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Samota v církvi? 
Sandra Zálabová
Milí čtenáři, sestry a bratři, 
jedna z kapitol Malého prince, slavné knihy Antoina 
Saint-Exupéryho,  začíná 
slovy: “Tak jsem žil sám 
a neměl jsem nikoho, s 
kým  bych  si  mohl 
opravdu  popovídat.  A 
pokračuje  líčením 
setkání 
Exupéryho  s  Malým 
princem.  Ten  příběh 
určitě  znáte.  Není  to 
zdaleka jenom pohádka, 
ale  naopak  velice 
moudré vyprávění přímo 
ze života. Jenom záleží, 
jakýma  očima  se  na 
život  díváme  a  co 
chceme a jsme ochotni 
vidět.  Když  se  Malý 
princ dostane na Zemi, jedna z prvních věcí, kterou 
po letci požaduje, je nakreslení beránka. Poměrně 
jasný  úkol,  možná  i  jednoduchý,  ale  ne  tak  pro 
Exupéryho. Malý princ je s beránkem spokojený až 
tehdy, když na obrázku žádný není a oba si ho jen 
představují,  že je v krabičce,  kterou zoufalý  letec 
nakreslil. Tomu se myslím říká “vidět srdcem” a je 
to psáno i v Bibli, že skutečně vidíme jen srdcem. 
Srdce vidoucí, to je srdce otevřené, vnímající. Umět 
být  s  druhým  tak,  aby 
naše srdce třeba mohla 
souznit  na  podobných 
vlnových  délkách,  tak, 
abychom přijímali  jeden 
druhého  bez  rozdílu  a 
dokázali  sdílet,  dokázali 
se obohacovat, dokázali 
díky „Ty“ objevovat „já“. 
Sdílet  beránka  v 
krabičce,  tzn.  něco,  co 
je  skryté,  ale  o  čem 
víme, v co věříme. Učit 
se  vidět  Boha v  našem 
každodenním  životě,  i 
díky těm, kteří  za námi 
přicházejí  „zvenčí“  do 
našich  sborů,  kostelů  a  farností.  Přicházejí  kvůli 
Bohu,  ale  i  kvůli  společenství.  Aby  nebyli  sami. 

Někteří  možná  přicházejí  na  základě  přátelství  s 
někým, kdo už v církvi nějakou dobu je. Souznění s 
druhými,  sestrami  a  bratřími,  je  také  jedním  z 
důležitých prvků života sboru, života církve. Srdce 
uzavřené  a  kamenné  v  sobě  sotva  najde  sílu 
souznít,  ale otevřené a přijímající  srdce je srdcem 
dialogickým.  Víra,  to  je  dialog  mezi  Ty  a  já. 
Praktická víra,  to je umět přijmout  druhého, když 
potřebuje. 

Modlitba  za domov 2009 
Zuzana Dvořáková
Netradi ní zp sob oslavy státního svátku 28. íjnač ů ř  
zvolí Ekumenická rada církví. Již pot etí po ádá akciř ř  
"Modlitba  za  domov  2009  -  ekumenické 
shromážd ní  na  ípu  a  v  jeho  okolí".  Zváni  jsouě Ř  
k es ané z r zných církví, ale i široká ve ejnost.ř ť ů ř

Program  za ne  v  10  hodin  dopoledne  v  obcič  
Krab ice, v parku Domova odpo inku ve stá í, kterýč č ř  
provozuje St edisko Diakonie eskobratrské církveř Č  
evangelické. Na míst  bude ada stánk  s nabídkouě ř ů  
výrobk  chrán ných  dílen,  knížek  s  duchovníů ě  
tematikou,  svou  práci  na  nich  p edstaví  n kolikř ě  
církevních  organizací.  K  dostání  bude  i  speciální 
edice " ípské Bible", kterou k této p íležitosti vydalař ř  

eská biblická spole nost.Č č

Bohatý program je p ipraven pro d ti. P ipravují hoř ě ř  
lenové  komunity  Chemin  Neuf  v  ekumenickéč  

spolupráci  s  leny  církví  ERC.  Mimo jiné  je  ekáč č  
Velká misioná ská hra, p iř ř  
níž  si  mohou  vyzkoušet 
jaké je být misioná em. Tiř  
nejúsp šn jší  získajíě ě  
hodnotné  dárky.  Pro 
dosp lé  odehraje  podě  

