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říká ekonom  
Tomáš Sedláček 

Jediné, čeho máme nedostatek, 
je nedostatek samotný 

Salman Rushdie v knize Zběsilost 
předloţil následující úvahu: veškerý 
hřích spočívá v nepřiměřenosti. Aristo-
teles k tomuto píše, ţe kaţdá vlastnost 
(i dobrá), je-li vyvedena do extrému, 
stává se škodlivou. A tak přesilné 
lásce hrozí dusivá ţárlivost, ze zdra-
vé péče o sebe se můţe stát nesne-
sitelná sobeckost, kdy vše kromě mne 
a mých zájmů ztrácí legitimitu. Proto 
je Aristoteles často nazýván filosofem 
zlaté střední cesty. Jediná vlastnost, 
píše Aristoteles, kterou nelze nikterak 
vyvést do extrémů ani přehnat, je 
přiměřenost. Právě přiměřenosti se 
nám však nedostává, v poslední 
době jsme byli příliš pokoušeni bo-
hatstvím, tak jako byl Ikaros pokou-
šen touhou vzletět aţ ke slunci.  

Ovšem i nepřiměřenost má 
své hranice. Můţete například ne-
přiměřeně jíst, ale v jednu chvíli bu-
dete sytí, posléze aţ bolestivě přesy-
ceni. Naše společnost hladem netr-
pí, musí ale řešit jiný problém — jak 
pohostit sytého? Výmluvné je rčení, 
které se pouţívá na Slovensku, kdyţ 
vám hostitel nabízí další pochutinu, 
ale vy uţ „nemůţete―: Oko by jedlo, 
ale břicho už je přeplněné. I ve sta-
rověkém Římě bohatství a chuť pře-
vyšovaly kapacitu břicha a konflikt 
mezi hladovým okem a fyzicky pře-
syceným ţaludkem vyřešili pověst-
ným pírkem. To je v naší společnosti 
povaţováno za neestetické a vyhradili 
jsme dané chování jen pro bulimiky 
(kteří konsistentně ţijí ve schizofrenii 
mezi ideálem boţské nadspotřeby 
a ideálem kultu boţsky štíhlého těla). 

Zatímco podstatná část světa 
hladoví, problémem naší civilizace je, 
jak se najíst a přitom se nenajíst. Vy-
mýšlíme odtučněnou smetanu, máslo 
bez másla. Odstraňujeme ze svých 
pokrmů tu nejvýţivnější část. A to je-
nom kvůli tomu, abychom mohli zbě-
sile a donekonečna jíst. (V předešlých 
kulturách, kde dominantní charak-
teristikou byl skutečný nedostatek, 
se za nejcennější části masa pova-
ţoval tuk a lůj, zatímco libové maso 
se házelo psům.) Proč neumíme být 
ve svém přebytku přiměření? Proč si 
neumíme místo koňské dávky odtuč-
něné smetany dát pár kapek smeta-
ny pravé, tučné? Čím více toho má-
me, tím více toho chceme, jako by 



Javornický evangelík 

3 

spotřeba byla drogou. 
Moţná jsme si myslili (a zní to 

skutečně intuitivně), ţe čím více to-
ho budeme mít, tím méně toho bu-
deme potřebovat. Čím více věcí 
přechází z mnoţiny potřebuji mít do 
mnoţiny mám, tím více by se mnoţi-
na potřebuji mít měla zmenšovat. 
Mysleli jsme si, ţe spotřeba povede 
k nasycení našich potřeb. Opak se 
ukázal být pravdou. Čím více toho 
máme, tím více to-
ho potřebujeme. 
Stačí jen porovnat, 
co všechno jsme 
nepotřebovali před 
dvaceti lety 
(počítač, mobilní 
telefony) a co vše 
objektivně potřebu-
jeme dnes (ultra-
lehký laptop, kaţdé 
dva roky nový mo-
bilní telefon, neustá-
lé a rychlé připojení 
k mobilnímu interne-
tu). Ačkoli bohatý by měl mít méně 
nenaplněných potřeb neţ chudý, 
skutečnost se vyvíjí zcela opačně.  

Z objektivních hledisek ţijeme 
ve šťastné době a na dobré straně 
zeměkoule. Máme velký výběr vše-
ho a máme mnohem více peněz, 
neţ je třeba k uspokojení existenč-
ních potřeb. Naše rozpočtové ome-
zení se v mnoha oblastech posunu-
lo tak, ţe nás uţ vlastně neomezuje. 
Ke štěstí to ale nestačí. 

