
TAKY JSEM BOHA
NIKDY NEVIDĚL

Ex 3,1-14

Jó, Mojžíš, a všichni ti proroci a
apoštolové - těm se to svědčilo a
prorokovalo a vyvádělo. Bůh k nim
promluvil a zjevil se. To pak byla
brnkačka jít za faraonem a mezi lid
a až na sám konec světa. To mně
kdyby se Bůh zjevil, taky bych šel a
nebál se. Jenže oni se přesto báli. A
nechtělo se jim. Rázem byli všichni
příliš mladí nebo koktaví. Až když
je Bůh přemlouval a přemluvil, šli.
A těch nejistot a pochybování! Těch
výčitek na adresu Boží. V tom jim
rozumím. I Mojžíšovi.
Přece ale měli na začátku to zjevení.
Nikdy jsem Boha neviděl, ani jedou-
cího na zádech cherubů nebo serafů,
ani v hořícím keři. Neviděl jsem ani
toho tesaře z Nazaretu. Přesto v
Bibli čtu, že i já mám vyjít a svědčit
a pomáhat lidem vyjít z těch jejich
otroctví. Na základě čeho? Kde
mám vzít odvahu? Už už se chce

říci, že přece na základě víry. Blaze
těm, kteří neviděli, a uvěřili. Anebo
pod vedením Ducha svatého. Ne-
vím, co je slabší. Jestli moje víra
nebo hlas Ducha svatého. Navíc
jsem možná ještě příliš mladý a ob-
čas se zakoktávám, když mám říci
něco důležitého.
Hodil by se nějaký závěr. Myšlenka,
která by to rozuzlovala. Abychom
mohli pokojně spočinout. Není
žádný závěr. Ještě ne. Příběh ještě
zdaleka nekončí. A tak půjdu a
budu zkoušet svědčit a pomáhat
vyvádět. A budu si nejistý a budu se
vymlouvat a budu Pánu Bohu vyčí-
tat. A budu věřit, že On je se mnou. 
To já, ó Pane můj, půjdu, když mě
posíláš…i když jako Mojžíš váhám,
nemám vůbec nic. Bůh však vodu
dá nám, jdi a nehřeš víc.

Richard Dračka, 
farář ČCE v Soběslavi

Evangelický
týdeník
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Poslední neděle po Zjevení Páně

Je pravděpodobné, že jsou mezi
námi lidé, kteří jako já něco slyšeli
nebo se učili o neviditelné církvi.
Sám se na to pamatuji ze svých
brněnských začátků, a to zvláště
proto, že ještě dnes vidím tu nevidi-
telnou církev namalovanou na
tabuli jako krásný, dokonalý kruh,
neboť chce říct, že Bůh jenom sem
uložil všechnu svou pravdu a mi-
lost. Všechny viditelné církve visí
na tomto kruhu jako medailonky,
jež mají na něm podíl svou horní
částí, která zasahuje do kruhu. Jak
veliká bude ta část, záleží na míře
domýšlivosti, s níž se každá viditel-
ná církev představuje světu, a jak je
známo, žádná z nich není vůči sobě
dost kritická.
Obrázek kruhu s medailonky zře-
telně naznačuje, že všechny viditel-
né církve jsou na tom stejně v tom
ohledu, že žádná z nich nemůže
vznést nárok být majitelkou nebo
správkyní celé Boží pravdy a milos-
ti. A za druhé nechť každá přizná
svou hříšnost a vyzná se ze svých
hříchů. Neviditelná církev je doko-
nalá, skoro nebeská. Nový zákon ji
zjevuje tak výrazně, že se pro vidi-
telné církve stává normou. Ty je
třeba stále reformovat, odpadávají
od pravdy, bloudí a už jim hrozí, že
zahynou. Tuto stálou a přitom aktu-
ální situaci způsobuje neúcta a
nevděk vůči svatému Písmu a jeho
Pánu. Nasvědčuje tomu nejen úby-
tek členů, ale zvláště jejich sytost,
pokud ještě otevírají dveře do své-
ho shromáždění. Už necítí, že jde o
život.
Sluší se, abychom pověděli, kdo je
autorem "neviditelné církve". Je jím
svatý Augustin (Aurelius 354-430),
muž velkého vzdělání, znalý světa i

církve, profesor a biskup, jenž do
obrazu neviditelné - viditelné círk-
ve vložil poznání hloubky svého
hříchu i nepochopitelného a

nezměřitelného daru milosti. Celá
jeho teologie volá hříšníka, aby se
vyznal ze svého hříchu a přijal Boží

O neviditelné církvi, že není

Na úterý 18. ledna svolalo několik
organizací /výbor Petice na podpo-
ru pronásledovaných křesťanů, Res
Claritatis, Mladí křesťanští demo-
kraté, Konzervativní strana, Křes-
ťanská mezinárodní solidarita, ICEJ
…/ od 17 h na Václavské náměstí
shromáždění za pronásledované
křesťany.
Podnětem k této akci byly útoky v
nejrůznějších částech světa na křes-
ťany, zvláště pak novoroční útok na
egyptské koptské křesťany. Zámě-
rem bylo touto akcí upozornit na
tyto projevy nenávisti a oslovit ty,
kteří se mohou zasadit i v meziná-
rodním měřítku o aspoň trochu
odpovídající reakci. Proto se petice
obrací na politiky: "Vyzýváme je,
aby neváhali intervenovat ve pro-
spěch pronásledovaných, poskyto-

vat jim pomoc a v případě potřeby i
bezpečí azylu…"
Ve svižně uplývajícím programu
zaznělo několik krátkých a dobrých
příspěvků, které rozhodně nebyly
konfrontační. Mimo jiné promluvil
primas český D. Duka, biskup V.
Malý, B. Kuras, R. Joch, předseda
KDU-ČSL P. Belobrádek a jiní. 
V. Malý připomněl, že velké věci se
rodí z malých začátků – a to shro-
máždění bylo opravdu malé, vzhle-
dem k důležitosti tématu, vzhledem
k utrpení mnoha křesťanů ve světě
až příliš malé. Je potřebné, aby tako-
vá shromáždění opravdu demon-
strovala naši křesťanskou podporu a
alespoň spoluúčast s těmi, kteří žijí
ve strachu, jejichž vyznávání víry je
drsně potlačováno.

