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Zprávy ze staršovstva 
 
Ze zářijového staršovstva 

 

Ohlédnutí přineslo většinovou spokojenost z léta a proběhlých akcí. 

Přítomny byly Ema Oravcová a Martina Kadlecová – mluvilo se o 

zajištění běhu nového školního roku i oprav – především řešení 

elektroinstalace v kostele. 

Hospodáři prošli kostel a park a sešli se s D. Gregorem. 

V rámci rozhovoru o křesťanské službě byla vyjádřena vděčnost za 

dlouholetou práci sestře Trojanové, do kruhu byli povoláni M.Dvořáková 

a O. Ruml 

Bylo schváleno udělení křtů a stanovena neděle Díkčinění na 9. 

října.  

 

Na své říjnové schůzi staršovstvo sboru mj.: 
 

souhlasilo se křty Josefíny Slámové a Františka Elise.  

zvolilo své zástupce na konvent (který se v sobotu 12. listopadu 

uskuteční u nás ve Městě) - H. Bučková, J. Jirků, V.Peňáz a jako jejich 

náhradníky E.Novotná, V. Zikmund a M.Šimková. A mluvilo o reformě 

správy církve, kterou se bude zabývat ještě i na další schůzi.  

souhlasilo se záměrem žádosti z celocírkevního grantu na rozvoj 

církevní hudby v našem sboru a mluvilo o možnostech větších grantů na 

rekonstrukci elektroinstalace v kostele a schválilo přípravné kroky.  

a jednalo o situaci po ukončení hromadného odběru energií, 

navýšení jejich ceny a šetření s nimi. 
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Bohoslužba Slova – kázání 
 

Kázání, zvěstování evangelia, 

zvěst Slova, homilie, kázání Slova 

božího – už jen počet těch názvů (a to 

jsem na nějaké ještě zapomněl), které 

pro tuto část bohoslužeb máme, 

ukazuje, že je to podstatná část 

bohoslužeb, těch evangelických 

zvlášť. Letošní výročí prof. Josefa 

Smolíka (evangelický praktický 

teolog narozený roku 1922) mi připomnělo jeho poznámku, že je 

chybou, když katolickým bohoslužbám-mši chybívá kázání (které je tam 

nahrazeno jakousi promluvou, která se s biblickým textem často dost 

míjí) a evangelickým, že chybí večeře Páně. Ale ke kázání. Když na ně 

přijde řeč s někým, kdo do kostela nechodí, nejčastěji při rozhovoru před 

svatbou či pohřbem, vytuším jistý ostych před slovem kázání, které 

zavání domluvou ba výtkou. A snažím se je rozptýlit tím, že jde o krátké 

zamyšlení na základě biblického textu, které se pokouší text přiblížit, 

zapůsobit v dobrém, povzbudit, potěšit, inspirovat – spíš než nějak 

domlouvat a srážet. A toho se snažím držet i ve své další kazatelské 

praxi. Kázání má být (nejen dle mého) biblické, držet se textu (či textů, 

navazuje na biblické čtení – základ kázání či tzv. první čtení), neutíkat 

(příliš) do obecných úvah, ač se občas obecným i osobním úvahám 

neubráním.   

A taky nepřestávám doufat v dar Ducha svatého, občas (jak asi 

všichni víte) nedotáhnu formulaci, ale přece jen spoléhám, že to 

podivuhodné dění porozumění je přítomné v Duchu svatém a že se pak 

může stát to, o čem zpívá v jedné Suchého písní (sice o divadle, ale platí 

to věřím také o kázání a bohoslužbách): „Buď pochváleno divadlo, / kde 

autor šetří slovy / a nechá aby napadlo, / to hlavní divákovi“. Totiž, že 

jde o to, co si posluchač odnese, domyslí, právě působením Ducha.  

A ještě na závěr dva citáty ke kázání – jednak z Liturgiky římského 

katolíka Zdeňka B. Bouše (s. 47): „V synagogální i křesťanské liturgii 

navazoval vždycky na čtení výklad, homilie. Otcové často vykládali 

přečtený text celý, větu za větou. Tak důsledný dnes kazatel jisté nebude, 

ale i jeho kázání musí být výkladem přečteného. Je neodpustitelným 

zlozvykem, když kázání pouze na některé místo textu navazuje, často 

akrobaticky, a obsah „homilie“ se týká něčeho docela jiného.“ 
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A z Evangelické liturgiky Pozvání k oslavě Pavla Filipiho (zase 

