
                                                                           2. čtvrtletí 2009

V OBRAZE 
o dění v ekumeně 
Zpravodaj Ekumenické rady církví v ČR 

V tomto čísle:  l  Velikonoční zamyšlení   l  Quo vadis Europa? 
l  Proč a jak se církve zabývají českým předsednictvím? 
l  Jaké akce církve u příležitosti předsednictví připravují?

Církev a EU

Foto: Mahulena Čejková – představitelé církví při návštěvě ERC v Bruselu v lednu 2009
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Velikonoční zamyšlení 
Sandra Zálabová
Milé sestry, milí bratři,
v  čase  blížících  se 
Velikonoc  a 
probouzejícího  se 
jara  vás  srdečně 
zdravím  ze 
sekretariátu ERC.
„Pojďte  ke  mně 
všichni,  kdož  se 
namáháte  a  jste 
obtíženi břemeny a já 
vám  dám 
odpočinout“ říká 
Ježíš Kristus. V čase 
postu  jsme  prožili 
dobu  vnitřního 
ztišení,  čas,  který 
přímo  vybízí  k 
hledání  kořenů, 
rozjímání,  pokání  a 
modlitbám. Ať kolem 
nás panuje jakákoliv 
doba a krize, koloběh 
přírody  a  období  církevního  roku  pro  nás 
mohou  být  jistotou,  upevněním  a 
zakořeněním životního rytmu. V současnosti, 
v  éře „moderního člověka“,  žijí  mnozí  z  nás 
bez  naděje  a  radosti,  v  neutěšené  duchovní 
situaci  a  morální  bídě.  Chybí  mnohdy 
opravdová smysluplnost bytí a hlad po ní je 
hašen  různě  –  čím  dál  rafinovanějšími 
prostředky odvádění  pozornosti,  nadměrným 
ponořením  do  práce,  kolotočem  falešných 
rozkoší.  Zjišťujeme,  že  velkomyslné  a  do 
budoucna  ničím  nepodložené  plány  rozvoje 
vzhůru jsou čím dál méně reálné, naopak se 
čím dál častěji skloňuje slovo „krize“. 
Proto se (nejen) na počátku jara, v době, kdy 
z  kořenů  vyrážejí  první  zelené  stonky  a 
novým  životem  se  neomylně  derou  za 
světlem, upevňujme i my ve svých kořenech 
tak,  aby  námi  ony  „krize“  nanejvýš  jen 
zachvěly (neboť „co je bez chvění, není pevné“) 

a zhodnoťme též ve zbylých dnech postních, 
co  přes  zimu v  nás  odumřelo  a  co  můžeme 
odhodit,  abychom  se  skrze  Velikonoční 
tajemství  posílili  na  cestu  růstu  ke  Světlu. 
Protože „Boží cesta je dokonalá.“ ( Ž 18, 31)
Jménem  sekretariátu  ERC  vám  přeji  dny 
plné světla. Sandra Zálabová

Quo vadis Europa? 
Kam kráčíš Evropo? 
Aleš Navrátil
27. až 29. ledna t. r. jsem opět 
navštívil  spolu  s dalšími 
zástupci a představiteli českých církví Brusel. 
Bylo to po několika letech moje druhé setkání 
se zástupci Evropské unie (EU). 
Naposledy jsem se tímto směrem angažoval 
v roce  2003,  kdy  jsme  spolu  s mými  přáteli 
Vladimírem  Bíbou  a  Alešem  Francem 
pomáhali koncipovat postoj Apoštolské církve 
ke vstupu České republiky do EU. 
Letošní  výjezd  mne  velmi  mile  překvapil 
množstvím informací a  inspirací,  které jsem 
si  odvezl.  Chci  se  s vámi  o  několik  střípků, 
které považuji za důležité, podělit. 

