
ZNÁMÝ – NEZNÁMÝ
JAN 16, 16–23a

Milí přátelé v Kristu!
Možná vás při letmém pohledu na
fotografii napadlo: „Tak to není

Petr. To určitě není on." Ale ano,
jsem to já – jen s parukou na hla-
vě… Možná stejně nechápavě si
učedníci před velikonočními svát-
ky prohlíželi Ježíše, když jim říkal,
že za nějaký čas se jejich cesty roze-
jdou. „To přece není Ježíš, takový,
jak ho my známe: Mistr nikdy neo-
pouštějící své žáky, Pastýř střežící
své stádo. Nepoznáváme ho!“
Přece jenom nejsem v naší církvi
ještě dost známý na to, abyste se vy
- všichni čtenáři - pozastavovali
nad mojí fotografií. Vy, kteří mě ne-
znáte, nebudete se jistě tak divit při
pohledu na můj vzhled. A v tom je
ten vtip! Jen Kristovi učedníci se
mohli pozastavovat nad jeho po-
divnými slovy o rozloučení, o (byť
jen dočasném) rozpadnutí vzájem-

ných vazeb. Jen ti, kteří Krista znají,
žijí s ním, mohou občas pokorně
doznat, že ho vlastně ještě nepo-
znali, neprokoukli. A to se často dě-
je právě ve chvílích osamění, v čase
hluboké úzkosti, smutku a bolesti.
„Mysleli jsme, že tě známe – že nás
nikdy neopustíš. A přitom se od
nás vzdaluješ.“ Ovšem zatímco
učedníci trpce nesou Kristova slova
na rozloučenou a připravují se na
osamění, Ježíš se chystá nést na
svých bedrech daleko těžší břímě.
Možná právě tehdy, když těžce za-
koušíme nepřítomnost Boží, Bůh
sám nese ještě větší břemeno… A
jistě pracuje na tom, abychom si za-
se byli blízko. 

Petr Kulík, 
farář ČCE v Přerově
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Poselství k neděli Jubilate

Prožili jsme z milosti Boží opět
jedny velikonoční svátky, vrcholy
církevního roku. Obrazně řečeno,
stáli jsme pod křížem Ježíše Krista a
u otevřeného hrobu. Je teď otázkou,
jak jsme rozuměli tomuto dějství a
jak bychom je dovedli vyřídit dneš-
nímu člověku. Mnoho nám nazna-
čuje povědění řečené Josefovi už
před narozením Spasitele: „Porodí
syna, a dáš mu jméno Ježíš, neboť
on vysvobodí svůj lid z jeho hří-
chů.“ Tento rozkaz a zároveň zaslí-
bení je velkou spojnicí mezi Váno-
cemi a Velikonocemi.
Jméno Ježíš bylo užíváno již v době
starozákonní a jeho formou byl
např. Jozue nebo Izaiáš. Ale ani 
v době novozákonní se ho nepře-
stalo užívat. V závěru epištoly ke
Koloským čteme, že je pozdravuje
nějaký Ježíš zvaný Justus (Ko 4,11).
Význam toho jména je vskutku pro-
rocký: „Vysvobození je Hospodi-
novo.“ Zkráceně bychom mohli
říct: „Ježíš je Hospodinův vysvobo-
ditel.“ 
Zůstává však otázka: jak vysvobodí
lid z hříchů? Jestlipak tomu sami
rozumíme a jestlipak to dovedeme
srozumitelně vyložit dnešnímu člo-
věku? Ten přece nemá žádné před-
porozumění, neví nic o starozákon-
ních obětech, ani o sz. zaslíbeních,
ani o osobnostech Staré smlouvy,
které některými rysy, jak říkají
Kraličtí, „figurovaly“, předobrazo-
valy Ježíše Krista. Ale ani z křesťan-
ské tradice nemůžeme u svého
okolí mnoho předpokládat. Jednou
v televizní anketě nedovedli dota-
zovaní o Velikonocích říci nic jiné-
ho, než že jsou to svátky jara a
mrsku. Podobné neznalosti jakých-
koli předpokladů si byl v době
prvokřesťanské vědom už autor
Evangelia podle Lukáše a Skutků
apoštolských. Na rozdíl od Pavla,

Marka a Matouše se rozhodl psát
do pohanského prostředí, např. řec-
kých a římských kruhů. Viděl, že se
musí přiblížit jejich myšlení, a to
převyprávěním zvěsti vycházející 
z židovských kořenů, aby je vůbec
zaujal, aniž by opustil základní
grunt, Ježíšův kříž, který nelze nijak
obejít, natožpak vypustit.
Jak se o to pokusil? U apoštola Pav-
la a evangelisty Marka je život Pána
Ježíše jakoby předehrou jeho spás-
né smrti. Tam všechno směřuje, tam
všechno vyvrcholí. Bude to zástup-
ná oběť, která bude zadostiučině-
ním Boží spravedlnosti. Hřích je
urážkou svatého Boha a odplata za
hřích je smrt. Ježíš Kristus vzal za
nás tuto smrt dobrovolně na sebe, a
tím usmířil Hospodina. Podle Hei-
delberského katechismu, „aby svým
utrpením jako vlastní smírčí obětí
naši duši a naše tělo od věčného
zatracení vykoupil, a tak nám získal
Boží milost, spravedlnost a život
věčný.“ (ot. 37 b)
Ale vyložte to dnešnímu člověku!
Vždyť už ani neví, co je hřích, nebo
špatně tomu pojmu rozumí: „To je

pěkný a laciný kabát, byl by hřích
ho nekoupit.“ Než myšlenka na
hřích, mu stojí spíše za námahu
přemýšlení o životě v hojnosti, pro-
slulosti a pohodlí. A dále: takové
zadostiučinění by už znělo příliš
právnicky a odtažitě. Bůh by se
mohl jevit jako uražená bytost, tou-
žící po krvi. Po pravdě řečeno, i
nám to láme hlavu. A nakonec, ví-li
dnešní člověk něco o pohanských
obětech, pak je pojímá jako výlučně
lidský výkon, sloužící k usmíření
božstva a jeho naklonění přáním až
i ziskům obětníka.
Abychom se vyhnuli takovým ne-
porozuměním, vraťme se k Lukášo-
vi. Ten volil jinou cestu než Pavel
nebo Marek. Nejen smrt má rozho-
dující místo v poslání Ježíše Krista,
nýbrž celý jeho život je přítomností
Boží mezi námi, jejímž cílem je zá-
chrana odcizeného člověka. Děje se
to především hledáním a přijímá-
ním ztracených. Vždyť on sám o
sobě řekl: „Nebo Syn člověka při-
šel a hledal, což bylo zahynulo.“ 
(L 19,10). To je zvláště obsaženo 

