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Řekne-li se slovo migrace 
Sandra Zálabová
Sestry a bratři v Kristu, milí čtenáři,

řekne-li  se  slovo  migrace,  asi  si  většina  z  nás 
nejdříve vybaví   stěhování  ptactva.  Je to jeden z 
nejúžasnějších přírodních fenoménů naší zeměpisné 
šířky,  kdy  se  dvakrát  do  roka   miliony  ptáků 
vydávají  na  různě  dlouhou  cestu  ze  zimoviště  do 
hnízdiště  a  zpět.  Migrace  se  ovšem  týká  i  nás. 
Přesuny lidí, uprchlíků a sociálně vyloučených nám, 
daleko spíš než fascinaci, přináší výzvy (někteří je 
nazývají  problémy),  kterým  mnohdy  neumíme  v 
jejich složitosti čelit a často je ani uspokojivě řešit. 
Možná  i  proto,  že  nám  prostě  chybí  základní 
informace. Narozdíl  od ptactva,  u lidí-migrantů se 
jedná  vždy  pouze  o  cestu tam a  takřka  nikdy 
zpět. A ne vždy jsou migranti, tam kam přicházejí 
za lepšími životními podmínkami, na místě vítáni. 

Konference evropských církví spolu s Církevní komisí 
pro  migranty  v  Evropě  vyhlásily  rok  2010  rokem 
Migrace. Ne proto, aby vybídly ty, kteří setrvávají ve 
svých domovech k přesunu, ale proto, že je čím dál 
víc  zapotřebí  zlepšit  na evropské i  národní  úrovni 
politiku pro migranty, uprchlíky a sociálně vyloučené 
lidi. Je to jeden z úkolů, v němž se mohou (a měly 
by)  angažovat  i  církve  a  náboženské  společnosti. 
Informace,  které  jsou  již  nyní  k  dispozici  na 
webových  stránkách  CEC-KEK 
(  http://migration2010.eu/index.php?id=579  )  a 
Ekumenické  rady  církví  v  ČR  ( 
www.ekumenickarada.cz )  přinášejí  základní  ideu 
projektu a inspiraci pro jednotlivé církevní subjekty 
a zdůrazňují  biblické poselství,  z něhož vyplývají  i 
závazky církví vůči cizincům. Nárůst počtu populace, 
omezené  přírodní  zdroje  a  jejich  mnohdy 
nehospodárné  čerpání,  různý  historický  vývoj 
kontinentů,  odlišné  státní  uspořádání  a 
(ne)dodržování lidských práv - to jsou jen některé z 
důvodů,  proč  lidé  jdou  tzv.  “za  lepším”,  proč 
migrují.  Řešení  situace  migrantů,  uprchlíků  a 
sociálně  vyloučených  lidí  nemůže  ležet  jen  na 
bedrech státu či neziskových organizací nebo církví, 
naopak,  všechny  tyto  subjekty  mohou 
spolupracovat  a  mnohdy  již  spolupracují.  K 
zintenzivnění spolupráce jsme vybízeni právě letos. 

Ať Pán žehná všem, kteří se do tohoto díla chtějí 
zapojit  či  se  již  zapojují!  Ať  všichni,  kteří  jsou 

vystaveni cestě za hledáním “svého” místa na této 
zemi, naleznou svůj bezpečný dočasný domov! Ať 
jsme  prodchnuti  duchem  tolerance,  pochopení, 
přijetí,  ať  naše  srdce  nejsou  zatvrzelá  vůči  lidem 
odlišných ras a náboženství,  kteří  k  nám mnohdy 
přicházejí bezbranní a s důvěrou.

Migrace 2010 
Zuzana Dvořáková 
Zdroj: www.migration2010.eu

Konference evropských církví spolu s Církevní komisí 
pro migranty v Evropě (CCME) vyhlašují kampaň 
“Migrace 2010”. Cílem je zdůraznit odpovědnost 
církví za migranty a cizince dle biblického poselství a 
podpořit na evropské i národní úrovni zlepšení 
politiky pro migranty a uprchlíky. Evropská komise 
vyhlásila rok 2010 rokem boje za chudobu a sociální 
vyloučení, církevní projekt zaměřený na migraci na 
tuto výzvu odpovídá, evropské instituce podporuje a 
upozorňuje na ucelenější vnímání této problematiky.

Evropské církve v roce Migrace 2010 usilují o:

• zviditelnění závazků církví vůči cizincům, 
který vychází z poselství Bible

• propagace inkluzivní politiky na evropské i 
národní úrovni pro migranty, uprchlíky 
a etnické menšiny

Hlavní cíle jsou:

• v církevní rovině

zviditelnění závazku církví ke společnosti, 
která nikoho nevylučuje a práce pro migranty a 
s nimi

skrze:
• jednotu Církve - jednotu v rozmanitosti
• přijetí cizince v našich komunitách a církvích
• diakonickou pomoc a podporu migrantů a 

uprchlíků
• podnícení vyšší účasti migrantů v církevních 

komunitách
• spolupráci s migrantskými církvemi na 

lokální úrovni

http://www.ekumenickarada.cz/


                                                                 OBRAZE  o dění v ekumeně                                                           3

• v politické rovině

právo k dlohodobému pobytu po pěti 
letech legálního pobytu bez ohledu na důvod k 
pobytu

 skrze:
• posílení práv migrantů
• účinné programy přijímající migranty a 

uprchlíky
• podporu setkávání a účasti
• boj proti sociální exkluzi a nezaměstnanosti
• ochranu uprchlíků
• studium a výzkum národních práv migrantů
• obhajobu práv migrantů a jejich rodin, jak 

jsou obsažena v Mezinárodní dohodě o 
právech migrantů

Na každý měsíc roku 2010 je připraveno 
určité téma týkající se problematiky
migrace

měsíc téma

Leden JEDNOTA V ROZMANITOSTI
•18. - 25. ledna Týden modliteb za 
jednotu křesťanů