trochu z druhé strany a strany 192): „Pokud jde o liturgickou stránku 

kázání, hrozí hlavní neporozumění v evangelických církvích. Spočívá 

v tom, že bohoslužebný rámec kázání je pokládána za cosi podružného, 

jakýsi nedůležitý doprovod hlavního aktu, jímž je kázání. Chodí se „na 

kázání“ (zvláště významného kazatele), ne na bohoslužbu. Tím je kázání 

nezdravě přetíženo. Neboť musíme předpokládat i situace, že samo 

kázání neosloví, buď proto, že je nepodařené, nebo proto, že se minulo 

aktuální situací toho či onoho posluchače; ale v modlitbě, čtení Písma, 

v přímluvách, ve večeři Páně, v požehnání se účastník bohoslužby 

,najde´.“ 

Ondřej Ruml 

 

 

Pojďme spolu… něco dělat  
 

Už vlastně před třemi lety jsem měl na jazyku a myslím, že se to i 

ocitlo na chvíli ve věži, co bychom spolu mohli dělat i víc, než jen spolu 

být (hodinu týdně) v kostele… Myslel jsem na nějaké sportování či 

výlety. Sborový zájezd se sice letos neuskutečnil, ale rádi bychom ho 

s větším předstihem přichystali na jaro příštího roku, lépe zpropagovali, 

nabídli v okolních sborech a snad vyrazili. Možná by se dalo i na víc 

dnů, někam po Čechách, ale záleží na zájmu. V kostele se tak v průběhu 

podzimu objeví další papír s anketou na toto téma a snad taky na 

webových stránkách. 

Ondřej Ruml 

 

 

Informace ze sboru 
 

Nový účet sboru – důležité 

 – věnujte prosím pozornost této informaci! 

Sbor má nový sborový účet u banky Moneta č. 253070437/0600. - 

Prosíme o provedení změny trvalého příkazu na platby saláru. 

Staršovstvo sboru se snaží v dnešní nelehké době hledat možnosti 

úspor a také zhodnocení sborových finančních prostředků, aby se 

alespoň trochu snížil dopad vysoké inflace. Česká spořitelna, která má 

pobočku zde v Novém Městě a u které máme účet nyní, zrušila 
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v loňském roce pokladní služby, takže se hotovost ze sbírek musí vozit 

již do spořitelny do Žďáru nad Sázavou.  Proto se  staršovstvo rozhodlo 

zřídit účet u banky Moneta (také ve Žďáře), která nabízí účet bez 

poplatků a k účtu navíc také spořící účet s výhodnou úrokovou sazbou 

pro církve.   

Aktuální úroková sazba na běžném účtu: 4,7% p.a. 

Aktuální úroková sazba na spořicím účtu: 5,2% p.a. 
 Stávající účet u České spořitelny bude aktivní asi půl roku 

souběžně s novým účtem, aby všichni členové sboru, kteří platí salár na 

účet, měli dostatek času si změnu trvalého příkazu provést. 

Všichni členové sboru budou o novém čísle účtu informováni také 

ve sborovém dopise (vánočním) a ti co jsou ve sborovém adresáři také 

emailem. 
 

 

Shromáždění, která nás čekají 
 

5.10. 19.30 – schůzka učitelů nedělní školy 

9.10. 7.50 By - Bohoslužby Díkčinění s Večeří Páně  

9.00 NM – Bohoslužby Díkčinění s Večeří Páně 

5.10 18.00 - staršovstvo 

11.10. 19.30 - Kruh 

18.10. 9.30 - Kavárnička (nejen) pro seniory – Daniela Ženatá – o 

práci v Českém bratru 

22.10. 18.00 Setkání mládeže 

23.10. 14.30 - Drakiáda 

2.11. 18.00 - staršovstvo 

4.11. 19.30 – schůzka učitelů nedělní školy 

 

 

Konfirmační cvičení pro dospělé  
 

Pro všechny, kdo nebyli nebo nemohli být informováni o víře a 

křesťanství. 

První setkání se bude konat v pondělí 7.11.2022 v 18.30 

v Presbyterně. Setkávat se budeme do března 2023 dvakrát měsíčně. 

Více informací podají faráři sboru. 

Těšíme se na vás 

Faráři sboru 
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Pozvánky ze seniorátu 
 

KONFIRMAČNÍ VÍKEND 

14.-16. října v Praze. 

 

KONVENT 

12. listopadu v Novém Městě. Podklady pro zprávy, jakož i čerstvé 

seznamy konventuálů je třeba dodat do 20. října. Tematické zaměření: 

organizace seniorátů. 

 

MIKROPROJEKTY 

Termín odevzdání žádostí je 30. října. 

