
ČEKÁNÍ PŘED DVEŘMI
JK 5,7-8

Před čtrnácti dny jsem čekal před
dveřmi porodního sálu, až mě
pustí dovnitř k rození. Bylo mi
hrozně, netrpělivě, nervózně a se

strachem, protože jsem nevěděl, co
je uvnitř, co přijde, co se narodí, jak,
co bude potom. Život jako chodba
před porodním sálem, po které
cho-dím sem a tam, že už málem
ani nečekám, že se otevřou dveře a
budu moci přece jen dovnitř. Če-
kám venku. Jsem nezasloužený. A
vevnitř už se skoro rodí nový život,
ke kterému budu přizván, do které-
ho budu pozván.
Čekáme, až konečně přijde znovu
Mesiáš, už nás nebaví jíst jen
předkrmy Božího království, jen
ho tu a tam zakusit, žít jen ze
zvuků, které proniknou ven, jen
ze světla pod dveřmi?! Chceme
dovnitř, chceme už ten nový
život... vidět, držet, nechat se jím
proměnit, být jeho součástí?!
Nebo nečekáme, už prostě neče-
káme, nepočítáme - vždyť si to
nejde ani představit?!

Úroda bude, déšť přijde, dítě se
znovu narodí, my budeme znovu
narozeni v nové stvoření, promě-
ňovat se, stárnout, umřeme, bude-
me čekat na příchod Páně...
Nezáleží na nás, nemůžeme nic
uspěchat. To není nevhodné slovo
do naší doby: že se také musíme
naučit čekání, že to prostě není a
nebude záviset na naší snaze a čin-
nosti a výkonu a kvaltu.
Neunáhlovat se, ale ani nezoufat,
vydržet. Vydržet! Čekat velkoduš-
ně, trpělivě, srdečně, užívat času,
který je nám dán, půjčen, ještě v
tomhle světě. Mít trpělivost s těmi
kolem, ale i se sebou samými.
Nepřestat pozorně poslouchat,
abychom nepřeslechli pozvání.
Vyhlížet.

Ondřej Macek
farář ČCE v Nosislavi
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Poselství k 2. neděli adventní

„Protož sám Pán dá vám znamení: Aj,
panna počne, a porodí syna, a nazůve
jméno jeho Immanuel."

Iz 7,14
„Ale vyjdeť proutek z pařezu Izai, a
výstřelek z kořenů jeho vyroste, a ovoce
ponese. Na němž odpočine Duch Hos-
podinův, Duch moudrosti a rozumnos-
ti, Duch rady a síly, Duch umění a
bázně Hospodinovy."

Iz 11,1.2
Ale když přišla plnost času, poslal Bůh
Syna svého učiněného z ženy, učiněné-
ho pod zákonem, aby ty, kteříž pod
zákonem byli, vykoupil, abychom právo
synů přijali. A že jste synové, poslal
Bůh Ducha Syna svého v srdce vaše,
volajícího: Abba, Otče.

Ga 4,4–6
Všech se nás týká čas. Vyprší lhůta,
naběhne stanovený termín, vymě-
níme kalendář, srovnáme krok.
Vnímán i nevnímán každému
zvlášť i všem nám dohromady bez
ustání se přesýpá CHRONOS. Ne-
zmýleni míjením a během či promě-
nami času vyhlížejme, radí Pán
Ježíš. Rozsuzujme znamení Božího
navštívení, přicházení Syna člově-
ka. Lidé sami sebou jistí, zaměstna-
ní svou skutečností a realitou, jich
nedbají.
„Pokrytci," říká předákům v lidu,
farizeům a zákoníkům, „v počasí se
vyznáte a znamení těchto časů roz-
soudit nemůžete?" (Mt 16,3) Nevní-
maví pro signály změny, pro pří-
znaky převratného a mimořádné-
ho, co visí ve vzduchu a zraje, aby
náhle vstoupilo a proměnilo váš
život i svět: Hvězdné Boží KAIROS,
dech a dotek Stvořitele náhle naplní
jednotvárné převalování hodino-
vých ručiček významem a smyslem
odjinud. Staré pomíjí a hle, všecko

je učiněno novým (2 K 5,17). Laska-
vý Tvůrce veškerenstva je při díle.
„Otec až dosavad dělá" (J 5,17).
Starce Simeona, muže spravedlivé-
ho a zbožného, očekávajícího potě-
šení Izraele, drží při životě už jen
vnitřní ujištění, že dřív než se při-
pojí k otcům, spatří Krista Páně,
Mesiáše, Pomazaného Hospodi-
nova (L 2,25n).
Anna prorokyně, dcera Fanuelova,
dávno nevychází z chrámu. Dnem i
nocí slouží Bohu postem a modlit-
bami a teď ve svých čtyřiaosmdesá-
ti pojednou s jistotou poznává, že
nebude zahanbena ve své naději.
Přestanou nad stařenkou krčit ra-
meny a usmívat se shovívavě pře-
hlíživí. Dočká se s těmi v
Jeruzalémě, kteří podobně touží a
také očekávají vykoupení (L
2,26–38): ven ze skořápky duchovní

nemohoucnosti, ven z opouzdření
nevraživou výlučností, ven k náro-
dům se světlem zjevení, s Božím
světlem jako slávou Izraele …
Dočká se teď a tady Božího potěše-
ní. Naplnil se, naplňuje se čas.
Před lety jsem se plavil se svými
žáky vodními cestami po Evropě a
často jsme proplouvali obrovskými
propustěmi. Na jejich dně vypadaly
shora naše lodě směšně jako vrtící
se skořápky. Když se komora zača-
la s rachotem plnit a voda nás zve-
dala podél slizkých kamenných
stěn desítky metrů ze ztemnělé hlu-
biny vzhůru do plného slunce, byl
to zvláštní pocit. Připomínalo se mi
žalmistovo: „Nad zvuk mnohých
vod, nad sílu vln mořských, mno-
hem silnější je na výsostech Hos-
podin" (Ž 93,4). Až vše ztichlo,