Text a foto: Bohumil Kejř

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Dokončení na str. 2

AKTUALITA

Demonstrace lhostejnosti?

Jsem členem církve, která se na začátku jmenovala svobodná refor-
movaná. Znamenalo to, že se nechce nechat využívat v zájmu moc-
nářství a později státu. Osobně si myslím, že je to princip, ke kterému
se musíme vrátit.
K závislosti na státu jsme byli donuceni totalitními zákony v roce
1949. Naši otcové vydrželi okradení a omezení práce církví. Moje
malá církev o nic moc nepřišla. Byli jiní, kteří měli velké majetky. My
jsme si za totality přes veškeré šikanování víru zachovali a dáme ji
dál. Jsme zaměstnanci svých církevních ústředí a na našich platech se
rostoucím podílem podílejí naši věřící. 
Na podzim se horlivý ministr Drábek snažil z duchovních udělat stát-
ní zaměstnance. To se hodně spletl. Horliví církevníci začali protesto-
vat. Měli mlčet jako hrob a ozvat se až po vládě. Ministr Drábek sice
návrh na snížení platů farářů a rabínů z vlády stáhl, ale jeho resortní
kolega Besser vycítil možnost k diplomatickému výpadu. Šikovně
rozhodl o zmrazení státní dotace církvím na úrovni roku 2010. 
Jeho rozhodnutí je napadnutelné před zákonem, který stanoví, že stát
musí dotovat platy duchovních, které si církve ustanoví. Považovalo
se to tak za slušnost, dokud stát s církvemi nenarovná majetkové vzta-
hy. Členové církví platí řádně svoje daně. Navíc církve stát dotují
výnosy ze zadržovaného majetku. K tomu majetkovému  narovnání
byl stát zdánlivě blízko před dvěma lety, ale zjevně ztroskotal na
špatné kalkulaci hlasů ve sněmovně. Možná bylo důvodů více. Je
otázkou, zda se k vyrovnání s církvemi křehká koalice dostane v
tomto volebním období. Vždyť ji s přehledem položí třeba jen lékaři.
Proto vymyslel ministr dohodu či deklaraci, jak to vznosně pánové
nazvali. Představitelé církví deklaraci podepsali. Podepsat ji ale
neměli. Měli ji respektovat a s úklonou přijmout. Vždyť stát si může
rozhodnout, že nedá nic. Může odblokovat paragraf v zákoně o půdě
a šmytec. Dvacet let kličkuje a tohle byl další trojitý rittberger na
kluzkém ledě politiky. Tíhu rozhodnutí o zmrazení dotace státu měl
nést pan ministr sám. Potažmo tato vláda. 
Když se po podpisu deklarace pan ministr vyjádřil, že je to „základní
kámen k vyrovnání", napadlo mne jen jediné vysvětlení jeho výroku:
„Když budou křesťané jako beránci, půjde nám to vyrovnání dobře."
Je to ale naopak, sílí v nás přesvědčení, že krádež je třeba nazývat krá-
deží. A ještě jedna zpráva tu je: my bez peněz státu nejenom přežije-
me, ale dokonce porosteme.

Daniel Kvasnička, kazatel CB, Říčany
Psáno pro internetový portál www.ihned.cz

Mráz z ministerstva kultury

Shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů se konalo 18. ledna
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Také na počátku tohoto roku se na
mnohých místech naší vlasti schá-
zeli křesťané z nejrůznějších církví a
denominací, aby společně naslou-
chali Božímu slovu a modlili se.
Jako obvykle je tato užitečná 

celonárodní ekumenická
modlitební iniciativa zor-
ganizovaná Evangelikální
aliancí, od níž také pochází
připravený program, té-
mata a výběr biblických

míst. Tentokrát se sou-
střeďovala na sedm po-
sledních slov Ježíše
Krista na kříži.
Pražská setkání byla za-
hájena v pondělí 10.
ledna ve sboru ČCE v
Libni. Programem nás
provázel místní farář R.
Mazur, krátkými kázání-
mi posloužili P. Černý
(CB) a P. Procházka
(ECM). V úterý následo-
valo další shromáždění
ve sboru CB v Souke-
nické ul., pod vedením
místního kazatele P.Čer-
ného. Službu slova přija-
la farářka ČCE E. Čaško-
vá a L.Ondráček z KS.
Obě shromáždění se
uskutečnila v příjemné a
vstřícné ekumenické
otevřenosti, v srdečné
atmosféře, ve které za-
znívaly hlasité modlitby
chval, díků i proseb.
Rozhodně jsou tato set-
kávání přínosem, a i
když se uskutečňují v prostředí
spíše komorním, jistě jsou smys-
luplná a splňují svůj účel. Přece
však je i trochu skličující, že křes-
ťané ze všech pražských protes-
tantských církví ony zmiňované
modlitebny zdaleka nenaplnili.

Připravený program pokračoval
ještě ve středu v modlitebně ECM v
Ječné ulici a čtvrtečním setkáním
pro mládež v BJB na nám.Jiřího z
Poděbrad.

Text a foto:
Bohumil Kejř

AUSTRALSKÉ CÍRKVE SJEDNOCENÉ
PŘI POMOCI LIDEM POSTIŽENÝM POVODNĚMI
CANBERRA, ENI. Církve v Austrálii společně pomáhají lidem postiže-
ným velkými povodněmi. Na zaplavených územích o velikosti zemí
Německa a Francie slouží budovy místních církevních sborů a spole-
čenství jako ubytovny a evakuační pohotovostní centra. Církve jsou tak
útočištěm pro mnohé křesťany, kteří v tomto čase hledají především
praktickou pomoc. 
Příkladem vzájemné spolupráce církví v Austrálii byla i ekumenická
bohoslužba, na které se podílely Anglikánská, Římskokatolická,
Evangelická a Sjednocená církev. Ekumenické organizace připravují i
duchovní, kteří by v postižených územích poskytli duchovní péči, pro-
tože to, co teprve přijde, když vody opadnou, bude ještě více vyčerpá-
vající, řekla farářka Rev. Heather Griffin ze Sjednocené církve. 