 

POZVÁNÍ DO SBORŮ 
 

Daňkovice: 

23. 10. v 16.00 benefiční koncert kapely Thom‘s Valley (na pomoc 

vyhořelému Selskému Dvoru) 

29. 10. v 16.00 pohádka O zlaté rybce, hraje Zdeněk Turek, loutkoherec 

a výpomocný kazatel ČCE. 
 

Horní Dubenky: 

16.10. - neděle od 9:00 Instalace kantorky Kláry Hanychové za 

doprovodu Spolku evangelických církevních hudebníků 
 

Horní Krupá: 

7.10. - pátek od 16.00 Drakiáda - soutěž v pouštění draků, louka Na 

dlouhých (viz pozvánka) 

Horní Vilémovice: 

23.10. 9:00 bohoslužby za doprovodu Consonare 

6.11. 16:00 na faře koncert Listověj: Pocta Janu Zahradníčkovi 
 

Jihlava: 

4.10. v 19.00 Modlitba Taizé, kostel Povýšení sv. Kříže. 

16. 10. - neděle v 17.30 v kostele Něco pro uši, pro oči i pro duši: zpívá 

Novocantus, téma: Až bude (už zase) nejhůř - J. Keřkovský 
 

Nová Cerekev: 

8. 10. – sobota od 17:00 v Synagoze Brněnský ekumenický sbor zpívá 

Starozákonní žalmy Salomona Rossiho. 
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Káva či čaj 
 

V našem sboru je zvykem během ohlášek zvát po bohoslužbách na 

rozhovor při kávě a čaji-buď do presbyterny nebo „pod kaštan“. Je to čas 

milého setkávání, kdy si mohou dospělí popovídat a děti utužit svá 

kamarádství. Kromě toho, že bych tímto příspěvkem všechny ráda 

pozvala, aby přicházeli, zároveň bych chtěla požádat a povzbudit k 

posílení řad těch, kteří se o přípravu kávy a čaje starají. Pokud byste se 

rádi zapojili, prosím ozvěte se mi na mail DanielaSimek@seznam.cz. 

Vytvořím společný adresář a sdílený dokument, kde si budeme 

jednotlivé neděle rozdělovat.  

A co konkrétně příprava kávy a čaje obnáší? Rozhodně nemusíte 

umět obsluhovat kávovar, který je v kuchyňce. Vždy se najde někdo jiný, 

kdo to umí. Mně osobně se osvědčilo přijít do kostela v 8.45, uvařit vodu 

a nalít do termosek. Na jeden tác připravím hrnky a lžičky, na druhý 

kávy, čaje, cukr, mléko (to ne vždy v kuchyňce je, tak pro jistotu 

popadnu ráno s sebou jedno z naší lednice). Pokud velmi rádi pečete, ale 

nechcete pak všechno sníst sami, můžete koláč, bábovku, sušenky donést 

k zakousnutí. Vůbec to ale není nutné. Někdy se do tohoto chystání 

pouštím až na začátku ohlášek. Pak je vše třeba vzít do presbyterny nebo 

pod kaštan. Pokud se nedomluvím s někým jiným, čekám na poslední 

vypitý šálek, nádobí sklidím a umyji. Svůj postup zde uvádím pouze 

proto, kdyby se někdo ostýchal přidat pouze proto, že si není jistý, co 

příprava všechno obnáší. Rozhodně to však není jediný možný způsob. 

Každý z nás připravuje kávu či čaj jinak.  

Každopádně ve výsledku příprava kávy či čaje přeci jenom nějaký 

čas stojí. Pokud byste se mohli přidat k těm, kteří ji připravují, budeme 

moc rádi! 

Daniela Šimková 

 

 

Řemeslná obnova hlavních vchodových 
dveří novoměstského kostela – Ondřej Ruml 

 

Od zhruba poloviny srpna do poloviny září probíhala řemeslná 

obnova vchodových dveří našeho novoměstského kostela. Prováděl ji 

Martin Jelínek, a protože se známe, mohl jsem obnovu pozorovat docela 

zblízka a taky v rozhovoru s odborníkem.  
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Martin celou obnovu prováděl velmi důkladně - snažil se zachovat 