Povelikonoční zamyšlení

Pokonstantinovský césaropapis-
mus provázel církev po dlouhá sta-
letí a v 17. a 18. století byla tedy
ortodoxie rubem absolutismu, kte-
rý pronikal všemi oblastmi života.
Heslo "Čí vláda, toho nábožen-
ství"vyhlášené v Augsburku 1555
nebylo tedy žádnou novotou, je-
nom vzájemným ústupkem mezi
protestanty a katolíky v rozdrobe-
ném Německu. Relativní tolerance
v českých zemích v 15. a 16. století

byla jediným rozumným východis-
kem po nerozhodných bojích a po-
tyčkách mezi utrakvisty a katolíky,
když byla královská moc velmi osla-
bena. Maxmilián II. a Rudolf II. se
také rozhodovali podle současné po-
litické situace. Protože napětí v Ev-
ropě představované Protestantskou
unií a Katolickou ligou sílilo, mohl
být Rudolfův Majestát jen křehkým
a přechodným výdobytkem.

Bohuslav Vik

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Dokončení na str. 2

AKTUALITA

Koniáš očima dneška 
ET-KJ 13/2011

"Písně chval Božských - písně duchovní evangelistské" byl
skutečný titul tohoto už pátého, a nikoli posledního českého
zpěvníku Jednoty bratrské, který v důsledku perzekuce po
Šmalkaldské válce mohl vyjít jen v polské emigraci nedaleko
Poznaně. Na 418 fóliových listech bylo vytištěno 735 písní, 
z toho 221 nových. 
Biskup Jan Blahoslav je pečlivě zrevidoval, usiloval o co nej-
dokonalejší formu a dbal na shodu mezi textem a nápěvem. 
Z pověření vedení Jednoty s ním spolupracovali Jan Černý a
Adam Šturm, korektury provedl Václav Solín. 450 písní má
vlastní nápěv, jiné se zpívaly "obecnou notou" a bylo použito i
světských melodií. Obsah kancionálu odpovídá bratrské
věrouce. 
Jan Blahoslav, autor teoreticko-praktického spisu "Musica" z r.
1558, sám také básník, napsal předmluvu o dějinách českého
duchovního zpěvu a kancionálů. Kancionál vytiskl Alexandr z
Aujezu (v tiskárně založené vojvodou Luk. Górkou) a je to dílo
i po grafické stránce velmi zdařilé - všecky stránky jsou orá-
movány ornamenty.
"Kancionál co klenot drahý a milý v kostelích chován a při slav-
nostech jako na slávu Boží i vlastní vystavován a upotřebován
býval." (Ign. Hanuš a J. L. Zvonař v Riegrově SN)
Řada písní se zpívá dodnes. Rádi se hlásíme k tomuto odkazu
reformačních předků.

Bohuslav Vik

Šamotulský kancionál
1561

Titulní list Šamotulského kancionálu z roku 1561
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Ve stejnojmenném článku, ET-KJ
14/2011, nás bratr E. Vejnar infor-
muje, že někteří jeho spolustudenti,
pozdější faráři, nevěří ve vzkříšení
Krista: Velikonoční neděli odřízli
od Velkého pátku a zachovali si tak
punc kritických intelektuálů. Kladu
si otázku – jak mohou tito kazatelé
hlásat evangelium, když nevěří
plně krédu - vyznání víry, když
nemohou splnit požadavek, který
pro svém vzkříšení dal Kristus
apoštolům: „Jděte ke všem náro-
dům a získávejte mi učedníky, křtě-
te je ve jméno Otce i Syna i Ducha
svatého a učte je, aby zachovávali
všecko, co jsem vám přikázal“ (Mt
28,19-20).
V Písmu svatém čteme také stěžejní
verš křesťana - Ř 10,9: „Vyznáš-li
svými ústy Ježíše jako Pána a uvě-
říš-li srdcem, že ho Bůh vzkřísil 
z mrtvých, budeš spasen.“ To se ne-
dá pochopit ani naším rozumem a
intelektem, ale pouze srdcem. Pán
Ježíš po svém vzkříšení říká To-
mášovi: „Že jsi mě viděl, věříš. Bla-

hoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“
Protože Kristus je pravý člověk,
opravdu zemřel skutečnou lidskou
smrtí na kříži. Avšak protože není
pouze pravý člověk, ale také pravý
Bůh, tato smrt nebyla a nemohla
být úplným koncem. Kristus vstává
z mrtvých a svým vzkříšením nás
vysvobozuje. Opakujeme s apošto-
lem Pavlem: „a jestliže Kristus ne-
byl vzkříšen, pak je naše zvěst
klamná a klamná je i vaše víra...
máme-li naději v Kristu jen pro
tento život, jsme nejubožejší ze
všech lidí! Avšak Kristus byl vzkří-
šen...“ (1 K 15,14-20). Vzkříšený Kris-
tus nás poslal do celého světa zvě-
stovat všem velkou radost vzkříše-
ní. Vzkříšení je nejhlubším zákla-
dem naděje a radosti. Bez prokla-
mování této radosti je křesťanství
nepochopitelné a Kristus by nemo-
hl být naší spásou ani naší nadějí a
jistotou. Skutečně by pak naše svě-
dectví bylo jen bezmocným mora-
lismem. Jak nadějně zní verš: „Boží
moc provázela svědectví apoštolů o

vzkříšení Pána Ježíše a na všech
spočívala veliká milost,“ nebo v kra-
lickém překladu „a milost veliká
přítomná byla všechněm jim.“ (Sk
4,33)
Sám Ježíš varoval, když mluvil o
dovršení Zákona, ale můžeme to
vztáhnout i na odstřihnutí Veli-
konoční neděle: „kdo by tedy zrušil
jediné z těchto nejmenších přikázá-
ní a tak učil lidi, bude v království
nebeském vyhlášen za nejmenší-
ho...“ (Mt 5,19) 
Na závěr cituji z dopisu vězněného
křesťana z bývalého sovětského
koncentračního tábora:
...A pojednou byly Velikonoce zde,
svaté, duchovní, nezapomenutelné. By-
lo to požehnáno přítomností vzkříšené-
ho Boha mezi námi... jak naše srdce
tloukla plná radosti ve společenství s
velkým Vzkříšením. Plnost těchto podi-
vuhodných Velikonoc ti posíláme z na-
šeho vězeňského tábora. Posíláme ti ví-
těznou a radostnou novinu: Kristus je
vzkříšen!