90 LET EVANGELICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UK

V roce 2009 uplynulo 90 let od založení Evangelické teologické fakul-
ty v Praze. Její historie je tedy nejen letitá, je naplněná všelijakými
dramatickými proměnami, ale především
soustavnou pedagogickou a badatel-
skou činností. A na tu chtěla fakulta
ukázat i během svých oslav.
Ty ovšem začaly slavnostně ve čtvr-
tek v aule Karolina, kde fakulta
udělila čestné doktoráty dvěma vý-
znamným mužům – jedním byl
profesor Karel A. Deurloo z Ams-
terodamu a druhýmprofesor Ger-
hard Sauter z Bonnu.
Páteční den začal ve velké přednáškové
síni fakulty v Černé ulici udělením pamětní
medaile J. A. Komenského Milanovi Balabánovi (kterého znají mnozí
naši čtenáři z jeho příspěvků, které byly na stránkách našeho týdení-
ku uveřejňovány) a Karlu Schwarzovi z vídeňské univerzity, obdivu-

hodnému znalci i českých
církevních dějin. Oba kan-
didáty představil proděkan
prof. Pavel Filipi. Naše po-
zornost pak byla podchyce-
na připravenou konferencí,
kdy z pohledu různých teo-
logických disciplín bylo
pojednáváno ústřední té-
ma „Smysl a význam textu
v křesťanské tradici –
Dekalog".  Různí učitelé
fakulty se zaměřili na bib-
lické Desatero a představili
jej v souvislostech textu i

vlivu na církev v různých dobách.
Na sobotu bylo připraveno výroční setkání Spolku přátel ETF, který
již existuje 10 let a sdružuje domácí i zahraniční absolventy a příz-
nivce evangelické fakulty.
Závěr oslav se uskutečnil nedělním bohoslužebným shromážděním
příznačně v kostele U Salvátora, kde před 90 lety začalo působení
bohoslovecké fakulty.

Rušný, ale slavnostní 
víkend v Praze

Ave Maria
ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Generální tajemník Světové rady
církví (WCC) požádal svým dopi-
sem z 18/11/09 generálního tajem-
níka OSN, aby se ujistil, že doporu-
čení klíčové zprávy o válečných
zločinech spáchaných mezi Izrae-
lem a palestinskými ozbrojenými
silami v Gaze počátkem roku 2009
budou dodržena.
Tato zpráva ze září letošního roku
konstatovala, že obě strany se do-
pustily činů, které přerůstají ve
válečné zločiny a zločiny proti lid-
skosti. Konfliktem strádaly obě
strany. Nicméně větší utrpení při-
nesl nesporně civilistům palestin-

ským. Pokud obě strany události
neprošetří, měla by Rada bezpeč-
nosti předat své závěry Meziná-
rodnímu tribunálu. Jen důsledné
uplatnění závěrů zářijového šetření
vyšle potřebný signál všem válčí-
cím dnes po celém světě skupinám
a stranám, že válečný stav není pro
ně stavem imunity. 
Trvalý mír, smíření a uzdravení
mezi Palestinci a Izraelity musí být
založeny na spravedlnosti. Proto je
nutno doložit, že pravidla sprave-
dlnosti, lidských práv a humanity
skutečně platí.

(podle internetu 18/11/09)

AKTUALITA

Pravidla spravedlnosti, 
lidských práv a humanity

Dokončení na str. 2

Instalace nové synodní rady Českobratrské církve evangelické

Dokončení na str. 2
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INSTALACE NOVÉ SYNODNÍ RADY ČCE
Na významném místě, v Betlémské kapli se sešlo 21. listopadu 2009
mimořádné a slavnostní zasedání synodu Českobratrské církve, na
jehož programu bylo uvedení do úřadu synodní rady v poněkud
obměněné personální podobě, v které byla již v květnu zvolena na
řádném synodním zasedání.
V působivých prostorách Betlémské kaple se neshromáždili jen

poslanci synodu, ale mnoho
členů církve, přátel, ekume-
nických hostí z domova i ze
zahraničí, ale také předsta-
vitelé státu a politických
stran v čele s předsedou
vlády panem Janem Fische-
rem, jehož vel-mi civilní, ale
lidský a hluboký proslov
byl zvláště oceněn potles-
kem.
Na programu samozřejmě
nechybělo poděkování od-
stupujícím členům synodní
rady a mnohá přání těm,
kteří vstupují do nové služ-
by.

Shromáždění bylo doplněno
Pěveckým sborem Konzervatoře
Evangelické akademie a Olo-
mouckým studentským orchest-
rem, v jejichž podání zazněly tři
části Charpentierova Te Deum.
Byla to událost, která přítomné
povzbudila a potěšila.

I redakce Evangelického týdeníku
Kostnických jisker se přidává se
svým přáním: jak Evangelické teo-
logické fakultě, aby v dalších letech
odkrývala novým generacím stu-
dentů nové pohledy do hlubin bib-
lického slova a jeho výkladů, tak i
synodní radě, aby s Boží pomocí
vedla Českobratrskou církev bouř-
livými a neznámými vodami tohoto
času.

vrata se otevřela a nás třiadvacet
(vlastně s křesťanskou mládeží, kte-
rou jsme brali na palubu, až jedna-
čtyřicet) vyplulo na horní hladinu.
Představuji si, že podobně se napl-
nil čas, když to ohlašoval Jan
Křtitel. Naplnil se a všecko, co
unáší k věčnosti, náhle nese na
nově ozářené rovině. Ne že naběhl
termín, ale živel, jemuž nelze odo-
lat, všecko prostoupil a naplnil
významem a zvedá slunci vstříc –
„slunci spravedlnosti se zdravím na
svých paprscích" (Mal 4,2). Děje se
KAIROS Boží. „Pozdvihují se vrata
věčná, aby mohl vejít král slávy," jak
dávno Duch zjevil žalmistovi (Ž
24,7.9).
Evangelistům se takhle jeví vstup
Svatého Izraelského, Pána a
Stvořitele na scénu, do hry, kterou
od počátku rozehrál. Tak vidí spasi-
telné umění, jímž Bůh z výsostí
navštívil lid sedící v temnostech a
stínu smrti, aby nasměroval naše
nohy na cestu pokoje; aby nás po-
zvedl a přijal; aby nás pro sebe pro-
měnil v lid svatých výsostí, lid
zvláštní, horlivě si hledící dobrých
skutků (L 1,77.79; Da 7,27; Tt 2,14).
Osvícené oči mysli (Ef 1,18), oči k
vidění zaznamenávají blízkost jiné
skutečnosti, signály Božího vstupu
do každodennosti, na kterou jsme
zvyklí. Víra se z něho těší, ta přípo-
rodnice nadějných věcí a příčina
neviditelného (Žd 11,1.2) se z něho
raduje. Alžběta, sama v šestém
měsíci, objímá sestřenku ze vzdále-
né Galileje a šeptá jí do ucha:
„Blahoslavená, kteráž uvěřila,
neboť dokonány budou ty věci,
pověděné jí ode Pána."
Jak Maria tehdy čile pospíchala z
Nazaretu na hory k Hebronu, aby si
obě popovídaly o tom, co je čeká!
Touže cestou se teď s outěžkem
krok za krokem znavená plahočí
padajícím soumrakem. Už ví, že to
k Alžbětě nestihnou, do starobylé-
ho kněžského města útočištného

