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ČÍSLO 87        ZÁŘÍ 2018

Alfa a Omega Zpravodaj Farního sboru
Českobratrské církve evangelické
v Praze 5 - Smíchově

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou 
pravicí, svou svatou paží! (Ž 98,1)

V  jistém smyslu to tento rok bude nová píseň také pro náš sbor. Začátkem 
školního roku začnou ve sboru vypomáhat Carlos ze Španělska a  Sina 
z Německa, kteří budou bydlet ve sborovém domě. Ve sborové kanceláři, která se 
bude stěhovat do sborového domu, nadále potkáte Bena Rolla. Biblické hodiny 
budou tematické a  inspirací budou jednotlivá klíčová biblická slova. Vánoce 
a Velikonoce budou ve znamení Lukášova evangelia, které poslední čtyři roky 
téměř nezaznělo. Zanedlouho budou spuštěny nové webové stránky. Hodiny 
náboženství pro děti po odchodu Zuzky Švihelové povedu já a chystá se užší 
spolupráce s klimentským sborem a farářem Davidem Balcarem.
 Novými budeme nakonec my všichni sami pro sebe, jedni pro druhé 
a druzí pro nás. Buďme této novosti v druhých otevřeni a nechme také samy 
sebe překvapit vlastní novostí. Vždyť tohle více nebo méně známe. Setkání 
s Boží milostí nás rozvazuje směrem k novému. Zaťaté vztahy otevřít, zamotané 
nitro rozmotat, slabou vůli ošetřit odpuštěním.
 Pokusit se zpívat novou píseň je cesta, která pamatuje také písně staré. 
Navazuje, pamatuje, rozumí, a  proto v  pokoře vstupuje do nového prostoru. 
Tak nám nakonec vychází Bůh naproti. Vždy jako někdo nový a  překvapivý, 
ale zároveň intimně blízký jako starý přítel, kterého přece někde hluboko 
rozeznáme.
 Ať je nám tedy vše to nové v nás i druhých, co nás čeká v příštím roce, 
požehnáním.

 Maroš Klačko

Úvodník
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zářijové číslo sborového časopisu je útlejší, než jak jsme zvyklí – možná je 
to jeden ze stínů horkého léta. Úvodník dodal už opět bratr farář po svém 
návratu ze Svaté země. Vděčnost a  obdiv patří sestře Žofii Vobrové, která 
přesto, že minulý měsíc podstoupila těžkou operaci, dodala hned dva 
články – v  jednom se obrací o čtvrt roku zpátky, ve druhém o celé století. 
Přejeme jí brzké a trvalé uzdravení.

 Určitě hluboce nás zaujme a  osloví rozhovor s  bratrem Jendou 
Jelínkem, který nás bez patosu a beze stopy bolestínství nechá nahlédnout 
do osudu, jaký si málokdo z  nás umí byť jen představit. Rozhovor vedla 
Ester Kopecká. Na závěr je, kromě trochu černé anekdůtky, připojena úvaha 
o svornosti.

 red.

Vážení čtenáři!

Naše biblické hodiny na konci jara
V době studijního pobytu našeho bratra faráře v Izraeli se na naší kazatelně 
za ty tři měsíce vystřídalo hodně kazatelů, ale biblické hodiny si ponechala ve 
svých rukou administrátorka, sestra farářka Vendula Glancová. Tato setkání 
byla stále klasickými biblickými hodinami, ale přece jen byly poznamenané 
jinou zkušeností. Sestra Glancová totiž působí nejen jako farářka ve 
Hvozdnici, ale také jako vězeňská kaplanka v  Příbrami. Díky tomu jsme 
mohli některé biblické pojmy nahlédnout z jiného úhlu.

 Jedním příběhem, nad kterým jsme se zamýšleli, byl Davidův hřích 
a pokání v příběhu o králi Davidovi, Bat-šebě, Urijáši Chetejském a Nátanovi. 