Vybrat si v cukrárně ze sedmi 
dortů, kdy na všechny z nich máte 
chuť i peníze, můţe být aţ psycho-
logicky bolestivé. V momentě, kdy 
se pro jeden rozhodnete, vzdáváte 
se dalších šesti chutí a jste na po-

chybách, zda jste si místo pistácio-
vého neměli dát oříškový, nebo ješ-
tě lépe čokoládový… nebo snad 
jablečný? Nejlepší by bylo ochutnat 
všechny, a tak z cukrárny odcházíte 
v rozpacích — nebo s přecpaným 
břichem, pokud jste nedokázali své-
mu pokušení odolat. 

Pro ekonomy je taková situa-
ce těţko uchopitelná. Ekonomie 
totiţ převáţně počítá se situací, kdy 

je člověk nenasy-
cen a rád by spotře-
bovával více (a ta-
ké více vydělával). 
K základním před-
pokladům ekono-
mické vědy patří, ţe 
lidské potřeby jsou 
neomezené, zatím-
co zdroje ne. Na 
tomto principu stojí 
kaţdá optimalizační 
teorie. To ovšem 
dávno není jediná 
varianta. Naše pro-

středky narostly o tolik, ţe si můţeme 
dovolit mnohem více neţ plné nasy-
cení. Náš vrchol blaha je kdesi 
uvnitř mnoţiny toho, co si můţeme 
dovolit, je uvnitř našeho rozpočto-
vého omezení. Nalézt jej je stejně 
obtíţné, jako kdyţ Komenský hledal 
Ráj srdce. Nemá-li člověk silnou 
vnitřní disciplínu, materiální přebytek 
jej můţe snadno dovést k přesyce-
nosti a depresím. Ani jedno není 
blaţený stav. A tak se snadno sta-
ne, ţe nadáváme pod tíhou vlastní-
ho nákupu, protoţe v naší civilizaci 
není na vděk místo. 

 
(Z knihy Tomáše Sedláčka „Ekonomie 

dobra a zla―, nakl. 65.pole, Praha 2009) 
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Na táboře s Abrahamem 

Odejít z domova do nezná-
mých končin vstříc dobrodružství vy-
žaduje kus odvahy. A víru, že to za to 
stojí. Tak věřil Abraham Hospodinu 
a odešel ze své vlasti, aby přijal po-
žehnání v zaslíbené zemi. Tak odešly 
z domu alespoň na týden naše děti, 
aby na táboře přijaly něco 
z požehnání, které plyne z křesťan-
ského společenství.  

 
Tématem letošního tábora bylo 

vyprávění o Abrahamovi, jak je za-
psáno v knize Genesis. Povídali jsme si 
s dětmi o víře, o smlouvě s Pánem Bo-
hem, o ţivotních hodnotách, o mezi-
lidských vztazích, o ţivotě mezi nevěří-
cími kamarády nebo o hledání Boţí 
vůle v ţivotě člověka. O tom všem 
byla řeč nejen při biblických výkla-
dech, které jsem vedl já, jako farář, 
ale především ve skupinkách, kde se 

vedoucí mohli dětem věnovat zcela 
osobně. Dobrá biblická průprava při-
tom byla důleţitou kvalifikací kaţdé-
ho skupinkového vedoucího. Nejen 
k utvrzení probíraných myšlenek, ale i 
k relaxaci a obyčejnému vydovádění 
připravili důmyslné a vymakané hry 
sporťáci. Jako vţdy odvedli perfektní 

Josef Hurta 
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práci, které předcházela 
dokonalá příprava před tá-
borem. Šlo o velké táborové 
hry v terénu, kde bylo třeba 
plnit na trati nejrůznější úko-
ly. Nabitý program doplnily 
hodnotné workshopy: Jízdy 
na koni, zdravověda, tělo-
cvik, kurs přeţití v přírodě, 
sport nebo kimovy hry. 
Jedno odpoledne bylo 
věnováno tvůrčím díl-
nám, ve kterých si děti 
mohly namalovat trič-
ko, vyrobit ozdobu 
z korálků, uplést ná-
ramek, nechat si 
vytvořit zvláštní 
účes, vypálit ob-
rázek do dřeva, 

vyrobit voňavé 
mýdlo nebo dát 

nový design starým 
plechovkám. Tím 

vším se prolínal spo-
lečný zpěv křesťan-

ských písniček. 
Kdyţ k tomu připočítáte 

celodenní výlet, koncerty, 
divadlo, táborák nebo pe-

čeného berana, máte po-
staráno o intenzivní týden do-

slova nabitý bohatým progra-
mem. Ale jsem přesvědčen, ţe 

připravit takovýto program pro 
osmdesát lidí rozhodně stojí za to. 
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RNDr. Jiří Grygar je významným 
českým popularizátorem vědy v oblasti 
astronomie, astrofyziky a vztahu vědy 
a víry, za coţ získal celou řadu oceně-