ípem  p edstaveníŘ ř  
Moravské  pašije  známý 
divadelník  Ví a  Mar ík.ť č  
Na  podiu  také  vystoupí 
skupiny  r znýchů  
hudebních  žánr ,  zazníů  
gospely          v podání 
sboru  Gospel  Limited, 
africkou  folklorní  hudbu 
p edstaví  Nsangoř  
Malamu,  sbor  Kakofon 
zazpívá od lidových až po 
moderní  písn .  K  vid níě ě  

bude  d tský  soubor  La ho  Amicus   s  romskýmiě č  
folklorními tanci.  

Malá princezna, www.mojefoto.net

Modlitba za domov 2009 – Jaká bude tento rok?
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Celá  akce  vyvrcholí  Modlitbou  za  domov,  ta  se 
uskute ní  v  krab ickém  evangelickém  kostele  zač č  
ú asti nejvyšších p edstavitel  12 církví v R. Tentoč ř ů Č  
po ad  bude  živ  p enášen  eskou  televizí  nař ě ř Č  
programu T2 a jeho pr vodci budou moderátorkaČ ů  
Martina  Kociánová  a  biskup  Starokatolické  církve 
Dušan Hejbal.

V  letošním roce  je  hlavním tématem  Modlitby  za 
domov "Být solí zem ". Je v nována lidem, pro n žě ě ě  
domov  neza íná  a  nekon í  za  prahem  vlastníhoč č  
obydlí.  V  po adu  budou  otev eny  otázky  vlastníř ř  
odpov dnosti  za  prost edí,  ve  kterém  žijeme,ě ř  
otázky  významu  duchovního  života,  duchovního 
vedení  a  podpory.  Také  proto  Ekumenická  rada 
navazuje  novou  spolupráci  s  Místními  ak nímič  
skupinami,  což  jsou  organizace  fungující  v 
regionech,  jejichž  lenové  se  aktivn  zasazují  oč ě  
rozvoj  v  dané  oblasti.  V  rámci  pé e  o  prost edí,č ř  
které je jejich domovem, se asto starají nap íklad ič ř  
o  církevní  památky.  I  proto  bývají  leny  t chtoč ě  
skupin  také  k es ané  z  r zných  církví.  Práv  vř ť ů ě  
Modlitb  za  domov  se  mohou  církve  s  t mitoě ě  
skupinami  spojit  a  zárove  iniciovat  budoucíň  
spolupráci.

Vstup na všechny akce je volný, doprava je 
zajišt na autobusy z Prahy a Roudniceě  
nad Labem. Bližší informace jsou na 
www.modlitbazadomov.cz

Setkání 
zástupců 
ekumenických 
rad 
Visegrádské 
čtyřky 
Sandra 
Zálabová
Ve  dnech  19.  a  20. 
října  2009  se  v  nově 
zrekonstruovaných 
prostorách  sekretariátu 
Ekumenické rady církví 
uskutečnilo  setkání 
zástupců ekumenických 
rad  zemí  Visegrádské  4  a  Rakouska.  Česká 
ekumenická  rada  církví,  kterou  po  oba  dva  dny 

zastupovali členové Prezidia ERC, Pavel Černý, Joel 
Ruml  a  Josef  Červeňák,  a  zástupci  dalších  4 
členských  církví  ERC,  hostila  delegace  z  Polska, 
Slovenska,  Rakouska  ve  složení:  Ireneusz  Lukas, 
ředitel úřadu Ekumenické rady církví Polska, Miloš 
Klátik,  předseda  ERC  SR,  László  Fazekas, 
místopředseda  tamtéž,  Ladislav  Krpala,  generální 
tajemník ERC SR, Herwig Sturm, předseda ÖRKÖ, 
Margarete  Krammer,  zástupkyně  Starokatolické 
církve  v  rakouské  ekumenické  radě  (ÖRKÖ)  a 
Dorothea  Finetti,  farářka  a  zástupkyně  rakouské 
luterské  církve.  Na  poslední  chvíli  jsme  museli 
oželet  účast  předsedy  ekumenické  rady  církví  v 
Maďarsku, Zoltána Bony, kvůli stávce na maďarské 
železnici.                       