O vině, lítosti a odpuštění mluvil příběh o „marnotratném“ synovi. Ukazují 
podobenství jen na vzorová jednání lidí? Nenajdeme obraz nás samotných 
v  jednání (třebaže ne jen kriminálním) u některého z obou bratří? Jaké je 
správné řešení „zápletky“ v tomto podobenství? K tomu, že u postavy otce 
nejde o  ukázku chování kteréhokoli otce, jsme se dopracovali až v  závěru 
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rozhovoru. Takto jedná jen náš Otec nebeský, který nám přichází vstříc 
dříve, než jsme svoji lítost mohli vyjádřit. Proto naši předchůdci do profilace 
na čelní zdi našeho kostela vpravo vepsali pro nás jako připomínku biblický 
verš: Vstana, půjdu k Otci svému… (L 15,18).

 Ženský přístup vložila sestra farářka do zamyšlení nad manželským 
konfliktem mezi Davidem a  jeho ženou Míkal. Je to událost, kdy truhla 
úmluvy je slavnostně přinášena do Jeruzaléma a  kdy David v  doprovodu 
lidu a  otrokyň tančí radostně před truhlou. Míkal byla za svůj pro ženu 
nepatřičný vstup do diskuse potrestána, David za své vystoupení uprostřed 
lidu a otrokyň oslaven. 

 Biblická hodina v  předvečer svatodušních svátků byla zaměřena 
na výklad pojmu Boží trojice, tak jak jej sestra Glancová předkládá svým 
konfirmandům. Na tuto biblickou biblickou hodinu jsme se dostavili do 
SeniorCentra Klamovka, tentokrát se ale omluvil bratr emeritní senior Pavel 
Smetana, který se těchto biblických hodin obvykle účastní. Doufáme, že 
se tam s  ním sejdeme opět na podzim. Těšíme se ale také na další úterní 
odpolední setkávání s  naším bratrem farářem Klačkem a  děkujeme sestře 
Glancové za přítomnost nejen při setkáních na biblických hodinách.  

 Žofie Vobrová

Zveme vás na setkání 
s autory projektu 
rekonstrukce interiéru 
našeho kostela „Od vize 
k projektové dokumentaci“, 
které se uskuteční v neděli 
7. 10. - čas bude upřesněn během září.

Tip na neděli 7. října
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Honzu Jelínka mnozí znají pod přezdívkou Jelen. Jsme zvyklí ho potkávat 
pravidelně při bohoslužbách a  jeho nepřítomnosti si každý snadno 
všimne. Kromě smíchovského sboru navštěvoval Jelen řadu pražských 
sborů i  jejich sdružení mládeže, přednášky na Evangelické teologické 
fakultě, byl aktivní v církvi, hrál divadlo… 

Jelene, pravidelně Tě vídáme v  neděli v  kostele na Smíchově, kde jsi členem 
sboru. Tvoje rodina tady má kořeny? 

Rodiče původně do smíchovského sboru nepatřili. Táta byl členem Jednoty 
bratrské a  jeho sestra Irena Kuželová byla farářka Jednoty. Máma byla 
nepraktikující katolička. Já jsem byl spolu s  bratranci pokřtěn posledním 
biskupem Jednoty před jejím rozdělením. Kvůli některým neshodám mámy 
a  tety Ireny jsem ale zhruba od svých šesti let chodil na náboženství na 
Smíchov, kde jsem později byl také konfirmován. Bratr farář Voříšek, který 
tam byl tehdy poměrně nový, hledal nové mladší lidi do staršovstva, a tak se 
zeptal mámy, jestli nechce vstoupit do ČCE a kandidovat do staršovstva. Táta 
zůstal členem Jednoty celý život. 

Téměř celý Tvůj život je tak spojený s ČCE a já jsem Tě dříve potkávala v různých 
pražských sborech a  sdruženích a  při různých mládežnických setkáních. Do 
jakých sborů jsi měl možnost zavítat, co Tě tam táhlo či oslovovalo? 