vysoko v judských horách (927 m)
to mají ještě víc, než den cesty (39
km). Stěží doklopýtá k Betlému.
Nic ze slávy Páně nevidět při těch
dvou utrmácených pocestných.
Půlnoční téměř čas, a každým oka-
mžikem to čeká; takhle při cestě,
neslavně, jako mimochodem, první
své dítě. V koutku mezi cizími, ve
skrovném přístřeší čeládky začne se
příběh prvorozeného tesařské rodi-
ny Josefa z Nazaretu.
Vloni ji napadlo, že žertuje ten
divný návštěvník. Dělá si blázny,
pomyslela si, když začal o věcech
tak choulostivých; ale snad světlem
svého pohledu, snad přesvědčivos-
tí hlasu brzy rozptýlil cizí pocestný
její rozpaky: „Co se z tebe narodí,
slouti bude Syn Boží …" řekl, a na
to ona teď hlavně myslí.
Ještě se čeká … Ještě čekáme, přáte-
lé. Ještě se postíme s prvorodičkou
lekající se začínajících náporů boles-
ti. Doprovoďme ji s pozorností k její
těžké hodince.
Večer … „Večer uvidíš zlaté prasát-
ko," slýchaly na Štědrý den děti
obejdující v kuchyni. Dneska by se
tomu zasmály. Uměli bychom
vnoučeti vysvětlit, jak Štědrým ve-
čerem adventní očekávání vrcholí?
A že ochotný půst patříval k du-
chovnímu usebrání na radu Jana
Křtitele: „Jděte do sebe! Přiblížilo se
vám Boží království. Připravte se. V
sobě mu připravte cestu, ve vlast-
ním svém srdci, abyste jako v zr-
cadle spatřili něco z jeho slávy a
byli přijati a proměněni, a tak i ko-
lem sebe rozsvítili" (2 K 3,18; 4,6.7).
Pouštět prasátka umí každý. Je k
tomu třeba slunce a zrcátko, které
by odrazilo jeho zář. Ve špinavém
zrcátku (třeba zpětném) nejen že
nic nevidím a hrozí nehoda, ale špi-
navým nemůžu ani pouštět zlatá
prasátka. Prosme o dar světla, o
rozžehnutí světla v nás, a pusťme se
do práce. Do úklidu. „Ukliď ve
svém srdci," říkalo se dětem, „čis-
tým srdcem je vidět k Pánu Bohu"

(Mt 5,8). Odtud se prosvětlí večer,
ale i náš každý den jeho štědrostí a
jeho slávou.
Začali jsme časem, časností a pomí-
jivostí, a končíme světlem. Astrono-
mové, tehdy mágové a mudrci od
východu, kteří se zpožděním taky
spěchali k tomu narození, dnes
měří vzdálenosti na světelné roky.
Světlo je jim vesmírným poselstvím
o tom, co bývalo, záznamem pra-
dávného času. Čas a světlo spolu
souvisejí …
Každému se z nepostřehnutelných
pramínků jeho nejstaršího, nejpo-
malejšího času řine vstříc minulost
jako řeka. Kdopak bychom neznali
peřeje vzpomínek! Co bylo, máme
před sebou, a za sebou, kam nevidí-
me (2 K 4,18), pak to, co přichází.
Jako v zrcadle však odtud spatřuje-
me slávu Páně, říká Pavel věřícím
Korinťanům (1 K 13,12; 2 K 3,18), a
v tom světle se pak vyznáme i v
náporech své minulosti. A hlavně:
víra, naděje a láska nám kryje záda.
Víme, kam nás unáší, že k nevída-
nému a neslýchanému, co člověku
na srdce nevstoupilo (1 K 2,9), přes
všecko to zítřejší, co máme ještě
bezprostředně za sebou. Pán ad-
ventu nás bere s sebou a proměňuje
odrazem své slávy jako bytosti
duchovní pro sebe.
Apoštol Pavel v té souvislosti říká:
„Snažně běžím, zda bych uchvátit
mohl (něco z tajemství toho vzkří-
šení), načež uchvácen jsem od
Krista Ježíše" (Fp 3,12). Úchvatností
jeho slávy jako v zrcadle, ale i rado-
stí v jeho náruči, která mě jako běží-
cí děcko dobíhá, popadne a vysoko
zvedá …
Uchváceni Pánem Ježíšem, přátelé,
vnímáme, zakoušíme věčné potěše-
ní a dobrou naději z milosti (2 Te
2,16), ale i svítíme kolem sebe odles-
kem světla odjinud, září jasu vprav-
dě vánočního. Amen.

Ve chvalské Bethesdě, advent 2008
Samuel Jan Hejzlar: Pojď a viz 

Ave Maria

Jak bylo dostatečně předem ohlašo-
váno, sešel se 7. listopadu 2008 sjezd
Kostnické jednoty – sdružení evan-
gelických křesťanů. 
S potěšením jsme na úvod vyslechli
pobožnost br. prof. ThDr. Pavla
Filipiho. Připomněl nám na základě
biblického textu z knihy Přísloví, co
je pro život opravdu podstatné. A je
případné, že ten dávný svědek své
přání vyjadřuje modlitbou, prosbou
k tomu, který je schopen ty potřebné
věci dát.
Přítomnost zástupce bohoslovecké
fakulty nám připomněla dřívější
těsné spojení fakulty s naším sdruže-
ním, což bylo užitečné pro obě stra-
ny.
Protože před sjezdem stála řada
úkolů, neměli jsme tentokrát žádný
jiný program. Jednání se zaměřilo
jak na předepsané úkoly /zpráva
předsednictva, zpráva hospodářská
a revizní, zprávy a pozdravy z
Místních sdružení – Kolína, Lysé,
Kutné Hory, Uherského Hradiště/,
tak i na volbu předsednictva, která
se koná po třech letech. A mimořád-
ná pozornost byla věnována
nesnadným otázkám spojeným s
ekonomickým zajištěním vydávání
Evangelického týdeníku Kostnic-
kých jisker.
Jaké bylo usnesení v této věci, to

jsme již stačili – společně s prohláše-
ním sjezdu – uveřejnit v minulém
čísle. 
Kromě toho byl také schválen navr-
žený text dopisu několika našim
milým členům s pozdravem a podě-

kováním. A jistě se sluší, abychom i
tímto způsobem poděkovali všem,
kteří činnost našeho sdružení vyko-
návají a podporují. Jim i vám všem,
připojujeme své přání Boží blízkosti
a radosti i síly do dalších dní. 