Jan Trnka

USKUTEČNIL SE VEČER KŘESŤANSKO-ŽIDOVSKÉHO DIALOGU, 
ZÚČASTNIL SE DUKA I HALÍK
V pražském emauzském klášteře se 7.3. večer konal z iniciativy České
křesťanské akademie (ČKA) a Společnosti křesťanů a Židů a za podpo-
ry Nadace Konráda Adenauera slavnostní večer, který připomenul
nedávné udělení čestného titulu „Člověk smíření" prof. Tomáši Halí-
kovi ve varšavské synagoze a 20. výročí vzniku české pobočky Společ-
nosti křesťanů a Židů. Informuje o tom tisková zpráva ČKA.
Na začátku večera promluvil pražský arcibiskup Dominik Duka a pre-
zident ČKA Tomáš Halík. V následující panelové diskusi vystoupili kro-
mě jiných zemský rabín Karol Sidon, ředitel Židovského muzea dr. Leo
Pavlát a doc. Pavel Hošek z ETF UK. Účastníci se snažili pojmenovat jak
překážky a úskalí ve vztahu křesťanů a Židů, tak možnosti další prak-
tické spolupráce – např. při studiu hebrejských textů, při formulaci spo-
lečných stanovisek k etickým problémům společnosti a také při vzá-
jemném poznávání mladých věřících z řad křesťanů, Židů i muslimů.
Účastníci konstatovali, že ještě nikdy v dějinách nebyly křesťansko-ži-
dovské vztahy tak dobré jako dnes, avšak varovali před podceňováním
nebezpečí pravicového extremismu v české politice.

www.christnet.cz

NOC KOSTELŮ 2011
Mezinárodní projekt Noc kostelů, jehož cílem je otevřít široké veřejnos-
ti kostel netradičním způsobem, se letos uskuteční již potřetí 27. 5. 2011.
Druhým rokem se zapojí všechny české a moravské diecéze. I letos tuto
akci podporuje řada osobností z církevního či veřejného života. Záštitu
nad celým projektem převzali pražský arcibiskup a předseda ČBK
Dominik Duka a ministr kultury Jiří Besser.
Úplně první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) se konala v roce
2005 ve Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila po celém Rakous-
ku. V roce 2009 projekt překročil rakouské hranice a zapojily se i koste-
ly v České republice, konkrétně v Brně a Plzni. V roce 2010 se otevřelo
přes 418 kostelů a modliteben ve 199 městech a obcích celé České repub-
liky včetně Prahy a okolí, do kterých se přišlo podívat přibližně čtvrt
milionu návštěvníků. Více informací o programech v jednotlivých die-
cézích najdete na webové stránce Noc kostelů 2011.

http://tisk.cirkev.cz, autor: Monika Vývodová
(zkráceno)

V RUSKU BUDE OD ROKU 2012 VYUČOVÁNO NÁBOŽENSTVÍ
Podle oznámení ruského ministerstva školství budou povinně volitelné
předměty věnující se věrouce různých náboženství vyučovány na stát-
ních školách po celém Rusku. Program výuky byl připraven ve spolu-
práci se zástupci světových náboženství.
Náboženství bude předmětem vyučovaným na ruských školách od
roku 2012. Skončilo čtyřměsíční období, kdy bylo na některých ruských
školách náboženství vyučováno na zkoušku; od roku 2012 bude vyučo-
váno po celý rok na školách na celém území Ruska. Oznámilo to ruské
ministerstvo školství na tiskové konferenci spolu se zástupci čtyř hlav-
ních náboženství, která byla do pilotního projektu zapojena.
Náboženství se do školních osnov v Rusku vrací poprvé po pádu So-
větského svazu. Studenti základních a středních škol si budou moci
vybrat, zda budou navštěvovat kurz pravoslavného křesťanství, islámu,
židovství či buddhismu, nebo jeden z obecných kurzů "základy nábo-
ženské kultury" nebo "základy veřejné etiky". "Ještě je třeba vyřešit pro-
blémy spojené s textovými podklady, které vznikly ve spěchu, a s hlub-
ší formací učitelů," uvedla Elena Romanova z ruského ministerstva
školství.
"Nevyvolalo to žádný náboženský konflikt, naopak, zaznamenali jsme
změnu morálky u dětí, které kurz náboženství navštěvovaly," komentu-
je iniciativu ministerstva školství Vsevolod Chaplin z oddělení pro vněj-
ší vztahy Moskevského patriarchátu. Výhrady mají zástupci nábožen-
ských menšin v zemi, kteří v tom vidí snahu Kremlu potvrdit pravosla-
ví jako nosný prvek národní identity.

http://tisk.cirkev.cz, autor: Jan Zasadil, 
zdroj: Radio Vaticana

KŘESŤANÉ V INDII A PÁKISTÁNU ODSUZUJÍ PÁLENÍ KORÁNU
Indičtí a pákistánští křesťanští hodnostáři hlasitě odsuzují čin floridské-
ho pastora Wayna Sappa, který 20. 3. 2011 veřejně spálil výtisk koránu.
V reakci na Sappův exces zažívají indičtí a pákistánští křesťané další
vlnu islámského pronásledování.
Za "projev čirého šílenství a neuctivosti" považuje Sajan K. George,
předseda Světové rady indických křesťanů, počin pastora Wayna Sappa
z Floridy, který 20. března 2011 spálil  výtisk koránu za účasti evange-
lického kazatele Terryho Jonese. "Svobodné vyjadřování neznamená
urážet ostatní a zraňovat jejich náboženské cítění" dodal George. Pákis-
tánský arcibiskup z Lahore, Msgr. Lawrence John Saldanha, pálení ko-
ránu označil za "nehoráznost".
Arcibiskup Saldanha vyjádřil rozhořčení a smutek nad tímto inciden-
tem a odsoudil jej svým tiskovým prohlášením. "Jménem katolických
biskupů a křesťanů Pákistánu odsuzuji tento akt šílenství, který neod-
povídá křesťanským hodnotám a nauce církve. S lítostí vnímáme fakt,
že někdo, kdo se nazývá pastorem, se nedrží základů svého nábožen-
ství, ba ani běžné slušnosti." Kazatel a spoluorganizátor pálení korá-
nu Terry Jones si již dříve vysloužil odsouzení mezinárodních autorit
svým návrhem spálit hranici koránů v upomínce na výročí útoků 
z 11. září 2001.

http://tisk.cirkev.cz, autor: Jan Zasadil
(zkráceno)

