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Pseudovánoční popěvky z různých
koutů světa a tradic buší do ušních
bubínků už více než dva měsíce 

z tlampačů v chrámech konzumu a
uchází se o přízeň návštěvníků.
Avšak mísení kultur není jen domé-
nou spotřebního průmyslu a jeho
trhů ve snaze vnutit nadprodukci
všeho možného i nemožného ko-
mukoli, kdo se nechá touto vábnič-
kou nalákat. V dnešním globálním
postmoderním světě se dotýká a
zasahuje i do oblasti naší víry a du-
chovního života podobně, jako
tomu bylo v přístavním kosmopo-
litním Korintu. 
Jak s touto pestrou nabídkou nalo-
žíme? Jsou „in“ ti, kteří se s po-
vrchní tolerancí chovají jako na
party, kde u švédského stolu zoba-
jí duchovní laskominy všeho dru-
hu a provenience, nebo má prav-
du Karel Barth, když říká, že Bůh
v Ježíši Kristu uvádí pod svůj
soud všechna náboženství? Může-
me my křesťané ještě hlásat, že
platí definitivní Boží ANO v Kris-
tu i ve světě, kde pluralita kultur a
náboženství ukazuje stále více na
nezbytnost otevřenosti a vzájem-
ného dialogu?
Apoštol Pavel má za to, že Boží

zaslíbení nalézají v Ježíši Kristu své
potvrzení. On je tím zaslíbeným
Mesiášem, Božím Pomazaným,
který přišel do našeho světa, aby
všichni lidé svou víru, naději a lás-
ku vložili do něho a spolu s ostat-
ním stvořením nalezli spásu, tedy
naplnění života s Bohem. 
Ten, co se má brzy narodit v Bet-
lémě, však bude jiný, než jak ho
vyhlížely tradiční představy. Bude
stolovat s výběrčími daní a hříšní-
ky, přátelit se s  ženami, nuzáky a
vyvrheli, a nakonec položí svůj ži-
vot za přátele i nepřátele. 
Učme se proto od něho a přistupuj-
me k  lidem jiné víry v  důvěře, že
milost trojjediného Boha je mocněj-
ší a svobodnější, než nám dovolí si
představit naše nedokonalé pozná-
ní, a je přítomna skrze Ducha sva-
tého i tam, kde ji nejsme s to rozpo-
znat, stejného Ducha, jehož pečeť
neseme na sobě i my, co se hlásíme
ke Kristu.

Pavel Vychopeň,
kazatel Bratrské jednoty baptistů
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Poselství ke 4. adventní neděli

Většina z  nás se na Vánoce těší.
Hartusíme sice na shon a nervozitu,
které jim předcházejí, když však
nastanou chvíle uvolnění, zapome-
neme na předchozí strázeň a dáme
se jejich mystériem cele ovládnout.
Betlémské dítě nevytlačil z  naší
mysli ani Děda Mráz, ani Santa
Claus. Není divu. Jejich postavy
jsou proti němu zcela ploché. Jsou
pohádkově vyšperkované a oděné
do dráždivě pestrých barev, postrá-
dají však podmanivý životní pří-
běh. Představují něco účelového a
pořízeného na efekt. Betlémské dítě
na rozdíl od nich nic nepředstírá, na
nic si nehraje. Prostě se narodí a
žije. A jeho život je až do smrti hlu-
boce lidský. Tím si nás podmaňuje!
Ono předvánoční martyrium sho-
nu a nervozity podstupujeme v na-
dějném očekávání na setkání s jeho
hlubokou lidskostí. Víme, že odmě-

nou za naše nasazení nám bude
dotek pravdy.
Pro novozákonní pisatele je Betlém-
ské dítě postavou zcela výjimeč-
nou. Odhalují v  něm předpovědě-
ného Spasitele. Evangelisté Matouš
a Lukáš vyjadřují jeho výjimečnost
tím, že nepřipisují jeho otcovství
Josefovi, nýbrž Bohu. Píší o „početí
z Ducha svatého“. Pozdější církevní
tradice začala dokonce mluvit o
„narození z  panny“. Dnes nám
působí tato dávná vyjádření problé-
my. Nevnímáme je totiž existenciál-
ně, nýbrž přírodovědně. Naši víru
to pak ve svých důsledcích odvádí
od Ježíšova příběhu a nutí ji přita-
kat k  pomyslné biologické nenor-
malitě. Tu se ovšem pokoušíme
vzápětí racionalizovat. Na litomě-
řické bohoslovecké fakultě to třeba
kdysi činili konstatováním, že me-
dicína zná případy, kdy při pohlav-
ním styku nedojde k  protržení
panenské blány. Takový přístup
biblické vyznání Ježíšovy výjimeč-
nosti zcela banalizuje.
Výjimečnost Betlémského dítěte
nespočívá v nestandardní fyziologii
jeho matky, ale ve způsobu, jakým
Ježíš uchopil svůj život. V době jeho
narození o tom měli povědomí
pouze andělé. A vyvolali onu sla-
vnou zvěst do celého světa: „Dnes
se vám narodil Spasitel!“ Plné jisto-
ty, že je Betlémské dítě Spasitelem,
však nabýváme, až když máme
před očima jeho život. Drtí ho a
hází mu klacky pod nohy úplně
stejně jako nám. Ježíš však reaguje

na jeho výzvy jinak než my. Nebije
kolem sebe hlava nehlava a nehledá
obětního beránka. Sám se naopak
obětním beránkem stává. Právě to
činí jeho život tak podmanivým.
Spásné je to, co je připraveno k obě-
ti. Ježíš přitom k této připravenosti
na rozdíl od nás teprve postupně
nedozrává. Má ji v sobě od počátku.
V  tom tkví jeho výjimečnost a od
toho se odvíjí mystérium Vánoc, kte-
rému lze tak těžko odolat.