V ČELE VĚDECKÉHO KOLOKVIA VE VATIKÁNU EVANGELÍK
VATIKÁN, ZENIT. Papež Benedikt XVI. v neděli 16. ledna 2011 jmeno-
val do čela vědeckého kolokvia evangelíka. Papežskou akademii věd,
která Benediktovi radí ve všech otázkách týkajících se vědy, bude od
nynějška vést švýcarský molekulární biolog Werner Arber, držitel
Nobelovy ceny za medicínu v roce 1978. 
Informoval o tom mluvčí Vatikánu Ciro Benedettini. Je to podle něho
poprvé v dějinách této instituce, co se do jejího čela postaví nekatolík.
Arber byl řadovým členem Papežské akademie věd od roku 1981.

PALESTINSKÝ PREMIÉR O DŮLEŽITOSTI KŘESŤANŮ V ZEMI
RAMALLAH, ZENIT. Palestinský předseda vlády Salam Fayyad na set-
kání biskupů prohlásil, že „přítomnost křesťanů v zemi je důležitá pro
budoucnost Palestinského státu". 
Premiér poukázal na fakt, že v posledních letech se vrací do země zpět
více lidí, včetně křesťanů, než z něj odchází. Představitelem církví při-
slíbil pomoc a spolupráci v oblasti vzdělání v těch oblastech, kde vedle
sebe žijí příslušníci dvou největších náboženství – křesťanství a islámu.
Prioritou je i boj s diskriminací. „Jsme velice znepokojení současnou
situací terorismu namířeného proti křesťanům v Iráku a Egyptě.
Musíme otevřeně vyjádřit nesouhlas. Ne všecky země středního výcho-
du jsou pro křesťany nebezpečným místem. Pro Palestinu je důležitá
svoboda náboženství, která předpokládá toleranci a respekt.“

JUŽNÝ SUDÁN PO REFERENDE
NAIROBI, Keňa/ŽENEVA, LWI. Svetový luteránsky zväz vyzýva k
pokračujúcim modlitbám za Južný Sudán. Po úspešnom referende a
zmenách, ktoré očakávajú obyvatelia tejto časti krajiny, mnohí sa plá-
nujú vrátiť späť. Medzi nimi je aj Akuel Garag Mawien, 19-ročná stre-
doškoláčka, ktorá žije v Nairobi, v Keni, kde je v súčasnosti v utečene-
ckom tábore. Jej otec zomrel spolu s 2 miliónmi Sudánčanov v sudán-
skej občianskej vojne. Účasť na referende pre ňu znamenala uctiť si
pamiatku otca a svojich najbližších. Aj keď oficiálne výsledky referenda
budú známe v polovici februára, už predbežné výsledky dávajú nádej
na vytvorenie nového afrického štátu. 

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike 

Z církví doma i ve světě Alianční týden modliteb v Praze

milost v Ježíši Kristu. To mluvil
Augustin o sobě, myslel při tom na
své bouřlivé životní peripetie. Po
Augustinovi už snad jen Martin
Luther prožil sladkost milosti místo
zaslouženého hořkého odsouzení
na nějakém pahorku, který je jen
podobný tomu, na němž zemřel
jediný spravedlivý za všechny hříš-
níky. Obrázkem neviditelné církve s
medailonky viditelných církví se
Augustin ujišťoval, že to, co nedo-
konalá a hříšná viditelná církev
zvěstuje o odpuštění hříchů, dojde
potvrzení v církvi neviditelné...
Tato Augustinova dogmatická kon-
strukce může při zaujatém výkladu
posloužit věřícím ve správném
směru, ale také nemusí. Hlavní její
nedostatek záleží totiž v tom, že
"neviditelná církev" se v Novém
zákoně vůbec nevyskytuje. Když se
odpoutáme od jejího možného dob-
rého použití, uvidíme její vážné
nebezpečí, které záleží v tom, že
viditelná církev ztrácí na důležitosti
a kdoví, zda je ještě nezbytná ke
spáse, není to, co by měla být, nemá
to, co by měla mít. Toto nízké hod-
nocení církve nalezlo ještě v refor-
mační době mohutného zastánce.
Ano, byl to Jan Calvin, který sám
uvěřil nezávisle na církevním spole-
čenství a pak učil, že vírou se jedno-
tlivec vztahuje přímo k Bohu. Církev
je toliko vnější podporou jeho víry,
pomocí jistě nezbytnou, říkal Calvin,
ale vnější, nemá k víře přímý vztah.
Individualismus je u reformovaných
evangelíků dodnes v úctě. Miloš
Rejchrt se k tomu Calvinovu dědic-
tví vděčně přihlásil.

O neviditelné církvi Bible nic neví.
Naopak mnoho ví o viditelné církvi
a nezná jinou, než právě viditelnou.
Ta začíná ve Starém zákoně vyvole-
ním izraelského lidu za lid Boží.
Potom v Novém zákoně vyvolením
dvanácti učedníků Ježíš zřetelně
pověděl, že chce mít v dějinách
světa svůj lid, nejen jednotlivé věří-
cí. Celý Nový zákon se obrací na
Boží lid, jemu jsou určena všechny
zaslíbení i všechny příkazy a rady,
aby na cestě dějinnými proměnami
neztratil z mysli cíl a nezpronevěřil
se Bohu i sám sobě.
Každá izraelská a potom křesťan-
ská generace se představuje církvi i
světu jmény konkrétních lidí, bratří
a sester, kteří svou vírou a vzájem-
nou láskou i věrnou prací stmelova-
li Boží lid v jednotu, viz Ř 16.
Církev je viditelná, ne jako státem
uznaná, úředním razítkem a úřed-
ními hodinami opatřená instituce,
ale jako bratrské společenství, v
němž vládne Bůh a jeho láska. Stát
pokládá viditelnou církev za insti-
tuci, ale ona sama se za instituci
nepokládá, je Božím vyvoleným
lidem, světlem světa a solí země,
avantgardou Božího království,
kterou vede Ježíš Kristus, "kterého
vy jste ukřižovali, ale Bůh ho učinil
Pánem a Mesiášem" (Sk 2,36).
Nejen židovští představitelé a Pilát
Pontský, ale i my bychom si rádi
umyli ruce a vycouvali z těch dějů,
aby jejich a naše jména nepotvrzo-
vala, jak jsme se účastnili na smrti,
která se podivuhodným Božím
řízením stala pro mnohé životem.
Opakujme: Církev je viditelný, živý
organizmus, na jehož počátku je