Z církví doma i ve světě Vzkříšení

v ústřední 15. kapitole, kde jsou
podobenství o ztracené ovci, o ztra-
ceném penízi a o ztraceném, mar-
notratném synu. Na posledním pří-
padě vidíme, že se odcizil svým
drahým (otci a rodině), lidské spo-
lečnosti (skončil u prasat) a sám
sobě. Mu-sel, jak tam čteme, přijít
sám k sobě. V celém tom dějství sly-
šíme, že ne my si usmiřujeme Pána
Boha, ný-brž nás v Ježíši Kristu
usmiřuje se sebou. Všechna iniciati-
va je na jeho straně. On nás hledá a
zachraňuje. Posledním důvodem
není nějaká právnická rovnováha,
nýbrž láska a milost.
Ježíš nás miluje a stává se solidár-
ním s námi, a to až do smrti, která je
následkem jeho hledání a zachraňo-
vání. Je to jako by se někdo pustil
na laně z vrtulníku do hluboké a
bahnité propasti našeho hříchu a
vy-nášel nás na tom laně nahoru.

Při této obětavé službě sám narazil
na skalní výběžek a zahynul. Touto
tvrdou skalou byli zastánci tehdej-
šího náboženského pořádku: farize-
ové a zákoníci, kteří reptali: „On
přijímá hříšníky a jí s nimi.“ Kam
by to přišlo, kdyby se Bůh skláněl 
s láskou k nevěstkám a publiká-
nům, k lidem na okraji lidské spo-
lečnosti? U Boha máme přece my
předplacené místo. Na smrt s ním!
Taková zvěst spíše zaujme dnešní-
ho člověka. Kolikrát pociťuje velké
„odcizení". To je přece moderní filo-
sofický a literární termín. Existen-
cialista Sartre řekne: „Peklo jsou ti
druzí.“ Jiný prohlásí: „Peklo jsem já
sám sobě.“ A tak se dnes mnoho lidí
míjí smyslem života, cítí se být ztra-
ceni mezi spolulidmi, manipulová-
ni silami, které jim přerůstají přes
hlavu. Mají dojem, že je nikdo
nemá rád, nikomu na nich nezáleží,
že nemají žádnou naději do bu-

doucnosti. Ale vzhůru srdce! Pán
Bůh tě má rád, hledá tě a zachraňu-
je až do oběti života. Záleží mu na
tobě a otvírá ti dobrou budoucnost.
A tak by se mohlo zdát, že je všech-
no vyloženo. Ale co jsme si až po-
sud říkali, je jen pokus o zaujetí mo-
derního člověka. Nejde zde jen o
oběť, kterou jsou schopni přinést i
stateční a věrní lidé. I tu Ježíš velice
cení. Ale u Ježíše Krista jde o spásné
dějství mezi nebem a zemí. O pře-
možení dědičného hříchu, celé té
nečisté atmosféry, do níž se už rodí-
me; o nastolení nového věku, času
poslední příležitosti, které se vírou
mohou chopit všichni hříšníci svě-
ta. To není věc jen výkladu a rozu-
mu. Kraličtí při jiné příležitosti říka-
jí ve svých poznámkách: „samé víry
věc ta jest, a ne rozumu.“ Zde sluší
jen děkovat, sklánět se, chválit a
oslavovat.

Jan Pokorný

Povelikonoční zamyšlení
Dokončení ze str. 1

„Co je to třetí svět?" zeptala se
Katka tatínka. Ve škole se zúčastni-
la oslav Dne země, jehož mottem
bylo „Zeměkoule je jen jedna“, a
pak ve zprávách slyšela „reportáž z
třetího světa". Nerozuměla tomu.
Tatínek jí odpověděl, že před mno-
ha lety bylo na Zemi lidí málo. Naši
předci žili na území dnešní Evropy,
která jim připadala obrovská až
nekonečná. Určitě to bylo i proto, že
tehdy nebyla letadla, nejezdily
automobily a přepravit se z Prahy
do Berouna trvalo celý den. A cesta
do města v jiné zemi trvala i týden.
Jen opravdoví dobrodruzi podnika-
li cesty do Indie nebo Číny či do
Egypta, často se vrátili až za několik
let a většinou se nevrátili vůbec. Ti
šťastlivci, co se vrátili, obvykle zbo-
hatli prodejem hedvábí nebo koře-
ní. Krajany byli uznáváni a ctěni.
Jejich zkušenosti pomohly objevo-
vat svět, ale na mapách Asie a Af-
riky byla stále velká bílá místa
označená nápisem Hic sunt leones
(tady jsou lvi). 
Evropa s objevenými kousky Asie a

Afriky pro naše předky prostě
představovala celý svět. Jenže jak
lidí v Evropě přibývalo, města se
zvětšovala, lidé začali mít málo
místa a trpět nemocemi, které byly
způsobeny tím, že jich příliš velké
množství žilo na jednom místě. Po
každé velké epidemii se lidé trochu
poučili a začali se trošku lépe cho-
vat. Třeba přestali vyhazovat od-
padky z oken před domy a místo
toho je začali vyvážet z města, kde
je najatí dělníci zahrabávali. Tak
přišli potkani o potravu, což omezi-
lo šíření moru. Nebo přestali vylé-
vat špinavou vodu do potoků a řek
a začali ji vést pod zemí zakopaný-
mi kanály, což omezilo šíření chole-
ry, úplavice a tyfu. Nebo se naučili
používat kapesníky a přestali plivat
a smrkat na zem. To zabránilo šíře-
ní tuberkulosy a dalších nemocí.
Také začali stavět patrové domy,
aby ušetřili místo. Jenže i když se
jejich opatření stále zlepšovala, lidí
přibývalo rychle a stále více se mač-
kali. Chudí lidé neměli často žád-
nou možnost zlepšit své postavení.

Není divu, že mnozí mladí lidé v té
době prodali všechno, co měli, a vy-
dali se na cestu do Ameriky, kde na-
šli (nebo si na původních obyvate-
lích snadno vybojovali) volné pro-
story. Americe říkali „Nový svět".
Evropané zjistili, že mnohem vý-
hodnější, než mít továrny a podni-
ky vedle svých domů, bude stavět
je jinde, aby jejich rodiny nemusely
čichat čmoud z továren. Často je
stavěli i mimo Evropu, obyvatelům
kolonií nemuseli tolik platit, mohli
je nechat pracovat mnohem déle
než evropské dělníky, kteří se orga-
nizovaně bouřili. Podnikatelé do
Evropy vozili jenom peníze (kapi-
tál). Teprve ve 20. století se kolonie
osamostatnily. Území bývalých ko-
lonií nazýváme „třetí svět“. Vlastně
by se dalo říci, že Evropané dobyli
svět, jenže dnes je celá Země plná
lidí. Už není kam se přesouvat, už
není co kolonizovat. Leda snad
mořské dno.. 
„Nebo na jiné planety, ne?“ zeptala
se Katka.