Emanuel Vejnar

Betlémské dítě

Zdroj radosti jsi ty sám, Pane, a já to dlouho nevěděl... tato krásná
slova vánoční písně zněla z úst dívčího pěveckého sboru na Staro-
městském náměstí v Praze, když jsem se v podvečer druhé adventní
neděle zastavil před nádherným vánočním stromem a poslouchal
řadu koled a písní, spolu s mnoha posluchači. Byla to opravdu ad-
ventní atmosféra, umocněná prostředím. Přede mnou se tyčily vznos-
né gotické věže Týnského chrámu, za mnou Staroměstská radniční
věž, trochu vzadu vlevo svítily tak trochu nažloutlým světlem věže
chrámu sv. Mikuláše a kousíček ode mne se tyčila socha štíhlého a
jakoby burcujícího mistra Jana Husa. Velmi mne povzbudilo osvětle-
ní vánočního stromu. Září pouze bílým světlem se záblesky padající-
ho sněhu a vrchol stromu je zakončen bílým plným kruhem, který asi
znázorňuje zeměkouli a z té se tyčí zářící kříž, který vysílá přerušo-
vané paprsky do všech světových stran. Zcela určitě jsou to paprsky,
které připomínají, že Advent a Vánoce přinášejí radost, která bude
všemu lidu, že on, zatím ještě jako malé, nevinné, čisté dítě, Boží syn,
je zdroj radosti. Jistě je mnoho těch, kteří o tom dlouho nevěděli, ale
teď se z toho radují. A tak si přeji, aby mnoho těch, kteří to stále ještě
nevědí, tuto radost mohli najít. A hřeje mne, že tato evangelizace u
tohoto vánočního stromu zní i letos.

Jan Trnka

Vánoční strom

Poslední číslo v roce 2011 Evangelického týdeníku vychází na sklonku adventní doby a na prahu Vánoc, na které
brzy naváže přelom občanského roku a vstup do roku 2012. I když tato kumulace církevních a občanských svát-
ků je spíše náhodná, přesto s vděčností přijímáme, že si poselství vánočního zvěstování smíme promítat i do
toho období, které bude postrádat sváteční charakter a bude poznamenáno všedností, běžnými starostmi,
povinnostmi a každodenními zápasy. Nelze nevnímat, že stav společnosti, nejnápadněji v těch nejvyšších „pat-
rech“, ani hospodářská situace ve většině zemí včetně naší není uspokojivý a že spíše lze očekávat, že se věci
budou zhoršovat než zlepšovat. Nedivíme se, když nenápadně začínají převládat obavy, nedůvěra, lhostejnost
k nějakému dobrovolnickému nasazení, když mizí soucit a ohledy. Není jednoduché žít v takové atmosféře a
sbírat sílu k tomu, aby člověk rozkladným vlivům nepodlehl.
Kde průběhem těžkých dob dochází naše síly, kde se v málo slibných situacích vytrácí odhodlanost, tam je
možné slyšet ještě ozvěnu andělského chvalozpěvu, který povzbuzuje lid, který klopýtá v temnotách své malo-
myslnosti:  

„ ... lidem (Boží) dobrá vůle“
Pán Bůh svou náklonnost projevuje zvláště zásadním způsobem v takových klíčových okamžicích – jak dějin
spásy (Kristovo narození, ukřižování, seslání Ducha svatého...) , - tak bychom jeho působení jistě mohli vysle-
dovat i na důležitých křižovatkách našich životů či životů našich společenství. Ale přejeme vám všem vnitřní
jistotu a upokojení, že i pro ten nejvšednější a nejobtížnější den platí „Boží dobrá vůle“.
Pociťujeme, že pro vydavatelskou činnost Evangelického týdeníku – Kostnických jisker bude ten následující rok
značně zásadní. Buď se nám podaří udržet přízeň spolupracovníků, autorů a také široké obce čtenářů, a budou
v co nejširším počtu ochotni se na spoluvydávání podílet nad rámec povinnosti předplatného, nebo nám zůsta-
ne jen málo možností v této činnosti pokračovat. Přejeme si však, abychom vám také měli co zajímavého a pří-
nosného na stránkách Kostnických jisker přinášet.
S přáním Boží blízkosti do každého vašeho dne

za předsednictvo Kostnické jednoty – Sdružení evangelických křesťanů, o.s.
Bohumil Kejř
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Zhruba ve stejnou dobu, kdy křes-
ťané slaví Vánoce, Židé slaví chanu-
ku, „svátek zasvěcení chrámu“. Pro-
tože židovský kalendář pro vyrov-
nání rozdílu mezi měsíčním a slu-
nečním rokem používá „přestupný
měsíc“ namísto přestupného roku,
svátek chanuka spadá do období
mezi koncem listopadu a koncem
prosince.
V roce 2010 Židé začali zapalovat
každý večer jednu svíčku na deví-
tiramenném chanukovém svícnu
už 1. prosince, takže všech osm jich
hořelo 8. prosince. Svíček na svícnu
je ve skutečnosti celkem devět, pro-
tože každý chanukový svícen má
devátou svíčku, „šamaše“ neboli
„sluhu“, který dává své světlo os-
tatním svíčkám – jinými slovy, kte-
rým se ostatní svíčky zapalují.
Během tohoto svátku si Židé připo-
mínají znovuzasvěcení (hebrejsky
„chanukka“) Druhého chrámu.
Oslavují vítězství Makabejských
nad helénisty a radují se z očištění
jeruzalémské svatyně od pohanské
modloslužby. Proto je v tomto čase
zakázáno se postit.
Koncem 70. let druhého století před
naším letopočtem začal seleukov-
ský vládce Antiochus IV. Epifanes,
který přebýval v Sýrii, násilím vnu-
covat řeckou kulturu židovskému
lidu. Mnoho Židů přijalo helénis-
mus a přizpůsobilo se nové kultuře.
Roku 167 před naším počítáním
času byl židovský chrám zasvěcen
řeckému bohu Diovi a učiněn cent-
rem uctívání model. 
„Ultraortodoxní fundamentalisté“
byli nuceni se bezmocně dívat, jak
byla zavedena povinnost jíst vepřo-
vé maso a za dodržování šabatu a
provedení obřízky byl vyhlášen
trest smrti. Pod vedením charisma-
tického knížete a kněze Matitjáše 
z Modeinu začali Židé zachováva-
jící Tóru vést partyzánskou válku
proti mnohem početnějším Syřa-
nům a jejich židovsko-helénistic-
kým sympatizantům. Po smrti Ma-