Zpráva ze 64. sjezdu Kostnické jednoty

Dokončení ze str. 1

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Obsah nové knížky J. J. Ottera je vyznačen v samém názvu: jde o
stručný výklad dvou zcela okrajových novozákonních epištol, které,
žel, zůstávají na okraji čtenářského zájmu. 
Autor připomíná, že i jejich poselství má své důležité místo v apoš-
tolském souboru. Na rozdíl od tradičních biblických komentářů s
podrobným výkladem jednotlivých veršů se autor zaměřil na výrazné
zvěstné oddílky a jejich aktuální poselství. 

Vydal Kalich, cena 90 Kč



Historicko-vlastivědná společnost
pořádá v Suchdole nad Odrou
každé tři roky konferenci, při níž
jsou vzpomenuta kulatá výročí
Moravanů, kteří v rámci obnovené
Jednoty bratrské se vydali na misii
do různých koutů světa. Těchto obě-
tavých zapálených lidí pro Kristovo
evangelium pochází ze severní
Moravy asi 160. Jen málo odborníků
dokáže se orientovat v jejich jmé-
nech, aby dokázali v této armádě
nadšenců rozlišit jednotlivé postavy,
zařadit je podle rodiště a podle
místa, na kterém misijním poli kdo
pracoval. O to se snaží právě tyto
konference. Dodat českým čtená-
řům dostatek přehledných, publiko-
vaných prací. 
V pátek, sobotu a neděli (16.-18.
října) Suchdol nad Odrou přivítal
hosty z Moravy, Slovenska, Čech,
Německa, Polska, USA a Jižní
Afriky.
Nejpozoruhodnějšími byli Dr. Isaac
Balie s manželkou z Jihoafrické
republiky. Tam, od Kapského města
na východ v Údolí paviánů založil
Georg Schmidt z Kunína r. 1737
misii mezi domorodci, které známe
pod názvem Koi-Koi neboli Ho-ten-
toti. Tam vznikla osada Gena-den-
dal, jakýsi africký Herrnhut. Dr.
Balie, ředitel tamějšího muzea, nás
tři dny obdarovával svým sugestiv-
ním projevem a svědčil o tom, jak
ohromný přínos pro tamější kulturu
mělo Schmidtovo křesťanství. Stejně

hodnotné přednášky byly P. Ne-
ústupného z Berlína o významu
Moravanů na počátky slovesné kul-
tury pobaltských národů, Lotyšů a
Estonců. Profesor J.Vičar z olomouc-
ké univerzity v přednášce "Američtí
Moravané a hudba" nás překvapil
konstatováním, že Moravané stáli u
zrodu klasické hudby USA. Arnold
Kordasiewicz z Polska přišel s pře-
hledem osobností (Moravanů), kteří
ovlivnili významně rozvoj Slezska v
oblasti Dzierzonionova. Petr Geryk
z Nového Jičína svůj referát "Dvě
severoamerické skupiny - Algolkini
a Irokézové" zpestřil tím, že přivedl
s sebou indiána v jeho typickém
loveckém oděvu. Emeritní starosta
Trojanovic D. Strnadel přednášku
"Kontakty českého Valašska se
Suchdolem" přednesl ve valašském
kroji a zahrál na fujaru. Genealog M.
Pytr z Mořkova přišel s výsledky
svých výzkumů v našich archivech
o původu významných osobností
Georga Schmidta a K. Davida.
David Loula z Vojnova Městce refe-
roval svůj příspěvek "Moravané v
beletrii". Životopisných zpracování
některých osobností ze Suchdolu a
okolí se ujali badatelé Mgr. M.
Kurková z Liberce (Anna Nitsch-
mannová-Critas), Dr. E. Šteříková
zaslala ze SRN svou práci David
Tannenberger, Dipl. Psych. H.
Schinzel z Mnichova (David Zeis-
berger) a Dr. Kucová ze Suchdolu
n.O. (Georg Schmidt). Cestopisné

sondy po různých částech světa
měli R. Rosický z Krnova o tajné
cestě Matouše Frantze r. 1774 na
Kravařsko, Dr. V. Řeřicha o osadách
Moravanů v Severní Karolíně, ing
M. Sleha o cestě po Pennsylvanii a
Dr. Hýbl z Přerova: Komenský a
Lešno. Všechny přednášky budou
vydány v připravovaném sborníku.
Doprovodný program přispěl ke
zpestření přednášek společným
zasazením stromu z holandského
Heerendijku, vernisáží putovní vý-
stavy David Zeisberger, jejímž auto-
rem je Horst Schinzel z Mnichova,
výstavou starých tisků Z. Valcháře a
prohlídkou suchdolských muzeí.
Čas se našel i na dva zájezdy do
nedalekého Fulneku, Hynčic a ku-
nínského zámku.
Třídenní akce byla završena pře-
krásným vystoupením pěveckého
sboru N. Kulíkové z ČCE Odry v
neděli večer v nově vymalovaném
evangelickém kostele.
Do této akce se opět zapojila školní
mládež v soutěži "Jak znám svůj
region Poodří"; zúčastnilo se 140
soutěžících. Děkujeme všem bada-
telům, kteří přispívají k úsilí odhalo-
vat pozitivní dějiny, ty nám mohou
posloužit jako dobrý příklad i pro
dnešní potřebu každodenní misijní
práce v nejbližším okolí.
Za MORAVIAN Historicko-
-vlastivědnou  společnost 