Bývá  zvykem,  že  podobná  ekumenická  setkání 
zahajuje  některý  z  účastníků  pobožností,  nejinak 
tomu  bylo  zde,  o  úvodní  pobožnost  se  postaral 
předseda  ERC  v  ČR  Pavel  Černý,  úterní  ranní 
biblické zamyšlení jsme vyslechli z úst Miloše Klátika 
a  na  cestu  účastníky  vyprovodil  slovy  Markova 
evangelia a modlitbou Páně Herwig Sturm. 

Pondělní část setkání vyplnilo nejprve vzájemné 
představování, jednak personální, především však 
byla prezentována činnost a složení jednotlivých 
ekumenických rad. V druhém bloku pondělního 
odpoledního programu jsme pod moderátorským 

vedením Joela 
Rumla 
diskutovali o 20 
letech života ve 
svobodných 
státech, o 
zkušenostech 
jednotlivých 
zemí a o 
postavení církví 
v době totality a 
kapitalismu. 
Večerní program 
tvořila společná 
večeře v jedné 
staropražské 
restauraci, 
varhanní koncert 
v Chrámu 
sv.Mikuláše na 
Staroměstském 
náměstí a 

neformální posezení u piva. 

Setkání zástupců ekumenických rad Visegrádské čtyřky  
19. - 20. 10. 2009 v Ekumenické radě církví v ČR

http://www.modlitbazadomov.cz/
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Úterní  program  zahájil  pobožností  Miloš  Klátik  a 
poté  se  slova  ujal  Pavel  Černý,  který  ve  svém 
příspěvku otevřel téma misijní a pastorační činnosti 
církví.  Několikrát  zdůraznil  důležitost  propojení 
teoretického  teologického  vzdělání  a  praktické 
přípravy  budoucích  duchovních,  otázku  přístupu  k 
lidem  v  pastorační  péči,  účastníci  se  v  následné 
diskuzi  věnovali  i  tématu  předcházení  syndromu 
vyhoření,  otázkám  pastorační  péče  pro  duchovní 
církví a spolupráci církví s diakonickými či sociálními 
zařízeními.  Herwig  Sturm  informoval  přítomné  o 
nadcházející  světové konferenci o HIV/AIDS, která 
se uskuteční ve dnech 18. - 23. července 2010 ve 
Vídni. 

Českobratrská  církev  evangelická  vydala  nedávno 
knížečku,  ve  které  shrnuje  informace  ke  svému 
velkému projektu,  kterým je obchod se  ženami  a 
příhraniční spolupráce české a německé evangelické 
církve při řešení tohoto palčivého problému. O této 
aktivitě  krátce  informoval  Gerhard  Frey  - 
Reininghaus,  tajemník  ČCE  pro  ekumenu  a 
zahraniční  vztahy.  Projekt  “Migration  2010” 
Konference  evropských  církví,  to  bylo  téma, 
kterému se  účastníci  věnovali  v  závěru  programu 
druhého  dne  setkání,  o  zasvěcený  úvod  do 
problematiky se postaral Ireneusz Lukas z Polska, 
který  také přítomné upozornil  na  webové  stránky 
projektu  www.migration2010.eu a 
www.migrationonline.cz.  Oficiální  část  programu, 
jak  již  bylo  řečeno,  ukončil  pobožností  rakouský 
luterský  emeritní  biskup  a  současně  předseda 
ekumenické  rady  Herwig  Sturm,  účastníci  se  po 
společném obědě, který zajistilo  sdružení  Berkat - 
Etnocatering, rozjeli do svých domovů. 

Na závěr zbývá říct, že o podobná setkání je, zdá 
se, zájem, účastníci sami hodnotili  tuto konferenci 
jako  přínosnou  a  vyjádřili  zájem  ji  v  horizontu 
jednoho  roku  opakovat,  resp.  pokračovat  v 
podobném duchu v dalším setkávání. 