titjáše převzal velení nad povstalci
jeho syn Juda Makabejský. V roce
164 se zmocnili Jeruzaléma. 
Juda očistil chrám a znovu jej zasvě-
til Bohu Izraele. Podle rabínské tra-
dice při zasvěcení chrámu Judovi
stoupenci chtěli v chrámu rozsvítit
sedmiramenný svícen, menoru.
Potřebovali však rituálně čistý oli-
vový olej. Říká se, že zbožní Židé
našli čistého oleje jen malé množ-
ství, právě tak dost na jeden den.
„Chanukový zázrak“ se stal, když 
s tímto malým množstvím oleje vy-
držel svícen zářit osm dní – dost na
to, aby mohl být připraven nový
čistý olivový olej. Proto také hraje
olej důležitou roli v chanukových
zvycích. Mnoho svícnů je na olivo-
vý olej. Jí se sladká jídla smažená na
oleji, jako koblihy nebo palačinky.
Mnoho mesiánských společenství 
v Izraeli chanuku slaví. Datum
Kristova narození Nový zákon ne-
zmiňuje. „Proto to není důležité,“
vysvětluje starší jednoho společen-
ství Židů, kteří věří v Ješuu (tak zní
jméno „Ježíš“ v původní hebrejšti-
ně) jako svého Mesiáše. Místo toho
„pečeme na Vánoce pro Ješuu naro-
zeninový dort,“ říká maminka de-
víti dětí. Vánoce jsou pro ni součás-
tí jak pohanské, tak křesťanské tra-
dice. Sama se cítí mít mnohem blíže

k židovské tradici, ve které byli –
ona i její manžel – vychováni. Ne-
hledě na to, že evropské Vánoce
jsou v Izraeli dobou normální škol-
ní docházky. 
Jiní mesiánští Židé to neberou na
tak lehkou váhu. Pro věřící z židov-
ských osad v Judsku jsou Vánoce
„pohanským svátkem“, jehož pů-
vod lze odvodit ze starověkých kul-
tů plodnosti. Ješua neslavil Vánoce,
ale slavil chanuku, jak zaznamenal
evangelista Jan v 10. kapitole, verš
22. Navíc má chanuka „nanejvýš
aktuální poselství pro naši dobu,“
říká jeden z členů komunity v Je-
ruzalémě. „Stejně jako za dnů Ma-
kabejských, i dnes menšina Židů
zachovávajících Tóru bojuje proti
většinové izraelské společnosti, kte-
rá chce přijímat humanistického
ducha doby.“ Na zdech jeho kance-
láře visí hebrejsky napsané citáty ze
Starého i Nového zákona. „Zase zno-
va nechce většina slyšet to, co Bůh
říká. Jsme lidé, kteří by měli žít od-
děleně, neměli bychom patřit k po-
hanům,“říká slovy pohanského
věštce Baláma.

© Johannes Gerloff, 
Křesťanský mediální svaz KEP

překlad –ms-
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kanCléŘka MerkelOVá O úlOZe kŘesťanstVí V dOBě kriZe
Lipsko (RV CZ). „Křesťanský pohled na člověka je základem činnosti Křesťansko-
demokratické unie,“zdůraznila německá kancléřka Angela Merkelová na sjez-
du své strany v Lipsku. „Toto směřování je navzdory proměnlivému politickému
kontextu neměnné,” uvedla a podpořila tak stanovisko dalších padesáti stra-
nických představitelů, kteří při příležitosti sjezdu vydali brožurku na obha-
jobu křesťanského zaměření strany. Vyjadřují se v ní k významu křesťanství
a jeho hodnot v politice. Spolková kancléřka vidí v křesťanské orientaci
„kompas“ naznačující, kudy by měla směřovat společnost ze současné kri-
ze. Jak připomněla, Evropa prochází těžkým obdobím. Euro není jen měna,
ale symbol jednoty, míru a svobody, a když se zhroutí, zanikne s ním i his-
torický projekt Evropy. Hospodářství musí sloužit člověku, upozornila Mer-
kelová, a v sporných případech se musí rozhodnout v jeho prospěch. 

Ve WittenBergu O lutherOVě teOlOgii
Wittenberg (LWI). „Je zážitkem vidět 16 teologů z 15 církví a 14 zemí světa, jak
dva týdny studují texty Martina Luthera, diskutují, a  tak vytvářejí společenství
nadšených teologů.“ Těmito slovy hodnotil profesor Theodor Dieter z Insti-
tutu pro ekumenický výzkum v Štrasburku 4. mezinárodní seminář Světo-
vého luterského svazu. Tématem ekumenického semináře byla: Lutherova
teologie a chápání svátosti křtu. Teologické studium a diskuse začaly den
před Pa-mátkou reformace. Setkání zahájil generální tajemník Světového
luterského svazu Martin Junge. Ten zdůraznil, že pro evangelické církve
v současnosti je důležité, aby byly církvemi, které se reformují, a ne církve-
mi, které jen nesou název reformační. Účastníci semináře na závěr zasadili
strom v Lutherově zahradě ve Wittenbergu, která byla vytvořena při příle-
žitosti desetiročí příprav na 500. výročí reformace v roce 2017. 

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

O druhé PrOsinCOVé neděli VZPlály sVíčky Za ZeMŘelé děti
S názvem "Zapalme svíčku" proběhla letos v České republice poprvé připo-
mínka Světového dne památky zesnulých dětí. Setkání po celé republice při-
pravilo na 11. prosince 2011 občanské sdružení Dlouhá cesta. Celosvětový
řetězec "Zapalme svíčku" vychází z tradice mezinárodní organizace „Sou-
citní přátelé“. Poprvé byl organizován v roce 1997 ve Spojených státech. Svě-
tový den památky zesnulých dětí spojuje rodiny a přátele po celém světě.
Svíčky se zapalují vždy druhou neděli v prosinci v 19 hodin místních časů a
tvoří virtuální vlnu světla. Stovky a tisíce lidí společně vzpomínají a uctíva-
jí památku dětí, které zemřely v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny.
"Mít děti není samozřejmost. V běhu všedních radostí a starostí si to často neuvě-
domujeme. Zastavme se dnes na chvíli. Zapalme svíčku za děti, které zde s námi už
nejsou. Vzpomeňme na ně a uctěme tak jejich památku. Naše láska stále trvá,“ vy-
zývají organizátoři vzpomínkové akce z Dlouhé cesty na svých webových
stránkách. Právě toto sdružení ve spolupráci s dalšími organizacemi a obča-
ny letos poprvé zapsalo den i do českého kalendáře. Lidé se mohli v neděli
11. prosince připojit k otevřeným setkáním na desítce míst v Praze, Zlíně,
Plzni, Jihlavě, Českých Budějovicích, Jablonci nad Nisou, Bakově nad Jize-
rou, Horním Maxově nebo Tovačově.
"Velmi nás potěší, pokud se zapojíte do podpory tohoto dne – připomínkou na

nějaké veřejné kulturní či jiné akci nebo zapálením svíčky doma v kruhu rodi-
ny či přátel," říká předsedkyně sdružení Martina Hráská. 