Daniel Říčan

3ET-KJ

Místem našeho lidského přebývání je země. Na ní jsme doma. Tady
se odehrávají naše životy. Svět, v němž se pohybujeme, charakterizu-
je pevná půda pod nohama. Jídlo a pití, práce a odpočinek - a jako
tečka za tím vším smrt. Dokud převažuje to příjemné, život nám při-
padá růžový. Když však nabudou vrchu projevy, v nichž člověk nemá
zalíbení, zneklidníme. Země nám přestává připadat přívětivá. Jako by
se na nás začala šklebit, jako by ztrácela pevnost a rozestupovala se
nám pod nohama. Padá na nás z toho úzkost. Všechny někdejší jisto-
ty – plný stůl, majetek, postavení – se rozplývají a my si uvědomuje-
me, že země není postačujícím základem pro život.
To zjištění nečiníme až teprve my. Lidé k němu dospívali už před dáv-
nými věky. Proto toužili založit svůj život na něčem pevnějším než
jen na zemi, která se stále mění a je v mnoha ohledech tak nevyzpy-
tatelná. Chtěli ho postavit na základu, který se pod nohama nikdy
nerozestoupí. Tato touha zvedala jejich zraky vzhůru a vnukala jim
myšlenku: Neudrží-li nás země, třeba nás podrží nebe. Třeba k nám z
něj sestoupí moc, která nás zachytí a nenechá spadnout do propadliš-
tě dějin. Po staletí izraelští proroci volali: „Kéž bys protrhl nebesa a
sestoupil dolů!" Kéž bys navštívil naši nestabilní zemi a nedovolil
smrti, aby učinila za naším životem definitivní tečku.
O Vánocích se odehrálo, po čem izraelští proroci volali. Nad judským
Betlémem se protrhla nebesa a Bůh v podobě člověka z nich sestoupil
dolů. O čem jsme my lidé po věky snili, po čem jsme toužili a za co
jsme prosili, se stalo skutečností. Bůh navštívil svůj lid. Mesiáš vstou-
pil do Božího stvoření a je mezi námi. Z temných hlubin země sice
stále vylézají hadi a štíři a jejich jed nepřestává být smrtelný. Mají
však proti sobě protivníka, který jim dokáže rozdrtit hlavu. Ne ještě
větší brutalitou než je ta jejich. Přemáhá je svou bezbranností. Dítě v
jeslích, které betlémští pastýři objevili v městě Davidově, udrží lid-
ský život i tehdy, když už ho země neunese. Halelujah!

Emanuel Vejnar

V. Mezinárodní konference MORAVIAN 
byla opravdu mezinárodní

Kéž bys protrhl nebesa 
a sestoupil dolů

V roce 2002 jsme z pera paní Milady
Kaďůrkové (v edici Mladá fronta)
mohli přijmout první rozsáhlejší
informaci (Setkání s Viktorem
Fischlem) o tvorbě a životě v cizině
žijícího českého autora. Její počin
jakoby zahanbil za dlouholeté igno-
rování spisovatele a básníka, který
se v Čechách narodil a žil, ale provi-
nil se tím, že nespojil svůj úděl s
komunistickým směřováním země.
Na stopadesáti stránkách nás M. K.
informovala o rozsahu i obsahu bás-
nického a prozaického díla, ale také
o životních osudech tohoto diplo-
mata nejprve v českých službách, od
únorového převratu pak ve služ-
bách mladého státu Izrael v širokém
geografickém rozsahu od Japonska
až po Rakousko, a pak už výhradně
o spisovateli v samém srdci neklidu
těch let – v Jeruzalémě.
Autorčin obdivný kontakt od té
doby nejen nebyl přerušen, ale zin-
tenzivněl, především vzájemnou
korespondencí. To už se nejednalo o
spříznění ctitelské, nýbrž spíše pra-
covní. Připomeňme, že spisovatel-
ský profil se dostal do širšího pro-
gramu havířovské středoškolské
profesorky, která se rozhodla svoje
studenty seznamovat s řadou evrop-
ských a světových humanistů. Do
toho rámce zapadal V. F. víc než
dokonale. A studenti měli své otáz-
ky. Ale proč tázání nerozprostřít do
oblasti občanství? A tak se i dálo. V
občanských, školních a jiných pro-
storách, posléze v rozhlase uváděna
a komentována nová Fischlova díla
a jejich postavy; výsledky a ohlasy
předávány do Jeruzaléma pohotově
stylizovaným zpravodajstvím autor-
činým, případně dalších účastníků.
Tato činnost vydala na druhou
knihu „Zamyšlení nad dopisy Vik-
tora Fischla" (vydal Zdeněk Susa ve

Středoklukách). Jako v první publi-
kaci nechybí ani v této knížce pečli-
vá bibliografie, literární činnosti a
odkazová dokumentace, doplněná
fotografiemi z Fischlových návštěv
v naší zemi.
Fischlova literární pozůstalost (ro-
mány, poezie, povídky, překlady)
vyvolává několikerý údiv: a) Co je
vlastním důvodem jeho vztahu k
češtině, k Čechám a k češství? Stačí
vysvětlení, že věkově stihl být příte-
lem řady českých básníků a spisova-
telů prvorepublikánské éry? Proč
nepřijal mlčení o své osobě a přehlí-
žení a nepřechýlil se ke svému dru-
hému (izraelskému) občanství? Jeho
uzavřený život už nám neodpoví;
přesto nebudeme daleko od pravdy
v tvrzení, že láska je ve své nejhlub-
ší vrstvě iracionální, rozumově
nevysvětlitelná. b) Své vidění krásy,
ošklivosti a hrůzy vyjadřoval lítostí

– to byl jeho osobní dar. Byl si toho
pokorně vědom a dal jej v míře
vrchovaté do služeb lidskosti. c) Jeho
víra. Tak rádi bychom slyšeli jeho
osobní vyjádření některou formulí
věřících lidí. On však na mnohý způ-
sob naznačoval, že víra je tajemství,
které je lépe vyjádřeno v náznacích a
ve vyhlížení. Pečlivé a nádherné pře-
tlumočení biblické hebrejské poezie
však zahání naše pochybnosti.
Paní Miladě Kaďůrkové vyhraďme
poděkování za neúnavnou práci
prostředkovatelskou, organizátor-
skou a komentátorskou. Postavit se
před dnešní studující mládež, pří-
padně před obyvatele nových měst
„bez paměti" se svědectvím o krás-
ných lidech, kteří viděli daleko za
hranice svých osobních a lokálních
zájmů, vyžaduje odvahu, vynaléza-
vost, trpělivost a víru.  Děkujeme. 