láska, která si k lásce vyvolila to, co
není, aby to, co jest, obrátila v nic 
(1 K 1,28).
Ptal prý se kdysi Stalin, kolik že má
papež divizí. Kolik má církev členů,
ptají se jiní jemu podobní, aby se
ujistili, že nemá království, ani moc
ani slávu. Však proto ji kulturní
svět netouží mít za společníka.
Řekne-li tato malá a chudá - ona to
tak musí vyznávat -, že je novým,
vykoupeným lidstvím, svět to dnes
bere na vědomí jako hrozné sebe-
přecenění. A křesťané sami přizná-
vají, že je jich málo, jsou chudí,
daleko od toho, aby mohli být všem
lidem příkladem, neboť jsou hříšní-
ci jako všichni lidé. Nepopírají, že je
pravda, co o církvi vyšlo z dějin
najevo, když ji představily jako kru-
tou, nelidskou, chtivou majetku a
moci. Církev toho lituje, ale ví, že i
v tom nejmenším počtu dvou nebo
tří a v tom nejodpudivějším šatě je
Božím, v Kristu vyvoleným a vy-
koupeným lidem, jen když lituje.
Viděl jsem snímek biblické hodiny:
několik žen, nad nimi kazatelka s
Biblí v ruce, v rohu místnosti svítí
kamínka a dlouhá roura do komína
se marně snaží ohřát vzduch. I za
takových vnějších okolností je cír-
kev volána k odvaze přihlásit se k
svému věčnému základu, k Bohu,
ke Kristu Pánu a napřímit se vědo-
mím, že ona není něco, ale Kristus
Pán, všude a vždycky stejně veliký
a mocný Král. Její malost, malé sbír-
ky, malý salár ji neopravňují k
tomu, aby uvažovala o svém vymi-
zení. Písmo, evangelium ji učí mys-
let jinak, zcela jinak.

Josef Veselý

O neviditelné církvi, že není
Dokončení ze str. 1

Dialog Židů, křesťanů a muslimů, který připravila Ekumenická rada
církví v ČR formou panelové diskuze 20. ledna 2011 od 19 hodin ve
velké posluchárně Evangelické teologické fakulty UK.
Akce se uskutečnila v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů a byla
zamýšlena jako příspěvek k letošnímu tématu Týdne modliteb, jímž je

snaha o mír mezi Židy, křesťany a muslimy
v Jeruzalémě. 
Na otázky moderátorů /a na závěr se dosta-
lo už jen na ně-
kolik málo od-
povědí na zá-
plavu otázek z
pléna/ odpoví-
dali Karol Ef-
raim Sidon,
vrchní pražský
a zemský rabín,

Emir Omič, imám, Tomáš Halík, religionista
a rektor univerzitního kostela Nejsv. Sal-
vátora, Pavel Černý, kazatel Církve bratrské
a emeritní předseda Ekumenické rady círk-
ví a Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné círk-
ve v českých zemích. 
V otevřené atmosféře vyjadřovali řečníci své zkušenosti s jinověrci, sdí-
leli své naděje i obavy z budoucích možných konfliktů zvláště v jiných
zemích světa.
Plně zaplněná, a ne dostatečně ozvučená velká posluchárna fakulty byla
zaplněna příslušníky a příznivci všech náboženských směrů, které
představovali řečníci za katedrou. Ale potleskem oceňovali i příspěvky
těch, kteří byli z jiných směrů. 
Bylo by dobré, kdyby se v takovém dialogu pokračovalo, protože patr-
ně velkým nedostatkem je, že neznáme prohlášení k otázkám nejen těch
druhých, ale vlastně ani vlastní církve.

Text a foto:
Bohumil Kejř

Jak spolu žít v míru?



Značný prostor, který jsme věnova-
li výkladu o Kalichu, byl nutný ne-
jen kvůli časopisu samotnému, ale i
proto, že nám usnadní pojednání o
Kostnických jiskrách. Zatímco totiž
Kalich byl „teoretickou tribunou"
českého liberálního evangelictví
první poloviny 20. století, Kost-
nické jiskry je zprostředkovávaly
„pro lid". Tvořily kompromis mezi
církevním časopisem, na jaký byli
čeští a moravští evangelíci doposa-
vad zvyklí, a platformou určenou k
širší prezentaci idejí, které intelek-
tuálové a akademická obec disku-
tovali a prosazovali v rámci Kali-
cha. Záměr založit lidový čtrnácti-
deník reprezentující liberální a
„národně české" náboženské názo-
ry se přitom objevil nejpozději v
roce 1912 a časopis s příznačným
názvem Kostnické jiskry a podtitu-
lem „List budící české svědomí"
začal vycházet od ledna 1914. Jeho
obsahem se staly hlavně krátké
články (jednotlivá čísla měla cel-
kem jen čtyři strany novinového
formátu) volající po tom, aby český
národ „odsoudil Řím" a navrátil se
k reformačnímu programu svých
otců, diskuse o dalších aktuálních
náboženských otázkách a inzerce.
Redaktorem Kostnických jisker se
stal Josef T. Štěpánek a později, Jan
Hála.
Časopis nechtěl přímo reprezento-
vat žádnou stávající evangelickou
církev, vydávala jej mezidenomi-
nační Kostnická jednota, jejíž cíle
plnil: „a) sdružovati čsl. evangelíky
(protestanty) všech vyznání..., pod-
porovati a prohlubovati evangelic-
ký život ve směru kulturním, soci-
álním a náboženském; b) uskuteč-
ňovati zájmy evangelia v našem
životě mimocírkevním...; c) šířiti
zásady české reformace v národ-
ním životě vůbec a z tohoto hledis-
ka všímati si také života veřejného
a zúčastňovati se ho; d) studovati
všechny zjevy nábožensko-mravní-
ho života u nás i v cizině." – Sou-
časně však platilo, že velkou větši-
nu členů Kostnické jednoty před-
stavovali čeští reformovaní a lute-
ráni, což bylo ještě podtrženo poz-
dějším spojením obou církví do
ČCE. Protagonisté tohoto spojení a
prosazovatelé myšlenky „re-pro-
testantizace" českého národa, již
Kostnické jiskry ovládali, přitom
zároveň doufali, že se k nové „ná-
rodní evangelické církvi" připojí i
slezští a slovenští luteráni a menší
protestantské denominace, přede-
vším ochranovská Jednota bratrská
(Evangelická církev bratrská) a svo-
bodní reformovaní (po roce 1918
Jednota českobratrská, dnes Církev
bratrská) – pokusy o spojení byly
učiněny v roce 1919 a s Jednotou
bratrskou znovu ve třicátých letech
20. století a po druhé světové válce,
nebyly však úspěšné.
Po vypuknutí první světové války
časopis začal mít problémy, protože
politická cenzura shledávala řadu
jeho článků protirakouských nebo
příliš ostentativně útočících na řím-
skokatolickou církev; časopis ostat-
ně také mezi evangelíky vyhlásil
anketu za spojení reformované a
augsburské církve. V Kostnických
jiskrách se začala množit „bílá mís-
ta" zabavená cenzurou a pátým čís-
lem třetího ročníku v březnu 1916
byl časopis úplně zastaven „Ná-
hradou" za něj začal od poloviny
roku 1917 vycházet nový časopis
Česká reformace, který sice vícemé-

