
Týden modliteb za jednotu křesťanů 
 
Už více než sto let se ve světě rozvíjí ekumenické hnutí. Jde o vzájemné poznávání, 
spolupráci a sbližování křesťanských církví. V roce 1918 tak například vznikla Českobratrská 
církev evangelická, když došlo v našich zemích dokonce ke spojení církví luterské a helvetské 
konfese. 

Od 60. let 20. století, od II. Vatikánského koncilu, nabral ekumenismus obrátky i 
v římskokatolické církvi. Představitelé jednotlivých církví už ty odjinud nepovažují za kacíře, 
heretiky a kandidáty na smažení v pekle. Zmizel zákaz pro katolíky účastnit se evangelických 
bohoslužeb. Otevřela se cesta k tomu, aby se křesťané z různých církví navzájem poznávali, 
přijímali s respektem a taky se od sebe navzájem učili. Katolíci od protestantů například 
vztahu k Písmu, evangelíci třeba zas objevují některé prvky duchovního života a liturgie.  

Od roku 1908 existuje také celosvětový Týden modliteb za jednotu křesťanů. Jeho 
tradičním termínem je 18.–25. leden (od někdejšího svátku sv. Petra do svátku Obrácení sv. 
Pavla). Každý rok v lednu se tak konají ve městech a obcích ekumenické bohoslužby, při 
kterých se scházejí křesťané ze všech církví působících v tom místě, aby společně naslouchali 
slovu Božímu a společně se modlili – za vzájemnou jednotu i za tento svět. 

Cílem není spojit hned stávající církve do jedné organizace nebo popírat věroučné 
rozdíly a vzdávat se vlastní identity. Myšlenka ekumenismu i tohoto týdne vychází 
z hlubokého přesvědčení, že především jsme všichni křesťané, máme jednoho Otce 
v nebesích, ke kterému se modlíme, a jednoho Pána, kterého se snažíme následovat. Když 
Ježíš odcházel k Otci, modlil se za svoje učedníky, „aby všichni byli jedno, aby tak svět 
uvěřil“ . Vzájemná nenávist, předsudky a pohrdání mezi křesťany různých vyznání nejsou 
dobrým svědectvím tomuto světu. Docela právem si lidé můžou říkat: Co nám budou 
křesťané vykládat o lásce k bližnímu, když sami mezi sebou si nemůžou přijít na jméno. 

Základem naší víry – ať už římskokatolické nebo českobratrské evangelické – je 
evangelium Ježíše Krista. A v Bibli a v katechismu katolické ani evangelické církve nestojí, 
že „luteráni sú neznabozi“ nebo že „sa nemáme paktovať s katolíkama“.  A tak to, co leckdy 
zůstává mezi námi, jsou staleté předsudky, vzájemné urážky, neznalost – a taky pýcha. 

Dnes už spolu katolíci a evangelíci chodí do školy, znají se z práce i z hospody, 
existuje spousta smíšených manželství a na pohřby si v drtivé většině taky chodíme. A tak se 
snad už můžeme odvážit i toho, abychom se společně potkali při bohoslužbách a spolu se 
modlili. 

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v lednu 2012 se proto bude konat 
v evangelickém kostele v Liptále ekumenická bohoslužba slova. Sejít by se při ní měli katolíci 
i evangelíci ze Všeminy a Liptálu. Sloužit budou společně všeminský farář František Kuběna 
a farářka z Jasenné Radka Včelná.  Po bohoslužbách jsou pak všichni zváni na faru, kde u 
čaje, vdolků a slivovice (určitě bude zima) můžeme posedět a popovídat. 

Staršovstvo našeho sboru zve všechny srdečně k těmto bohoslužbám. Trochu 
s obavami, protože si uvědomujeme, že tu dosud nic takového nebylo a že na obou stranách 
jsou předsudky dost silné. Ale taky s vírou, že v Božích očích je dobré snažit se k sobě hledat 
cestu. A s nadějí, že když to funguje jinde, půjde to i v Liptále. 

A tak ve čtvrtek 19. ledna 2012 v 17 hodin do evangelického kostela na 
ekumenickou bohoslužbu přijďte. Pravnoučatům pak můžete vyprávět, že jste byli u toho, 
když byla v Liptále poprvé.         

 R. Včelná 