Únor MIGRANTI V PROTIPRÁVNÍCH 
SITUACÍCH

Březen BOJ PROTI VŠEM FORMÁM 
RASISMU A DISKRIMINACE 
•21. března - Mezinárodní den za 
odstranění rasové diskriminace

Duben BÝT SOUČÁSTÍ BOŽÍ RODINY
•4. dubna - Velikonoce

Květen OSLAVA ROZMANITOSTI
•21. května - Světový den kulturní 
rozmanitosti
•23./24. května - Svátek Seslání 
Ducha Svatého

Červen OCHRANA UPRCHLÍKŮ
•20. června - Světový den uprchlíků

Červenec “HOLYDAY SEASON” migrace jako 
téma letních táborů, čas na setkání
a další letní aktivity

Srpen “HOLYDAY SEASON” migrace jako 
téma letních táborů, čas na setkání
a další letní aktivity

Září ZMĚNA PROSTŘEDÍ
•1. září - Den modliteb za stvoření

Říjen BOJ PROTI MODERNÍM FORMÁM 
OTROCTVÍ, ZEJMÉNA
OBCHODU S LIDMI 
•18. října - EU Den proti obchodu 
s lidmi

Listopad PŘIJETÍ CIZINCE - MIGRACE V 
GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ

Prosinec RESPEKTOVÁNÍ PRÁV MIGRANTŮ
•18. prosince - Mezinárodní den 
migrantů

Teologické reflexe o migraci

Lidské bytosti jsou stvořeny k Božímu obrazu, tím je 
určen  vztah  Boha  k  člověku.  Tím  získává  člověk 
svou lidskou důstojnost.

➔ Gen 1, 27 - 28. 31 “Bůh stvořil člověka, aby 
byl  jeho  obrazem,  stvořil  ho,  aby  byl 
obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořll. 
(...) Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi 
dobré.”

V  Bibli  je  plno  příběhů  o  migrujících  lidech. 
Opouštějí své domovy, aby hledali lepší život, jsou 
k  tomu  donuceni  přírodními  katastrofami, 
ekonomickou  krizí,  válkou  nebo  chtějí  najít  práci 
na jiném místě. Někteří jsou vykořisťování, prchají 
ze zajetí nebo je Hospodin vyzývá,                   aby 
opustili své domovy a naplnili Jeho přikázání. 

➔ Abraham,  Josef,  Israel,  Rút,  David,  Ježíš, 
Apoštolové

“Budeš  milovat  svého  bližního”.  Ale  kdo  je  můj 
bližní?  To není  osoba mého původu ani  ta,  která 
žije v mém okolí. Někdy bližní jen prochází kolem 
mě. Mým bližním se může stát  kdokoli.  Bible nás 
učí, jak bližního poznat a jak jej oslovit. 

➔ Lk 10, 36  “Kdo z těch tří, myslíš, byl bližní 
tomu, který upadl mezi lupiče? Zákoník mu 
odpověděl:  “Ten,  který  mu  prokázal 
milosrdenství.”  Ježíš  mu  řekl:  Jdi  a  jednej 
také tak.””

Zcela jasno v tom, co dělat, má Jakub: víra a práce, 
víra  v  Boha  a  jednání  v  jeho  milosrdenství  jsou 
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neoddělitelné.  Samotným  úsilím  nelze  dosáhnout 
spásy. Ale víra založená na lásce k Bohu nezůstane 
netečná vůči nespravedlnosti a utrpení.

➔ Jk  2,  15  -  17  “Kdyby  některý  bratr  nebo 
sestra  byli  bez  šatů  a  neměli  jídlo  ani  na 
den,  a někdo z vás  by  jim řekl:  “Buďte s 
Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad”, 
ale  nedali  byste  jim,  co  potřebují  pro  své 
tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, 
není-li  spojena  se  skutky,  je  sama o  sobě 
mrtvá.”

Někdy si  lidé ani nejsou vědomi, že dělají  dobrou 
věc. Dělají, co je třeba, aby uvítali cizince, podpořili 
bližního,  nakrmili  hladové.  Víra  v  Boží  lásku  se 
projevuje  právě  tím,  že  děláme  správnou  věc,  a 
rozpoznáme potřeby svých bližních. 

➔ Mt  25,  37  -  38 “Tu  mu  ti  spravedliví 
odpovědí:  “Pane,  kdy  jsme  tě  viděli 
hladového,   a  nasytili  jsme  tě,  nebo 
žíznivého,  a  dali  jsme ti  pít?  Kdy  jsme  te 
viděli jako pocestného,  a ujali  jsme se tě, 
nebo nahého, a oblékli jsme tě?”

Problematika  migrace  nastoluje  výzvy  společnosti, 
politickým  institucím  i  církvím.  Mnoho 
nespravedlnosti  a  utrpení  je  často  spojeno  s 
migrací,  obzvlášť  s  nucenou.  Ale  i  dobrovolná 
migrace  do  nového  prostředí  přináší  různé 
problémy.

Migrace od počátku patří k lidskému životu. Migrace 
spojuje lidi dohromady v jednu Boží rodinu. 

➔ Mt 25, 35-40 “...byl jsem na cestách a ujali 
jste se mne, (...) “Amen, pravím vám, cokoli 
jste  učinili  jednomu  z  těchto  mých 
nepatrných bratří, mně jste učinili.””

A je tu také Boží příslib a je v něm jasně řečeno, v 
co můžeme věřit a na co se spolehnout.

➔ Ef  2,  19  “Nejste  již  tedy  cizinci  a 
přistěhovalci,  máte  právo  Božího  lidu 
a patříte k Boží rodině.”

Pozvání k účasti a spolupráci

Jak je možné se zapojit?