vše původní, došlo jen k drobným opravám a náhradám, kdy vysprávky 

ze smrkového dřeva nahrazoval původním lipovým. Praskliny byly také 

vyspraveny (ale působením jihozápadního sluníčka se dá čekat, že se 

některé zase objeví). Zajímavou a důležitou kapitolou obnovy byla také 

barevnost dveří – jejich původní stav i stav, ke kterému bude obnova 

směřovat. Došlo tedy k průzkumu barevnosti na samotných dveřích 

(který ale mnoho neukázal, oprava zřejmě v sedmdesátých letech 

proběhla značně důkladně, o čemž svědčí popálené skvrny na dveřích a 

chybějící předchozí nátěry. Část barevnosti se dal soudit z hůře 

přístupných míst okolo samotných dveří) i na základě písemných 

dokladů a fotografií. Podle zjištění MgA. Jelínka zřejmě vnitřní část 

dveří byla původně opatřena (stejně jako i lavice v kostele) fládrem, tedy 

nátěrem evokujícím strukturu dřeva (je k vidění na dveřích na kazatelnu 

či na původních lavicích z toleranční modlitebny). Zvenku byly dveře 

tmavě šedé (jak dokládá fotografie s farářem Vašířem v presbyterně i na 

vývěsce před kostelem) a zářil jen nápis nad dveřmi a také mosazné 

prvky (kliky a klepadla). Později – zřejmě v sedmdesátých letech při 

velké opravě kostela byly lavice natřeny na aktuální šedomodrou, v té 

době byly pečlivě opraveny (až možná příliš) i samotné hlavní vchodové 

dveře, které pak byly natřeny do podobné barvy i zvenku (k vidění za 

synodním seniorem Kejřem, též v presbyterně). Při opravě fasády na 

přelomu tisíciletí pak došlo k překrytí původního nápisu nade dveřmi, 

aby víc ladil ke dveřím, které od té doby byly tříbarevné. Nyní se 

navracíme k původnější a prostší vlastně jednobarevné podobě. A časem 

bude otázkou, jak řešit barevnost celého kostela, až přistoupíme k opravě 

fasády. Předcházet tomu by měl zřejmě průzkum, který ukáže, jakými 

barvami kostel dříve hrál. 

Na novou barevnost je možná nutné si chvíli zvykat, ale myslím, že 

se to snadno dá a hlavní je, že je obnovena jejich funkčnost a zajištěno, 

že budou dál v pořádku. A ještě nesmím zapomenout na poklonu Martina 

Jelínka jeho předchůdcům: obdivoval, že celý kostel byl postaven 

prakticky za jeden rok a že samotné dveře věnoval a vyrobil zdarma pan 

Dědic. Snad se o toto dědictví nejen po něm budeme dál dobře starat a že 

nám vydrží… 

Ondřej Ruml 
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Nabídka vánočních a adventních Fair trade 
produktů z Obchůdku Jednoho světa 

 

Jako každý rok, i letos se můžete během adventního jarmarku těšit 

(mimo jiné) na širokou nabídku fairtradových produktů z Obchůdku 

Jednoho světa. Vyloženě vánočního zboží se však objednává přesný 

počet konkrétním zájemcům. Pokud byste si chtěli letos chtěli závazně 

objednat některé z uvedených produktů, piště prosím na mail 

DanielaSimek@seznam.cz nejdéle během neděle 16.10.2022.  

 

Daniela Šimková 

 

 

Zahradní slavnost pro Pomněnku  
 

V neděli 11. září uspořádal náš sbor Zahradní slavnost. Na 

programu bylo loutkové divadlo Eliščiny pohádky v podání Divadla Já to 

jsem. Návštěvníci mohli také potrénovat svůj mozek v Mozkoherně. Na 

závěr vystoupil pěvecký soubor Komorní Studnánka ze Základní 

umělecké školy v Bystřici nad Pernštejnem. Chci velmi poděkovat všem 

http://www.jatojsem.eu/elisciny_pohadky.html
http://www.jatojsem.eu/elisciny_pohadky.html
https://www.mozkoherna.cz/
http://www.zusbnp.cz/pevecke-sbory/
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dobrým lidem, kteří na slavnost přišli, nebo ji pomáhali připravovat.  Na 

veřejnou sbírku na stavbu Domova Pomněnka se podařilo vybrat 

17.559,- Kč. Všem dárcům moc děkujeme.  

Festival pro Pomněnku se koná za podpory Města Nového Města 

na Moravě a Grantového systému ČCE na podporu diakonických a 

rozvojových projektů. 

V rámci Festivalu pro Pomněnku nás na první adventní neděli 

čeká benefiční koncert skupiny Tata Bojs. 

Petr Hladík 

 

 

Projev německého prezidenta Steinmeiera na 

valném shromáždění Světové rady církví 9. září 2022  
 

"Poprvé po více než padesáti letech se valné shromáždění Světové 

rady církví opět schází v Evropě. Jako spolkovému prezidentovi je mi ctí 

a potěšením přivítat jménem naší země vás, kteří jste přijeli do Německa 

z celého světa.  