Na  adresu  vedení  EU  jsem  slýchal 
v uplynulých letech většinou skeptické výroky 
typu:  „Zákonů  a  směrnic  Brusel  produkuje 

Kříž na Radobýlu 
Zdroj: www.mojefoto.net

Aleš Navrátil

Pan komisař Špidla v zajetí nejkrásnější části 
naší výpravy
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tolik, že je poslanci ani nestačí číst a hlasují, 
jak je napadne…“  
Několik setkání s vysoce postavenými zástupci 
nejrůznějších unijních institucí můj skeptický 
postoj  nikterak neovlivnilo.  Přicházeli na čas 
či s drobným zpožděním s tím, že netuší, co po 
nich budeme chtít, ale vyjdou nám maximálně 
vstříc (zdvořilý úsměv). 
Zlom  pro  mne  nastal 
v okamžiku, kdy se naše 
výprava  opozdila  díky 
frontě v jídelně o takřka 
neodpustitelných  dvacet 
minut  a  museli  jsme se 
omlouvat  českému 
poslanci  Evropského 
parlamentu panu Hynku 
Fajmonovi, který na nás 
měl,  jako  i  většina 
ostatních,  vyhrazenu 
jednu hodinu. 
Jeho  reakce  byla  pro 
mne  překvapivá: 
Vyjádřil  stručně  naději, 
že  i  ve  zbývajícím  čase 
se  nám snad  podaří  stihnout  vše  podstatné. 
Nebylo mi jasné, co, na rozdíl od kolegů, chce 
stíhat  a  nechal  se  v klidu  překvapit.  Pan 
Fajmon  spustil  vodopád  své  výmluvnosti, 
který byl  pozoruhodný již svojí  formou.  Jeho 
projev  by  se  dal  publikovat  prakticky  bez 
korektur,  zároveň  oplýval  slovní  zásobou, 
které jsem místy nestačil. 
Předložil  nám  ve  zkratce  svůj  pohled  na 
fungování EU a jejích struktur:
l  Postoj  unie  ke  křesťanským církvím  a 
rodinám  členských  států  je  v podstatě 
likvidační. 
l  Proklamovaný  systém  subsidiarity 
(respektování  samostatnosti  v rozhodování 
členských států v některých oblastech) z velké 
části nefunguje. 
l  Evropské  strany  Zelených  a  některé 
levicové  strany  představily  jako  prioritní  cíl 
pro  lidstvo  potažmo  Evropu  zastavení 
globálního oteplování. 

l Největším problémem lidstva není však ve 
skutečnosti  hypotetické  zvednutí  průměrné 
teploty  na  Zemi  během  desítek  let  o  jeden 
stupeň  Celsia.  Největším  problémem  je 
podvýživa potažmo hlad, který doléhá cca na 
jednu  miliardu  lidí.  Mnozí  z nich  umírají 
buďto  v důsledku  podvýživy  nebo  přímo 
hladem. 

l  EU  se  jednostranně 
zavázala  do  roku  2020 
snížit emise skleníkových 
plynů  o  20%.  Ve  světle 
skutečnosti,  že  EU 
produkuje celosvětově jen 
16%  emisí,  jde  o  krok, 
který  má  celosvětový 
dopad symbolický.  Nejen 
z hlediska 
procentuálního,  ale 
především  proto,  že 
v Evropě  zavřené 
znečišťující  provozy  se 
přestěhují do Asie, která 
z velké  části  snižování 
skleníkových  plynů 
ignoruje.  Jediným 

výsledkem  bude  snížení  ekonomické 
konkurenceschopnosti  Evropy vůči  ostatnímu 
světu.  Protože  je  Evropa  největším 
dodavatelem humanitární pomoci strádajícím 
zemím,  důsledkem  bude  také  snížení  této 
pomoci,  narůstající  hlad  a  počty  zemřelých 
v jeho důsledku. 
l  Získávání  energie  z obnovitelných  zdrojů 
je z velké části téma přinášející dílem politické 
zisky některým stranám a jednotlivcům, dílem 
zisky firmám, které na tomto novém byznysu 
profitují. 
Co v tomto mohou dělat křesťané? Některým 
politickým skupinám se podařilo díky masivní 
mediální  kampani  vytvořit  de  facto  nové 
náboženství  –  uctívání  Země.  Na  nás  je  se 
tomuto  plošnému  útoku  v masmédiích 
postavit.  Nestačí  své  názory  ventilovat 
v církevním  tisku,  který  má  relativně  malý 
okruh  čtenářů.  Je  potřeba  jít  do  masmédií 
sekulárních.   