• Přispět k teologickým reflexím o migraci

• Organizovat bohoslužby a modlitby za 

migranty a uprchlíky

• Sbírat či vypracovat materiály vztahující se k 
problematice migrace, které by se použily 
při bohoslužbách, modlitbách

• Stanovit hlavní témata týkající migrace v 
dané církvi, zemi či regionu a dle toho 
organizovat aktivity

• Organizovat sbírky na pomoc migrantům

• Pomoci příspěvkem k organizaci kampaně 
“Migrace 2010”, podrobný rozpočet k 
dispozici v CCME

• Určit kontaktní osobu za vaši 
církev/organizaci, která bude mít na starost 
aktivity v rámci kampaně “Migrace 2010”

Informace o aktivitách církví jsou průběžně 
aktualizovány na stránkách 

www.migration2010.eu

Další informace ke kampani Migrace 2010 a k 
tomuto tématu najdete na www.ekumenickarada.cz 

v sekci Migrace 2010

http://www.ekumenickarada.cz/
http://www.migration2010.eu/
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Rozhovor s Joelem 
Rumlem, předsedou 
ERC a Synodním 
seniorem ČCE 
Joel Ruml a Aleš 
Čejka
Jak jste se dostal k farářské 
službě v Českobratrské církvi 
evangelické?

        Pocházím z farářské rodiny. Svůj podíl na 
mém rozhodování, co v životě, pochopitelně tento 
původ měl. Důležitými prvky ale byly i kontakty s 
tehdejšími  studenty  teologie,  poznávání  života  v 
mládeži, seznamování s rodícími se  mládežnickými 
písněmi.  I když to možná vypadá jako něco dnes 
samozřejmého,  pro  mě  to  byly  vlivy  významné. 
Všechny totiž -větší nebo menší měrou- ukazovaly 
na svobodu, kterou Kristus člověku přináší, do které 
jej zve a v které lze žít, i když prostředí tehdejšího 
totalitního  státu  svobodě  člověka  nepřálo.  Této 
svobodě sloužit a evangeliu Kristovu dělat cestu, to 
pak byl ten důvod nejpodstatnější.

Kde čerpáte sílu a naději pro vaši službu?

        Na to nedovedu odpovědět jinak, než tak, že 
aby služba evangeliu byla vůbec možná a aby třeba 
i  přinášela  to,  co by  si  člověk přál  (a nadneseně 
řečeno), co by bylo lidem k užitku a Pánu Bohu ke 
slávě,  pak  si  člověk  musí  uchránit  způsob,  jak  o 
svou  víru  pečovat,  jak  ji  větrat  otevřeností  vůči 
Božímu jednání  (zjevení  Boží  není  potvrzení  toho, 
co  už  známe  /Daniel  L.Migliore/)  a  občerstvovat 
vánkem  Kristova  Ducha.  Pochopitelně,  že  nelze 
zapomínat i na relaxaci těla, hraju rád volejbal, rád 
si zaplavu, chodím na výlety a rád jsem, když mohu 
jistý čas být sám doma.

V čem vidíte přínos ERC pro církev a dnešní 
společnost?

        Tak jako je pro jednotlivého křesťana téměř 
životně  důležité  společenství  druhých,  tak  je  pro 
církev  důležité  společenství  dalších  církví,  jiných 
tradic, jiných důrazů. Protože se zdá, že současná 
doba u nás i v Evropě dává církvím jasně najevo, že 
v nejbližší  době nepůjde o to, která církev zvítězí 

nad  ostatními,  pak  předpokládám, 
že  není  jiný  model  soužití  církví  a 
jejich  svědectví  než  podepírat 
svědectví  evangelia  společným 
rozhovorem, vzájemnou spoluprací, 
důvěrou  i  úctou,  které  zároveň 
umožní,  aby  to  cenné,  co  každá 
církev  nese,  nebylo  popřeno  a 
tlačeno  do  pozadí.  ERC  pak  není 
ničím  jiným  než  vytvářením 
takového  prostoru.  Přínosy 
administrativní  a  ostatní  se  pak 
odvíjejí až od toho, jak církev spolu 
umí ERC tvořit a pečovat o ni.

Na  co  by  se  měla  ERC  v  nejbližších  dvou 
letech soustředit?

        To vyplývá z předchozího. Soužití církví bude 
samo o sobě vždycky přinášet řadu úkolů, neměly 
by  přerůst  přes  únosnou  mez,  abychom  nebyli 
společenstvím, které se napořád zaměstnává sebou 
samým. Nebude se to dít, když nezapomeneme, že 
v ERC jde o ekumenickou spolupráci  a spolupráci 
církví. Protože tím podstatným pro církve je snaha 
společně nést této společnosti Krista a svědectví o 
jeho osvobodivé moci.  Zatímco v řadě všelijakých 
úkolů jsme zastupitelní, v nesení evangelia nikoliv. 
Další  náplní  existence  ERC  je  také  zastupování 
společenství  církví  navenek.  To  také  žádá  své 
soustředění  a  také  to  bude  v  nejbližší  době 
významné. 

Děkuji za odpovědi. Ptal se Aleš Čejka.

Ekumenická rada církví v ČR 
zve na 2. ekumenický 
Kirchentag 
Sandra Zálabová

Kirchentag je pětidenní setkání křesťanů, lidí, kteří 
chtějí  zažít  atmosféru  města  plného  duchovní 
kultury,  modliteb,  bohoslužeb,  ekumenických 
setkání,  zpěvu,  tance,  koncertů  a  dalších 
představení,  to  vše  v  duchu  hesla  Abyste  měli 
naději,které  bylo  vybráno  pro  letošní  2.  ročník 
Ekumenického Kirchentagu, který se koná od 12. do 
16. května 2010 v Mnichově.

Mgr. Joel Ruml, předseda ERC a Synodní  
senior ČCE
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Ekumenická  rada  církví  v  ČR  organizuje  již 
poněkolikáté  zájezd  na  Kirchentag.  Zajišťujeme 
dopravu autobusy do Mnichova a zpět, ubytování ve 
školách,  vstupenku  do  areálu,  kde  se  koná  velká 
část  programu  a  tzv.  Český  večer,  ekumenické 
bohoslužebné  shromáždění  s  programem  a 
pohoštěním  v  jednom  z  mnichovských  kostelů. 
Zájemce  prosíme  o  vyplnění  a  zaslání  přihlášky, 
která je ke stažení na webových stránkách ERC v 
ČR,  www.ekumenickarada.cz,  zaplacení  poplatku 
1000  Kč  na  číslo  účtu,  které  je  uvedeno  na 
přihlášce.  Přihlášky  můžete  zasílat  do  26.  února 
2010 emailem na adresu:  erc@ekumenickarada.cz 
nebo poštou: Sekretariát Ekumenické rady církví v 
ČR, Donská 5/370, 101 00 Praha 10 Vršovice.Bližší 
informace v němčině a angličtině lze najít také na 
stránkách www.oekt.de. 