Ludvík Klobása

Další setkání s Viktorem Fischlem

POVÍDÁ SE …PODLE MARKA A PODLE MATOUŠE
EMAN. BENEŠOV, 2009

Řekne-li se křesťanství, vybaví se nám okamžitě
„evangelium". Řekne-li se evangelium, vybaví se
nám stejně rychle a zřetelně sepsání evangelia –
této radostné zvěsti – v podání Matouše, Marka,
Lukáše a Jana. A když se řekne evangelium
Marka nebo Matouše, víme, kde je (na začátku
Nového zákona) v Bibli hledat. Pro mnohé je toto
klasické sepsání evangelia -ať již v kralickém či
ekumenickém překladu - známo (asi tak jako
vybraná slova v české gramatice). Ani nás nena-
padne, že by tomu mohlo být jinak. A přece je
tomu tak.
Autor - Nico ter Linden - je nizozemský evange-
lický teolog s bohatou praxí na sborech. Na biblic-
ká témata kázal. Evangelijní zvěst vykládal jak
dospělým v biblických hodinách, tak mládeži či
dětem. K tomu, co v jednotlivých biblických pasá-

žích a obrazech v evangeliích předčítal, dodával
formou poutavého vyprávění zasvěcené poznám-
ky, připomínky a vhodný komentář. Občas se
takto doplněné znění biblické zvěsti dostalo na
veřejnost. Ukázalo se, že jde o velice zajímavé a
dobře čtivé zpracování biblické zvěsti. Zájem o
takto podané, zasvěcené a vyprávěcím (narativ-
ním) způsobem formulované znění evangelia byl
takový, že holandská církev bratra Nico ter
Lindena uvolnila k tomu, aby v práci pokračoval
na plný úvazek. Výsledkem je mimo jiné zde
recenzovaná kniha, která byla již přeložena do
řady cizích jazyků – a nyní i do češtiny. Je nám k
dispozici ve výtečném překladu bratra faráře Jana
A. Duse. Její čtení je velkým a obohacujícím zážit-
kem – i pro toho, kdo již 70 let čte evangelium v
přerůzných zněních.
Recenzovaná kniha má dvě části. Krok za kokem
se v 53 krátkých kapitolách vypráví příběhy uve-
dené postupně za sebou v evangeliu Marka. Ve
druhé části se v 38 krátkých kapitolách vypráví
příběhy z evangelia Matoušova, které nejsou u
Marka uvedeny. Jednotlivé k textu se vztahující

věty českého znění evangelia jsou uváděny leža-
tým písmem. Vyprávěcí text (narativní doplňky)
je vytištěn svislým písmem. Na začátku každé
kapitoly je uveden text, k němuž se další vyprá-
vění vztahuje – např. „Rozsévač vyšel, aby sil"
(Marek 4, 1 - 34 ). Následují tři stránky vyprávění
(jak je tomu v kapitole č. 13 na str. 48 – 50). Sám
jsem si při čtení knihy dělal po straně textu
poznámky tam, kde ve větě bylo něco pro mne
nového. Ukázalo se, že jich mám na každé stránce
této knihy 5-10. To rozumím tím, když řeknu, že
tato kniha byla a je pro mne „obohacením".
Tuto knihu mohu vřele doporučit každému, kdo
má rád, ba miluje evangelium. Prožije s ní mnoho
překrásných chvil. Mohu ji doporučit pro práci
jak s mládeží, tak s dětmi pro její vypravěčskou
formu – nemluvě o biblických hodinách. Protože
je před Vánocemi, tj. jde o čas, kdy se vyhlížejí
vhodné dárky pro lidi nám blízké a milé, domní-
vám se, že by mnohému tento dárek z Kalicha či
přímo od zdroje, od nakladatelství Eman udělal
velkou radost.

Jaro Křivohlavý

Nico ter Linden



Ve 100 letech zemřel koncem října
2009 světově proslulý francouzský
antropolog Claude Lévi-Strauss.
Jeho nejznámější práce Smutné
tropy vyšla ve francouzském origi-
nále roku 1955, o jedenáct let
později v českém překladu. Jak se
později vyjádřil, napsal ji za
„pouhé" čtyři měsíce, neboť si jako
vědec v oblasti lehčího žánru připa-
dal nepatřičně. (Jak paradoxně
působí toto vysvětlení v době inter-
netu, kdy nejeden opisovač stihne
spíchnout dílko rádoby „vědecké"
za pár dní!) 
Další Lévi-Straussovy knihy (do
češtiny přeložené vesměs až po
listopadu 1989; normalizačním cen-
zorům zřejmě vadilo, že autor byl
vnukem rabína) jsou povahy od-
borné. Veřejnosti je po celém světě
zprostředkovávali místní nadšenci-
vykladači. V Československu byl
dlouho (přinejmenším po celá
sedmdesátá a osmdesátá léta, kdy

např. na britských univerzitách vliv
vykladačů Lévi-Strausse slábl s
nástupem neomarxismu) nejvý-
znamnějším z nich prof. Luděk
Brož z Komenského evangelické
bohoslovecké fakulty (KEBF), který
z antropologova díla vyzdvihoval
dvě věci:
1. Rehabilitaci tzv. mytopoetického
myšlení (zde prof. Brož při výkladu
Lévi-Strausse frontálně oponoval
marxistickému postulátu „vědecké-
ho světového názoru").
2. Historicky první vědecké vyvrá-
cení rasismu (i zde byl přítomen
osten polemický; v polovině osm-
desátých let si můj africký známý
žijící v Praze spontánně povzdechl:
„Takovej rasismus, jako je tady, je
dneska už jenom v Jižní Africe…").
Na stránky Kostnických jisker se
Lévi-Strauss dostal roku 1990 v
textu Neplatné údery, v němž jsem
aplikoval jeho koncepci iniciačního
(zasvěcovacího) ritu na obřad tzv.

povyšování bažantů na půlročáky
(a půlročáků na mazáky) v někdejší
Československé lidové armádě.
Sám Lévi-Strauss prodělal, jak pro-
hlásil s typickou sebeironií, iniciač-
ní ritus „až na stará kolena" – při
přijetí za člena Francouzské akade-
mie. (I toto vyjádření působí s
odstupem paradoxně: v plné tvůrčí
aktivitě žil následně déle než tři
desetiletí.) 
Platí-li tvrzení světových komentá-
torů, že úmrtím Lévi-Strausse končí
dvacáté století (proti jehož pokuše-
ním, jak většina z nich zdůrazňuje,
byl vnuk rabína z Versailles „obr-
něn jako sotvakdo jiný"), pak nemo-
hu nekonstatovat, že jsem se v
sedmdesátých letech nacházel na
správném místě: v posluchárnách
KEBF, kde z úst prof. Luďka Brože
zaznívaly Lévi-Straussovy nekon-
formní myšlenky.