Vlevo předseda Církve bratrské i Ekumenické rady 
církví Pavel Černý, poslanec Hynek Fajmon vpravo 



4                                             V OBRAZE  o dění v ekumeně

Po  panu 
Fajmonovi  si 
vzala slovo paní 
poslankyně 
doktorka 
Zuzana 
Roithová.  Její 
profesní kariéra 
jak lékařky tak 
političky  je 
skutečně 
impozantní. 
Stačí  navštívit 
její  internetové 
stránky.  Na 
rozdíl  od  svého 
kolegy  je 
nadšenou budovatelkou EU a jejích struktur. 
Hovořila  o  svém  členství  v největší 
poslanecké  skupině  Evropského  parlamentu 
(EP)  –  tento  má  785  poslanců,  kterou  je 
Evropská lidová strana – Evropští demokraté 
– 289 poslanců. Z její řeči vysvítalo, že sama 
pojímá  svoji  práci  poslankyně  velmi 
zodpovědně.  Povzbuzovala  nás  informací,  že 
nově  navrhované  zákony  či  směrnice  jsou 
svěřeny  některému  z členů  poslanecké 
skupiny,  který  si  je  prostuduje  a  následně 
doporučí  celé  skupině  poslanců,  jak  v dané 
věci hlasovat. Sama je evidentně otevřená na 
„hlas lidu“, komunikuje s voliči a je schopna 
je vést ke společné akci. (Viz jí organizované 
nedávné internetové petice.) 
Jak pan 
poslanec tak i 
paní 
poslankyně se 
hlásí ke 
křesťanské 
víře.  
Zajisté jsme se 
setkali  s celou 
řadou  dalších 
bruselských 
celebrit  včetně 
našeho 
eurokomisaře 
a  expremiéra 

pana  Špidly.  Reference  z těchto  setkání  by 
však již neúměrně rozšířily tento článek. 
Co závěrem? Napadá mne několik bodů:
l  Vliv  EU  na  naši  zemi  je  obrovský. 
V oblasti politické a následně ekonomické. 
l  Vliv  „modlitby  spravedlivého“  je  taktéž 
obrovský.  Vliv  jednotné  akce  církve 
v praktické oblasti taktéž. (V době, kdy jsem 
zastupoval  naši  církev  na  půdě  Řídícího 
výboru  Ekumenické  rady  církví  případně 
v jednáních  církve  -  stát,  jsem  mohl  toto 
prožívat  opakovaně  a  následně  i  celá  naše 
církev.)  V každém  případě  jsme  tedy  jako 
křesťané  potažmo  církev  schopni  výrazným 
způsobem  ovlivnit  osud  českých  křesťanů, 
osud České republiky i celé Evropy. Abychom 
mohli  působit  cíleně  a  ne  „dávat  rány  jako 
naprázdno“,  potřebujeme pro nás aktuální a 
kvalitní  informace  „z  Bruselu“,  komunikaci 
s tamějšími  pracovníky  a  zpětnou  vazbu. 
K zajištění  takového  kontaktu  stačí  jeden 
člověk, což se při velikosti naší církve nemusí 
jevit jako nepřiměřené plýtvání. 
l  Kromě  modliteb  je  možné  komunikovat 
především s českými poslanci v EP, kterých je 
v současnosti  dvacet  čtyři.  Lze  od  nich  jak 
získávat  informace  tak  lobovat  v  zájmu 
českých křesťanů.     
Aleš Navrátil 

Proč a jak se církve 
zabývají českým 
předsednictvím? 
Hana Volná
Na tuto otázku najdou zájemci 
podrobnou odpověď v publikaci 
„Příspěvek církví k otevřené 
občanské společnosti“, kterou u 
příležitosti předsednictví ČR 
v Radě EU vydala Ekumenická 
rada církví.
V předmluvě  předseda  ERC 