Řekl bych, že v pražských sborech je obvyklé, když lidé chodí kromě mládeže 
svého sboru i do jiných sdružení mládeže. Kromě Smíchova jsem několik let 
navštěvoval branickou mládež, ze které se postupně vyvinula „stářež“ a dosud 
se jednou měsíčně scházíme. Také jsem pravidelně chodil k  Salvátoru, za 
což tak trochu může můj spolužák z vejšky, který kdysi dělal vychovatele na 
internátu konzervatoře Jana Deyla pro zrakově postižené. Požádal mě, jestli 
bych mu mohl zkopírovat nahraný vzkaz od žákyně, kterou byla tehdy 13letá 
Pavla Šuranská. Její básně měly už tehdy nesmírnou hloubku. Později jsme 
se s Pavlou potkali i osobně. Ačkoli pocházela z katolické rodiny, inklinovala 
spíš k evangelictví. Tehdy jsem ještě chodil bez berlí, a tak jsem jí nabídl, že ji 
budu každou neděli vodit do kostela k Martinu ve zdi. Tam jsme se potkali se 
Sváťou Karáskem a následně začali chodit do salvátorské mládeže. S mámou 
jsme tam občas chodili i na bohoslužby. 

Rozhovor s Jelenem
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Když se u nás v práci v roce 2001 propouštělo a mně zkrátili úvazek na polovinu, 
ptal jsem se mezi jiným i Sváti Karáska, jestli by nevěděl o nějaké práci pro mě. 
Říkal, že by potřeboval nějakého katechetu, někoho, kdo by učil konfirmandy. 
Já jsem ale neměl žádné teologické vzdělání, a tak jsme zjišťovali možnosti. 
Evangelická církev pojem katecheta tehdy neznala a  jediná možnost byla 
financovat takového člověka ze sborových peněz. Mezitím jsem ale dostal 
plný invalidní důchod, takže problém peněz byl vyřešen. Sváťa mi poradil, 
co bych měl s konfirmandy probírat, a doporučil mi knihu Kázání na hoře 
od Daniela Ženatého. Vždy před výukou konfirmandů jsem si v bibli přečetl 
daný text, zavzpomínal, co nám k tomu říkal bratr farář Voříšek, napsal jsem 
si přípravu a pak jsem se ještě podíval, jestli o tom Ženatý nepíše něco jiného. 
Pociťuji velkou vděčnost bratru faráři Voříškovi za to, co nás naučil a z čeho 
jsem mohl čerpat, a zároveň knihu Daniela Ženatého vnímám jako nesmírně 
důležitou, protože je v ní podle mne popsána podstata křesťanství. 

Kromě toho jsem ještě občas navštěvoval například mládež v  Nuslích, 
Vršovicích a  další místa. Ale asi rok před tím, než jsem učil salvátorské 
konfirmandy, jsem chodil ještě do jedné neevangelické církve. Jednou jsem 
se ocitl před rotundou Nalezení sv. Kříže v ulici Karolíny Světlé. Bylo úterý, 
slyšel jsem zpěv a  viděl, že se uvnitř svítí. Zrovna probíhala mše, které 
starokatolíci říkají eucharistická slavnost. Bylo po kázání a v malém prostoru 
se všichni zdravili pozdravením pokoje, po kterém následovalo přijímání 
eucharistie. Nevěděl jsem, jestli jako evangelík mohu jít u  starokatolíků 
k přijímání, ale člověk, který seděl vedle mě, mi řekl, že to nevadí. Tak jsem 
šel. Po bohoslužbách jsem se na to ještě ptal biskupa Hejbala, který mi řekl: 
„To není pro katolíky nebo evangelíky, to je prostě pro všechny.“ Líbilo se 
mi tam, a tak jsem tam začal chodit pravidelně. Po eucharistické slavnosti 
byla ještě biblická hodina v prostoru Komunia. Každé první úterý v měsíci 
zvali na eucharistickou slavnost hosta z jiné denominace a první ekumenický 
host, kterého jsem tam zažil, byl profesor Jan Heller. 