ní, včetně ocenění od UNESCO. Je 
autorem více neţ stovky odborných 
prací i celé řady populárně nauč-
ných knih a vzdělávacích pořadů. 
Často vystupuje v rádiu a televizi. Od 
roku 1966 kaţdý rok sestavuje přehled 
nejdůleţitějších astronomických obje-
vů uplynulého roku pod názvem Ţeň 
objevů, který prezentuje na přednáš-
kách a následně zveřejňuje tiskem. Je 
místopředsedou Učené společnos-
ti ČR (v letech 2004–2008 byl jejím 
předsedou), vicepresidentem Evrop-
ské rady skeptických organizací 
(ECSO), členem čestné rady České 
křesťanské akademie, členem výboru 
Českého klubu skeptiků SISYFOS a pol-
ním hejtmanem Spanilé jízdy Ebicykl. 
Je také čestným předsedou České 
astronomické společnosti. Za svoji vě-
deckou ale především popularizační 
činnost získal mnoho cen. Byla po 
něm pojmenována planetka (3336) 
Grygar, objevená 26. října 1971. 

Na besedě s astrofyzikem 
RNDr. Jiřím Grygarem  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Populariz%C3%A1tor_v%C4%9Bdy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrofyzika
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bda
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Popul%C3%A1rn%C4%9B_nau%C4%8Dn%C3%A1_kniha&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Popul%C3%A1rn%C4%9B_nau%C4%8Dn%C3%A1_kniha&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD_po%C5%99ad&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1966
http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Den%C3%A1_spole%C4%8Dnost_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Den%C3%A1_spole%C4%8Dnost_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
http://cs.wikipedia.org/wiki/2008
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_k%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_akademie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_k%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_akademie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_klub_skeptik%C5%AF_SISYFOS
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_astronomick%C3%A1_spole%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_astronomick%C3%A1_spole%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_planetek_3251-3500
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Grygar_%28planetka%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/26._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1971
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V roce 2009 mu měla být uděle-
na Cena předsedy Rady pro výzkum, 
vývoj a inovace, která je součástí pro-
jektu Česká hlava, spojená s finanční 
odměnou 500 tisíc Kč. Grygar ji však 
odmítnul přijmout, coţ zdůvodnil slo-
vy: „Ta cena nese jméno Rady vlády 

pro výzkum, vývoj a inovace, která 
od července letošního roku soustav-
ně poškozuje zájmy a dobré jméno 
Akademie věd České republiky, ve 
které pracuji. To je cena, kterou 
prostě nemohu přijmout.― 

 
Pan doktor Grygar byl u nás 

v Javorníku hostem v neděli 19. září. 
Beseda s tímto světově uznávaným 
vědcem přilákala na šedesát ná-
vštěvníků nejen z Javorníka, kteří zce-
la zaplnili sborový dům. 

V rámci besedy nás Jiří Grygar 
informoval o aktuálním vývoji vědec-
kých pokusů v obřím urychlovači čás-
tic CERN a také stručně nastínil histo-
rický vývoj vědeckého myšlení 
v Evropě. Vyuţil přitom část své před-
nášky Věda a víra, přestoţe, jak sám 
dopředu upozorňoval, nechtěl nám 
dělat přednášku, nýbrţ s námi jen 
přátelsky pobesedovat. Stihl přitom 
zodpovědět i několik dotazů z publi-
ka. Aby nám čas ubíhal pomaleji, mu-
seli bychom se asi pohybovat rychlos-
tí světla, coţ nemůţeme, takţe jsme 
se museli brzy s panem Grygarem roz-
loučit a dopravit jej na rychlík, směřují-
cí do Prahy. Jsem ale přesvědčen, ţe 
nikdo z návštěvníků této besedy své 
účasti nelitoval. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2009
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cena_p%C5%99edsedy_Rady_pro_v%C3%BDzkum,_v%C3%BDvoj_a_inovace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cena_p%C5%99edsedy_Rady_pro_v%C3%BDzkum,_v%C3%BDvoj_a_inovace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hlava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akademie_v%C4%9Bd_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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Pro děti funguje ve sboru 
vyučování biblických ho-
din, setkávání dorostu 
a mládeţe, nedělní škola 
a další aktivity, kde je nejen  
moţno smysluplně trávit 
volný čas, ale také se něco 
uţitečného přiučit. A je to 
také příleţitost jak být spolu, 
jak navazovat přátelství 
a učit se vzájemnému po-
rozumění a toleranci. 

Děti ve sboru 

hry dorostu na zahradě 

dorost v klubovně 

biblická hodina 
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Týdenní přehled setkání 
a dalších aktivit ve sboru 

den hod. akce 

PONDĚLÍ   9:00 
Pastorální konference kazatelů 
(2. pondělí v m.) 