MUDr. Zuzana Roithová staví 
Evropskou unii do lepšího světla

Titulní stránka publikace ERC vydané u příležitosti 
předsednictví ČR v Radě EU
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Pavel Černý ukazuje na poslání církví v české 
i evropské společnosti: „Z velkého duchovního 
židokřesťanského  odkazu  nám  vyvěrají 
závažné důrazy v oblasti etiky, lidských práv 
a  náboženských  svobod.“  A  právě  proto  se 
církve  v ČR  inspirovaly  mottem  českého 
předsednictví  „Evropa  bez  bariér“  a  chtějí 
k jeho naplňování a, opět slovy P. Černého: „k 
budování  evropského  domu  přispět  tím,  co 
samy od svého Pána a Boha přijaly.“
Rüdiger  Noll,  ředitel  Komise  pro  církev  a 
společnost  se  sídlem  v Bruselu,  ve  svém 
příspěvku  „Dialog  církví  s Evropskou  unií“ 
ukazuje,  že  křesťané  se  podílejí  na  vývoji 
evropské  spolupráce  již  celá  desetiletí. 
Přibližuje  také  různé  formy  dialogu  církví 
s institucemi EU – od setkávání náboženských 
představitelů  s předsedou  Evropské  komise, 
přes  semináře  pořádané  evropskými 
církevními  asociacemi,  až  po  pravidelné 
kontakty  s poslanci  Evropského  parlamentu. 
Na závěr křesťanům (nejen) v České republice 
připomíná:  „Čím  více  zaznívá  hlas  církví 
společně, tím silnější bude jejich svědectví!“
Evropská  souvislost  českého  předsednictví  je 
zvýrazněna  také  příspěvkem  o  prioritách 
švédských  církví  pro  předsednictví  Švédska, 
které následuje  bezprostředně po českém,  ve 
2. polovině roku 2009.
Komise  ERC  pro  přípravu  předsednictví 
v publikaci  jednak  reflektuje  hlavní  priority 
české  vlády  pro  předsednictví,  jednak 
přibližuje oblasti, které v evropském i českém 
kontextu považují za důležité církve: podporu 
rodiny,  výchovu  a  vzdělávání,  ochranu 
zdravotně  handicapovaných  či  sociálně 
vyloučených  lidí  (diakonie  a  marginalizace), 
dále  ochranu  životního  prostředí  a  celkově 
odpovědný  životní  styl,  podporu  lidských  a 
náboženských  práv.  Tyto  otázky  jsou 
v publikaci zmíněny nejen teoreticky, ale také 
s pomocí  konkrétních  příkladů  z praktického 
působení církví. Součástí publikace je CD, na 
němž  si  zájemci  mohou  církevní  aktivity 
vyhledat jak tematicky, tak podle jednotlivých 
církví.  Právě  díky  tomuto  přehledu  lze 
publikaci  využívat  i  po  skončení  českého 

předsednictví.
Publikaci  je  možné  získat  na  sekretariátu 
ERC, členové církví se pak mohou obracet i na 
ústředí svých církví.  

Jaké akce církve u 
příležitosti předsednictví 
chystají? 
Hana Volná
Ve  druhé  polovině  českého  předsednictví  je 
před námi hned několik zajímavých akcí,  na 
které jsou zájemci srdečně zváni.

16.  dubna  proběhne  v Praze  již  11. 
studijní  den  ERC,  tentokrát  na  téma 
Ekoteologie  neboli  odpovědnost  křesťanů  za 
Boží  stvoření.  Toto  téma  bylo  zvoleno 
v souvislosti  s klimatickou  změnou,  která  je 
v popředí  zájmu  českého  i  švédského 
předsednictví v EU. Ze Švédska přijal pozvání 
pastor  Henrik Grape,  který  na  podzim 2008 
k těmto  otázkám  organizoval  velkou 
konferenci  v Uppsale.  Kromě  něj  uslyšíme 
také další křesťany, kteří se výrazně zasazují 
za ochranu životního prostředí a úctu k životu 
na  Zemi.  Program  a  další  podrobnosti  jsou 
k nalezení na www.ekumenickarada.cz.