Týden modliteb za jednotu 
křesťanů 2010
Sandra Zálabová

Ekumenické bohoslužebné 
shromáždění u sv. Tomáše 

Ekumenické bohoslužebné shromáždění v pražském 
malostranském kostele sv. Tomáše, která se konalo 
18. ledna 2010, otevřelo 4. ročník Noci otevřených 
kostelů  v  rámci  Týdne  modliteb  za  jednotu 
křesťanů. 
Týden  modliteb  za  jednotu  křesťanů  se  koná 
pravidelně  od  roku  1968  pod  patronací  Světové 

rady církví a Papežské rady pro jednotu křesťanů. 
Kořeny akce sahají ale až do roku 1910, kdy se ve 
skotském Edinburghu  zrodilo  moderní  ekumenické 
hnutí.  Tématem  letošního  ročníku  je  verš  z 
Lukášova evangelia “Vy jste toho svědky” (L 24, 48) 
a v duchu tohoto poselství byla navržena i liturgie 
ekumenického  bohoslužebného  shromáždění.  Ta 
začala  krátce  po  18.  hodině  zpěvem písně  “Otče 
náš,  milý  pane”.  Kardinál  Miloslav  Vlk  uvítal 
přítomné  hosty,  kněží  a  biskupy  římskokatolické 
církve  a  představitele  české  ekumeny.  Mezi 
zúčastněnými  byli  například  římskokatoličtí 
biskupové  F.  Radkovský,  V.  Cikrle,  V.  Malý, 
Ekumenickou radu církví zastupovali J. Ruml (ČCE), 
T. Butta (CČSH), D. Hejbal (SKC) a další. M. Vlk v 
úvodu  zmínil  důležitost  a  ochotu  ke  společnému 
shromáždění,  to,  že  jde  praktické  naplňování 
jednoty,  za  kterou  se  často  ve  svých  církvích 
modlíme  a  o  které  mluvíme.  Bohoslužebné 
shromáždění  slova  zahájil  plzeňský  biskup  F. 
Radkovský  čtením  z  evangelia  Lukášova,  24. 
kapitoly, 1. - 35. verš, na které navázal Předseda 
Ekumenické rady církví  v  ČR,  synodní  senior  ČCE 
Joel Ruml kázáním. 

Před zaplněným kostelem zazněla silná výpověď o 
svědectví, inspirovaná právě již zmíněným veršem z 
Lukáše “Vy jste toho svědky”.  Z milosti  Boží jsme 
svědky našeho Pána, ale přesto za ním zaostáváme, 
náš  Pán  je  stále  před  námi.  “I  na  tom ale  stojí 
struktura spásy člověka, kdy až dodatečně budeme 
litovat,  proč nám naše srdce nehořela,  proč jsme 
zaostávali”,  řekl  mimo  jiné  J.  Ruml.  Kdyby  tomu 
ovšem bylo jinak, naše lidství a jeho podstata, bude 
rozbouráno, Ježíš Kristus k nám tak spěchá, podává 

 Foto: Zástupci církví na bohoslužebném ekumenickém 
shromáždění u sv. Tomáše v rámci Týdne modliteb za jednotu 

křesťanů

Foto: Pozvánka na 2. ekumenický Kirchentag 2010

http://www.oekt.de/
mailto:erc@ekumenickarada.cz?subject=Kirchentag
http://www.ekumenickarada.cz/
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nám svou ruku, umí čekat na své učedníky a dává 
jim  nový  způsob  přemýšlení.  Z  toho  všeho  pak 
plyne hlavně naděje, určení pro budoucnost, že “my 
jsme toho svědky”, tudy vede cesta k plnosti života, 
setkání  s  Pánem  je  živé  a  jednou  provždy 
proměňující.  Nemůžeme  se  tvářit,  jako  že  se  nic 
nestalo. Lidské představy o naději jsou omezené, a 
tak bychom měli “přijmout víc a na naději neškudlit” 
uvedl mimo jiné Joel Ruml. Důležitým rozměrem je 
také to, že při  dosvědčování Krista,  při  svědectví, 
nejsme  dnes  již  nuceni  pokládat  naše  životy, 
dosvědčování  Krista  s  sebou  nutně  nenese 
martyrský rozměr. 

Po kázání následovalo pozdravení pokoje a sbírka, 
která bude věnována částečně na konto potřebným 
na  Haiti,  postiženém  nedávným  zemětřesením, 
dílem také na provoz neziskového sdružení boNGO, 
pomáhajícího  v  africkém  státě  Malawi.  Nicejsko-
cařihradským  vyznáním  víry  všichni  přítomní 
společně vyznali, v co a jak věří a v duchu spojili 
své  hlasy  také  v  přímluvných  modlitbách,  které 
zazněly  z  úst  katolických  bohoslovců  a 
ekumenických představitelů. Modlitba Páně, vyslání 
a  požehnání  zaznělo  na závěr  společného večera. 
Kdo měl zájem, mohl poté zavítat na několik míst v 
Praze, kde (a nejen tam) probíhala Noc otevřených 
kostelů.

Noc otevřených kostelů 

8.ledna  2010  se  konal  4. 
ročník  Noci  otevřených 
kostelů,  duchovně - kulturní 
akce, která každý rok láká do 
sborů,  kostelů  a  modliteben 
desítky  lidí  nejen  z  řad 
věřících  a  pravidelných 
účastníků  spirituálního 
života církví.