Zmiňuješ pana profesora Hellera, který neodmyslitelně patří k  Evangelické 
teologické fakultě. Jestli se nemýlím, navštěvoval jsi na ETF přednášky, účastnil 
se kurzů a  vždy ses o  teologii zajímal. Neuvažoval jsi někdy o  tom, že bys 
teologii studoval? 

Jistěže uvažoval, maturoval jsem však v roce 1987 a v té době se mi nezdálo 
vhodné hlásit se na fakultu, když jsem necítil povolání k  tomu, abych byl 
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farářem. Tehdy bylo ke studiu ETF potřeba doporučení sboru a mně se zdálo 
nemorální si to za těch okolností zařizovat. Studoval jsem tedy zemědělské 
meliorace na Vysoké škole zemědělské. Listopad roku 1989 mě zastihl ve 
třeťáku, kdy jsme se v rámci studentských diskusí potkali i s Miroslavem Tylem, 
který studoval tutéž školu a v roce 1968 se podílel na vedení studentských 
protestů. Miroslav Tyl chtěl současně se zemědělkou studovat filozofii. 
Soudruzi prý nechápali, jak může někdo studovat dva tak rozdílné obory. 
On se tehdy zeptal: „Proč tady máte napsáno vysoká škola? K čemu je vysoká 
škola? Je tu proto, aby připravila člověka na jeho budoucí zaměstnání, nebo je 
od toho, aby se spolupodílela na formování osobnosti člověka?“ Tyl říkal, že 
se kloní k tomu druhému. A já taky. Na vysokých školách se neplatilo školné, 
a  tak jsem logicky vyvozoval, že jsou přednášky přístupné veřejnosti. Tím 
jsem se řídil a v duchu toho pravidla se rozhodl začít navštěvovat přednášky 
psychologie Pavla Říčana na ETF. Už na zemědělce jsem chodil na přednášky 
psychologie, a tak jsem znovu slyšel o Sigmundu Freudovi, Eriku Eriksonovi 
a  Carlu Gustavu Jungovi, i  když trochu jinak, než předtím na zemědělce. 
Dále jsem navštěvoval hlavně přednášky Milana Balabána a měl jsem štěstí 
také na přednášky Jana Štefana. Štefan se mě před pár lety ptal na totéž, co Ty, 
jestli bych nechtěl studovat teologii. Odpověděl jsem mu: „Nechtěl a důvod 
najdeš v tom, co sám říkáváš studentům, že studiu teologie se musí člověk 
věnovat naplno. A to já bych nedokázal.“ 

Vztah k  Bohu a  víra v  něj se někdy v  průběhu života člověka mění, leckdy 
v  souvislosti například s  nemocí či jinou závažnou životní změnou. Vnímal 
jsi někdy, že tvoje onemocnění nějak ovlivnilo tvou víru, její pojetí či vztah 
k Bohu? 