14:00 Biblická hodina pro děti 

ÚTERÝ  

15:10 Konfirmační cvičení 

STŘEDA  

18:30 Biblická hodina pro dospělé 

19:30 Schůze staršovstva (1. stř. v m.)  

ČTVRTEK 

   

  7:30 Modlitební setkání kazatelů 

18:00 Stolní tenis 

PÁTEK 

15:45 KOBS 

18:00 Dorost 

19:00 Zkouška pěveckého sboru 

20:00 Přípravka učitelů NŠ  

SOBOTA 

13:00 Modelářský krouţek 

16:30 TenSing 

18:00 Mládeţ 

NEDĚLE 

  8:45 Nedělní škola pro školáky 

10:00 Nedělní škola pro předškoláky 

10:00 Bohosluţby 

10:00 
Rodinné bohosluţby  
(1. neděle v měsíci) 

14:00 
Bohosluţby na Suchově 
(2. neděle v měsíci) 

Bez záruky. Uvedené termíny, časy a aktivity se mo-
hou v průběhu roku měnit. Informujte se vţdy na 
aktuální sborový program na faře. Těšíme se na vaši 
účast a jakoukoliv podporu sborových aktivit. 

TV NOE natáčela 
v javornickém kostele 

V neděli 12. září se mezi účastní-
ky bohosluţeb nacházel také 
štáb pracovníků televize NOE, 
coţ je křesťanská televizní stani-
ce, vysílající na satelitním kanále, 
případně na kabelových rozvo-
dech nebo na internetu.  Reţisér-
ce Naděţdě Urbáškové se však 
tentokrát podařilo, ţe jejich po-
řad o javornických evangelících 
a o zpěvačce Anně Kománkové 
převezme i Česká televize do 
svého Křesťanského magazínu.  
Do tohoto pořadu budou pouţity 
také záběry z bohosluţeb v javor-
nickém kostele, pochopitelně 
sestříhané na minimum, jelikoţ 
celý příspěvek bude trvat jen pár 
minut. Křesťanský magazín s re-
portáţí o Javorníku se bude vysí-
lat v České televizi na 2. progra-
mu v neděli 3. října v 18.20 h.  

V prodeji jsou uţ jen poslední kusy foto-
kalendáře 2011 s fotografiemi ze ţivota 
sboru. Cena 65,- Kč. K dostání na faře.  
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Platby saláru:  Salár je možno zaplatit buď při vyhlášené sbírce, která se koná každoroč-
ně na podzim, nebo také kdykoliv během celého roku. Je možné platit hotově i bezhoto-
vostně. Je možné zaplatit jednorázově nebo splátkově zavedením trvalého příkazu. Podle 
církevního zřízení je doporučená výše salárního příspěvku 5% z ročního příjmu každého 
výdělečně činného člena sboru. Salár je možno použít jako odpočitatelnou položku od zákla-
du daně z příjmu. Číslo bankovního účtu pro platby saláru je: 1444717349 / 0800. O provede-
ných bezhotovostních platbách je nutno informovat pokladní sboru. 

Křest:  O každém křtu rozhoduje staršovstvo a žadatele čeká katechetická příprava. 
O křest je proto třeba požádat s dostatečným předstihem. 

Církevní sňatek:  Církevnímu sňatku předchází snoubenecká katecheze.  

Pohřební shromáždění:  (po předchozí domluvě s kazatelem) se konají  
v letním čase v 15:00h, v zimním čase ve 14:00h.  

Pobožnost s pozůstalou rodinou: (tzv. „zpívání“) se koná v den před pohřbem v 18:30h. 

Telefon na kazatele:  518 329 860, mobil: 776 149 057 

Rodinné bohoslužby  

DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODY  
se slavením svaté večeře Páně  

Neděle 3. října 2010 v 10:00 hod. v kostele 

Celocírkevní sbírka pro sociální a charitativní pomoc 

ZÁPIS KONFIRMANDŮ - ODPOLEDNÍ NEŠPOR 

Neděle 3. října 2010  

ve 14:00 hod. ve sborovém domě 

staršovstvo vyhlašuje sbírku salárních darů za r. 2010: 

pátek 15.10.  16:00 - 19:00 
sobota 16.10.  8:00 - 12:00 

Bezhotovostní platby posílejte na sborový účet č.:  
1444717349 / 0800 (k identifikaci pouţívejte VS: číslo domu)  

O bezhotovostní platbě informujte vţdy pokladní sboru. Za všechny dary upřímně děkujeme. 

hotově  
ve farní kanceláři 