V  roce  2007,  během  prvního 
ročníku  NOK,  se  pozornost 
soustředila  hlavně  na  podpis 
Charty  Oecumenicy,  dokumentu 
o  posilování  a  růstu  spolupráce 
církví  v  Evropě,  který  již  o 
Velikonocích 2001 navrhl k přijetí 
kardinál  Miloslav  Vlk,  coby  Předseda  Rady 
evropských  biskupských  konferencí  společně  s 
metropolitou  Jerémiem,  tehdejším  Předsedou 
Konference  evropských  církví,  odkud  dokument 

vzešel. 

Každým  rokem  narůstá  objem  kulturních  akcí  s 
duchovním  podtextem,  které  se  v  rámci  Noci 
otevřených kostelů konají, nejinak tomu bylo i letos. 
Navíc  se,  oproti  minulým  letům,  Noc  otevřených 
kostelů  nekonala  pouze  v  Praze,  ale  i  v  Plzni, 
Merklíně,  Táboře,  Voticích a Přešticích.  Zájemci  si 
mohli vybrat z bohatého programu, který obsahoval 
koncerty,  diskuze  s  promítáním,  prezentace  o 
činnostech v jednotlivých farnostech apod. 

Plzeňský  sbor  Evangelické  církve  metodistické  v 
Lochotíně například pozval návštěvníky do sborové 
čajovny, kde proběhl také koncert, čtení z Bible a 

diskuze  o  životě 
sboru.  Jak  uvedl 
místní farář, Zdeněk 
Eberle, zúčastnilo se 
“Noci”  asi  50  lidí, 
pro  některé  z  nich 
byla návštěva sboru 
doslova  “objevením 
Ameriky”.  Jako 
podvečerní  poutní 
cestu  pojali  Noc 
otevřených  kostelů 
věřící ze čtyř církví v 
Táboře. “Zvolili jsme 
způsob  putování  od 
kostela  ke  kostelu. 
Začali  jsme v parku 
před  Kotnovskou 

branou,  kde  je  kostel  Jakuba  a  Filipa  a  také 
památník  židovských  spoluobčanů,  kteří  byli  z 
města a jeho okolí  odvlečeni  na podzim 1942 do 

Foto: Noc otevřených kostelů 18. 1. 2010 v chrámu sv.  
Mikuláše CČSH na Staroměstském náměstí 

Foto: Noc otevřených kostelů v chrámu sv. Cyrila a Metoděje 
Pravoslavné církve v Praze
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Terezina a pokračovali přes kostel Proměnění Páně, 
dále  sbor  Církve  československé  husitské  až  do 
sboru Českobratrské církve evangelické, kde setkání 
zakončila  povídáním  o  aktivitách  sboru  kurátorka 
MUDr.  Hůlová”  uvedl  místní  evangelický  farář 
Ondřej Soběslavský. Vyhlášením výsledků výtvarné 
soutěže  na  téma  “Andělé”  začala  NOK  ve  sboru 
Církve  československé  husitské  ve  Voticích.  Asi 
třicítka  přítomných  se  účastnila  následné 
ekumenické bohoslužby, během které zazněly písně 
z Taizé, hudební vzpomínky na Petra Ebena a též 
mnohé přímluvy za lidi postižené zemětřesením na 
Haiti.  Jak  probíhala  NOK  v  Merklíně  popsal  Oto 
Tichý  ze  staršovského  sboru  ČCE:  “V  příjemně 
vytopeném  kostele  se  sešlo  několik  desítek  lidí. 
Úvodní slovo - Žalm 104 a krátké zamyšlení k němu 
- měl farář našeho sboru br. Jan Satke. Následoval 
nevšedně krásný hudební zážitek, klatovská skupina 
Zebedeus.  Čas  ubíhal  tak  rychle,  že  bylo  škoda 
končit.”  Tradičně  bohatý  program  připravila 
náboženská  obec  CČSH  v  pražském  Chrámu  sv. 
Mikuláše  na  Staroměstském  náměstí.  Během 
čtyřhodinového  koncertu  duchovní  hudby  se 
postupně  představili  Bohumír  Rabas  a  Irena 
Štěpánová hrou na varhany, Lumír Čmerda úvahou 
na téma O jménu, které všichni často vyslovujeme, 
soubor Geshem vedený Markem Šlechtou, pěvecký 
chrámový  sbor  Resonance  dirigovaný  pastorační 
asistentkou Mílou  Pospíšilovou,  taneční  škola  Jany 
Eriksson  Tomanové,  členové  pražských 
symfonických orchestrů, operní basista Radek Krejčí 
a  mezzosopranistka  Ilona  Slavíková  a  Happy  Day 
Quintet. Modlitební a evangelizační program zvolila 
komunita  Chemin  Neuf  ve  spolupráci  se  sborem 
Evangelické  církve  metodistické  v  Ječné  ulici. 
Bohatý  program,  kterého  se  zúčastnilo  mnoho 
mladých  lidí  a  rodin  s  dětmi,  sestával  z  chval, 
písniček, improvizovaných scének ze života, jak jej 
vidí  křesťané,  přítomní  mohli  také  shlédnout 
výstavu Martina Ralfa, který se také podělil  o své 
svědectví  života  s 
Kristem.  Kostely  a 
sbory se otevřely také 
v  Praze  6.  Diskuzi  k 
filmu  Evangelium  sv. 
Matouše  Piera  Paola 
Pasoliniho  a  projekci 
připravil sbor CČSH v 
Břevnově.  Dejvičtí 
evangelíci  měli 
“otevřeno”  od  17  do 
20  hodin  a  zájemci 

mohli  vyslechnout  zamyšlení  dr.  Zdeňka  Susy  na 
verš Lukášova evangelia “Vy jste toho svědky” (L 
24,  48)  Dr.  Susa  upozornil,  že  úsilí  o  jednotu  a 
svědectví  o  Kristu  musí  být  spojeno  s  pokáním, 
obrácením i ochotou k jednotě v pestrosti – různými 
cestami na vrcholek téže hory, kde všichni společně 
spočíváme  u  paty  kříže.  Varhanní  hudbou  tuto 
reflexi zarámoval kurátor sboru Pavel Prosek. Poté 

farář Petr Hudec a organizátorka večera Hana Volná 
seznámili �přespolní“ s historií sboru a s netradičními 
sborovými prostorami,  které vznikly  přebudováním 
suterénních  bytů.  Zájemci  si  mohli  prohlédnout 
výstavy v prostorách předsálí sboru věnované třem 
českým překladům Písma, které vyšly v roce 2009 a 
také shlédnout fotky z akcí křesťanských ekologů. K 
oběma  výstavám  následovaly  diskuze.  Na  konci 
večera  byla  představena  činnost  Diakonie  ČCE  v 
Praze Stodůlkách. V rámci Noci otevřených kostelů 
se  uskutečnil  také  koncert  kapely  AKANT  v 
pravoslavném  Chrámu  sv.  Cyrila  a  Metoděje  v 
Resslově  ulici  a  tradiční  studentská  ekumenická 
bohoslužba v kostelíku sv. Jana Křtitele Na Prádle. 