To, že mám roztroušenou sklerózu, jsem se dozvěděl v  roce 1992. Do 
nemocnice jsem si s sebou tehdy vzal bibli a Kostnické jiskry 6/92. V bibli 
jsem si začal číst Joba a  myslel jsem si, že děsně rozumím tomu, jak Job 
zlořečí dnu, kdy byl zplozen. Naštěstí jsem si vzal i ty Kostry, kde byl na první 
straně článek Sváti Karáska Křesťan v extrémní životní zátěži. Ten článek mě 
nakopnul a pochopil jsem z něj, že tady nejsou všichni kvůli mně, ale já jsem 
tu pro ty druhé. Modlil jsem se: „Pane Bože, Ty víš, do jakýho srabu jsem se 
dostal a jak rád bych z toho ven. Ale jestli máš se mnou jiný plány, tak se děj 
Tvoje vůle.“ Asi ne hned, ale zjistil jsem, že ta nemoc je pro mě obrovským 
darem. Dává mi totiž svobodu, a to tu největší – totiž svobodu od strachu 
o sebe samotného. 
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Zásadní pro mě byla také Komenského kniha Praxis pietatis, kde v kapitole 
V  nemoci a  v  umírání píše, že my křesťané víme, odkud nemoc přichází. 
Nemoc je prý Božím trestem. Domnívám se, že Komenský pojem trest 
vnímá spíš jako napomenutí: „Člověče, zamysli se nad sebou. Jsi si jistý, že to, 
co děláš, je v pořádku? Nechceš něco změnit?“ Moje víra ale není založená na 
sebezpytování a sebeobviňování. V otázce, co je podstatné, vycházím z toho, 
jak stará Jednota bratrská členila na věci podstatné, služebné a případné. Ty 
věci podstatné jsou: víra, naděje a láska. A na nich chci stavět. Taky nemohu 
nevzpomenout jedno kázání Iva Mareše, ve kterém řekl, že křesťané nemusí 
být specialisté na morálku a  mravnost, tedy etiku, ale mají být odborníky 
na radost. Domnívám se, že z těch podstatných věcí – víry, naděje a lásky – 
radost vyrůstá. Ne zábava, to je jen nouzová náhražka, ale skutečná radost, 
která člověku umožňuje budit se ráno s úsměvem na rtech. 

 Ptala se Ester Kopecká

Smíchovský sbor a 100 let ČCE
Smíchovský českobratrský evangelický sbor si ve svém výčtu významných 
výročí rok ustavení ČCE v roce 1918 nijak zvlášť nepřipomíná. V  té době 
ani jako sbor nevystupoval, na Smíchově ale existovaly dvě kazatelské 
stanice, jedna sboru reformovaného u Klimenta, druhá patřila k luterskému 
sboru u Salvátora. Přesto najdeme v knize Památník Českobratrské církve 
evangelické od Františka Bednáře (vydána 1924) na straně 149 tuto zajímavou 
poznámku:

 „Sbor smíchovský jest důležitý v dějinách českobratrské církve tím, 
že ještě před spojením obou církví bylo dosaženo v nově založené kazatelské 
stanici spolupráce obou církví a byla slavena společná sv. večeře Páně.“ 

 Nahlédneme-li do historie našeho sboru (např. do Pamětní knihy), 
bude se nám zdát, že ke spolupráci obou církví došlo vlastně jen náhodou. 
V  nově postavené škole Na Zatlance si evangelíci z  kazatelské stanice 
helvetského sboru u Klimenta předem vyjednali používání jedné místnosti – 
kaple – pro své bohoslužby. Luteráni z kazatelské stanice od Salvátora, kteří 
také žádali městskou radu o  místo pro bohoslužby, byli odkázáni, aby se 
domluvili s evangelíky od Klimenta. To se stalo, a tak se společné bohoslužby 
konaly Na Zatlance už od roku 1916. 
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 Nebylo však nikterak náhodné, že se evangelíci na Smíchově tak 
snadno domluvili. Obě kazatelské stanice byly totiž stále součástí svých 
sborů  – klimentského (HV) a  salvátorského (AV), a  právě zde se konaly 
konečné přípravy na spojení evangelíků obou denominací, kteří se hlásili 
k české reformaci, byli však od doby tolerančního patentu uměle rozděleni do 
dvou církví a ani jejich snahy o změnu kolem roku 1848 nedošly uplatnění. 

 Tyto snahy pokračovaly s nadějí na dosažení sjednocení ještě ke konci 
19. století. Na pozvánce na ustavující schůzi Kostnické jednoty (tehdy Jednoty 
kostnické) v roce 1903 v Praze jsou podpisy obou farářů, Dr.  Josefa Součka 
(od Klimenta) a Dr. Ferdinanda Hrejsy (od Salvátora). Tato jména nalezneme 
i  na dalších dokumentech mezi ostatními významnými osobnostmi obou 
církví, které se příprav účastnily.