Od 13.  do  25.  dubna  se  uskuteční  II. 
Bienále  pro  Diakonii,  které  letos  zvýraznilo 
myšlenku  překonávání  bariér  nejen  svým 
hlavním záměrem (podpora diakonické  práce 
s kombinovaně  postiženými  lidmi),  ale  také 
přizváním  německých  a  švédských  umělců. 
Katalog,  doprovodné  programy  i  další 
informace  najdete  na 
www.bienaleprodiakonii.cz.
            9.  května  chceme  připomenou  Den 
Evropy  –  a  zároveň  i  blížící  se  volby  do 
Evropského  parlamentu  -  Dnem  otevřených 

http://www.ekumenickarada.cz/
http://www.bienaleprodiakonii.cz/
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kostelů.  Farnosti  a  sbory  po  celé  naší  zemi 
jsou  zvány,  aby  v tento  den  ve  svých 
prostorách připravily různorodý program, dle 
místních  možností  v ekumenické  spolupráci. 
Podnět  vychází  od  ERC,  konkrétní  náplň je 
ponechána na vlastní invenci a zájmu. Někde 
může  jít  o  celodenní  pestrý  program  pro 
všechny generace, jinde o odpolední koncert či 
besedu  s jedním z kandidátů  do  Evropského 
parlamentu.  Církve 
mohou  představit  své 
aktivity  kolemjdoucím  – 
anebo  si  naopak  pozvat 
hosta  „zvenčí“. 
K dispozici  bude  jak 
publikace vydaná ERC u 
příležitosti předsednictví, 
tak  letáček  Konference 
evropských  církví 
k volbám  do  Evropského 
parlamentu.  Uprostřed 
jednoho  z květnových 
prodloužených  víkendů  bude  mnoho  lidí 
naladěno na nové zážitky – proč bychom jim 
je  nemohli  nabídnout  v našich  církvích,  po 
celé naší zemi.

Stalo se 
Aleš Čejka
19.  12.  2008  Konference  evropských  církví 
(CEC)  vyzvala  církve,  aby  se  zapojily  do 
přípravného procesu 13. zasedání CECu.
1.  1.  2009 se za účasti čelních představitelů 
křesťanských  církví  konala  Novoroční 
ekumenická slavnost v Pravoslavném chrámu 
sv.  Cyrila  a  Metoděje  v Praze  2.  Slavnost 
organizovala  za podpory ERC a ČBK Česká 
televize,  která  také  slavnost  v přímém 
přenosu přenášela. 
5. 1. ERC podpořila předsednictví ČR v Radě 
EU.
8.  1.  se  v  rámci  Aliančního  týdne  modliteb 
v Evangelické  církvi  metodistické v Praze  2 
sešla ústředí církví ke společným modlitbám.

15.  1.  potvrdilo  Ministerstvo  spravedlnosti 
předsedovi  ERC Pavlovi  Černému konečnou 
verzi  návrhu  nového  Občanského  zákoníku, 
která  umožňuje  uzavírat  manželství  jak 
formou  civilního  tak  i  formu  církevního 
sňatku.  Změna  návrhu  tohoto  ustanovení 
byla  provedena  na  základě  žádosti  Pavla 
Černého,  předsedy  ERC  a  dalších 
připomínkových míst. 

19. 1. se na 6 místech Praze 
konala  Noc  otevřených 
kostelů,  která byla  součástí 
týdne  Modliteb  za  jednotu 
křesťanů. 
19.  1.  začala  distribuce 
Brožury  příspěvek  církví 
k otevřené  občanské 
společnosti.  Brožuru  u 
příležitosti  předsednictví 
České  republiky  v  Radě 
Evropské  unie  připravila 
Ekumenická rada církví.

27.  –  29.  1.  navštívila  delegace  složená  z 
vedoucích  představitelů  Ekumenické  rady 
církví Brusel.  Delegace se setkala s českými 
europoslanci,  zástupci  některých  evropských 
parlamentních stran a se zástupcem Komise 
Evropských církví.
27. 1. ERC vyhlásila konkurz na nového 
pracovníka sekretariátu ERC v ČR
31.  1.  Ukončil  Mgr.  Ondřej  Chrást  své 
zaměstnání  v ERC  na  pozici  mediálního 
referenta. Ondřejovi za jeho službu děkujeme! 
Role  tiskové  mluvčí  ERC  se  ujala  vedoucí 
tajemnice Mgr. Sandra Zálabová.
5.  2.  Mezinárodní  křesťanské  velvyslanectví 
Jeruzalém  –  ICEJ  ČR  za  podpory 
Ekumenické  rady  církví  v  České  republice 
organizovalo  přednášku  Konflikt  v  Gaze 
očima obyvatel příhraničního města Sderotu. 
Setkání  se  uskutečnilo  ve  sboru  Bratrské 
jednoty baptistů v  Praze 3.
5. 2. se sešel k jednání Řídící výbor ERC
6. 2. na základě diskuse evropského 
parlamentu a jeho tlaku na zřizování jeslí 