Modlitební setkání 
zástupců ústředí 
církví 
Sandra Zálabová
Novoroční  pracovní  tempo 
pozvolna nabírá Ekumenická rada 
církví  v  ČR.  Jednou  z 
pravidelných akcí v ekumenickém 

Foto: Noc otevřených kostelů v ČCE Dejvice

Foto: Modlitební setkání zástupců ústředí církví ERC v ECAV 
v ČR v Praze
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kalendáři je v této době modlitební setkání zástupců 
ústředí  členských 
církví ERC.
Letošní  podvečer  se 
konal 7. ledna 2010 v 
mrazivém,  ale  lidsky 
přívětivém  zázemí 
Luterovy  síně 
Evangelické  církve 
augsburského 
vyznání  V  Jirchářích. 
Po  společném  zpěvu 
písně Laudate omnes 
gentes  uvítal 
přítomné  hosty  farář 
Dušan  Tillinger,  člen 
Řídícího  výboru  ERC 
za  Evangelickou 

církev a. v., jeho kolegyně, farářka Jana Gregerová, 
poté pokračovala úvodní modlitbou. Hosté vyslechli 
čtení z Písma, nejprve ze 6. kapitoly starozákonní 
knihy 
proroka 
Izaiáše, poté 
epištolní 
čtení  z  listu 
apoštola 
Pavla 
Římanům. 
Milan  Kern, 
předseda 
Výkonného 
výboru 
Bratrské 
jednoty 
baptistů, 
posloužil 
kázáním  na 
text 
Lukášova 
evangelia  o  důležitosti  našeho  poslání,  o  odvaze 
toto poslání neodmítnout a o potřebě být dobrými 
svědky,  kteří  slyší  Boží  volání,  tak,  jak  to  učinil 
prorok Izaiáš.  Všechny texty  pro tento modlitební 
večer  byly  vybrány  z  brožury  pro  Alianční  týden 
modliteb 2010. Následovalo společné vyznání víry, 
zpěv  písní  z  ekumenického  zpěvníku,  přímluvné 
modlitby  a  modlitební  ztišení,  společná  Modlitba 
Páně a požehnání přítomným od Předsedy ERC v ČR 
Joela  Rumla,  synodního  seniora  ČCE.  Zúčastnění 
hosté byli nakonec pozváni k malému pohoštění do 
sborové  místnosti  luteránské  farnosti,  čímž  byl 
modlitební podvečer zakončen.

6. valné shromáždění ERC 
Sandra Zálabová

Dne 26. listopadu 2009 se v sídle Evangelické církve 
metodistické (Ječná 19, Praha 2) konalo 6. zasedání 
Valného shromáždění Ekumenické rady církví v ČR. 

Kromě  projednání  organizačních  věcí,  zpráv  z 
komisí,  revize  Stanov  ERC  a  schvalování 
hospodaření  ERC za  předchozí  rok  a rozpočtu na 
rok příští, byla hlavním bodem celodenního jednání 
volba nového Prezidia ERC na příští dva roky.

Z  11  kandidátů  byl  v  prvním  kole  nadpoloviční 
většinou  hlasů  zvolen  Předsedou  ERC  Mgr.  Joel 
Ruml,  synodní  senior  ČCE.  V  dalších  kolech  byli 

postupně dovoleni také 1. místopředseda ERC - Ing. 
Daniel Fajfr, MTh - od ledna 2010 současně i nový 
předseda  Rady  Církve  bratrské  a  ThMgr.  Dušan 
Hejbal,  biskup  Starokatolické  církve,  který  se  do 
Předsednictva ERC vrací po dvouleté přestávce.
Za  volbu  nového  Předsednictva  ERC  děkujeme 
všem delegátům 6. Valného shromáždění a čerstvě 
zvoleným  bratřím  přejeme  v  jejich  práci  pro 
Ekumenickou radu církví v ČR moudrost,  rozvahu, 
radost, zdraví a Boží požehnání a děkujeme, že na 
sebe tento závazek pro příští dva roky převzali!

Foto: Milan Kern, předseda Výkonného 
výboru BJB

Foto: Předsednictvo ERC - Daniel Fajfr, Joel Ruml a Dušan 
Hejbal

Foto: Dušan Tillinger, člen 
Řídícího výboru ERC za ECAV

Foto: Pavel Černý promlouvá k novému předsednictvu a 
vedoucí tajemnici ERC
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Modlitba za domov 2009
Zuzana Dvořáková

Další  ročník  ekumenického  setkání  Modlitba  za 
domov se uskutečnil v den státního svátku 28. října 
na hoře Říp a v jejím okolí.  Křesťanské církve se 
tentokrát sešly nejen proto, aby se společně modlili, 
ale také, aby se zavázaly ke konkrétní pomoci při 
péči o zemi, která je jejich domovem. 