Je to vůbec poprvé, co se ekumenická rada schází v Německu. Jsme 

vám upřímně vděčni, že jste přijali pozvání a doufáme, že vám budeme 

dobrými hostiteli. Měla by to být oslava víry, vzájemných setkání a 

sdílení. Málokdy se nám stane, že by naši hosté byli tak rozdílní, a přesto 

je spojovala hluboká jednota. Srdečně vás tak všechny vítám! 

Zde v Německu si s vděčností připomínáme, že německé církve se 

mohly zúčastnit prvního shromáždění v Amsterdamu již v roce 1948 a 

byly přijaty jako rovnoprávní členové. Po hrůzách, které Říše přinesla 

světu, po válce, po plánovaném pronásledování a vyvražďování 

evropských Židů – po všech těchto nepředstavitelných zločinech to 

nebylo vůbec samozřejmé. 

Tím, že Světová rada církví přijala německé církve za své členy 

krátce po druhé světové válce, ještě před vznikem Spolkové republiky 

Německo a Německé demokratické republiky, nijak nezavírala oči před 

touto vinou. Přitom ale zároveň pomohla umožnit nový začátek. Dodnes 

jsme za to vděční! 

Logo tohoto 11. valného shromáždění se skládá ze čtyř symbolů: 

kruhu, cesty, kříže a holubice. 

Kruh klasicky označuje celou Zemi. A je to působivé: účastníci 

sem do Karlsruhe přijeli z více než sto dvaceti zemí; zastupují 352 církví 

https://www.smsticket.cz/vstupenky/30270-tata-bojs
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ze všech koutů světa, „ze všech národů pod nebem“, jak se píše o 

Letnicích ve Skutcích apoštolů. 

Presbyteriáni od řeky Hudson v New Yorku a presbyteriáni z 

Amazonie v Brazílii, anglikánští Maorové ze „země velkého bílého 

oblaku“ a anglikánští zástupci „High church“ ze zelených kopců Anglie, 

pravoslavní z Etiopské vysočiny a zwingliáni z úpatí švýcarských hor, 

jak reformovaní, tak luteráni i anglikáni ze jednoho a téhož 

Johannesburgu, protestantští křesťané bez denominační specifikace z 

malých komunit v Číně, luteráni z pohoří Usambara a reformovaní z 

Bergského kraje v Severním Porýní-Vestfálsku, metodisté, kvakeři a 

mennonité ze všech koutů světa, muži a ženy z celého spektra pravoslaví. 

Je to tedy téměř jako tehdy v Jeruzalémě, kde lidé ze všech koutů tehdy 

známého světa slyšeli křesťanské poselství a byli uchváceni Duchem 

svatým. 

Tato pestrá rozmanitost je od počátku jedním z charakteristických 

rysů křesťanství. Od počátku nebylo jednotné, vedle denominačních 

rozdílů se znovu a znovu objevují regionální, dokonce i národní 

zvláštnosti. A tak se také křesťané vydávají různými cestami, které se 

musí znovu a znovu odrážet jak v teologické reflexi, tak ale také v 

praktickém bratrství. 

Druhým symbolem loga shromáždění je proto cesta. Všichni máme 

před sebou cestu jako jednotlivci, ale také naše společenství, naše církve 

jsou stále na cestě. Nikdy nejsme hotovi, nikdy jsme nedošli k cíli. V 

průběhu času se naše církve vydaly velmi odlišnými cestami. To se 

odvíjí jednak od vnějších okolností, od historických, politických a 

ekonomických podmínek, ale také od způsobů, jakými je křesťanské 

poselství chápáno, vykládáno a uváděno do praxe v konkrétním 

společenství. 

Někteří křesťané přitom občas zabloudili. Často se vydali po 

špatných a nebezpečných cestách. Na začátku jsem mluvil o 

zkušenostech naší německé církve. 

Připomínám vražednou nenávist vůči Židům, která byla mezi 

křesťany a skrze křesťany po staletí podněcována v Německu, ale nejen 

zde. Jedním z velkých současných úkolů křesťanských církví na celém 

světě je bojovat proti antisemitismu. Musíme si toho být vědomi: 

Antisemitismus může mít mnoho podob. Vždy však zůstává ideologií 

nenávisti s historií vyhlazování. 

Bezpečnost židovské komunity v Německu, v Izraeli i v ostatních 

zemích světa patří k imperativu všech náboženství! Nikdy nesmíme 
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dopustit, aby se náboženství, které má člověka povzbuzovat a povznášet, 

stalo nástrojem ponižování druhých, nenávisti a násilí. 