Karel Šimr

Z církví doma i ve světě Vánoce, nebo chanuka?
Mesiánští Židé a Vánoce

Tak tohle mne nedávno napadlo a
moje rozumnější já, snad nějaké
mám, mělo hned hromadu výhrad:
“A to chceš psát o tom, kterak se na
naše města řítí lavina (ne-li tsuna-
mi) neřízeného konzumu, orgie
materialismu vrcholí, ničí vše křeh-
ké a krásné v nás i kolem nás? Nebo
se rozplývat nad tím, jak i moderní
ateistický svět se sklání nad děťát-
kem v  jesličkách, zdrobněle vyslo-
vuje jeho jméno? Jak se každý, i ten
nejšetrnější, v  touze najít nejhezčí
dárek prohrabuje hromadami věcí,
aby vybral, co udělá největší ra-
dost? Nu, musela bys napsat, že i
každodenní konzum najednou do-
stává nový rozměr, i nejmenší a
zcela levný dárek nevyčíslitelnou
cenu!“
Přiznávám, že právě tohle netoužím
psát a doufám, že to po mně ani
nikdo nechce. Výše zmíněné námit-
ky, vznikající v  mé vlastní hlavě,
ovšem vyvracím tím, že ke konci ro-
ku, navíc je-li tak svátečně vyzdobe-
no, neškodí se zamyslet. A to i nad
tím,jak vnímám svoje osobní potře-
by, kolik jsem schopen darovat. 
Adventní čas dost ovlivňuje tvoři-
vost, leckde nabízejí různé spolky
malým i velkým možnost si vlast-

noručně vyrobit adventní věnec,
upéct perníčky atd. atd. Na pečení
doma, při němž se tak krásně a ra-
dostně nejen pomáhalo, ale i chrou-
palo a vylizovalo co kde zbylo dob-
rého,nelze zapomenout. 
Ale advent je i čas poezie a nácviku
vánočních her: Scénická podoba
vyprávění i všelijakého aktualizo-
vání známé zvěsti se v  současné
době nějak víc vžila, ale myslím, že
leckde se, zvlášť v  evangelických
kruzích, pořádná vánoční slavnost
neobejde bez aspoň několika bás-
niček v  podání těch nejmenších.
Ovšem v minulosti byl tenhle rituál
běžný, možná někde fyzicky bolest-
ný, vždyť každé dítě, byť to byl dva-
náctiletý kluk, muselo něco před-
nést. Občas bylo někomu i něco
rozumět, ale pak při rozdávání na-
dílky se nějak vše vyrovnalo, zú-
častnění odcházeli spokojeni, zno-
vu ujištěni, že sbor žije, když přišlo
tolik dětí a skoro všechny předná-
šely!
Už dost dávno jsem zažila v  jedné
rodině onen těžký boj o pár veršíků,
které se dvě holčičky (ještě nechodi-
ly do školy) musely naučit. Nejdřív
ovšem já, když už jsem se uvolila
ušetřit onu namáhavou práci ma-

mince. A uměly jsme celkem brzy,
mně jedna z těch malých, ale mi-
lých veršovánek dodnes zůstala
v hlavě. 
To, že ji na konci ocituji, snad dá
smysl tomuto mému pokusu o feje-
ton. Tehdy jsem nad tímhle čtyřver-
ším docela uvažovala, říkala si, že
něco takového onu malou holčičku
hodně přesahuje, ale čím dál víc si
říkám, že i pro nás dospělé není
smysl Vánoc bez značného pře-
sahu! 
Umět si říct, že se o těchto svátcích
musí něco jíst a je to i příležitost
k  darování, ale nenechat se tím
vším uvláčet, to kdyby se podařilo!
A umět naslouchat a vědět, že mne
kdosi bere vážně! 
A tak jsem se patřičně znova roze-
psala a málem zas zamotala do tra-
dičního předvánočního házení hra-
chu na stěnu, a to i na vlastní! Ale já
hlavně nesmím zapomenout na
onu básničku! 

Pane náš Ježíši, 
Pastýři nejvyšší, 

Vítej na naši zem. 
My tady bloudíme, 

Rady si nevíme,
Ukaž nám cestičku všem!

Eva Budzáková 

Což takhle napsat vánoční fejeton? 
eVangelistka a diakOnka kristína rOyOVá

(*18.8.1860 - +27.12.1936 ve Staré Turé)

Pocházela z evangelické fary a měla něko-
lik sester, z nichž nejznámější byla Mária
(1858-1924), se kterou úzce spolupracova-
la. Ve Staré Turé založily nedělní školu a
pořádaly večerní shromáždění pro dospě-
lé. Ovlivnil je redaktor "Betanie" Josef
Kostomlatský z Písku, kde obě prožily r.
1888 obrácení. Dostaly evangelizační im-
puls a ve spojení s řadou probuzených
bratří zasvětily svůj život šíření evangelia-
objednávaly Bible přímo z Londýna. R.
1897 se přidaly k abstinentnímu a evangelizačnímu hnutí "Modrého
kříže" založenému r. 1877 ve francouzském Švýcarsku. (Jejich švagr Ján
Charvát se stal jeho tajemníkem v Budapešti a časopisem "Svetlo" z No-
vého Mesta nad Váhom stmeloval evangelizační práci na Slovensku.)
Musely se rozejít s oficiální církví a podstoupit četné hořkosti. Založily
spolu "Dom pri potoku", "Dom pri ceste" a "Útulňu". Po sestřině smrti
Kristína založila "Chalúpku" pro děti a "Dom bielych hláv" a spolek
"Vieroslava". Starou Turou navštívila řada významných zahraničních
osobností a také sestry Royovy podnikly četné cesty do ciziny. Ze Staré
Turé byla podporována také zahraniční misie a sociální práce v 3. světě.
V jejich práci pokračovala evangelistka, básnířka a diakonka, zlínská ro-
dačka Marie Rafajová (1896-1978).
Kristína Royová napsala asi 40 povídek, z nichž většina byla přeložena
do cizích jazyků, nejznámější je "Bez Boha na svete" (1897). Autobio-gra-
fické je "Za svetlom a so svetlom". Svého času byla nejčtenější sloven-
skou spisovatelkou. Vydávala rovněž časopis "Večernica" a spolu se
sestrou Marií vydala několik zpěvníků.
"Uskutečňování svého ideálu - obrodit učením Kristovým mravně
pobloudilou společnost - věnovala všecky své síly, schopnosti i čas." (Al.
Gergor, OSN)