ně podržel charakter Kostnických
jisker, nicméně k jeho vydávání
došlo až poté, co byl zastaven také
reformovaný „celocírkevní" časo-
pis Hlasy ze Siona (v prosinci 1916).
Česká reformace, kterou redigoval
Stanislav Klíma (ve druhém roční-
ku Jaroslav Kořista) a která oficiál-
ně neměla s reformovanou církví
nic společného, tak měla nahradit
oba listy a možná víc druhý uvede-
ný, protože standardní součástí
nového časopisu se staly obsáhlé
vnitrocírkevní zprávy (vzhledem k
unionistickému hnutí ovšem dost
„ekumenicky" široké), jichž v Kost-
nických jiskrách nebylo. Vedlo-li
nicméně k zákazu obou dřívějších
časopisů jejich volání po sjednocení
českých evangelíků a „re-protes-
tantizaci" českého národa, zákaz se
minul účinkem, protože Česká re-
formace hned na první straně prv-
ního čísla zdůraznila, že „čeští
evangelíci volají po české národní
evangelické církvi"! Po celé dva
roky, kdy Česká reformace vychá-
zela (někdy dost zle postižena cen-
zurou), se právě toto stalo jejím
hlavním programovým heslem a z
tohoto hlediska „kontrolovala" i
všechny ostatní evangelické časopi-
sy té doby, aby se náhodou nezpro-
nevěřily tomuto ideálu. K jeho čás-
tečnému naplnění v podobě vzniku
ČCE došlo v prosinci 1918, čímž
Česká reformace ztratila svůj vý-
znam a protože zánikem Rakou-
ska-Uherska současně padl zákaz
vydávat Kostnické jiskry, v lednu
1919 byla nahrazena novým (čtvr-
tým) ročníkem Kostnických jisker,
od té doby vycházejících jako týde-
ník. Protože Jaroslav Kořista dlou-
hodobě onemocněl, redaktory Kost-
nických jisker se stali Oldřich
Daněk (4, 1919), Antonín Boháč (5,
1920-7, 1922), Stanislav Klíma (8,
1923), Břetislav Hladký (9, 1924) a
znovu Antonín Boháč se spolure-
daktory Františkem Linhartem a

Františkem Žilkou (od 10, 1925);
spoluredaktoři byli uváděni do 12,
1927). Po Boháčovi převzal vedení
Kostnických jisker Jan Blahoslav
Čapek. 
Církevní charakter Kostnických jis-
ker podtrhla změna podtitulu na
„Českobratrský týdenník" (6, 1921;
v předchozím ročníku nebyl uží-
ván žádný podtitul), časopis nic-
méně přinášel zprávy ze všech
evangelických církví podílejících se
na činnosti Kostnické jednoty. Jeho
rozsah byl už v pátém ročníku
zvětšen na šest stran týdně. Od 13.
ročníku (1928) byl podtitul dále
změněn na „List československých
evangelíků" (v předchozích dvou
ročnících nebyl užíván podtitul) a
od 25. ročníku (1940) na „Evan-
gelický týdeník" (předchozí ročník
byl bez podtitulu, ročníky 28, 1943
a 30, 1944 s podtitulem „Evan-
gelický list"). Na charakteru časopi-
su se však po celé období roku 1948
mnoho nezměnilo: šlo o lidový ča-
sopis liberálně orientovaných čes-
kých evangelíků, najmě členů ČCE,
který přinášel krátké aktuální či
„historicko-aktualizační" články a
úvahy, zprávy a informace (členěné
do rubrik Náboženství a církev,
Sociální otázky, Život veřejný, Vě-
da, umění, literatura, Zprávy, Věst-
ník Kostnické jednoty a Pražský
věstník) a inzerci. Během druhé
světové války bylo ovšem nutné
snížit periodicitu na čtrnáctidenní.
Jako jeden z mála evangelických
časopisů zůstaly Kostnické jiskry
zachovány i po únoru 1948, byť sa-
mozřejmě došlo k podstatné změně
jejich charakteru a obsahu, a od roč-
níku 79, 1994 se vyměnilo pořadí ti-
tulu a podtitulu: časopis se nově
nazývá Evangelický týdeník s pod-
titulem Kostnické jiskry

Vybráno z knížky Z. R. Nešpora
„Století evangelických časopisů

1849-1948"
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Liturgické mezidobí
Píseň – Jen Bůh (Mon ame se repose) hudba