V současnosti vedou své věřící a celou církev na špatnou, ba 

rouhavou a víře se vyloženě protivící cestu představitelé ruské 

pravoslavné církve. 

Ospravedlňují agresivní válku proti Ukrajině – proti svým vlastním, 

proti našim vlastním bratrům a sestrám ve víře. Tato propaganda proti 

svobodným právům občanů jiné země, tento nacionalismus, který 

svévolně prohlašuje za Boží vůli jakési imperiální sny o vládě diktatury, 

tento postoj se musí setkat s odporem i zde v tomto sále, na tomto 

shromáždění. Kolik žen, mužů a také dětí na Ukrajině padlo za oběť 

tomuto podněcování, této nenávisti a tomuto zločinnému násilí? Stovky, 

tisíce, desetitisíce, příliš mnoho! 

Plošné bombardování a cílené útoky na civilní budovy, obytné 

komplexy, nemocnice, nákupní centra, nádraží a veřejná místa, válečné 

zločiny, které otevřeně stojí před očima celého světa: Tady a teď se o 

tom nesmí mlčet. Musíme o tom mluvit, musíme to odsoudit, musíme, v 

neposlední řadě jako křesťanské společenství, deklarovat svou podporu 

důstojnosti, svobodě a bezpečnosti Ukrajinců. Rád bych využil této 

příležitosti, abych ještě jednou velmi srdečně přivítal delegace církví z 

Ukrajiny – a doufám, že si z tohoto setkání budou moci odnést sílu a 

podporu do svých již dlouho trpících církví a sborů ve své zemi. 

Dnes jsou zde také zástupci ruské pravoslavné církve. To, že tu 

jsou, není v dnešní době vůbec samozřejmostí. Od tohoto shromáždění 

očekávám, že nebudou ušetřeni pravdy o této brutální válce a kritiky role 

jejich církevního vedení. Ano, vždy jde o budování mostů mezi 

křesťany. To je a zůstává jedním z našich nejdůležitějších úkolů. Stavba 

mostu ale vyžaduje ochotu na obou stranách řeky; žádný most nelze 

postavit, pokud jedna strana strhává jeho podpůrné pilíře. Ale musí přece 

být alespoň dialog, zaznělo tady před tímto shromážděním. Ano, ale 

dialog není samoúčelný. Dialog musí vynést na světlo to, co jest. Dialog 

musí odhalit nespravedlnost, pojmenovat oběti i pachatele – a jejich 

spolupachatele. Dialog, který se omezuje na zbožná přání a zůstává 

vágní, ten se v nejhorším případě stává jakousi kulisou pro 

ospravedlňování a propagandu. O jaký dialog se tedy jedná? To je volba, 

před kterou toto shromáždění stojí, a naše německé stanovisko – mluvím 

i jménem spolkové vlády – je zde jasné. 

Chci dnes také připomenout, že stovky ruských pravoslavných 

kněží se veřejně postavily na odpor a proti válce, a to navzdory hrozbám 
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Putinova režimu. Chci se dnes obrátit i na tyto odvážné, kteří nám svým 

příkladem připomínají odpovědnost náboženství za mír: I když se dnes 

nemůžete účastnit tohoto shromáždění a nemůžete na něm promluvit – 

slyšíme vás! Kéž i váš hlas najde v tomto shromáždění odezvu! 

Vedení ruské pravoslavné církve se podílelo na zločinech války 

proti Ukrajině. Tato totalitní ideologie, převlečená za teologii, vedla k 

úplnému nebo částečnému zničení mnoha náboženských objektů, 

kostelů, mešit, synagog, vzdělávacích a administrativních budov 

náboženských komunit na území Ukrajiny. Žádný křesťan, který má ještě 

víru, rozum a smysly pohromadě, nebude v něčem takovém schopen 

rozpoznat Boží vůli. To vše je v hlubokém rozporu s třetím symbolem 

loga shromáždění, tedy křížem. 

Kříž je závazek, který spojuje všechny křesťany s nevinným 

trpícím, nevinným odsouzeným, který na něm zemřel. I když to bylo v 

dějinách často překrucováno, kříž nikdy nemůže být světským znamením 

nadvlády. 

Kříž zůstává rozhodujícím znakem křesťanské identity v celém 

ekumenickém hnutí: znamená lásku a milosrdenství, prioritu chudých, 

trpících a potřebných všeho druhu. Láska k bližnímu není jen 

dobročinnost, může a musí mít také politické důsledky, může a musí 

spočívat v boji za spravedlnost, v zasazování se za zastoupení 

marginalizovaných – jednotlivců nebo celých skupin.  