Zástupci církví na Noci otevřených kostelů 
v Církvi bratrské v Praze 1
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vydala ERC vyjádření k problematice domácí 
a ústavní péče a výchovy dětí.
6.  -  13.  2.  Dr.  Tomáš  Butta,  patriarcha 
CČSH zastoupil  ERC v  Izraeli   při  slavení 
svátku Tubišva – svátku stromů v Izraeli.
6. 3. se konal Světový den modliteb žen 2009
9.  3.  začala  Mgr.  Helena  Pichová  pracovat 
v ERC jako 2. asistentka vedoucí tajemnice. 
Gratulujeme  a  přejeme  hojnost  Božího 
požehnání ve službě v ERC!
12. 3. proběhla v Galerii Karolinum, Praha 1 
vernisáž  výstavy  Česká  Bible  v  průběhu 
staletí, kterou pořádá Společnost přátel Bible, 
zastoupená  paní  Alenou  M.  Kubíčkovou. 
Výstava a doprovodný program potrvá do 12. 
4. 2009.
17.  –  18.  3.  pořádala  Českobratrská  církev 
evangelická ve spolupráci s Člověkem v tísni 
o.p.s., Ekumenickou radou církví a Institutem 
Pontes  v  Salonu Philharmonia,  Krocínova  1, 
Praha  1  mezinárodní  konferenci  Quo  vadis, 
Cuba?,  která  byla  zakončena  ekumenickou 
bohoslužbou v kostele Svatého Martina ve zdi.
Společnost  VERITAS  vypracovala  posudky 
učebnic  „Dějepis  středověk  a  počátek  nové 
doby pro 7.  ročník ZŠ“ a „Člověk a jeho svět 
pro  4.  ročník  ZŠ“  pro  ERC.  ERC  zasalal 
posudky nakladatelstvím těchto knih.

Výstava Česká Bible v 
průběhu staletí - Sandra 
Zálabová a Alena M. Kubíčková 
Vážení bratři, vážené sestry,
srdečně vás zveme k účasti na výstavě Česká 
Bible v  průběhu staletí.  Vernisáž výstavy  se 
uskutečnila dne 12. března 2009 od 17 hodin v 
Galerii  Karolinum,  Ovocný  trh  5,  Praha  1. 
Výstava,  která  byla  již  k  vidění  v  různých 
částech Evropy, naposledy v Bruselu v rámci 
českého  předsednictví  Radě  EU,  potrvá  do 
12.dubna 2009.
Výstavu  pořádá  Společnost  přátel  Bible, 

zastoupená  paní  A. 
Kubíčkovou.  Prosím vás  také 
o  rozšíření  této  informace  o 
výstavě do vašich církví.
"Výstava  je  poděkování  za 
Dar  Božího  slova  a 
poděkování  překladatelům, 
kteří  Bibli  překládali  a 
překládají  do  našeho 
národního jazyka.
„V  pořadí  již  29.  výstavu  - 
ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU 

STALETÍ  -  jsme  tentorát  připravili  k  poctě 
nového  Českého  překladu  JERUZALÉMSKÉ 
BIBLE.
Od roku 1980 na tomto novém překladu Bible 
pracovali pan profesor František Xaver Halas 
a jeho žena paní doktorka Dagmar Halasová v 
týmu  s  panem  Mons.  Dominikem  Dukou, 
Mons.  Stanislavem  Krátkým,  kardinálem 
Miloslavem Vlkem a dalšími odborníky.
Informace  o  JERUZALÉMSKÉ  BIBLI  -  její 
české verzi, proč vznikl nový překlad, a také o 
Jeruzalémské  biblické  škole  -  najdou 
návštěvníci na výstavě v Karolinum.", dodává 
Alena M. Kubíčková
P.S:  Pro  ty,  kteří  s  projektem  výstavy 
sympatizují a chěli by podpořit jeho rozšíření a 
další putování sdělujeme bankovní údaje: 
Společnost přátel České Bible o.s.
Číslo účtu: 207186148/0300 u ČSOB
IČ: 26994429

(Redakčně upraveno)