Zpráva z 13. valného 
shromáždění CEC všem 
členským církvím

My,  tři  sta šest  delegátů  z různých církví Evropy, 
kteří jsme se od 15. do 21. července 2009 setkali v 
historickém  francouzském  městě  Lyon  na  13. 

valném shromáždění, jehož tématem bylo "Povoláni 
k jedné naději v Kristu", a při příležitosti padesátého 
výročí  Konference  evropských  církví  (CEC), 
přinášíme  následující  zprávu  členským  církvím 
našeho ekumenické hnutí i celé Evropě.

Jedna naděje v Kristu
Jako křesťané se odvažujeme doufat. V listu Židům 
nalézáme utvrzení, že víra je podstatou toho, v co 
doufáme.  Naději  je  třeba  považovat  za  základní 
prvek křesťanské víry. Naděje nám přináší radost, 
pokoj, odvahu, smělost a svobodu. Osvobozuje nás 

od  strachu,  otevírá  naše  srdce  a  posiluje  naše 
svědectví  o  vzkříšeném  Pánu.  Všichni  křesťané 
jsou  povoláni  k  jedné  naději  v  Kristu,  která  je 
vyjádřením  lásky,  odpuštění  a  usmíření.  Jako 
křesťané sdílíme naši naději ve vzkříšeného Krista 
ve společenstvích, ve kterých žijeme a do kterých 
patříme. Charta Oecumenica je základem pro naši 
ekumenickou  angažovanost  i  zapojení  ve 
společnosti.

Výhled do budoucnosti
CEC byla založena před padesáti lety v rozdělené 
Evropě a snažila se budovat mosty mezi Východem 
a Západem a spojovat  křesťany.  Byla  založena v 
Evropě rozsápané válkami a v době zoufalé potřeby 
semínek naděje a vzkříšení.

Dnes,  kdy slavíme padesát  let  existence CEC, se 
situace  v  Evropě  výrazně  změnila.  Tento  rok  si 
připomínáme dvacáté  výročí  pádu  železné opony, 
který přinesl novou naději, a to nejen do Evropy, ale 
i  do celého světa. Nicméně mnohá společenství v 
Evropě  se  stále  potýkají  s  následky  ateistických 
komunistických  diktátorských  režimů  ve  střední  a 
východní  Evropě,  které  stále  ovlivňují  postoje, 

Z oslavy 50. výročí CEC, Fotil: Daniel Bartoň a Johan 
Ehrning/CEC

http://www.migrationonline.cz/
http://www.migration2010.eu/
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vzbuzují podezíravost a brání skutečnému usmíření 
mezi Východem a Západem.

Zatímco horlivě usilujeme a očekáváme usmíření a 
sjednocení  Evropy,  jsme  zarmouceni  nad  tím,  že 
jsou stavěny nové zdi, které oddělují národy, kultury 
a  náboženství.  Vidíme,  jak  se  objevují  nová 
rozdělení  mezi  usedlíky  a  migranty,  bohatými  a 
chudými,  zaměstnanými a nezaměstnanými,  lidmi, 
jejichž práva jsou dodržována, a lidmi, jejichž práva 
jsou opominuta.

Celosvětové  krize  přinášejí  globální  důsledky. 
Klimatické změny a ničení životního prostředí nás 
vedou k úsilí o zachování neporušeného stvoření. A 
to jak  ovlivňováním politiků a lidí s rozhodovacími 
pravomocemi,  tak  i  snižováním  naší  vlastní 
ekologické stopy a emisí CO2. Finační krize se dále 
rozšiřuje.  Je  třeba,  abychom rozpoznali  příležitost 
pro  novou  ekonomiku  založenou  na  etické 
zodpovědnosti  a  environmentální  udržitelnosti. 
Současně je to příležitost si ověřit, zda jako církve 
investujeme  naše  finanční  zdroje  podle  stejně 
vysokých standardů, které požadujeme od druhých. 
To  vše  vyžaduje  naši  hlubokou  odpovědnost  v 
koncilním  procesu  pro  spravedlnost,  mír  a 
neporušenost stvoření.