Bohuslav Vik



„Pane Hladík, pojďte do kanceláře,
někdo vám volá!“ snažila se pře-
křičet hluk v truhlárně sekretářka.
Josef odložil nedokončený obrobek,
zarazil mašinu, utřel si ruce o hadr
a vydal se k telefonu.
„Je to pan Hladík? Tady Novotná,“
ozval se energický hlas ze sluchát-
ka. „...Mařčina sousedka,“ dodal
hlas na vysvětlenou. „Pane Hladík,
v noci odvezli Mařku do nemocni-
ce. Měla strašnej záchvat a podle
doktora, co tu byl, si prý ji tam
nechají pár dní, jestli dokonce
nepůjde na operaci. Já jí pořád
říkala, ať ten žlučník nepodceňuje,
ale vona si nedala říct. Ale abych
vám pověděla to hlavní: Než
Mařku odvezli sanitkou, strčila mi
sem toho svýho Kristíka, abych se
o něho postarala. Prej kdyby vzká-
zala do děcáku, že je nemocná a
nemůže se o kluka postarat, tak by
jí nevěřili a příště by jí ho domů
třebas nepustili. Jenže já jedu
k  dceři do Boleslavi a nemůžu si
prcka brát s sebou, zvlášť ne teď na
svátky. Dcera má svých harantů
dost. A taky bych se nerada do
něčeho zapletla – kdoví, co se má
v takovýchhle případech dělat! Tak
si prosím vás pro Kristíka hned
přijďte a přes ty Vánoce se o něj
postarejte!“
Co teď? Josef chápal sousedku, ale
dobře rozuměl i Mařčiným oba-
vám. On sám a Mařena také vyrů-
stali v  děcáku. Byli ovšem trochu
jiný případ než teď malý Kristián.
Rodiče se jim zabili na motorce,
když havarovali při jarní oblevě na
kluzké silnici. Z  prarodičů žila
tehdy už jen babička z otcovy stra-
ny, ale ta si na výchovu dvou
puberťáků netroufla. A tak dospí-
vali pod dohledem ne vždy nejvlíd-
nějších vychovatelů. Copak pro
Josefa to nebylo nic tak hrozného.
Měl klidnou povahu, s „tetami“
vycházel docela dobře, celkem
dobře se učil a bez potíží dokončil
základku a později i učňák. Zato
Mařka byla od začátku problémo-
vé dítě. Nechtěla se přizpůsobit,
stále jen mluvila o rodičích, kteří se
v  jejích vzpomínkách pomalu mě-
nili v  dokonalé, laskavé bytosti,
které Mařku chápaly daleko lépe
než ty nemožné kozy v čele s krá-
vou ředitelkou. Později k tomu při-
byly Mařčiny pletky s  kluky. Tře-
baže nebyla vůbec hloupá, skončila
v kantýně u škopku s nádobím. A
pak se narodilo děcko – bez otce a
bez útulného rodinného zázemí.
Jediné, na co se Mařka zmohla,
bylo, že ho pojmenovala podle své-
ho mrtvého tatíka Kristián. A po-
tom už Kristík zahájil neradostnou
životní pouť po ústavech s občas-
nou návštěvou matky v  děcáku
nebo s víkendovým pobytem v je-
jím suterénním bytečku.
Abychom byli pravdiví, Josef své-
ho synovečka vůbec neznal. Sám si
zařídil život po svém a se sestrou
se už řadu let nestýkal. Je vůbec
divné, že sousedka věděla, že má
Mařka bratra. Asi Mařka o něm
věděla víc než on o ní a zřejmě o
něm s tou Hladíkovou někdy mlu-
vila. Když však dnes dorazil k Mař-
čině sousedce a uviděl vedle ní tří-
leté mrně v manšestrové bundičce,
rázem ho upoutaly jeho oči. Byly
to Mařčiny oči, které si pozorně
měřily cizího mužského, prý chlap-
cova strejdu.
„Tak myslím, pane Hladík, že
bysme se měli spolu kouknout do

toho Mařčina brlohu, a já vám pak
dám od něj klíč,“ navrhla soused-
ka, která zřejmě chtěla mít celou
záležitost co nejdříve z krku. Uká-
zalo se, že sestřin byt není zas ta-
kový brloh. V  kamrlíku vedle
kuchyňky bylo uklizeno a bylo
znát, že se Mařka na svátky a na
malého vánočního hosta poctivě
chystala. Když však Josef otočil
vypínačem, poněvadž se už začalo
šeřit, ukázalo se, že světlo nefungu-
je. „Když vona Mařka zůstávala
pořád dlužná paušál, a tak ji odpo-
jili,“ vysvětlila sousedka Novotná.
„Budete si muset zapálit svíčku!
Ale já už musím běžet balit. Tady
máte klíč!“ co nejrychleji se rozlou-
čila, když splnila svou povinnost.
V  bytě byla zima a Josef si ani
nepřipustil, že by tu mohl s Kris-
tíkem zůstat. Na stole uviděl 
v houstnoucí tmě vázičku s několi-
ka ozdobenými smrkovými větvič-
kami a vedle ní malý, pečlivě zaba-
lený balíček, který tam určitě
Mařka stačila přichystat jako dá-
rek pro mrňouse, ještě než ji odvez-
li. Balíček zastrčil Josef do kapsy
v zimní bundě, navlékl Kristíka do
kabátku s kapucí, přezul do vyso-
kých bot a společně se vydali na
sídliště, kde si Josef pořídil druž-
stevní garsonku. Mrňous se dal bez
odporu vést, byl zřejmě zvyklý brát
věci tak, jak přicházely.
Josefův byt je přivítal závanem
tepla. Všecko tu mělo své místo –
dvoubarevný botník v  předsíni,
mikrovlnka zabudovaná do ku-
chyňské linky i stojan se sbírkou
nahrávek v koutě pokoje. „Tak nej-
dřív si dáme něco k jídlu,“ rozhodl
Josef. Nová vychovatelská úloha
ho nepřivedla do rozpaků. Kolikrát
před lety dostal na starost malou
Mařku, aby se o ni postaral, a když
končil učňák, pohrával si občas
s  představou, že bude učitelem.
Škoda, že ho v tom nikdo nepodpo-
roval! Synoveček se bez námitek
dal svléct a přezout do bačkůrek,
které přinesli z  mámina bytu.
Stejně poslušně se pustil do kakaa
a vánočky, jež si Josef koupil na
zítřek. Poněvadž však už během
jídla začal Kristík zívat, srazil Jo-
sef dohromady vycpávaná křesílka
a položil dítě do improvizovaného
pelíšku. Sám si pak ještě na chvíli
pustil televizi. Když před půlnocí
tahal z peřiňáku prošívanou deku,
aby si ustlal na gauči, padl mu
zrak na mrňousovo nouzové lůžko:
Není to tak trochu jako s tím bet-
lémským dítětem? Zatím co rozbo-