Žalm 63, 2-9
Bože, tys Bůh můj! Hledám tě na úsvitu,

má duše po tobě žízní.
Mé tělo touhou po tobě hyne

ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.
Proto tě vyhlížím ve svatyni,

chci spatřit tvoji sílu a slávu;
tvé milosrdenství je lepší než život,

mé rty tě chválí zpěvem.
Proto ti žehnám po celý život,

v tvém jménu pozvedám dlaně.
Má duše se sytí nejtučnější stravou,

moje rty plesají, má ústa zpívají chválu.
Když ležím na lůžku, na tebe pamatuji,

při nočním bdění o tobě přemýšlím,
že jsi mou pomocí býval,

ve stínu křídel tvých plesám.
Má duše přilnula k tobě,

tvá pravice mě pevně drží.
Čtení: Sk 2, 42-47; Mk 6, 34-44
Píseň
Ticho
Prosby:
Prosme za ty, kdo začínají poznávat Krista, aby je Pán vedl po cestě víry.
Prosme Pána za děti a za ty, kdo se probouzejí k víře.
Prosme za nemocné a umírající, aby jim Pán dal potřebné síly.
Prosme za vězněné a vyhnance, aby Pán posiloval jejich naději.
Prosme Pána, aby oheň Ducha svatého oživoval naši víru a podněcoval
v nás laskavou otevřenost k těm, kdo Boha neznají.
Prosme Pána za církev, aby ji obnovoval u svého stolu svým Slovem a
Eucharistií.
Otče náš
Modlitba:
Bože, náš Otče, bez přestání hledáš ty, kdo se ti vzdálili. A na znamení
odpuštění nám dáváš na ruku prsten marnotratného syna, prsten veselí.
Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, tvá láska je větší než naše srdce.
Zpěv
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Vážení bratří (a sestry?),

mám rád ETKJ, pokládám je za významný faktor českého evangelictví,
přimlouvám se za ně a jak umím, je podporuji. Ale někdy mne zazlobí,
a dovolte mi vyzpovídat se z toho i k poslednímu číslu 3/2011.

Novoroční ekumenické bohoslužby (Jan Jelínek)
Redakce nemůže za to, co udělala ERC. Může však za to, jak o události
píše, respektive psát dovolí. Protože mezi Miladou Horákovou a apoš-
tolem Pavlem JE rozdíl,... mezi Pavlovými epištolami a dopisy M.
Horákové rovněž,... a mezi ekumenickým tolerováním různých vyzná-
ní a typů víry na jedné straně - a tolerováním vojensko-politických
záměrů na řešení mocenského střetu mezi Východem a Západem krát-
ce po strašné válce na straně druhé rovněž.

Jiří Dienstbier (Jan Kašper)
Co píše Jan Kašper, je asi pravda. Frajer Dienstbier zřejmě byl. Možná
proto se nezúčastnil jako ministr zahraničí jednání o poválečném vypo-
řádání s Německem - k nenapravitelné škodě nám a k nezasloužené
výhodě Němců. Co s tím má společného církev, evangelium, nábožen-
ství.... a zač projevovat vděčnost... nevím.

Koutek písmáka (Taizé) 
Je jistě dobré seznamovat se i s jinými typy zbožnosti, než je kdysi kla-
sická a dnes notně rozháraná zbožnost evangelická. Ale liturgické půl-
stránky v ETKJ (zpěvy a modlitby) koutkem písmáka rozhodně nejsou.
Jsou to prostě - jak píší i ETKJ - liturgické půlstránky
Koutkem písmáka jsou daleko spíše úvodní kratičká zamyšlení na
první straně: Kdyby nebyla uváděna tím nesmyslným počítáním
nedělí, které má snad svou nesdílnou archaičností předstírat nějakou
vyšší zbožnost.

Ilja Herold, 21/01/11, 
<iherold@upcmail.cz> 

< www.iherold.blog.cz>

Z dopisů čtenářů

Vážení bratří,
srdečně zdravím a dovoluji se s Vámi podělit o jednu zkušenost. Pročetl
jsem se zájmem poslední číslo ET a se zděšením také dočetl a ještě jednou
pročetl článek br. faráře Vejnara o Tříkrálové sbírce. Považuji jej za urážející,
co do vlastní argumentace primitivní a zcela nevhodný k otištění. Jakkoli si
jako redakce vyhrazujete možnost pozice, že příspěvky nemusí vždy vyjad-
řovat stanoviska vydavatelů, přesto věřím, že existuje nepsaná hranice urči-
té bazální mezilidské a ekumenické slušnosti, která se projeví třeba i tím, že
některé věci už je dobré nepublikovat. Tato hranice byla příspěvkem br.
Vejnara ve vrchovaté míře překročena. 
Sám za sebe se před všemi, kdo výše zmíněnou sbírku v dobré vůli konají,
jako kolega autora příspěvku stydím a jen doufám, že si jej přečetlo co
nejméně bratří a sester z ekumeny. Jak s mým dopisem naložíte, to pone-
chávám zcela na Vás. S pozdravy 

Filip Čapek, t.č. evangelický farář v Třebechovicích 
(a také odpovědný redaktor Teologické reflexe)

P.S. U nás se výše zmíněné sbírky účastní i lidé z našeho sboru, dále pak i
naši přátelé, často i bez vyznání; a všichni to dělají rádi, s upřímným úmys-
lem 