Přes to všechno jsme hluboce přesvědčeni, že jako 
křesťané  máme  zvláštní  naději,  kterou  můžeme 
sdílet  v  situacích,  které  se  mohou  zdát  zoufalé. 
Prohlašujeme:  Existuje naděje!  I  v našem zápase 
za  pravdu  a  spravedlnost.  Existuje  naděje,  když 
odoláváme  všem  formám  násilí  a  rasismu,  když 
hájíme  důstojnost  každé  lidské  bytosti.  Existuje 
naděje,  když  trváme  na  povinnosti  obětavé 
solidarity  mezi  lidmi  a  národy,  když  bojujeme  za 
nepředstíraný respekt ke stvoření.

Věříme, že Evropa může a měla by být otevřeným, 
přívětivým a inkluzivním kontinentem. Tvrdíme, že 
Evropa  by  měla  být  otevřená  pro  všechny,  kteří 
hledají  ochranu  před  pronásledováním  a  násilím. 
Na  tomto  shromáždění  CEC  jsme  úzce 
spolupracovali  s  Komisí  církví  pro  migranty  v 
Evropě.  Tato  spolupráce  bude  dále  pokračovat  v 
roce  2010,  v  roce  "Reakce  evropských  církví  na 
migraci", ve kterém budeme mít společně příležitost 
svědčit  o  našem  křesťanskému  závazku  k 
uprchlíkům a migrantům.

Shromáždění  ohledně  budoucího  směřování 
rozhodlo  vytvořit  pracovní  skupinu,  která  provede 
revizi  celé  CEC,  včetně společného  cíle  a  vize a 
stanoví  strategické  cíle  a  struktury,  které  by 
optimálním  způsobem  sloužily  těmto  cílům. 
Shromáždění žádá všechny členské církve, aby se 

zavázaly k této revizi a pokračující práci CEC.

Úkoly pro naše církve a křesťany
Úkoly, které shromáždění předává všem členským 
církvím, jsou odvážnou zprávou o naději. Ne ale o 
naději, která je vyjádřená v prázdných prohlášeních, 
ale o naději,  která je vyjádřená v činech a v živé 
víře.

Stvrzujeme, že církve mají usilovat o spravedlnost a 
přinášet  zmocnující  pravdu!  To znamená bořit  zdi 
mezi  lidmi,  kulturami  a  náboženstvími  a  učit  se 
hledat Boží obraz v tváři druhých. Tedy respektovat 
a nejen tolerovat jiné lidi. A především hledat nové 
způsoby solidarity s chudými, kteří jsou mezi námi i 
v  jiných  částech  světa.  Připomeňme  si  společně 
slova  apoštola  Petra,  který  napsal:  „Buďte  vždy 
připraveni  dát  odpověď  každému,  kdo  by  vás 
vyslýchal  o  naději,  kterou  máte,  ale  čiňte  to  s 
tichostí  a  s  uctivostí."  (1.  Petrův  3:15b-16a  – 
Ekumenický překlad)

Zdroj: http://assembly.ceceurope.org 

Bůh je můj hrad 
Ondřej Bezděk
V  pátek  7.8.  se  více  než  dvacet  mladých  lidí  z 
různých  koutů  naší  vlasti  sjelo  na  ekumenické 
setkání  mládeže  pořádané  Církví  československou 
husitskou.  Konalo  se  v  Rakovníku  a  jeho  motto 
znělo Bůh je můj  hrad.  Společně jsme procházeli 
čtyřmi  tematickými  okruhy  zaměřenými  na  různé 
podoby Boha v našem životě.  Věnovali  jsme se i 
různým  hrám,  diskusím,  malování  na  textil  a 
dokonce jsme si vyrobili i vlastní svíčky. Nechybělo 
ani  posezení  u  ohně  s  kytarou  a  oblíbenými 
písničkami.  Po  celou  dobu  s  námi  byl  i  bratr 
patriarcha  Tomáš  Butta  a  bratr  biskup  Štěpán 
Klásek  z  královéhradecké  diecéze,  jehož  poutníci 
tvořili  největší  část  účastníků.  Naše  setkání  bylo 
zakončeno  v  neděli  9.8.  bohoslužbou  na  hradě 
Krakovci,  kterou  sloužil  bratr  patriarcha  jako 
připomínku Mistra Jana Husa, pro něhož byl  hrad 
posledním  útočištěm,  než  se  vydal  vstříc  svému 
smutnému  osudu  v  Kostnici.  Setkání  se  neslo  v 
přátelském duchu a nezbývá než poděkovat Vlaďce 
Mrákotové a Lence Novákové za jeho organizaci a 
sestrám  a  bratrům  z  rakovnické  farnosti  za 
poskytnutý  prostor.  Snad  se  v  hojném  počtu 
sejdeme i příští rok.