 V květnu 1917 se na faře u Klimenta konala porada představitelů obou 
církví. V červenci bylo farním úřadům a staršovstvům českých evangelických 
sborů v Čechách a na Moravě zasláno tištěné memorandum s návrhem na 
nové uspořádání spojené české církve. „Žádáme vás bratrsky, byste je pročtli, 
uvážili, ve svých schůzích presbyterských, event. zástupitelských projednali 
a  podepsanému komitétu laskavě oznámili, zdali s  tímto memorandem 
souhlasíte a k požadavkům v něm vysloveným se hlásíte.“ (Na průvodním 
dopise byli podepsáni Hrejsa, Souček, Boháč, na konci tištěného memoranda 
bylo dalších 14 známých jmen.)

 Celý rok 1918 byl pak ve znamení tzv. sjednocovacích shromáždění 
v různých sborech v Čechách a na Moravě, tak jak je vypočítal ve své knize 
Za prapor s kalichem Stanislav Klíma. 

 Na Smíchově se o  Velikonocích toho roku konalo společné 
shromáždění kazatelských stanic salvátorského a  klimentského sboru se 
společnou večeří Páně. Tuto událost zmiňuje v kronice sboru také kronikář 
Josef Pospíšil. Ale zajímavý detail jsme našli v podkladech pro kroniku. Večeři 
Páně tehdy vysluhoval salvátorský vikář Josef Hromádka (pozdější profesor 
J. L. Hromádka). Při podávání chleba a kalicha prý na malý okamžik zaváhal 
– pak (třebaže „luterán“) pokračoval po helvetském způsobu: chléb i kalich 
každému komunikantovi do ruky. 

 Ihned po prohlášení Československé republiky 28. října 1918 svolal 
Ústřední výbor českých evangelíků generální sněm českých evangelických 
církví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na dny 17. a 18. prosince do Prahy, 
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do Smetanova sálu Obecního domu pražského. Generální sněm v  závěru 
zvolil 9členný ústavní odbor s právem kooptace, který by zpracoval v době 
nejkratší návrh na nové církevní zřízení. 

 Smíchov se při územní reorganizaci sborů stal oficiálně kazatelskou 
stanicí salvátorského sboru ČCE. V nově ustavené církvi ČCE pak byl prvním 
synodním seniorem zvolen klimentský farář Dr. Josef Souček, náměstkem 
salvátorský farář Dr. Ferdinand Hrejsa. 

 Žofie Vobrová

Slovo o svornosti
Ve virtuálním rozhovoru minulé Alfy vyslovuje sám náš Kostel přání, aby nás 
nerozděloval a abychom kvůli němu dokázali být svorni při svém díle, jak se 
zpívá v té naší písničce Jak rozkošné a milé. To mi hned připomnělo, jak kdysi 
dávno, koncem minulého tisíciletí, jsme seděli na terase venkovské šlesvické 
fary v Husumském okrese a uprostřed příjemných rozprav se zanotoval právě 
tenhle starý německý lidový nápěv, s textem víceméně shodným. Většina ho 
znala německy, já zpíval česky, a jeden starší bratr, rodák z ostrova Amrum, 
zpíval severofrísky. Ach, jaká to byla sladká svornost v rozmanitosti!