 

Ti, kdo v modlitbě Páně prosí o chléb vezdejší pro sebe, mají také 

povinnost a právo zajistit nebo bojovat za to, aby všichni měli dostatek 

jídla a slušný život. „Boží království,“ prohlásili kdysi naši katoličtí 

bratři a sestry zde v Německu, „není lhostejné tváří v tvář cenám 

světového obchodu.“ 

Vím, že mezi církvemi, které se zde sešly a které jsou tak 

rozmanité, jsou naléhavě diskutovány různé sociální a ekologické 

otázky: sou zde církve chudé i bohaté, jsou zde církve pronásledované 

státem, církve politicky tolerované, církve veřejně uznané a svobodně 

působící. Existují menšinové církve a církve, které mají zásadní vliv na 

politiku a kulturu svých zemí. Jsou tu církve ze zemí stižených 

válečnými konflikty nebo občanskými nepokoji. 

Pro některé jsou důsledky změny klimatu již přímo patrné, pro jiné 

je hlavní obavou křiklavý kontrast mezi bohatými a chudými. 

Jinde je sexuální zneužívání velkým společenským a také 

církevním problémem, který byl příliš dlouho zlehčován, utajován nebo 
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zakrýván. Na jiných místech ohrožují krádeže půdy a mafiánské 

struktury samotné základy života. Důsledkem je často obchodování s 

dětmi, nucená prostituce, otrocká práce a vždy jsou tím nejvíce postiženi 

chudí. 

Některé církve vedou debaty o nejtěžších etických otázkách, 

například o začátku a konci života, o kontrole porodnosti nebo eutanazii. 

Pro ostatní jsou v popředí zejména elementární medicínské otázky: Jak 

ochránit lidi před AIDS, před jinými epidemiemi, jak se všichni mohou 

podílet na spravedlivém zdravotním systému? 

Vím, že církve na celém světě odvádějí skvělou práci, když se snaží 

čelit různým úkolům. Často jsou jedinou podporou a kontaktním místem 

tam, kde státní struktury buď neexistují, nebo nejsou dostatečné. 

Toto setkání věřících křesťanů z celého světa nabízí všem 

jedinečnou příležitost. Doufám, že se vám všem podaří využít zdejších 

setkání k tomu, abyste se dozvěděli o potřebách druhých, abyste mohli 

sami požádat o pomoc, abyste se učili jeden od druhého, abyste mohli 

zažít nebo poskytnout podporu a solidaritu. 

Víme toto: Dlouhodobá nespravedlnost je sama o sobě násilím – a 

vede stále znovu k násilí, teroru a válce. K míru vede pouze 

spravedlnost, ekologická, ekonomická a politická spravedlnost. 

„Spravedlnost vytvoří pokoj“: toto staré poselství proroka Izajáše stále 

platí a musí určovat naše jednání. 

Čtvrtým symbolem 11. shromáždění Světové rady církví je 

holubice. Kdysi byla symbolem míru, který tolika lidem chybí a v nějž 

tak toužebně doufáme. V mnoha tradicích je také symbolem Ducha 

svatého. Ale především je to posel, kterého poslal Noe ve Starém 

zákoně, aby zjistil, zda potopa ustoupila, zda se celková katastrofa blíží 

ke konci. 

Pro nás by dnes tato holubice měla být znamením varování a 

znamením naděje. 

Varování je toto: udělat vše pro to, aby se zabránilo katastrofě 

způsobené člověkem, kterou nekontrolovaná změna klimatu přinese. 

Mnoho lidí se již stalo obětí neomylných předzvěstí této katastrofy – a 

jejich zástupci jsou také také zde v Karlsruhe a mohou o tom podat 

zprávu jako očití svědci. Zde jsme my křesťané povoláni zcela zvláštním 

způsobem, protože stvoření je také svěřeno do našich rukou, také do naší 

odpovědnosti za jeho zachování. Naše svoboda nakládat se zemí, s jejími 

poklady a dary, nesmí a nemůže být neomezená. Zde mají bohaté a 

průmyslové země a církve v nich přirozeně zvláštní odpovědnost. 
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Holubice však může být a měla by být také znamením naděje. 

Pokud uděláme, co můžeme – a co musíme! – země se znovu objeví na 

obzoru: společná země, obyvatelná země, na které můžeme všichni 

spravedlivě žít.  
Vážení hosté, milí 

bratři a sestry – mohu to 

říci jako křesťan mezi 

křesťany zde v Karlsruhe 

dnes odpoledne – přeji 

vám všem dobré, úspěšné 

11. shromáždění Světové 

rady církví, které se bude 

vyznačovat diskusí, 

modlitbou a dialogem, 

ale také jasností a rozhodností, moudrou analýzou a připraveností jednat, 

jak vhledem do toho, co je nutné učinit, tak také nadějí.  