Katka a jeden svět

Dokončení na str. 3



Také o letošních Velikonocích jsme
mohli slyšet před vysluhováním
večeře Páně slova jejího ustanovení
podle apoštolského odkazu v 1 K
11,23-26. Začíná slovy: Pán Ježíš, 
v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest
mé tělo, které se za vás vydává...
Následuje odkaz na kalich jako no-
vou smlouvu zpečetěnou jeho krví.
Končí odkazem: „To čiňte na mou
památku“ a výzvou: Kdykoli tedy
jíte tento chléb a pijete tento kalich,
zvěstujete smrt Páně, dokud on
nepřijde. Zde také obvykle končí
přípravné liturgické čtení před vy-
sluhováním. 
Patřím ke generaci, která musela již
od konfirmace vyslechnout před
vysluhováním i další připomínky
apoštola Pavla jako podmínku pro
účast při této večeři (v. 27-29). V kra-
lickém znění to vyvolávalo až po-
svátnou bázeň: A protož kdokoli
jedl by chléb tento, a pil kalich Páně
nehodně, vinen bude tělem a krví
Páně (ČEP: proviní se proti..). Zku-
siž tedy sám sebe člověk (ČEP:
nechť každý sám sebe zkoumá) a
tak chléb ten jez, a z toho kalicha pí.
Nebo kdož jí a pije nehodně, odsou-
zení sobě jí a pije, nerozsuzuje těla
Páně. (ČEP: Kdo jí a pije, a nerozpo-
znává, že jde o tělo Páně, jí a pije
sám sobě odsouzení.) Tato Pavlova
slova byla často chápána jako varo-
vání před „nehodnou", až rouhavou
účastí. A mnozí členové církve se při
povědomí své vnitřní nejistoty radě-

ji večeři Páně vyhýbali. Jak máme
rozumět těmto dávným Pavlovým
větám, které nám dodnes znějí
varovně, až i výhružně? Jejich drs-
nost se pokouší trochu zmírnit nová
bible B-21: Kdo totiž jí a pije, aniž by
si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo,
takový pije své vlastní odsouzení.
Jeruzalémská bible se snaží o do-
slovný překlad řeckého originálu:
Neboť ten, kdo jí a pije, jí a pije vlast-
ní odsouzení, pokud nerozlišuje
Tělo (var. tělo Páně). Otázka tedy
zní: co chtěl vlastně apoštol oním
výrazem „nehodně" do korintského
sboru vzkázat? Něco nám napoví-
dají už titulky těchto oddílů v někte-
rých biblích. V Kralické: Jak se cho-
vati v společných shromážděních
učí, nezpůsob při večeři Páně tresce.
ČEP: Řád při večeři Páně.
Pavel vlastně reaguje v této části
svého listu na neutěšenou situaci 
v korintském sboru, kterou již při-
pomněl v úvodu tohoto oddílu:
Když vy se však shromažďujete, ne-
ní to už společenství večeře Páně:
každý se dá hned do své večeře,
jeden má hlad, druhý se opije. Což
nemáte své domácnosti, kde byste
jedli a pili? Či snad pohrdáte církví
Boží a chcete zahanbit ty, kteří nic
nemají? (v.20-22). V závěru kapitoly
odkazuje na slabé a nemocné, na
které je nutno brát zvláštní ohled, a
vyzývá i k zachovávání pořádku
při tomto stolování. Jde přece o hod
lásky-agapé: A tak když se shro-
mažďujete k společnému stolu,

čekejte jeden na druhého. Kdo má
hlad, ať se nají doma, abyste se ne-
shromažďovali k odsouzení (v. 33-
34). Šlo tedy o zcela aktuální varo-
vání před zneužíváním večeře Pá-
ně pro požitky těla a před narušo-
váním společenství bratrské lásky a
služby. 
Tomuto pojetí odpovídá i podvoj-
ný význam řeckého výrazu (ana-
xiós), který je zde ojedinělý jako
hapax-legomenon. Znamená ne-
jen nehodně (subjektivně: nebýt
hoden), ale i nevhodně (objektiv-
ně: nevhodně se chovat), a tedy
nerozpoznávat, že jde o tělo Páně.
O společenství církve, kterou Pa-
vel pojímá jako tělo Kristovo: A
není chléb, který lámeme, účastí
na těle Kristově? (1 K 10,1. – Po-
dobně Ř 12,5; 1 K 12,12-13; Ef 1,23;
4,12; 5,30; Ko 1,18; 3,15.) Samého
pojetí a přípravy pro večeři Páně
jako eucharistie (přijímání chleba
a kalicha) se tedy týká především
ona část zmíněná v našem úvodu
(v.23-26): odkaz na slova Páně při
jeho poslední večeři jako laskavé
pozvání k účasti. Následná varov-
ná část se týká nevhodného naru-
šování sborového společenství,
které má právě při vděčném hodu
lásky svědčit o tom, že je „tělem
Kristovým". Upřímná kajícná váž-
nost před svátostným přijímáním
je u každého účastníka samozřej-
mým předpokladem. 

Jiří J. Otter
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Co znamená „nehodně“
Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Velikonoce

Píseň: In resurrectione tua 
(Z tvého zmrtvýchvstání, Kriste, ať se radují nebesa i zem)
hudba: Taizé

Žalm 149,1-6a

Haleluja.
Zpívejte Hospodinu píseň novou,

shromáždění věrných ať jej chválí!
Ať  se  Izrael raduje  ze svého Tvůrce,

synové Sionu ať jásají nad svým Králem!
Ať mu pějí žalmy při bubnu a při citaře.

Hospodin má ve svém lidu zalíbení,
pokorné ozdobí spásou.

Věrní ať jásají v slávě,
ať zpívají ve svých pokojích.

Oslavování Boha silného ať je na rtech jejich.

