesťanství, naslouchá 

svým vlastním dějinám. Její představy spravedlnosti, svo-

body a sociální zodpovědnosti, stejně jako její kulturní a 

právní instituce ustanovené, aby uchovávaly tyto pojmy a 

předávaly je budoucím generacím, jsou formovány křes-

ťanským dědictvím. Vskutku, její paměť minulosti živí její 

úsilí o budoucnost. 

To je důvod, proč křesťané 

čerpají z příkladů takových 

postav, jako jsou svatý Vojtěch a 

svatá Anežka Česká. Jejich od-

hodlání šířit evangelium bylo 

podloženo přesvědčením, že 

křesťané by se neměli krčit ze 

strachu před světem, ale spíše se 

odvážně podělit o poklady 

pravdy, které jim byly svěřeny. 

Podobně i dnes musí mít křes-

ťané odvahu otevřít se přítomné 

realitě, ocenit vše, co je ve spo-

lečnosti dobré, a povzbuzovat 

muže i ženy k zásadnímu obrá-

cení, které vyplývá ze setkání s 

Kristem a ústí do nového života 

v milosti. 

Z tohoto pohledu jasněji chá-

peme, proč křesťané musejí se 

všemi připomínat Evropě její 

kořeny. Není to proto, že by ony 

kořeny již dávno uschly. Nao-

pak! Je to proto, že stále – sice 

jemně, ale úspěšně – dodávají 

kontinentu duchovní a morální 

výživu, jež mu umožňuje vést 

smysluplný dialog s lidmi jiných 

kultur a náboženství. Právě 

proto, že evangelium není ideo-

logií, nesnaží se uzavřít vyvíjejí-

cí se společensko-politické sku-

tečnosti do strnulých schémat. 

Spíše přesahuje proměnlivosti 

tohoto světa a vrhá nové světlo 

na důstojnost lidské osoby v 

každé době. Milí přátelé, pros-

me Pána, aby nám vložil do 

duše odvahu podílet se 

o nadčasové pravdy vedoucí ke 

spáse, které formovaly a budou 

dál formovat společenský 

a kulturní pokrok tohoto konti-

nentu. 
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Spása získaná Ježíšovým utrpením, smrtí, vzkříšením a 

nanebevstoupením nás, kdo v něho věříme, nejen promě-

ňuje, ale nutí nás sdílet tuto Dobrou zprávu s ostatními. 

Kéž dary Ducha svatého, dary poznání, moudrosti a ro-

zumu (srov. Iz 11,1-2; Ex 35,31) osvítí naši schopnost poro-

zumět pravdě, které nás Ježíš učí, tak abychom neúnavně 

usilovali o jednotu, po níž touží pro všechny své děti zno-

vuzrozené ve křtu a pro celý lidský rod. 

S těmito myšlenkami a s bratrskou láskou k vám a k čle-

nům jednotlivých vašich komunit, vám vyjadřuji své hlu-

boké díky a svěřuji vás všemohoucímu Bohu, který je naší 

pevnou tvrzí, naším nedobytným hradem a naším vysvo-

boditelem (Žl 144,2). Amen. 

 

Převzato z www.ekumenickarada.cz 

dorost a mládež 
 

Chata RELAX Kyčera pro mlá-

dež 30.10-1.11 

Potáborový sraz Kyčera pro 

dorost a konfirmandy 13.-15.11.  

Mládežnické shromáždění v 

kostele bude 29. 11. 9h  

Konfirmační jsou v sobotu v 

8h a Dorosty v 10h.  

Rock Solid klub na Gymnáziu v 

pátek v 14h a mládeže v 18h.  

Děkujeme za vaše modlitby a za 

vaši podporu těchto aktivit, 

protože jsou důležité pro oslo-

vení mladé generace.  

Pokud máte na srdci modlitby 

24/7, tak se v této době se chystá 

překlad knihy RED MOON 

RISING a je potřeba ho finančně 

podpořit, zájemci, ať se ozvou 

kazateli pro mládež. Kniha je 

plná svědectví a je velice čtivá a 

povzbudivá. 
 

Radomír Palacký 
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inzerce 
 

 

Daruji starší šicí stroj v dobrém stavu, zn. Minerva.  Nut-

né promazání a seřízení. Kontakt tel. 606 819 530 
 

 

 

 

inzerce 
http://narozvoji.ic.cz - zvukové 

nahrávky kázaní nejen br. Kaczmar-

czyka 

http://narozvoji.wz.cz - fotky z akcí 

sboru Na Rozvoji 

http://www.vericidite.estranky.cz/ 

Internetové stránky věnované vý-

chově dětí a vyplnění jejich volného 

času aktivitami spojenými s vírou 

v Ježíše Krista. 

Základní informace  

a pravidla inzerce 

Inzeráty je možno podávat písemně 

u stánku Nedělních listů. 
 

Ceník Inzerátů 

 Běžný textový 5,- Kč 

 Zvýrazněný textový 10,- Kč 

 Grafický 100,-Kč 

(Ceník inzerátů byl zjednodušen) 
 

Informace o sboru 

Evangelický sbor a.v. ČCE, 

Nám. Dr.M.Luthera 1,  

737 01 Český Těšín 

Telefon: 558 745 191, 558 742 320 

e-mail: info@ccectesin.cz 

web: www.ccectesin.cz 

Úřední hodiny: Po-Pá 9:00–12:00 

Mimo tuto dobu dle dohody s faráři  

Stránky mládeže: 

www.mladezrozvoj.estranky.cz 

Redakce NL 

e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 
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