http://assembly.ceceurope.org/
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Demokracie a migrace 
Ondřej Bezděk a Olga 
Richterová
Dne  21.6.  se  do  areálu 
pražského Toulcova dvora 
sjeli  účastníci  semináře 
EYCE  (Evropské 
ekumenické  rady  církví 
pro  mládež),  aby  se  do 
další  neděle  zabývali 
tématem  demokracie  a 
migrace.  Pětadvacet 
mladých  lidí  přijelo  z 
různých  koutů  Evropy 
(zejména  z  Bulharska, 
Rumunska,  Makedonie, 
Albánie,  Gruzie,  ale  i 
Lotyšska,  Belgie  či  Itálie), 
někteří ale v Evropě jsou jen 
za  studii  či  za  prací,  takže 
jsme  poznali  i  pohled 
Somálky,  Australanky  či 
Inda.  Program  probíhal 
nejprve  teoretičtěji,  v 
diskuzích a přednáškách mj. 
Radky  Klvaňové  z 
Masarykovy  univerzity  a 
Olivie  Bertelli  z  CCME 
(Komise církví  pro migranty 
v  Evropě)  jsme  se  snažili 
každý za sebe promyslet, co 
to  je  vlastně  demokracie,  a  proč  se  do  jejích 
struktur  (veřejného  života)  migranti  tak  málo 
zapojují.  Pak  jsme  i  v  konkrétních  regionálních 
skupinách  hledali  největší  překážky  zapojování 
migrantů a to, jak by mohla pomoci naše církev či 
náš sbor. Seznámili  jsme se také s problematikou 
tvorby projektů pro práci  s  migranty a s tím,  jak 
spolupracovat s médii  (i  jak je kriticky recipovat). 
Součástí  programu  byla  též  návštěva  neziskové 
organizace  Meta,  která  se  zabývá  zejména 
vzděláváním  migrantů  a  nostrifikací  předchozího 
vzdělání  získaného  v  jiné  zemi  (často  i  na  jiném 
kontinentu).  Naší  pozornosti  neušel  ani  boj 
zaměstnanců  a  příznivců  Toulcova  dvora  za 
zachování  této  jedinečné  lokality  před  postupující 
výstavbou  obytných  zón.  Byť  jsme  měli  během 
týdne skutečně nabitý program zaměřený na naše 
hlavní témata, našel se čas i na prohlídku Prahy se 
zapáleným  průvodcem,  při  níž  se  naši  zahraniční 

přátelé  mohli  blíže  seznámit  s  českou  metropolí. 
Jeden večer jsme také věnovali sledování filmu Dirty 
Pretty  Things,  který  velmi  naturalisticky  přibližuje 
nelehkou  situaci  ilegálních  imigrantů  ve  Velké 
Británii. Pro odlehčení jsme si však i opekli buřty u 

tradičního  táboráku, 
abychom  svým  kolegům 
přiblížili  české  zvyky.  V 
závěru  týdne  jsme  se 
rozdělili do skupin a každý 
tým  vypracoval  návrh 
projektu  souvisejícího  s 
tématem  semináře,  který 
by  chtěli  uskutečnit  ve 
svém okolí.  Důležitý  byl  i 
přehled  možností 
financování  projektů  z 
různých fondů. I pokud se 
uskuteční jen malá část z 
nich,  či  dokonce  žádný, 

došlo  k  navázání  velmi 
užitečných kontaktů a není 
pochyb,  že  z  týdenního 
semináře  si  každý  odváží 
znalosti a zkušenosti, které 
ve své další činnosti dobře 
uplatní.  Už  jen  zkušenost 
spolupráce  s  muslimy  (z 
Makedonie,  Belgie  a 
Somálska) je velmi cenná.