Čtení: 1 K 15,3-5; L 24,13-32

Píseň

Ticho

Prosby:
Kriste, který ses zrodil z Otce přede všemi věky  a stal se člověkem, kla-
níme se ti a dobrořečíme ti, neboť tys pro nás zemřel a vstal z mrtvých.
- Sláva tobě, Pane!
Synu Boží, prameni života, ukaž nám i celé lidské rodině svou dobrotu.
- Vyslyš nás, Pane!
Dej, abychom žili z tvého života a jako děti světla kráčeli v radosti
Velikonoc.
- Vyslyš nás, Pane!
Posilni víru své církve, aby věrně vydávala svědectví o tvém zmrt-
výchvstání.
- Vyslyš nás, Pane!
Potěš všechny zarmoucené a vlož do jejich srdce slova věčného života.
- Vyslyš nás, Pane!
Povzbuď ty, kdo jsou slabí ve víře, a zjev se pochybujícím srdcím.
- Vyslyš nás, Pane!
Posilni nemocné, buď oporou starým a upokoj umírající svou spásnou
přítomností.
- Vyslyš nás, Pane!

Otče náš

Modlitba:
Vzkříšený Kriste, z evangelia k nám zaznívá tvůj tichý hlas. Ty nám
říkáš: Proč se znepokojujete? Jen jedno je třeba: mít srdce, které naslou-
chá mému Slovu a Duchu svatému.

Zpěv

(© Ateliers at Presses de Taizé
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Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel.: 224 310 259, mobil: 608 880 046, 
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Ekologická sekce České křesťan-
ské akademie vyhlašuje při příle-
žitosti Dnů vděčnosti za stvoření
výtvarnou a fotografickou soutěž
na téma

JEDEN SVĚT
Výtvarná soutěž je určena dětem;
fotografické soutěže se může zú-
častnit kdokoliv bez ohledu na
věk.

Praktické informace:
Obrázky formátu A3 nebo A4
malované či kreslené libovolnou
technikou zasílejte poštou do pát-
ku 1. července 2011 na adresu:

Ekumenická rada církví
Donská 370/5
101 00 Praha 10

nebo poštou či odevzdáním na
vrátnici (v pracovních dnech od
8.30 do 18.30 hodin).

Česká křesťanská akademie
Vyšehradská 49

128 00 Praha 2

Na obrázky nezapomeňte napsat
jméno a věk autora obrázku a do
obálky vložit zpáteční adresu.
Všechny děti, které nám obrázek
pošlou, obdrží diplom za účast.
Třem vítězným autorům zašleme i
malou odměnu. Vybrané obrázky
budou vystaveny v Galerii Josefa
Adamce, Praha 7, Na Špejcharu 3,
každou středu od 24. srpna 2011 od
14.00 do 19.00 hodin. Výstava bude
zakončena vyhlášením cen v úterý

11. října 2011 po bohoslužbě vděč-
nosti za stvoření.
Obrázky z technických důvodů
vracíme jen při osobním vyzved-
nutí po skončení výstavy.

NAD BIBLÍ

Dny vděčnosti za stvoření 2011

Já myslím, že snad ano, řekl tatínek.
Můj oblíbený spisovatel Orson
Card (*24. 8. 1951, Richland, Wa-
shington) o tom píše. Zatím to je
science fiction, protože to ještě neu-
míme. Ale mělo by to smysl. Lidé
by nemuseli bojovat o nová území,
mohli by dále plodit děti. 
Myslíš, že Pán Bůh chce, aby se lidé
přestěhovali na jiné planety?
Nevím, možná že ani on neví,
možná čeká, zda se na téhle jedné
planetě naučíme žít správně. Po-
kud ano, tak nám cesty na jiné pla-
nety otevře, pokud ne, tak se tady
umačkáme. Možná jsme si cestu k
jiným světům už navždy pokazili.

Třeba tam žijí bytosti, které má
Pán Bůh rád a nechce, abychom
jim ublížili tak, jako jsme ublížili
indiánům nebo domorodým oby-
vatelům Austrálie. Třeba, když
se na to Pán Bůh díval, tak se
rozhodl, že nám cesty nikdy neu-
káže. 
Já myslím, že navždy nebo pro
všechny Pán Bůh cesty na další
světy nezavře, řekla Katka. On umí
odpouštět. Jen se musíme naučit
chovat k jiným lidem i k jiným
bytostem lépe a snažit se žít tak,
aby to nebylo na úkor jiných lidí
nebo tvorů.

Katka Jančaříková

Dokončení ze str. 2

Katka a jeden svět

Výzva k řešení 
humanitární krize 

v severní Africe

Ženeva, (WCC). Humanitární
situace v Libyi a v okolních
zemích je i nadále vážná.
Mnoho lidí je v nebezpečí, a
proto utíká do Evropy. Ná-
růst utečenců tak zazname-
návají Turecko, Malta a Itá-
lie. 
Světová rada církví spolu 
s Radou evropských církví a
Církevním společenstvím
pro migranty v Evropě vyslo-
vily vděčnost církevním sbo-
rům a společenstvím, které
otevřely svoje dveře lidem 
z těchto zemí a zároveň jim
přislíbily pomoc i v nejbliž-
ších měsících. 
Na setkání se dohodly na ná-
sledujících bodech: 
* poskytnout ochranu a po-
moc těm, kteří se nemohou
vrátit domů; 
* přijmout všechny utečence; 
* podpořit mezinárodní hu-
manitární pomoc; 
* vést i nadále dialog se zain-
teresovanými zeměmi; 
* připravit prostředky na po-
moc lidem po ukončení kri-
ze.



Bratr farář Bohuslav Novák začínal
své kazatelské působení v kateři-
nickém sboru a tomuto sboru zůstal
po celý svůj život věrný. Do Kateři-
nic nastoupil 1. 1. 1957 jako vikář a
od 1. 7. 1963 stal se jeho farářem.
Zemřel v roce 2001 uprostřed práce.
Měl v plánu podílet se na opravách
církevních budov v Kateřinicích. Ne-
podařilo se mu je už dokončit.
Ve svém životě byl spojen nejenom
s tímto sborem, ale také s Jerony-
movou jednotou. Do práce v senio-
rátní Jeronymově jednotě nastoupil
brzy potom, co začal pracovat ve
sboru. V druhé polovině šedesátých
let se pak stal jednatelem ústřední-
ho výboru Jeronymovy jednoty a
koncem roku 1991 jejím předsedou.
Pro tuto práci, kterou v Jeronymově
jednotě konal, byl znám nejenom
po celé naší církvi, ale také na mno-
ha místech v cizině. 
Jeronymova jednota je dílo, které
shromažďuje finanční prostředky a
podporuje stavby a opravy církev-
ních budov. Navazuje tak na práci
jiných podpůrných organizací, kte-
ré působí v cizině a které naši církev
podporovaly již v 19. století, kdy
Jeronymova jednota ještě neexisto-
vala. V této podpoře pokračovaly
pak tyto organizace i později. Na-
cházely se především v Německu,
Rakousku, Švýcarsku, Holandsku.
S nimi bratr Novák navazoval sty-
ky, seznamoval je se situací církve v
naší zemi za dob komunismu. Měl
zvláštní obdarování. Dovedl si me-
zi lidmi získávat přátele. A ti pak
otevřeli svá srdce a své ruce pro
potřeby naší církve. Od nich přichá-
zely vynikající barvy na plech, na
fasády, na dřevo, ale také i velice
významné finanční dary a dotace.
Zahraniční organizace nám pak
otevřely různá rekreační střediska,
do kterých zvaly členy naší církve
na dovolenou a pobyt mnohdy
nám i hradily. Bratr Novák velice
stál o to, aby tito přátelé přijeli také
k nám. Zval je a některé ubytovával
ve středisku kateřinického sboru 