 Letos v srpnu jsme si připomněli tu všenárodní svornost po okupaci, 
kdy nebylo nic nesamozřejmého nejen nasadit, ale i položit život ve jménu 
svobody, kterou nám tanky přijely vzít. Tuhletu svornost v touze po svobodě 
po letech zažili studenti, tehdy naše děti, v  listopadu  1989. Tehdy poprvé 
okusili svobodu a zjistili, že už si bez ní neumí život představit

 Teď tu mám však vzpomínku další. Svého času jsem svým studentům 
různých oborových skupin zadal otázku, jak znělo motto Velké francouzské 
revoluce, jež známe jako „volnost, rovnost, bratrství“. (V originále to je „liberté, 
egalité, fraternité“ a místo volnosti by možná přesnější byla svoboda; ale tak, 
jak to přeložili již naši obrozenští předkové, to zní rytmičtěji a  úderněji.) 
Pozoruhodné je, že v každé skupině o velikosti 10 až 20 studentů se našli 
alespoň dva tři (někdy i víc), kteří vynechali volnost, tedy svobodu (liberté), 
a  nahradili ji právě  – svorností! (A  pro zajímavost  – zhruba v  polovině 
těchto případů se na první místo přesunula „rovnost“.) Pokud tento výsledek 
v někom budí pochybnost, doporučuji toto heslo zadat třeba do googlu – 
podobnost bude nápadná.
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 Tyhlety zmatky samozřejmě pramení hlavně z toho, že si pěkně znějící 
heslo „volnost, rovnost, bratrství“ pamatujeme mechanicky jako celek, takže 
nějaká ta chybička se vloudí – vždyť ta svornost začíná jako svoboda a končí 
jako volnost. Má ale svornost blízko ke svobodě obsahově? V hesle Liberté, 
egalité, fraternité je shrnut program Velké francouzské revoluce a  je to 
program demokratický. Demokracie značí občanskou svobodu; k občanství 
patří i rovnost před zákonem. Bratrství zde chápeme jako humanitu; a jak řekl 
Masaryk v České otázce, humanita je jen novější název pro lásku k bližnímu. 
Rádo se zdůrazňuje, že požadavek svobody a rovnosti si protiřečí; ale není 
to tak, pokud náš rozlet volnosti a svobody brzdí závazek lásky k bližnímu. 
K svornosti potřebujeme nějaký popud zvenčí – například ohrožení svobody 
či dokonce národní existence. My věřící doufáme, že to může být také 
„v srdcích jeden duch“. Ten svatý.

 Jan Horálek

Srdečně vás zveme na rodinnou neděli 16.  9.  , 
kdy budeme společně s  našimi bratry a  sestrami 
z  hvozdnického sboru slavit díkůvzdání za úrodu, 
připravíme společné pohoštění a  poslechneme si 
vyprávění našeho bratra faráře o  jeho zážitcích 
z izraelského pobytu.

Pozvánka na neděli 16. září
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA POBYT V RODINNÉM 
PENZIONU V  CHORVATSKÉM OMIŠI 
S  DUCHOVNÍM PROGRAMEM – TERMÍN 
16. 9. – 26. 9. – bližší info u br. faráře

Last minute - poslední dvě volná místa!
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Jedna povodňová
Protrhne se hráz a  voda rychle zaplavuje přilehlou vesničku. Všichni 
už jsou pryč, jenom farář stojí na věži kostela a modlí se. Přijede k němu 
člun požárníků: „Pojďte, otče, odvezeme vás.“ „Ne, já tady zůstanu, Ježíš 
mě zachrání.“ Člun tedy odjede. Voda už dosahuje až nahoru na věž, tam 
stojí farář, drží se kříže a modlí se. Přijede k němu loď domobrany: „Pojďte, 
otče, odvezeme vás.“ „Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání.“ Loď odjede. 
Vesnice je už skoro celá zatopená, z vody kouká jen farářova hlava. Přiletí 
helikoptéra: „Pojďte, otče, hodíme vám lano.“ „Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě 
zachrání.“ Helikoptéra odletí a farář se utopí. Potom v nebi potká Ježíše a ptá 
se ho: „Proč jsi mě nezachránil?“ „Co bys ještě chtěl? Vždyť jsem ti poslal dvě 
lodě a helikoptéru!“