František Schilla

ŠUMAVA, UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ,
Vlachovo Březí, Prachaticko, mobil:
728 745 295, tel.: 388 329 363, 
e-mail: ChanovaDagmar@seznam.cz
http://sites.google.com/site/ubyto-
vanichanova.

Č. 39
FS ČCE V PŘELOUČI NABÍZÍ k proná-
jmu velký byt 5 + KK (cca 140 m2, v
přízemí a mezipatře) ve farní budově
(možné využití zahrady a garáže). Byt
je vhodný pro větší rodinu. Uvítáme
pozitivní vztah ke sboru a aktivní
účast na sborovém životě. 
Bližší informace na telefonu: 
466 672 515 nebo 466 958 928.

Č. 52
TURECKEM  PO STOPÁCH APOŠTOLA
Pavla , 15.-25.března 2010, letecky a
na místě autobusem. Od Antiochie
Syrské po Efez. Podrobný program a
podmínky zašle Jiří Lukl, El.
Voračické 8, 61600 Brno, tel. 603 799
721, e-mail jiri.lukl@cb.cz . Přihlášky
nutno zaslat do konce prosince 2009.

č. 42

Obrněn proti pokušením Inzerce
SENIORÁT CHRUDIMSKÝ

Českobratrská církev evangelická

BRANDÝS NAD ORLICÍ, Ne 8.30
Českých bratří 223, f Lukáš Ondra
BUČINA, Ne 10.00
Bučina č.1, f Libor Chaloupka
BUKOVKA, Ne 9.30
Bukovka č. 59, f Martin Grombiřík
ČÁSLAV, Ne 9.00
Jana Karafiáta 159, f Pavel Jun
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Ne 9.00
Riegrova 283/23, f Jaroslav Nečas
DVAKAČOVICE, Ne 9.00
Dvakačov č. 32, f Jan Machala
DŽBÁNOV – ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Ne 10.00
Voděrady-Džbánov č.4, f Jiří Kvapil
HEŘMANŮV MĚSTEC, Ne 9.00
Zahradní 537, f Jan Plecháček
HOLICE V ČECHÁCH, Ne 8.30 
b 14.00
Hradecká 53., adm.Daniel Ženatý
HORNÍ ČERMNÁ, Ne 8.45
Horní Čermná č.2, f Jakub Keller
HRADIŠTĚ, Ne 9.30
Hradiště č.15, f Jiří Kučera
CHOCEŇ, Ne 10.00
Žerotínova 94, f Magdalena Ondrová
CHRUDIM, Ne 9.00
Pardubická 324, f Anna Lavická
CHVALETICE, Ne 10.00
Hornická Čtvrť 65, k Marta Hromád-
ková, adm. Miloš Hübner
LANŠKROUN, Ne 9.00
Českých bratří 654, f Daniel Tomeš
LITOMYŠL, Ne 9.00
A.Tomíčka 69, f Věra Pleskotová
Lozice, Ne 10.00
Lozice č. 53, j Rut Kučerová, adm.Jiří
Kučera
OPATOVICE, Ne 9.00
Opatovice č. 5, f Jana Potočková
PARDUBICE, Ne 9.00
Hronovická 492/25, f Daniel Ženatý
PŘELOUČ, Ne 9.00
Českobratrská 86, f Hana Schusterová
SEMTĚŠ, Ne 10.30
Semtěš č.69, j Hynek Schuster, adm.
Hana Schusterová
SLOUPNICE, Ne 9.00
Dolní 80, f Petr Peňáz
TRNÁVKA, Ne 8.45
Trnávka č. 66, f Miloš Hübner
VILÉMOV U GOLČOVA JENÍKOVA, Ne
10.00
Vilémov u Golčova Jeníkova č.162
f Ladislav Havelka
Vysoké Mýto, Ne 9.00
Javornického 49/IV, k Ladislav
Morávek, adm Petr Peňáz

Církev bratrská

BYSTRÉ, Ne 9.30
Bystré č.82, Roman Toušek
ČESKÁ SKALICE, Ne 9.30
Tyršova 285, Petr Asszonyi
NÁCHOD, Ne 9.30
Purkyňova 584, Rostislav Staněk
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Ne 9.00
K Sirkárně 1506, Jan Hábl
TRUTNOV, Ne 9.00
Lomní 103/9, Jan Šrámek
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Ne 9.00
Tykačova 1183, Petr Kučera
HRADEC KRÁLOVÉ, Ne 10.00
V Kopečku 89, Martin Legát
CHRUDIM, Ne 9.00
Slezská 514, Petr Jelínek
LITOMYŠL, Ne 9.00
Nádražní 526, Daniel Smetana
VYSOKÉ MÝTO, Ne 10.30
Javornického 49, Přemysl Pýter
PARDUBICE, Ne 9.00
Lonkova 512 – Archa, Samuel Jindra

Bratrská jednota baptistů

PARDUBICE, Ne 9.00
Sladkovského 521/38, Luděk Šíp
VYSOKÉ MÝTO, Ne 9.30
Pražská 72, Vladimír Zeman

Bohoslužby
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12.STUDIJNÍ DEN ERC 
NA TÉMA "EKUMENISMUS V ČR A

JEHO BUDOUCNOST" 
se koná 4. prosince 2009 od 9 do
15 h na Evangelické telogické
fakultě UK (Černá 9, Praha 1) v
posluchárně S1.