V průběhu pořadu, který přenášela Česká televize, 
vyzývali  moderátoři  Martina  Kociánová  a  biskup 
Dušan  Hejbal  jednotlivé  církve  k  navázání 
partnerské  spolupráce  s  Místními  akčními 
skupinami.  To  jsou  skupiny  lidí,  neziskových 
organizací, obcí a dalších subjektů zasazující se ve 
svém  regionu  o  rozvoj  a  péči  o  danou  lokalitu, 
Zástupce  každé  z  církví  získal  losem  přidělenou 
jednu z Místních akčních skupin,  přislíbil  duchovní 
záštitu,  ale  i  praktickou  spolupráci.  Součástí 

Modlitby za domov byl také doprovodný program, 
při němž se na stáncích představily některé církevní 
organizace, které působí například v oblasti sociální, 
vzdělávací,  charitativní  nebo  ekologické.  Pro  děti 
byly připraveny hry a soutěže, na podiu se zpívalo, 
tančilo,  hrálo  se  divadlo.  V  průběhu  celého  dne 
zavěšovali  poutníci  na  "řípský"  kříž  balonky  s 
připevněnými  přímluvami  a  modlitbami,  v  závěru 
pořadu byly tyto přímluvy na baloncích vypuštěny k 
nebi.

Partnerství církví a Místních 
akčních skupin
Zuzana Dvořáková
U příležitosti Modlitby za domov 2009 přijaly církve 
duchovní záštitu nad Místními akčními skupinami. 
Zavázaly se tak k modlitební podpoře, ale i k 
partnerské spolupráci v dalších oblastech. 
Losem byla určena tato partnerství 

MAS CÍRKEV

MAS Říčansko Církev adventistů 
sedmého dne

MAS Střední Vsetínsko Pravoslavná církev v 
Českých zemích a na 
Slovensku

MAS Chance in Nature Bratrská jednota 
baptistů

MAS Přemyslovské 
Střední Čechy

Evangelická církev 
metodistická

MAS Karlštejnsko Českobratrská církev 
evangelická

MAS Vladař Jednota bratrská

MAS České Středohoří Církev bratrská

MAS Pošembeří Církev československá 
husitská

MAS Boskovicko plus Starokatolická církev v 
ČR

MAS Podlipansko Apoštolská církev

MAS Pošumaví Slezská církev 
evangelická 
augsburského vyznání

Foto: Modlitba za domov 2009, televizní přenos

Foto: Dětský program Modlitba za domov 2009

http://www.sceav.cz/
http://www.sceav.cz/
http://www.sceav.cz/
http://www.posumavi.jz.cz/
http://www.apostolskacirkev.cz/
http://www.podlipansko.cz/
http://www.starokatolici.cz/
http://www.starokatolici.cz/
http://www.masboskovickoplus.cz/
http://www.ccsh.cz/
http://www.ccsh.cz/
http://www.posemberi.cz/
http://www.cb.cz/
http://www.mascs.cz/
http://www.jbcr.info/
http://www.vladar.cz/
http://www.srcce.cz/
http://www.srcce.cz/
http://www.karlstejnskomas.cz/
http://www.umc.cz/
http://www.umc.cz/
http://www.premyslovci.cz/
http://www.premyslovci.cz/
http://www.bjb.cz/
http://www.bjb.cz/
http://www.chanceinnature.cz/
http://www.pravoslavnacirkev.cz/
http://www.pravoslavnacirkev.cz/
http://www.pravoslavnacirkev.cz/
http://www.strednivsetinsko.cz/
http://www.casd/
http://www.casd/
http://www.mas.ricansko.eu/
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MAS Lípa pro venkov roudnická farnost 
Římskokatolické církve

MAS Vyhlídka Evangelická církev 
augsburského vyznání

Setkání zástupců MAS 
Karlštejnsko o.s. a zástupců 
ČCE 
Joel Ruml
zdroj: www.srcce.cz     

Ve  čtvrtou  neděli  adventní  se  v  Radotíně  sešli 
zástupci  MAS  Karlštejnsko  o.s. 
(www.karlstejnskomas.cz)  a  zástupci  ČCE,  aby 
spolu zahájili spolupráci, která vznikla při televizním 
přenosu Modlitby za domov 28.října t.r.

Při  něm  si  každý  představitel  tehdy  přítomných 
Místních  akčních  skupin  (MAS)  vylosoval  jednu 
církev. Před očima televizních diváků si pak zástupci 
obou  společenství  slíbili,  že  se  v  průběhu  roku 
pokusí  rozvinout  spolupráci  tak,  aby  při  příštím 
televizním přenosu Modlitby za domov (28.10.2010) 
bylo  možno  podat  dobré svědectví.  ČCE  si  tehdy 
vylosoval  místopředseda  představenstva  MAS 
Karlštejnsko, pan Radomír Hanačík. 

Setkání  na  čtvrtou  neděli  adventní  bylo  nejen 
seznamovací,  ale  částečně  též  pracovní.  Přijeli  k 
němu  zástupci  MAS  –  Radomír  Hanačík  s 
manželkou,  Josef  Stehlík  a  Vojtěch  Štička;  za 
jednotlivé sbory církve, které se rozkládají na území 
MAS,  byli  přítomni  Lýdia  Mamulová  (FS  Radotín), 
Dagmar  ondříčková  (FS  Beroun),  Anna  Šourková 
(FS  Hořovice) 
a  Samuel 
Hejzlar  (FS 
Dobříš), 
jmenované 
doprovodili 
ještě sestra o-
ndříčková  st. 
a bratr  Michal 
Ulrich. 

Jednání  trvalo 
přes dvě a půl 

hodiny,  vyplněno  bylo  nejprve  obecnými 
informacemi  o  MAS  (vznik,  název,  působnost, 
program,  vztah  ke  státním  institucím,  fungování 
apod.).  V  druhé části  došlo  k  výměně názorů na 
možnou  spolupráci  v  daném  regionu.  Některé 
představy již spontánně mířily do konkrétní podoby, 
avšak  s  ohledem  na  všeobecně  proklamovanou 
chuť navázat na první setkání další schůzkou (má 
se konat  v první  polovině března v Dobříši),  byly 
konkrétní modely přesunuty na ni. K ní se rovněž 
váží přípravné úkoly, aby bylo možné lépe zaujímat 
stanoviska a odpovědně reagovat. Jedním z prvních 
úkolů je nutnost popsat na mapě území MAS oblasti 
obsluhované jednotlivými  sbory.  Od příští  schůzky 
se může očekávat více konkrétního také proto, že 
představitelé  i  členové  jednotlivých  sborů  jsou 
vyzváni  hledat  pozitivní  příklady  podobné 
spolupráce jinde a uvažovat o své účasti či iniciativě 
při společných projektech sloužících rozvoji venkova 
a kultuře života v něm.