Z dopisů čtenářů



Okolnosti vyžadují, aby i farář
svou vlastní povahou tichý pozve-
dl někdy hlas a utišil hlučící shro-
máždění. Aby si i pokorný muž,
je-li organizátorem, někdy vymohl
autoritu. Zůstává mi záhadou jak
se těchto nutností zhošťoval farář
Daniel Henych. Vždyť jeho nej-
vlastnějším povahovým rysem je
právě tichost a pokora; nikdy
nedokázal na sebe upozorňovat,
prosazovat se do popředí a vynu-
covat si pozornost. A přesto byl po
celý svůj aktivní život farářem
Českobratrské církve evangelické.
Začínal jako vikář v Hradci
Králové, pak u Salvátora, pokračo-
val jako farář v Jičíně a nakonec po
dvacet let v Praze-Dejvicích. Tam
žije dodnes se svou ženou Ing
arch. Ludmilou a vedle jejich na-
daných dospělých dětí. Z nich je
evangelické veřejnosti nejznámější
Lydie Härtelová, harfenistka a
dirigentka sboru „Naši pěvci". Br.
farář Henych je stále platným a
obětavým členem svého sboru a
sbor ví, že on mu prokazoval i
stále prokazuje mnohé služby,
nejen duchovenské a pastýřské.
Čtenáři ET-KJ jej mohou znát jako
autora poutavých biblických textů
pro děti, ale ne všichni vědí, že je
také autorem řady písní i písňo-
vých textů. Jeho nejvýraznější
službou svědectví víry poslední
doby je jeho knížka „3krát 13 věří-
cích osobností", v níž líčí cesty víry
několika pozoruhodných kultur-
ních osobností Evropy. To všechno
proto, že jeho osobní pokora je do-
provázena pílí i charismatem hu-
debním i slovesným a prosycena
obětavou a pozornou láskou. 
Všechny tyto své rysy dal do slu-
žeb svědectví evangelia bez halas-

ného rozruchu. K jeho osmdesá-
tým narozeninám 29. ledna mu
proto blahopřeje nejen dejvický
sbor. 

Blahoslav Hájek

SETKÁVÁNÍ

Poznal jsem ho teprve před patnácti
lety: Jako důchodce zůstal členem
dejvického sboru, který vedl dvacet
let a nyní se věnoval Nedělní škole.
Byl obdařen nebývalou schopností
rozumět dětem, naslouchat jim, nau-
čit je písničku, povídat pohádku. Tak
to byl na začátku devadesátých let
Daniel Henych.
Protože jsem v devadesátých letech
učil náboženství na některých praž-
ských školách, seznámil jsem se s
jeho tvorbou věnovanou dětem. Tak
jsem děti seznámil s některými jeho
písničkami. Uměl pro ně napsat
snadno zapamatovatelnou melodii i
slova. I jeho pohádky děti rády po-
slouchaly, naučily se veršíky ukon-
čující vyprávění, aby si zapamatova-
ly, o čem se vůbec povídalo. S mi-
mopražskými dětmi jsme pak měli
stejnou zkušenost.
Henychova tvorba pro děti pak
vycházela pravidelně v Kostnických
jiskrách a v té době také uveřejnil
několik knížek. Osobní setkání s ním
rozhodně obohatilo členy různých
sborů, kterým ležela na srdci výcho-
va dětí, zvláště tam, kde se dařilo
získat větší počet žáků Nedělní
školy.
Protože on sám měl velký počet
malých vnuků, vyzařovala z každé
pohádky dědečkovská laskavost, s
jakou dovedl vyprávět. Tak třeba

vyšly „Napůl pohádky" s krásnými
ilustracemi Miroslava Rady: po kaž-
dé pohádce doporučil, co si teď pře-
číst z evangelia. Bajky z dávných
časů uzavírají nevtíravá poučení
veršem a vyprávění o Sněhurce pro-
vázejí Sedmihlásek a Sedmikvítek.
Poetická jména mají víla Záviše,
drak Kultěřech, čaroděj Rozbuch;
Sedmihlásek jim zazpíval písničku a
autor doporučil, který verš z Bible
by se měly naučit zpaměti.
Pohádky „O vlněné čepici" či „O hli-
něném Adámkovi" děti obzvláště
rády poslouchaly, měly je rády a
uměly je vyprávět a citovat ono
závěrečné čtyřverší. Bylo to vlastně
desatero pro nejmenší.
Poetická knížka „O vrkálkovi a
sivěnce" je pohádka nevtíravě a
nenápadně seznamující děti s biblic-
kou dějepravou.
Když už jeho vnoučata trochu vy-
rostla, píše pro ně a pro jejich kama-
rády klukovský román „Klub MU" a
těm, kdo dospěli ke konfirmaci a už
se začínají zamýšlet, knížku „Co
všechno se může stát". Pro mládež je
z poslední doby určena kniha me-
dailonků významných osobností
„3x13".
D. Henych nedovede však psát jen
pro děti. V dodatku Evangelického
zpěvníku najdeme několik textů k
písním z různých období. Dovede je
vnímat, rozumí melodii, umí volit
slova. Chápe hudbu dvacátého sto-
letí i poetismus evangelického baro-
ka, středověk či 18. století. Nejvíce se
z těch písní asi zpívá: Ačkoli podsta-
tou rovný byl Bohu ...
Daniel Henych, nadaný, obdarova-
ný, skromný, nenápadný a vždycky
laskavý, se 29. ledna 2011 dožívá
80 let.

M. Nekvasil

Daniel Henych osmdesátiletý
PRODÁM UDRŽOVANÝ RD 3+1 SE

ZAHRADOU 1254 m2 v klidné bez-
záplavové zóně Krouny, s novou
fasádou, pitnou vodou z vod. řá-
du i vlastní studny a vrtu, ústřed-
ním vytápěním na plyn i pevná
paliva, s plyn. a el. ohřevem vody,
kanalizací, tel. přípojkou, 220/380
V. K nastěhování dle dohody.
Cena do 1 500 000 Kč. 
Tel.: 731 803 574. 
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Asi nejen v Církvi bratrské je tra-
dice si při silvestrovských boho-
službách vytáhnout své osobní
heslo do nového roku. Toto heslo,
biblický verš, může být povzbuze-
ním, zdůrazněním či upozorně-
ním. Dovolil jsem si vytáhnout
heslo pro nás, čtenáře ET-KJ. Toto
heslo zní:
A tak, bratři moji a sestry moje,
radujte se v Pánu. Fp 3,1
V této epištole nás apoštol Pavel
povzbuzuje, abychom vedli život
hodný Kristova evangelia a je tam
i toto slovo o radosti.
Je to slovo velmi pozbudivé. Ra-
dost patří mezi přední dary Ducha
svatého. Vybízí nás, abychom
letošní celý rok prožívali radostně.
Kromě těch mnohých lidských
drobných či větších radostí, které
obohacují náš život a za které jsme
vděčni, přichází k nám i v tomto
heslu radost, která nepomíjí a jako
ta zářící hvězda betlémská zvěstu-
jící a andělé oznamující pastýřům
velikou radost pro všechny – dnes
se vám narodil Spasitel. Radost v
Pánu znamená, že On se k nám
sklonil, aby byl s námi. Tento
poklad v našem srdci je prame-
nem opravdové radosti. Je to
radost, která přesahuje všechny
naše trable, potíže, konflikty, dob-
konce i naše nemoci a nezmizela
ani ve vězeních či gulazích v srd-
cích křesťanů v nedávné době.
Tato radost v Pánu je zcela něco
jiného než úsměv za každou cenu.