Člověče kde a kam? 
(Kirchentag 2009) 
Ondřej Soběslavský
Pod  tímto  heslem  navazujícím  na  otázku,  kterou 
„ slyšel Adam v ráji “, se konal ve dnech  20 –24. 
května t.r. v severoněmeckém městě Brémy další – 
32. - Sjezd německých evangelíků zvaný Kirchentag. 
Což  je  příležitost  k naslouchání  přednášek 
k nejrůznějším  thematům,  která  zajímají  ty,  kdo 
chtějí žít jako Ježíšovi učedníci v tomto světě, kdy je 
možné  sledovat  či  zúčastnit  se   rozhovorů  o 
otázkách  a  potížích,  se  kterými  se  setkávají  lidé 
v současné  společnosti,  slyšet  výklady  biblických 
oddílů, které by mohly vnést  do této situace světlo 

Seminář EYCE - Demokracie a migrace

Seminář EYCE - Demokracie a migrace
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či  moudrost,  vyměnit  si 
názory s druhými -  což, 
když  se  podaří,  může 
být  velice  užitečné  , 
seznámit  se  s životem 
církví  a  nejrůznějšími 
iniciativami  ve  jménu 
evangelia  doslova  po 
celém  světě 
(  v Brémách  bylo  3850 
zahraničních  hostí  z 79 
zemí  )  /,   sdílet  radost 
z tohoto  a  s těmi,  kde 
se  daří,  zažít 
společenství,  co  se 
vnitřní  hloubky  i 
velikosti týče. 

I na letošním Kirchentagu pobývala jako host -  díky 
pochopení  jeho  vedení  -  „  dvouautobusová  “ 
skupina  bratří  a  sester  z České  republiky,  kterou 
zorganisovala  Ekumenická  rada  církví,  z nichž 
převážná část patřila do „ kategorie  mládež „.

Účast  skupiny  nebyla 
jenom pasivní.  –  Využila 
nabízené  možnosti 
presentovat život církví u 
nás  v té části  výstaviště, 
kterému  se  říká 
Ekumenická  vesnice  / 
není  míněn vystrkov,  ale 
společenství  /.  Kromě 
nejrůznějších materiálů  o 
životě  církví  u  nás  a 
nejrůznějších  aktivitách 
pojímaných jako odpověď 
na  pozvání  zaslechnuté 
v evangeliu,  bylo 
připraveno  i  CD,  které 
přibližovalo  cestu 
náboženské literatury k nám v čase protireformace 
a tzv.  reálného socialismu / i  tenkrát si  „  slovo “ 
našlo cestu a překonalo nejrůznější vnější překážky 
-  také  díky  obětavosti  nejrůznějších  lidí  u  nás  i 
v zahraničí, ( česká verse tohoto CD, kterou je jistě 
možné použít jako doplňkový program pro biblickou 
hodinu  či  konfirmační  cvičení  je  k mání  na 
Ekumenické radě církví ) /. -  Uspořádali jsme – již 
po třetí - českoněmecký večer / a to ve sboru, který 
nám poskytl  „  střechu nad  hlavou “  –  Bremen – 
Bockhorn  /,  jehož  první  část  tvořily  bohoslužby 
s Večeří  Páně,  druhou pak  přátelské posezení,  ke 

kterému  patřily  i 
nejrůznější  české 
„ kulinární speciality “. – 
Profesor  Evangelické 
theologické  fakulty  dr. 
Pavel  Filipi  posloužil 
biblickým  výkladem, 
kterým  začíná  program 
každého  dne 
Kirchentagu.

Za  zmínku  jistě  stojí  i 
tzv.  Auswanderunghaus 
v brémském  přístavu. 
Odtud  odjížděli  mnozí, 
kteří  hledali  jinde  nový, 
prý  lepší  život. 