Program:
9.00 - Úvod do tématu "Ekumenis-
mus v České republice"
9.30 - prof. ThDr. P. Filipi: Ekume-
nismus v České republice" - výzvy a
úskalí
10.30 - pauza na kávu a čaj
10.45 - Mgr. M. Vaňáč: Římskokato-
lická církev a ekumenismus - za-
myšlení nad současnou situací
12.15 oběd 
13.00 - prof. F. Segbers: Ekumenis-
mus a globalizace
14.30 panelová diskuse k tématu,
závěrečné shrnutí 

Přihlášky směřujte k rukám Mgr.
Sandry Zálabové, 
email: erc@ekumenickarada.cz 

* * *

ESCHATOLOGICKÁ PERSPEKTIVA A
ANGAŽOVANOST PRO ŽIVOTNÍ PRO-
STŘEDÍ je téma prosincové besedy
Ekologické sekce České křesťan-
ské akademie, která bude v úterý
8. 12. 2009 od 17.30 h v přízemí
Emauzského kláštera (Vyšehrad-
ská 49, Praha 2). Po úvodní před-
nášce ředitele sekce RNDr. Jiřího
Nečase následuje ohlédnutí za
dosavadní činností sekce a rozho-
vor o jejích záměrech a perspekti-
vách.

JNe

Pozvánky

Komise pro otázky životního pro-
středí při SR ČCE spolu s Eko-
logickou sekcí České křesťanské
akademie vybízejí sbory a farnos-
ti, aby se 13. prosince 2009, v den
vrcholných jednání Kodaňské
konference o klimatu, připojily k
celosvětové akci Bellringing 350.

PROČ PRÁVĚ 350 ÚDERŮ KOSTELNÍCH
ZVONŮ?
Ve všech světových kulturách jsou
hudební nástroje jako zvony a
bubny odnepaměti využívány k
varování lidí před bezprostředně
hrozícím nebezpečím, ale také ke
svolávání k bohoslužbám a jako
doprovod podstatných okamžiků
v jejich průběhu.
350 ppm (parts per million, tj.
0,035 %) je hodnota koncentrace
oxidu uhličitého v zemské atmo-
sféře v roce 1988, o níž většina kli-
matologů předpokládá, že je ještě
trvale udržitelná a nezpůsobuje
nevratnou klimatickou změnu.
Po celou dobu historie lidstva až
do počátku masivního využívání
fosilních paliv před zhruba 200 le-
ty atmosféra obsahovala 275 ppm
CO2, ale v současné době koncent-
race dosahuje 390 ppm. Pokud ne-
dokážeme rychle snížit úroveň
CO2, riskujeme v důsledku tzv.
skleníkového efektu nevratné
změny jako tání ledovců a mohut-
né uvolňování metanu z tající
věčně zmrzlé půdy, s dalšími dů-
sledky pro klima ve světovém mě-
řítku i v České republice.
V neděli 13. prosince budou probí-
hat nejdůležitější jednání konfe-

rence OSN o klimatu v Kodani. 
V 15 hodin, na závěr ekumenické
bohoslužby v luteránské katedrále
v Kodani, se rozezní kostelní
zvony v celém Dánsku a křesťané
celého světa jsou vyzýváni, aby se
připojili.
Akci podporují mimo jiné ECEN
(Evropská křesťanská environ-
mentální síť) a Světová rada církví,
která 2. 9. 2009 přijala Prohlášení 
k ekologické spravedlnosti a eko-
logickému dluhu (Statement on
eco-justice and ecological debt). 
V tomto dokumentu Světová rada
církví mimo jiné: "Vybízí členské
církve aby požadovaly od svých
vlád, aby na Kodaňské konferenci
UNFCCC v prosinci 2009 přijaly
čestná a závazná opatření vedoucí
ke snížení obsahu CO2 na úroveň
nižší než 350 ppm, založená na
principech klimatické spravedl-
nosti, která zahrnuje efektivní
podporu ohroženým společnos-
tem zaměřenou na přizpůsobení
se klimatické změně prostřednic-
tvím finančního a technologické-
ho transferu."
Váš sbor se může k tomuto úsilí
zodpovědných politiků i občanů
celého světa připojit modlitbou,
uspořádáním přednášky nebo jiné
vhodné akce, ale také zmíněným
zvoněním 13. 12. 2009. Zvonění ne-
musí nutně proběhnout v 15 ho-
din, ale např. před začátkem nebo
při konci bohoslužeb v obvyklém
čase. Zcela nutné není ani dodržet
doporučených 350 úderů, zvlášť
pokud je zvon vašeho kostela
vybaven elektrickým pohonem,

jehož nastavení by bylo obtížné
změnit, nebo který by po delším
zvonění vyřadila z provozu tepel-
ná pojistka. V takovém případě je
ale vhodné zvonění v obvyklé
délce s přestávkami opakovat. Na-
opak pokud pohyb zvonu závisí
na lidské síle, je vhodné zapojit do
zvonění mládež v míře větší než
obvykle, a využít toho k vysvětle-
ní smyslu akce mladým účastní-
kům.
S ohledem na možnou záměnu se
signály Civilní ochrany doporuču-
jeme ochystané akci předem infor-
movat obecní (městský) úřad, což
má i druhotný důsledek propaga-
ce této akce i činnosti a existence
sboru obecně. Pokud je váš kostel
jedním z těch, které zvon nemají,
doporučujeme využít ke stejnému
účelu jiné hudební nástroje a v té
souvislosti opět zapojit mládež.
Další informace lze nalézt na adre-
se 
www.350ppm.cz, 
případně na 
www.bellringing350.org 
obecnější pak na 
www.350.org
Účast vašeho sboru či farnosti pro-
sím oznamte koordinátorovi akce
Markovi Drápalovi: 
marek@drapal.org
Nechte zvony znít pro dobrou věc!

Důležité oznámení všem 
čtenářům, 

zvl. předplatitelům
S koncem roku 2009 končí platnost našeho starého
č. ú 1932069379/0800. 
Veškeré platby tedy posílejte na č. nové 

228961190/0300. 
Děkujeme. 

Redakce a administrace

Nechte zvony znít pro dobrou věc!

(K úmrtí předního antropologa)

FARNÍ SBOR
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ,
KORUNNÍ 60, PRAHA 2-VINOHRADY

Vás srdečně zve na 

OSMÝ CHARITATIVNÍ-ADVENTNÍ-
VÁNOČNÍ TRH

druhou adventní neděli 6.12.2009
od 11.00 do 16.00 hodin do vstup-
ní haly domu a v obchůdku JE-
DEN SVĚT

* koláče, vánoční čaj, punč 
* chráněné dílny Ignis, Eliáš, stře-
disko Diakonie Rolnička Sobě-
slav, o.p.s. Jeden svět, Letohrádek
Vendula Bezděkov, Diakonie Ra-
tolest Praha 10 a další

Koupí dárků, výrobků i občer-
stvení přispějete na dobročinné
účely a uděláte radost svým blíz-
kým, ale i sobě. 