lavěná matka leží na posteli ve
špitálu, pro její děcko se nenašlo
nic lepšího než tohle hnízdo, tyhle
jesličky. Zřejmě to však Kristíkovi
nevadí, spí jako dudek.
Josef upíral oči do tmy a uvažoval
o své nečekané úloze. Je jasné, že si
musejí se synovcem zítra vystrojit
Vánoce. Jak se však vlastně Vánoce
dělají? S jídlem nebude problém, to
se nakoupí. Snad se ještě někde do-
stane nějaký stromeček, v  droge-
rii prodávají takový miniaturní 
s umělým jehličím a ozdůbkami.
Ale čím kluka zabavit? Josef si
matně vzpomínal, že když byl sám
docela malý, na Štědrý večer se
něco četlo z Bible. Snad by si ještě
vzpomněl i na nějakou vánoční
písničku, kterou zpívali v  děcáku
s jednou z tet, která uměla hrát na
kytaru. Nejraději měl tu „Hle, ra-
dost Vánoc zas je tu“ a „Ó křesťa-
né všichni“. Ne, už si nevybavuje
slova. Asi pustí cédéčko s  kole-
dami. 
Ale co dárek? Mohli by ještě dopo-
ledne skočit do „Kotvy“ a něco tam
vybrat. Vtom si Josef vzpomněl:
vždyť má dosud od včerejška v bun-
dě nerozbalený balíček, co našel u
Mařky. Musí se na něj podívat.
Rozsvítil světlo na nočním stolku,
došel pro dárek a zvědavě rozvázal
stužku. Pod papírem se objevila
odřená krabička a v  ní řetízek na
krk s drobným přívěskem. Byla to
jen jednoduchá hvězdička ze začer-
nalého stříbra a Josef si vzpomněl,
že ji před lety vídával na krku své
a Mařčiny matky. To tedy rozjíve-
ná Mařka opatrovala jako připo-
mínku na ty, které měla ráda. Vedle
všech těch třpytivých vánočních
hvězd, které v  těchto dnech září
z výkladů a oken, je tahle hvězdič-
ka ta nejzašlejší a nejmatnější. Je
však asi to nejcennější, co měla
Mařka po ruce, když chtěla obda-
rovat Kristíka. Teď možná sestra
leží mezi cizími lidmi a trápí se
myšlenkou, jak to dopadá s  jejím
děckem – jedinou blízkou bytostí,
která jí zůstala.
A najednou si Josef uvědomil, co
musí zítra udělat ze všeho nejdřív.
Musí si zjistit, kde vlastně sestra
leží, zatelefonovat do nemocnice a
vyptat se, jak se jí daří. A jestli
zavolají Mařku a bude na drátě,
musí ji uklidnit, že je všechno
v pořádku, že je o malého postará-
no a že budou spolu slavit Štědrý
večer.

Daniel Henych

3ET-KJ

Všechno je v pořádku

Iz 63,15 – 64,3
Čekání patří k  adventnímu času. Ti
šťastnější čekají na příchod vánočních
svátků radostně, ti méně šťastní a
nešťastní je vyhlížejí s  obavami.
S  obavami, že všeobecná atmosféra
Vánoc prohloubí jejich samotu, ne-
moc, beznaděj. Je těžko konejšit klien-
ty léčeben dlouhodobě nemocných
nebo lidi s  těžkými životními osudy
lacinými slovy o tom, že Pán Ježíš jed-
nou přijde doopravdy. Život lidstva
představuje nepřeberné množství otá-
zek, na něž nejsou jednoduché odpo-
vědi. „Kde je tvé horlení a bohatýrská síla? Tvé cituplné nitro a tvé
slitování jsou mi uzavřeny? ... Proč jsi nás nechal zbloudit, Hospo-
dine, ze svých cest?“ Takhle odvážně se ústy proroka ptá izraelský lid
v zajetí. A podobné otázky můžeme slyšet i u lůžek nemocných, u lidí
sevřených tíhou okolností i vlastní viny. Máme na ně nějakou od-
pověď?
Myslím, že nemáme! Ale odpověď k  nám podle Písma přichází.
Přichází z „nebe“, z toho „svatého“ a „proslaveného obydlí“. Přichází
k nám v Bohu, Otci, který „protrhl nebesa a sestoupil dolů“. V tom-
hle sestupujícím Bohu je naše naděje na odpověď. Naděje, která se
nám nakonec dává poznat tak tiše a přirozeně, jako když se vaří voda
na kamnech. A tak zkusme čekat v  tom našem adventním čase na
tuhle odpověď „z nebe“. A nechtějme ji hned pojmenovat a zaškatul-
kovat do svého „křesťanského“ archivu. Zkusme čekat na to, co „od
věků se neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo“.

Tomáš Mencl, 
farář ČCE v České Lípě a nemocniční kaplan

na co čekáme?

Staří Izraelité zřejmě slavili hodně a rádi: Vě-
děli co a věděli jak, protože dějiny, víra i kult
jim k tomu dávaly příležitost, podněty i ná-
vody. 
Nový zákon zdá se znát jen společné stolování
jako připomínku Večeře: Bylo zřejmě časté, jed-
noduché, ještě za Pavla někdy se sklonem ke
zneužití.V katakombách jsou pozdější náznaky
Večeře již jen jako jednoduchého symbolického
a kultického úkonu.
Přesun Vánoc na datum slunovratu naznaču-
je, že do křesťanských slavení začaly pronikat
prvky mimokřesťanské. Kolem roku 200 exis-
tuje již o slavení Vánoc písemná zmínka, a
středověk zná slavení honosná naplněná je-
dením a pitím, takže existuje papežský výnos,
který to zakazuje. Papežské povolení k mimo-
řádné oslavě Vánoc si naproti tomu vyžádal
František z Assisi: Mělo podobu půlnoční