Obrázek z pozvánky 
na výstavu Česká 

Bible v průbhu 
staletí

 
Česko-německá 
publikace  Brnem 
cestami  pokoje  / 
Friedenswege 
durch  Brünn 
Cena:  149,-  Kč  + 
případné 
poštovné.  Knihu 
si  můžete  koupit 
v  Ekumenické 
radě církví v ČR. 
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Z ekumenického kalendáře 
10. 4. Velký Pátek – Kristus zemřel za naše 
hříchy  –  shromáždní  pražských  sborů 
od 10. 00 hod v CB Soukenická 15, Praha 1
16.  4.  2009  -  11.  studijní  den  na  téma 
Ekoteologie - Odpovědnost za Boží stvoření
9.  5.  2009  Den  otevřených  kostelů  při 

příležitosti Dne Evropy
19. – 24. 5. Kirchentag 2009 – Bremy
20. 9. Ekumenická neděle
26. 11. Valné shromáždění ERC
Aktuální Ekumenický kalendář včetně akcí 
jednotlivých církví najdtete na: 
www.ekumenickarada.cz 

Nová tvář penzionku Ekumenické rady církví 
Helena Pichová
Od poloviny března 2009 získává penzionek Ekumenické rady církví v 
České  republice  novou,  vstřícnější,  příjemnější  a  osobitější  povahu. 
Stává  se  profesionálně  spravovaným  místem  v  duchu  opravdových 
křesťanských  hodnot,  v  úctě  k  setkání  s  ostatními  a  vlastního 
usebrání.  Díky rozumně hospodářskému přístupu k jeho vedení má 
penzionek  také  v  budoucnosti  zajistit  širší  finanční  zabezpečení  a 
autonomii Ekumenické rady. 
Hlavní změny spravování penzionku se odrážejí v celkovém pozvednutí jeho úrovně a určení 
pevných cen ubytování. Jedná se zejména o časovou disponsibilitu při ubytování hostů, nabídku 
snídaní a občerstvení s důrazem na bio a fair trade produkty a údržbu ekologicky šetrnými 
prostředky.  V  krátkodobém  až  střednědobém  horizontu  dojde  postupně  k  obměně  ložního 
prádla a vybavení společných prostor, v dlouhodobém horizontu k výměně podlahových krytin a 
vymalování. Určení nových cen reflektuje nutnost větší výnosnosti, zároveň je však přiměřeně 
nastaveno tak, aby poskytované služby byly hostům přístupné. 
O  penzionek  se  společně  s  Ester  Neubauerovou  stará  na  poloviční  úvazek  nově  přijatá 
pracovnice  Ekumenické  rady  církví  Helena  Pichová.  Původem  z  Prahy,  členka  Církve 
československé husitské. Helena vystudovala politologii se zaměřením na evropské záležitosti a 
v minulosti krátce působila jako referentka na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.
Každý host je  nám vzácností  a  obohacením.  Je naším přáním, aby společně vytvořené živé 
prostředí bylo přebývajícím radostným, láskyplným a prosluněným zázemím. Doufáme, že i Vy 
v  brzké  době  využijete  ke  klidnému  a  odpočinkovému  přespání  nad  střechami  Prahy  náš 
prostor. Těšíme se na Vás!
Pro bližší informace a rezervace konzultujte naše stránky www.ekumenickarada.cz nebo kontaktujte 
Helenu Pichovou (asistent@ekumenickarada.cz, 776 181 182).

Ekumenická  rada  církví  v  České  republice  je  společenstvím  křesťanských  církví,  které 
vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a 
usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého.
V OBRAZE o dění v ekumeně 2. čtvrtletí 2009 vyšlo 2. 4. 2009. Všechna práva vyhrazena - Ekumenická 
rada  církví  v  ČR.  Redakce:  Ing.  Aleš  Čejka.  Plánované  vydání  dalšího  čísla:  23.  6.  2009.  Kontakt: 
Ekumenická  rada  církví  v ČR,  Donská  370/5,  101  00  Praha  10  ,  tel.:  271  742  326  e-mail: 
info@ekumenickarada.cz;  web:  www.ekumenickarada.cz  Číslo  účtu   u  ČSOB:  473  492  623  /  0300   IČ: 
00127370 
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