Auswanderunghaus je vlastně museum, ve kterém 
se můžete seznámit,  jak to vypadalo v lodi,  která 
odvážela  tyto  zájemce  a  jak  v místech,  kam  se 
dostali   /  např. USA /.  A protože žijeme ve věku 
techniky, jsou zanesena do počítače data těch, kteří 
se  odtud  do  nového  světa  vypravili  –  bylo  jich 

několik  milionů   /  takže 
můžete objevit  data vám 
blízkých či známých ( můj 
děda  Václav  odjel  odtud 
do  New  Yorku  lodí 
George  Washington  13. 
května 1912…) /.

Příští  rok  se  v Mnichově 
sejde tzv.  2.  ekumenický 
Kirchentag  /  na  první 
v roce  2003  v Berlíně 
„ dorazilo “ přes 200 000 
účastníků  /.  Jeho 
pořadateli  nebudou 
jenom  ti,  kdo  se  hlásí 
k některé  evangelických 
či  protestantských  církví, 

ale i římští katolíci, ba i pravoslavní. Oč má jít při 
tomto  setkání,  které  se  bude  konat  od  12.  do 
16.května příštího  roku,  vyjadřuje toto  apoštolské 
slovo „ ať se vaše víra a naděje  upírá k Bohu „ / 1 
Pt 1, 21 /.

Ondřej  Soběslavský  je  členem  Mezinárodního 
výboru Kirchentagu.

(Redakčně upraveno)

Český stánek na Kirchentagu 2009

Závěrečná bohoslužba - Kirchentag 2009
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Stalo se 
Aleš Čejka

• 15.-21. 7. se 
uskutečnilo 13. valné 
shromáždění CEC. ERC 
v ČR reprezentovala 
Sandra Zálabová.

• 13. 8. započaly stavební 
práce na rekonstrukci 
kanceláře, zasedací 
místnosti a knihovny 
ERC.

• 8. 9. zasedala Komise 
pro posouzení stanov a 
budoucí směřování ERC. Výstupy komise 
budou předloženy ke schválení na Valném 
shromáždění ERC.
   

• 9. 9. přípravný tým pro Kirchentag 2010 
začal připravovat zájezd z ČR na Kirchentag 
2010, který se bude konat 12.-16. 5. 2010 v 
Mnichově.

• 10. 9. zasedal Řídící výbor ERC.

• 10. 9. se uskutečnil v Praze reflexní seminář 
na téma Církve a EU - Jak dál po českém 
předsednictví? Zprávu ze semináře najdete 
zde: 
http://www.ekumenickarada.cz/index.php?
setlang=1&ID=1515. 

• 17. 9. vydala ERC v ČR tiskové vyjádření k 
současnému vztahu státu a církví.

• 17. 9. byl zvolen referentem Komise ERC pro 
sdělovací prostředky Petr Vaďura.

• 20. 9. se konala Ekumenická neděle 2009. 

Akce do kostela na kole se tentokrát konala 
také při příležitosti Ekumenické neděle.

• 27. 9. se zástupci 
Ekumenické rady církví 
v ČR sešli s papežem 
Benediktem XVI.

• 5. 10. zasedala Komise 
ERC pro duchovní péči 
ve zdravotnických 
zařízeních.

• 6. 10. zasedal Řídící 
výbor ERC.

• 19. - 20. 10. se setkali v 
Ekumenické radě církví 

v ČR zástupci ekumenických rad Visegrádské 
čtyřky a Rakouska. 

Z ekumenického kalendáře: 
28. 10. Modlitba za domov 2009

26. 11. 6. Valné shromáždění ERC

3. 12. Komise ERC pro sdělovací prostředky
4. 12. Studijní den ERC - Ekumenismus v 
ČR a jeho budoucnost
11. 12. Komise ERC pro mezináboženský 
dialog
14. 12. Komise ERC pro duchovní péči ve 
zdravotnických zařízeních
10. - 17. 1. '10 Alianční týden modliteb
7. 1. Modlitební setkání zástupců ústredí 
církví
18. 1. Řídící výbor ERC
18. - 25. 1. Modlitební týden za jednotu křesťanů 

Další informace najdete v ekumenickém kalendáři
 na:  www.ekumenickarada.cz 

Nově zrekonstruovaná zasedací místnost ERC v ČR

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.
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dalšího čísla: 15. 12. 2009. Kontakt: Ekumenická rada církví v ČR, Donská 370/5, 101 00 Praha 10 , 
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