krajinné pouti k připravené a herecky obsaze-
né jeskyni vytvořené k tomu účelu na míst-
ním kopci. Účastnil se ho sám František a
stalo se vzorem církevních slavností na dlou-
hou dobu. 
My poněkud starší vzpomínáme na lyrická až
sentimentální slavení církevně-občanských
svátků svého mládí,- na promyšlená, biblicky
sevřená a až ritualizovaná slavení ve sboru,- na
komerční šlendrián posledního půlstoletí,- i na
vyprchávání jakéhokoliv slavení i svátků z
doby poslední.
My Pražáci už neslavíme téměř vůbec: Přírodu
neznáme, družnost nás opustila, národ neu-
znáváme a v církvi jako by nebylo co. Navíc
jsme trošku líní. Co vlastně stojí za co?
A tak i sborové dny, Adventy, Vánoce, Silvestry,
Nové roky, Velikonoce i kdovíco ještě jdou ko-
lem nás, jako by se nás netýkaly: Přijdeme

nepřijdeme, unyle shlédneme neshlédneme, co
bylo nebylo připraveno,- odejdeme... a co dál?
Svátky se ale mají slavit. Jen je nutno vědět CO,
PROČ a JAK. Což je součástí kultury. Která ne-
roste na poli, ale ve vědomí a vděčnosti lidí,
kteří si váží světa, života a jeho hodnot a všeho
toho, co mají a žijí a jsou.
Slavením se učíme radovat. Slavením se ale
učíme i domlouvat se a spolu-pracovat. Sla-
vením získáváme i vědomosti a vytváříme si
vědomí hodnot. A slavením podporujeme svá
přátelství.
Proto slavme! Je ovšem nutno vědět CO, PROČ
a JAK. Což se nejlépe naučíme slavením. Po-
kud se nám příprava svátku nestane ovšem
únavou, ale součástí slavení.

Ilja Herold, 
iherold@upcmail.cz

svátky a slavení
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Českobratrská církev evangelická

BOšíN - Ne 9.30 h
Bošín č. 44, Křinec, a f. Kateřina Ros-
kovcová
BrANdýS N. LAB. - Ne 9.30 h
Horova 1885. f. Jan Kašper
ČESKý BrOd - Ne 9.30 h
Za Nemocnicí 1159, f. Magdaléna
Trgalová, f. Marek Lukášek
CHLEBy - Ne 8.30 h
Chleby č. 55, Bobnice, j. Miroslav
Německý, a f. Václav Hurt
KOLíN - Ne 9 h
Politických vězňů 560, f. Blahoslav
Matějka
KOVáNEC - Ne 8.30 h (a c)
Kovánec č. 14, Skalsko, f. Michal Šimek
KrAKOVANy V ČECHáCH - Ne 10.30 h
Krakovany v Čechách č. 59, f. Jaroslav
Kučera
KUTNá HOrA - Ne 9 h
Jiřího z  Poděbrad 308/4, f. Jaroslav
Fér
LIBENICE - Ne 10.30 h (a c)
Libenice č. 69, a f. Blahoslav Matějka
LIBICE N CIdL. - Ne 10 h (posl Ne
v měs. v MS Diakonie ČCE Husova 2)
Ke hradišti 12, f. Martin T. Zikmund
LySá N. LAB. - Ne 9 h
nám. B. Hrozného 442/16, f. Emanuel
Vejnar
MěLNíK - Ne 9 h
Krombholcova 548, f. Hana Pfannová
MLAdá BOLESLAV - Ne 10 h
Husova 199/15, f. Václav Hurt
MšENO U MěLNíKA - Ne 10 h
Boleslavská 9, f. Michal Šimek
NErATOVICE-LIBIš - Ne 9.30 h
Školní 44/1, f. Miroslav Pfann
NyMBUrK - Ne 10 h
Smetanova 14/613, f. Kateřina Ros-
kovcová
PEČKy - Ne 9 h
Husovo nám. 480, f. Blahoslav Hájek
POděBrAdy - Ne 9.45 h
Husova 141, f. Pavel Dvořáček
PřEdHrAdí - Ne 9 h
Předhradí č. 36, Pňov, f. Helena Ju-
nová
VELENICE - Ne 8.30 h
Velenice č. 34, Dymokury, a f. Pavel
Dvořáček
VELIM - Ne 10 h
Sokolská 26, a f. Blahoslav Matějka
ZrUČ N. SáZAVOU - Ne 9 h (a c e)
Zahradní 189, a f. Jaroslav Fér

nabídky

Pozvánky

Bohoslužby

nOeMi
WWW.nOeMka.COM

* seznamka pro křesťany
* Pobyty pro nezadané

Přihlášeno přes 2000 osob 
z čr a slovenska.

Zaslání bližších info/přihlášky:
tel/sMs: +420 777222877
info@noemka.com

noemi, 

na Mušce 1124, 

53401 holice, 

čr
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ná mezi jezery, lesy a skalami! 
Cena E 18,50/osobu,den - děti mají
slevu. Homepage: www.christli-
ches-freizeitheim-gruene-au.de 
Dotazy a přihlášky: J. Potoček, t./f.
49 553 9393; georgepot@seznam.cz

č. 11

Na tři stovky brigádnických ho-
din už odpracovali členové a přá-
telé Farního sboru Českobratrské
církve evangelické v Chrástu při
rekonstrukci sborového domu 
v rámci projektu "Živá fara".
"Živá fara" je název projektu ví-
ceúčelového centra setkávání pro
sbor i jeho okolí, které v prosto-
rách sborového domu vyroste do
několika měsíců. 
Aby ušetřili co nejvíce finančních
prostředků, rozhodli se farníci
pro provedení přípravných prací
formou brigád. Zapojili se do
nich i přátelé sboru.
Spojenými silami tak například
vykopali novou elektrickou pří-
pojku, vyklidili půdní prostory,
vybourali stávající podkrovní
vestavbu, zlikvidovali podlaho-
vé krytiny a vyvezli škváru z pů-
dy. Přitom zbyl čas také na revita-
lizaci farské zahrady: pokácení
starých jabloní, sestřihání pře-
rostlých keřů a vysázení nových
ovocných stromů a keřů. 
Sbor tak navázal na mimořádné
nasazení, které prokázali stavi-
telé fary v 50. letech 20. století,
kdy do Chrástu přijížděli pomá-
hat i faráři z širokého okolí.
Stovky odpracovaných brigád-
nických hodin dokládají pečlivě
vedené záznamy ve sborovém
archivu.