v Lázech, anebo na uprázdněné ru-
savské faře. Bratr farář Novák
budoval vztahy mezi lidmi, stavěl
mezi nimi mosty. 
Když se pak změnila politická situ-
ace a padl komunismus, prohlubo-
val tyto vztahy s cizinou ještě víc i
tím, že se pustil do budování růz-
ných rekreačních církevních zaříze-
ní v naší zemi. Je třeba říci, že při
této práci mu stál po boku bratr
architekt Bohuslav Kučera z Brna,
který připravoval projekty, a parta
ochotných řemeslníků, kteří tyto
projekty prováděli. V roce 1988 za-
čal s rekonstrukcí sborového domu
Doubravka v Luhačovicích. Dnes
toto středisko navštěvují lidé i z mi-
mocírkevního prostředí a konají se
tam bohoslužby naší církve i Církve
československé husitské. Další jeho
velkou stavební akcí (začalo se v r.
1993) bylo vybudování Penzionu 
v Husově domě v Praze. Dnes jsou
tam ubytováváni lidé z cizích zemí. 
V roce 1991 se v Bystřici p. Hostý-
nem objevila možnost koupit areál
Vinohrádek, který kdysi patřil to-
várníkovi Basikovi. Měl stát asi 6
milionů Kč. Byl to rozsáhlý areál,
kde byly čtyři budovy s lesopar-
kem. V církvi byly velké rozpaky,
zda tento areál kupovat a vybudo-
vat v něm rekreační středisko. Když
konečně k tomu dala souhlas, bratr
Novák se pustil do práce a na koupi
areálu i výstavbu budov opatřil
peníze. Byly to peníze od našich
bratří a sester z ciziny. Areálu dal
bratr Novák název Sola gratia. Tato
slova jsou jedním z hesel reformace
a jejich překlad zní „pouhou milos-
tí“. Nechci zde vykládat teologický
smysl tohoto hesla, ale pro bratra
Nováka to znamenalo, že toto roz-
sáhlé středisko se podařilo vybudo-
vat díky Boží milosti. Kdyby této
milosti nebylo, pak by patrně stře-
disko nevzniklo. Jedna z němec-
kých podpůrných organizací se
jmenuje Gustav Adolf Werk – zkrat-
ka GAW. Když se bratra Nováka
lidé ptali, kde se sehnalo tolik

peněz na celé dílo, vykládal tuto
zkratku GAW slovy „Gott allein
weiss“ (Bůh sám ví). 
Že bratr Novák vybral tak velký
areál, v němž plánoval setkávání
členů naší církve s hosty ze zahrani-
čí, lze zdůvodnit tím, že se domní-
val, že naši přátelé ze zahraničí,
když padla „železná opona“, bu-
dou přijíždět k nám častěji než
tomu bylo dříve. A že také i členové
z různých našich sborů využijí to-
hoto střediska pro rekreaci. 
K budovám, které v areálu byly
opraveny anebo i znovu postave-
ny, se bratr Novák rozhodl vysta-
vět ještě i kostelík. Tuto stavbu
jsme mu rozmlouvali, protože
jsme si myslili, že v budovách stře-
diska je dosti prostoru, kterého by
se mohlo využít k bohoslužbám.
On však říkal, že tento kostelík je
zavrcholením jeho díla, jeho práce
a služby Bohu.

Ludvík Svoboda

Vzpomínka na Bohuslava Nováka

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘESŤAN-
SKÉ AKADEMIE a několik občanských
sdružení ze severu Prahy zvou na
ekumenickou bohoslužbu za krajinu
s kázáním Josefa Cepla z Církve ad-
ventistů sedmého dne a s hudebním
vystoupením Slávka Klecandra. 
Bohoslužba bude v sobotu 4. června
2011 v 15 hodin na levém břehu
Vltavy, na louce na Sedleckých ska-
lách (nejbližší stanice autobusů 107
a 147 Kamýcká, popř. 147 Budo-
vec). Bohoslužbě bude předcházet
pěší pouť od kostela Stětí sv. Jana
Křtitele v Dolních Chabrech
(odchod v 10 h, kostel otevřený od
9 h) a po bohoslužbě bude následo-
vat diskuse s místostarostou Horní-
ho Jiřetína Ing. Vladimírem Buřtem.
Předpokládaný konec akce do 17.30
hodin. 
Více na: www.drahan.chabry.cz 

SENIORÁT KRÁLOVÉHRADECKÝ

Českobratrská církev evangelická

BROUMOV – Ne 8.15 h
Kladská 85, a f. Michal Kitta

ČERNILOV – Ne 9 h
Černilov č. 139, f. Radim Žárský

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – Ne
8.30 h
nám. Odboje 1128, f. Aleš Mostecký

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ – Ne 10 h
Husova 870, a f. Aleš Mostecký

HRADEC KRÁLOVÉ – Ne 9 h
Nezvalova 1/529, f. Štěpán Brodský

HRONOV – Ne 10.15 h
Českých bratří 181, f. Michal Kitta

JIČÍN – Ne 9.30 h
Konecchlumská 289, a f. Tomáš
Molnár

KLÁŠTER NAD DĚDINOU – Ne 9 h
Klášter nad Dědinou č. 22, p. České
Meziříčí, f. Jonatan Hudec

KOSTELEC NAD ORLICÍ – Ne 9.45 h
Štefánikova 753, f. Miloslava Hof-
manová, f. David Najbrt