Vše nejlepší pro vás, ještě jednou vítejte a Boží požehnání!" 

Frank-Walter Steinmeier, prezident Spolkové republiky Německo  

 

(přeložil generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš) 

 

 

Milý Pane Bože, 
 

nestíhám. Je září a začínají se valit školní, pracovní, sborové i 

kdovíjaké další povinnosti. Hromadí se mi další a další věci, které už 

měly být hotové. Třeba před týdnem! Nemám čas zaobírat se čímkoli, co 

není nutně potřeba! Nemám na Tebe čas. Pane Bože, promiň. Až když se 

v modlitbě ocitám před Tebou, znovu a znovu mi dochází, jak moc jsem 

mimo. Jak moc si neumím uvědomovat, co je opravdu důležité. Vždyť u 

Tebe všechno začíná. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají 

stavitelé.  

Promiň, že na Tebe zapomínám. Děkuju, že mi vždycky zase 

dovolíš spočinout ve své náruči. A prosím Tě za všechny, kteří to mají 

podobně. Ukazuj nám, že všechno naše lidské snažení má začínat u 

Tebe. Buď Tobě sláva.  

Modlitbu připravila Pavlína Kroužková, studentka teologie, 19 let, 

Praha 
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Železářství 
 

Nedávno v našem městě zavřeli mé oblíbené železářství. Přiznám 

se, že mě to docela vzalo. Měl jsem ten malý krámek s pultovým 

prodejem na náměstí docela rád. Byl plný roztodivných věcí, které mi 

často připadaly jako poklady. Nakoupil jsem tady téměř vždy co jsem 

potřeboval. Jedním z posledních mých velkých nákupů byla ruční 

vrtačka – takzvaný kolovrátek. Tedy žádná aku nebo elektrická. Pěkně 

soběstačná vrtačka na ruční pohon. Což se v současné době ukazuje jako 

dobrý nákup s ohledem na snížení nákladů na energie. Pravda, sice se při 

vrtání mírně zapotíte, ale kolovrátek odvede svoji práci poctivě. Poradí si 

se dřevem, železem, zdí i betonem. Do obchodu jsem proto chodil rád. 

Obdivoval jsem pestrý a užitečný sortiment, ale také ochotu a vstřícnost 

tamních prodavačů a prodavaček. Zejména majitel, se na mě nezlobil ani 

ve chvíli, kdy jsem si koupil dva šroubky a cítil se trapně, když jsem za 

ně platil dvoukorunou. Taky měl se mnou trpělivost, když jsem mu 

vysvětloval, co za součástku potřebuji koupit a svůj obsáhlý popis jsem 

doplňoval gesty rukama i celým tělem, abych dost dobře popsal to co 

zrovna potřebuji. Zpravidla mu to v určité části mé řeči slov a gest došlo 

a ze skladu přinesl očekávanou součástku. Na závěr mi pak pověděl, 

abych příště díl, který potřebuji vyměnit přinesl a on mi objedná 

náhradní kus. Jindy jsem přišel do krámu a majitel na mě volá: „Pojďte 

sem. Něco pro vás mám,“ a do ruky mi předal několik vrtáků k mému 

milovanému kolovrátku. „A kolik budu platit?“ zeptal jsem se. „Nic, 

víte, on to už nikdo nekupuje a mě by to tady leželo. Vy to alespoň 

využijete.“ Pamatoval si můj nákup. Zřejmě jsem byl za posledních 

několik let jediný zákazník s úchylkou na stroje na ruční pohon. 

Před časem jsem si šel zase něco koupit a narazil na zavřené dveře 

a prázdnou výlohu. Zaskočilo mě to. Postupně jsem si prošel všemi 

fázemi od šoku, přes odmítání, smlouvání až jsem tuto skutečnost přijal. 

Majitel odešel do penze a zřejmě nebyl nikdo, kdo by po něm živnost 

převzal.  

Přiznám se, že mi víc, než ten obchod chybí právě ten laskavý a 

chápavý přístup prodavače/majitele k zákazníkům jako jsem já, kteří si 

pletou hasák s francouzákem. To je něco, co dnes v řadě obchodů chybí. 

Možná se mýlím, ale myslím, že právě přístup k zákazníkům dělá 

dobrého obchodníka úspěšným.  
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