Církev je tak pozvána vystupovat ze svého prostoru 
a mířit  přes své hranice k těm, se kterými žije  a 
může se s nimi i míjet. MAS očekává, že i po linii 
církve  lze  dobře  šířit  informace  o  tomto  projevu 
rozvoje  občanské  společnosti  jako  logickému 
projevu  soužití  zralých  a  odpovědných  lidských 
bytostí.  Zbývá  si  jen  přát,  aby  tato  zahájená 
spolupráce nesla dobré ovoce.

Stalo se 
Aleš Čejka

• 28. 10. se uskutečnil další ročník Modlitby za 
Domov 

• 21.11. byla  instalována nová synodní  rada 
Českobratrské  církve  evangelické  za  účasti 
tehdejšího předsedy ERC Pavla Černého

• 26.11. se konalo 6. valné shromáždění ERC 
• 3.12. se uskutečnilo v ČCE přípravné setkání 

na 2. ekumenický Kirchentag, který se bude 
konat 12. až 16. 5. 2010 v Mnichově

• 3.12. jednala  v  ERC  Komise  pro  sdělovací 
prostředky 

• 4.12. se konal 12. studijní den ERC na téma 
"Ekumenismus  v  ČR  a  jeho  budoucnost". 
Přednášeli Prof.  ThDr.  Pavel  Filipi,  Mgr. 
Martin  Vaňáč  a  Prof.  Franz  Segbers  z 
Německa. Zkrácená přednáška prof. Filipiho 
je  ke  stažení  zde: Foto: 12. studijní den ERC - řečníci

http://www.srcce.cz/
http://www.srcce.cz/
http://www.srcce.cz/
http://www.srcce.cz/
http://www.ecav.cz/
http://www.ecav.cz/
http://www.masvyhlidka.cz/
http://www.apha.cz/
http://www.apha.cz/
http://www.lipaprovenkov.cz/


 12                                                            V OBRAZE  o dění v ekumeně

http://www.ekumenickarada.cz/index.php?
setlang=1&ID=1592  

• 11.12. jednala  v  ERC 
Komise  pro 
mezináboženský dialog

• 12.12. pořádala  Komise 
pro  duchovní  péči  ve 
zdravotnických 
zařízeních  v  ERC  kulatý 
stůl    na téma  duchovní 
péče o nemocné 

• 14.12. jednala  v  ERC 
Komise  pro  duchovní 
péči  ve  zdravotnických 
zařízeních

• 16. 12. Aleš Čejka se za 
ERC  účastnil  slavení 
Chanuky  u  Izraelského  velvyslance  pana 
Yaakova Levy a paní Ellen Levy

• 18. 12. se setkal Řídící výbor ERC
• v  prosinci  ukončila  svůj  pracovní  poměr  v 

ERC Helena Pichová. Od ledna nastoupila na 
její místo na částečný úvazek Jana Fialková. 

• Od ledna připravuje Zuzana Dvořáková pro 
ERC  ekumenický  monitoring,  překlady   ze 
zahraničí  a  pokračuje  ve  vedení  projektu 
Modlitba za domov

• 1. 1. 2010 se konalo v kostele sv. Salvátora 
v  Anežském  klášteře  v  Praze Novoroční 
ekumenické bohoslužbné  shromáždění. 
Záznam  z  přímého  přenosu  ČT   můžete 
shlédnout  zde: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/20956
221481-novorocni-ekumenicka-bohosluzba-
v-anezskem-klastere/  

• 7. 1. se konalo v Lutherově síni  v ECAV v 
Praze  Modlitební  setkání  zástupců  ústředí 
církví 

• 20.  1.  se  uskutečnilo  v  ČCE  přípravné 
setkání na 2. ekumenický Kirchentag 2010

• 18. -  25.  1.  se  konal  Týden  modliteb  za 
jednotu křesťanů 

• 18. 1. se konalo ekumenické bohoslužebné 

shromáždění v kostele sv. Tomáše v Praze
• 18. 1. se konala v šesti 

městech a obcích Noc 
otevřených kostelů

• 21. - 22. 1. se v Míšni 
konalo  přípravné 
zasedání  na  Setkání 
křesťanů  střední  a 
východní Evropy, které 
se  uskuteční  v  rámci 
33.  evangelického 
Kirchetagu  1.  -  5.  6. 
2011  v  Drážďanech. 
Na zasedání byli  z ČR 
zástupci  ČCE,  SCEAV, 
CČSH a ERC  

• 4. 2. jednala  v  ERC 
Komise pro sdělovací prostředky 

• 8.  2.  jednala  Komise  pro  ekumenismus  a 
směřování ERC

Z ekumenického kalendáře
• 15. 2. Komise ERC pro duchovní péči ve 

zdravotnických zařízeních
• 22. 2. Modlitba za domov - přípravný tým
• 26. 2. Termín přihlášek na 2. ekumenický 

Kirchentag v Mnichově
• 8. 3.   Přípravný tým Kirchentag 2010
• 8. 4.   Komise ERC pro sdělovací prostředky
• 14. 4. Řídící výbor ERC
• 30. 4. Komise ERC pro mezináboženský 

dialog
• 12. - 16. 5.  se koná 2. ekumenický 

Kirchentag v Mnichově
• 3. 6.  Komise ERC pro sdělovací prostředky
• 16. 6. Řídící výbor ERC a ekumenické 

grilování
• 18. 6. Komise ERC pro mezináboženský 

dialog    
Další informace najdete v ekumenickém 

kalendáři na:  
www.ekumenickarada.cz 

Foto: Noc otevřených kostelů v čajovně v Evangelické 
církvi metodistické v Plzni Lochotíně

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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