LETOHRAD – Ne 9 h
Petříkov 201, f. Jiřina Kačenová

NÁCHOD – ŠONOV – Ne 9 h
Purkyňova 535 Náchod, f. Marek
Bárta

NOVÝ BYDŽOV – Ne 9 h N. Bydžov,
10.30 h Chlumec nad C. (kostel
CČSH)
U památníku 1156, f. Jaroslav
Kučera

SEMONICE – Ne 9 h
Semonice č. 57, p. Jaroměř 1, a f.
Radim Žárský

TRUTNOV – Ne 10 h, Janské Lázně
Sola fide 8.30 h
Úpická 163 Trutnov, k. Tomáš
Molnár

TŘEBECHOVICE POD OREBEM – Ne 9 h
Masarykovo nám. 19, f. Filip Čapek

VRCHLABÍ – Ne 9 h
Českých bratří 112, f. Petr Chlápek

Církev bratrská

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Ne 9.30 h
Tykačova 1183, k. Tomáš Pospíchal

HRADEC KRÁLOVÉ – Ne 10 h
V Kopečku 89, k. Martin Legát

CHRUDIM – Ne 9 h
Filištínská 27, k. Petr Jelínek

LITOMYŠL – Ne 10 h
Moravská 1222, k. Daniel Smetana

PARDUBICE – Ne 9 h
Lonkova 512 – Archa, k. Samuel
Jindra

VYSOKÉ MÝTO – Ne 10.30 h
kostel ČCE, Javornického 49, k. Pře-
mysl Pýter

Bratrská jednota baptistů

BROUMOV – Ne 10 h
Lidická 230, k. David Hýsek

Bohoslužby

Milí rodiče!

Zveme vaše děti na dvanáctou Dět-
skou konferenci (DK), která je sou-
částí letní Křesťanské konference
(KK).
Program DK opět zajišťuje Sdružení
Samuel, Biblická práce pro děti.
Letošní DK bude ve stylu „Hledači
pokladů“. Dětem se budou věnovat
zkušení služebníci, jejichž cílem je
pomoci vašim dětem růst v lásce 
k Pánu Ježíši a k Božímu Slovu.

DK pro předškolní děti
Pro předškolní děti od 4 do 6 let
včetně bude připraven denní pro-
gram v Praze ve stejné budově, kde
proběhne KK. Každý den po pro-
gramu se budou děti vracet k rodi-
čům. Do předškolního oddělení
přijímáme pouze děti rodičů, kteří
se zúčastní celé KK a jsou řádně při-
hlášeni. Děti mladší 4 let se DK
nemohou zúčastnit.
Konferenční poplatek je letos cel-
kem 550,- Kč (zahrnuje též obědy a
svačiny, které byly v minulých
letech účtovány samostatně). 
Upozorňujeme, že program pro
předškolní děti se ne vždy zcela

časově kryje s programem KK pro
dospělé.

DK pro školní děti – pobytová
Pro školní děti od 7 do 14 let bude
program opět probíhat na opačném
konci Prahy v ZŠ Kunratice. Děti
zde budou i přespávat (je potřeba,
aby měly vlastní spacák a karimat-
ku), od vás je tedy převezmeme 
v neděli ráno při registraci a předá-
me je zpět až v úterý odpoledne.
Děti rodičů, kteří se zúčastní KK,
zaplatí konferenční poplatek cel-
kem 950,- Kč.
Děti rodičů, kteří se nezúčastní KK,
zaplatí konferenční poplatek cel-
kem 1150,- Kč.
Konferenční poplatek již letos zahr-
nuje i ubytování a stravování (plná
penze), které byly v minulých le-
tech účtovány samostatně; z po-
platku je též hrazena doprava dětí
do místa konání DK a zpět.
Upozorňujeme, že nižší konferenč-
ní poplatek platí pouze děti rodičů,
kteří se zúčastní celé KK a jsou
řádně přihlášeni (ideálně na stejné
přihlášce spolu s dětmi). Slevu ne-
lze vztáhnout na jiné příbuzné,
známé apod.

Připomínáme:
Není možné přihlásit dítě pouze na
některé dny konference.
Děti je potřeba přihlásit nejpozději
do 15. května 2011. Pokud děti ne-
přihlásíte do tohoto data, nebudou
se moci DK zúčastnit. Přihláška je
platná až po zaplacení.
Školní děti rozdělujeme do skupi-
nek podle vlastního uvážení a na
vaše ani jejich přání v tomto směru
nemůžeme brát ohled. Prosíme,
připravte na to své děti. Děkujeme.
Kapacita DK je limitovaná a zejmé-
na u předškolních dětí může být
naplněna ještě před 15. květnem.
Všichni přihlášení obdrží e-mail 
s potvrzením přihlášky a bližšími
informacemi (doporučený seznam
věcí apod.). Jestliže tento e-mail
neobdržíte do 15. června, kontak-
tujte nás, prosím.
Společnou přihlášku na KK a DK
najdete na webové adrese 
http://prihlasky.kmspraha.cz/kk-
dk-2011
Těšíme se na vaše děti!

Za přípravný tým
Jan a Ráchel Bícovi

Samuel, Biblická práce pro děti

HLEDÁM SEZNÁMENÍ S MUŽEM při-
měřeného věku, postavy a při-
měř. stejného smýšlení. Jsem osa-
mělá Bohu věřící babička 64/160
plnějších tvarů z městečka poblíž
Brna. Těším se případnou SMS
nebo zavolání na zn.: 721 352 416. 
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Inzerce

Pozvánky

EMAN PRÁVĚ VYDÁVÁ

ŠTĚPÁN HÁJEK - MARIKA BUM-
BÁLKOVÁ: JONÁŠ
Originálně výtvarně pojatá kniha
kázání.
Deset kázání o Jonášově útěku a
cestě do Ninive se stává čtenáři pře-
kvapivě současným průvodcem na
cestě, kde může nalézt své životní
poslání a místo. Ilustrace mladé
brněnské výtvarnice nepředstavují
jen odpověď zaujatého posluchače,
ale též další svébytnou interpretační
rovinu. Čtenář je osloven příběhem
a inspirovaným kazatelem a znovu
ponoukán ilustrátorkou: Koukej,
jak ještě s tebou může příběh zato-
čit!
Formát 16,5x23 cm, poloplátěná
vazba, 96 stran, cena 269 Kč.
Při objednávce u nakladatele 19%
sleva. Expedujeme od 2. 5. 2011
Těšíme se na vás v našem novém
internetovém obchodě na známé 
adrese http://eman.evangnet.cz
s kompletní nabídkou knih naše-
ho nakladatelství
Objednejte u EMANA
Husova 656, 256 01 Benešov
tel.: 317 722 215
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