Karel šimr

V Chrástu obnovili tradici brigád

V pátek 25. listopadu 2011 se v pro-
storách sboru ČCE v Praze 4 –
Nuslích sešel synod k  mimořádné-
mu zasedání. Důvodem pro jeho
svolání byl vývoj jednání o majetko-
vém narovnání mezi státem a círk-
vemi, který dospěl do fáze, kdy se
jednotlivé církve musejí závazně
vyjádřit k navrhované podobě záko-
na. 
Jediným bodem programu bylo

majetkové narovnání státu s církve-
mi. Synodní rada předložila synodu
zprávu o průběhu dosavadních jed-
nání mezi Českou republikou a
církvemi, jejichž výsledkem je návrh
Zákona o zmírnění některých majet-
kových křivd způsobených církvím
a náboženským společnostem v do-
bě nesvobody, o vypořádání majet-
kových vztahů mezi státem a církve-
mi a náboženskými společnostmi a
o změně některých zákonů, který
vláda České republiky hodlá v nej-
bližší době předložit Parlamentu
České republiky k projednání a ke
schválení. 
Bude-li navržený zákon parlamen-
tem schválen, bude během přechod-
ného období, které začne 1. 1. 2013,
postupně ukončeno financování cír-
kví formou dotací ze státního rozpo-
čtu. Zároveň budou postupně vypo-
řádány majetkové nároky církví vů-
či státu. 
Rozdělení finanční náhrady pro jed-
notlivé církve je výsledkem dohody
mezi církvemi. Její výše je stanovena
pro každou církev zvlášť. ČCE by
měla obdržet finanční náhradu ve
výši 2 266 593 186 Kč. Vyplácení by
mělo být rozloženo do 30 ročních
splátek a splátky by se měly zvyšo-
vat v závislosti na inflaci. První
splátka pro ČCE by měla činit 75 553
106 Kč. Kromě tohoto vyrovnání by
měly církve v přechodném období
17 let (do roku 2030) dostávat ještě
příspěvek od státu, který se bude
postupně snižovat. 
Synod se měl vyjádřit k  tomu, zda
souhlasí s majetkovým vyrovnáním
podle návrhu zákona a zda pověřu-
je synodní radu, aby podepsala jmé-
nem Českobratrské církve evange-
lické příslušné smlouvy s Českou
republikou.
V rozpravě zazněly hlasy pro i proti
a synodu byly předloženy alterna-
tivní návrhy, aby se předloženým

návrhem zákona nejprve zabývala
staršovstva, sborová shromáždění a
konventy. Aby diskutovali o tom,
jakým způsobem je možné tyto
peníze přijmout, jakým způsobem s
nimi církev může nakládat. Návrh
požadoval, aby se tato debata vedla
předně na rovině vyznání církve a
jejího úkolu svěřeného jí Kristem.
O jednotlivých návrzích pak synod
hlasoval a výraznou většinou hlasů
vyjádřil souhlas s  navrhovaným
zákonem o majetkovém vyrovnání a
pověřil synodní radu, aby podepsa-
la jménem ČCE příslušné smlouvy
s Českou republikou. 
Dále pak přijal návrh, který synodní
radě ukládá, aby pro příští řádné
zasedání 33. synodu připravila
výchozí materiál, který bude sloužit
jako základ pro rozhovor celé církve
nad novou situací, která vznikne
přijetím zákona o majetkovém vy-
rovnání s církvemi. Výchozí materi-
ál se má zabývat především těmito
oblastmi a otázkami: podle jakých
kritérií – teologických a etických –
bude církev s finanční náhradou
nakládat a s jakým cílem budou stá-
tem svěřené prostředky investová-
ny, komu bude svěřena pravomoc i
odpovědnost za nakládání s finanč-
ní náhradou, jaká část finanční
náhrady bude použita na aktuální
výplaty kazatelů a jaká část bude
investována, aby zajistila budoucí
výnosy, z jakých zdrojů bude klesají-
cí dotace na platy kazatelů doplňo-
vána, kdo a podle jakých měřítek
bude rozhodovat o počtech kazatel-
ských míst a výši jejich úvazků
vzhledem k finančním možnostem
církve, jak se změní výběr Personál-
ního fondu a jeho výše, jak a kým
bude stanovena výše platů kazatelů
a církevních pracovníků, předběžný
výhled na možné financování církve
v příštích deseti letech (2013 - 2022). 

Ivo Mareš

STrAšNICKý SBOr ČCE KrALICKá

1001/4 PrAHA 10 SrdEČNě ZVE NA

TrAdIČNí LEdNOVé KONCErTy

* 15. ledna 2012 - 17.00
Soubor Collegium Instrumentale,
dirigent prof. Pavel Tylšar
Program: W. A. Mozart, A. Dvořák -
dechové serenády

* 22. ledna 2012 - 17.00
Tereza Nováková - soprán, Miro-
slav Orság - baryton, Radomíra Šlé-
grová - klavír, Vladimíra Kolková -
klavír
Program: Fr. Cavalli, P. Martini, G.
F. Händel, B. Smetana, A. Dvořák

* 29. ledna 2012 - 17.00
Eva Bublová, varhany, vítězka sou-
těže Pražského jara 1999
Program: W. A. Mozart, J. Brahms,
L. Vierne, B. A. Wiedermann, R.
Schumann

Mimořádné zasedání 33. synodu čCe

Stavitelé sborového domu na půdě v 50. letech

Práce na stejném místě na podzim 2011

ČCE je od 7.9.2004 členkou Světo-
vého luterského svazu. Dokázal by
někdo z laskavých a poučených čte-
nářů sdělit, jaký dopad to má na cír-
kevní řády a zřízení v ČCE a na
bohoslužebný život ČCE?

Otto Miklík

slOVO a ŽiVOt

časopis pro lidi, kteří přemýšlejí

moderní křesťanský časopis 

vycházející z metodistické tradice 

Nabízí pohled na svět z křesťanské

perspektivy, nebojí se konfliktních

témat, obsahuje autentické příběhy

obyčejných lidí i články odborníků.

Současný design, humor a nadhled,

každé číslo je tematické. 

Výběr z článků
posledního ročníku: 

Portrét skupiny U2, Příběh syna
nacistického zločince, Proč se děti

bojí, a další. 

Autoři článků: 
Jan Sokol, Svatopluk Havelka,

Karel Řežábek, Ivana
Procházková, Miloslav Čech,
Lukáš Bujna, Jiří Beneš, Petr
Pokorný, Miloš Rejchrt, Petr

Vaďura a další.

Vychází čtyřikrát do roka, 
cena 45 korun. 

Napište si o zaslání jednoho
ukázkového čísla zdarma.

Ústředí ECM, Slovo a život, 
Ječná 19, Praha 2
E-mail: office.umc.cz@gmail.com