Tuto vnitřní radost můžeme proží-
vat i s vážnou tváří, kdy nám okol-
nosti nedovolí se usmívat, kdy
nám kanou slzy z očí a radost v
Pánu se proměňuje na naději a
sílu. Tato radost je obrovský Boží
dar. Jak můžeme být bohatí , byť
jsme třeba chudí.V další kapitole
téže epištoly je téměř stejný verš,
ale s ještě větším důrazem ...opět
pravím, radujte se.
Toto novoroční heslo přináší ještě

jeden důvod k radosti: že jsme
bratři a sestry. Ano, patříme mezi
Boží děti, jsme jeho lid, a to bez
ohledu na různost církví. Žijeme v
době, kdy nepřátelství mezi círk-
vemi už zde nemá místo a některé
odlišné důrazy nám nebrání být
vzájemně bratry a sestrami.
Přeji nám všem, abychom takto
radostně prožívali tento nový
rok.

Jan Trnka

Heslo na rok 2011

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘES-
ŤANSKÉ AKADEMIE zve na besedu s
českobratrským evangelickým
studentským farářem Josefem
Bartoškem o jeho zkušenostech ze
studijního pobytu v Indii. Beseda
bude v úterý 8. února 2011 od
17.30 h v přízemí kláštera Emau-
zy v Praze 2, Vyšehradská 49.

JNe
* * *

PROGRAM CENTRA LONDÝNSKÁ
(Londýnská 30, Praha 2)

Přednáškový cyklus:
Tajemství spánku. Host: PhDr. Jiří
Bauer, Ph.D.
8.2. - Spánek a duševní zdraví
15.2. - Poruchy spánku a možnos-
ti psychoterapie
22.2. - Psychologický význam snu.
Začátky vždy v 19 h. Vstupné do-
brovolné.

Seminář: Četba biblické knihy -
Exodus (Deset Egyptských ran)
Četba a výklad textu s teologem a pas-
torem Mgr. Radomírem Jonczym
3. února - Vředy (Ex 9,1-7)
10. února - Krupobití (Ex 9,13-35)
17. února - Kobylky (Ex 10, 1-20)
Začátky vždy v 18.30 h. Vstup
volný.

Hudba:
Pohoda jazz songs. Michaela
Jonczy /vocal/, Pavel Obermajer
/guitar/
10.2., 19.00 h, vstupné dobrovolné
Koncert varhanního mistra Luká-
še Petřvalského.
19.2., 17.00 h, vstupné dobrovolné

Film:
Obchodník se smrtí (USA,
Francie - drama, triller, 2005)
17.2., 18.30 h, vstupné dobrovolné

Cestopis:
Ve stěnách Dolomitů - fotografie s
vyprávěním horolezce a cestova-
tele Jiřího Součka.
24.2., 19.00 h, vstupné dobrovolné

Pozvánka

SENIORÁT PODĚBRADSKÝ

Českobratrská církev evangelická

BOŠÍN, Ne 9.30
Bošín č. 44, Křinec, a K. Rozkovcová

BRANDÝS NAD LABEM, Ne 9.30
Horova 1885, f J. Kašper

ČESKÝ BROD, Ne 9.30
Za Nemocnicí 1159, f M. Lukášek, 
f M. Trgalová, 
CHLEBY, Ne 8.30
Chleby č. 55, Bobnice, a V. Hurt, j M.
Německý

KOLÍN, Ne 9.00
Politických vězňů 560, f B. Matějka

KOVÁNEC, Ne a c 8.30
Kovánec č.14, Skalsko, f M. Šimek

KRAKOVANY V ČECHÁCH, Ne 10.30
Krakovany v Čechách č. 59, f J.
Kučera

KUTNÁ HORA, Ne 9.00
Jiřího z Poděbrad 308/4, f J. Fér

LIBENICE, Ne a c 10.30
Libenice č.69, a B. Matějka

LIBICE NAD CIDLINOU, Ne 10.00;
posl. neděli Husova 2
Ke hradišti 12, f M. T. Zikmund

LYSÁ NAD LABEM, Ne 9.00
Nám. B. Hrozného 442/16, 
f E. Vejnar

MĚLNÍK, Ne 9.00
Krombholcova 548, f H.Pfannová

MLADÁ BOLESLAV, Ne 10.00
Husova 199/15 , f V.Hurt

MŠENO U MĚLNÍKA, Ne 10.00
Boleslavská 9, f M. Šimek

NERATOVICE - LIBIŠ, Ne 9.30
Školní 44/1, f M.Pfann

Nymburk, Ne 10.00
Smetanova 14/613, f K.Roskovcová

PEČKY, Ne 9.00
Husovo.nám.480, f B. Hájek

PODĚBRADY, Ne 9.45
Husova 141, f P. Dvořáček

PŘEDHRADÍ, Ne 9.00
Předhradí č.36, Pňov, f H.Junová

VELENICE, Ne 8.30
Velenice č. 34, Dymokury, a P. Dvo-
řáček

VELIM, Ne 10.00
Sokolská 26, a B. Matějka

ZRUČ NAD SÁZAVOU, Ne a c e 9.00
Zahradní 189, a J. Fér

Inzerce Bohoslužby

18. ledna byla Pánem našich živo-
tů odvolána sestra Hana Svato-
ňová, vdova pro tajemníkovi sy-
nodní rady Josefu Svatoňovi.
Přežila ho o víc než sedmnáct let a
dočkala se i pravnuků. Nepatřila
k lidem, kteří vyžadují, aby se jim
věnovala pozornost. Tato tichá
žena naopak nacházela své poslá-
ní zřejmě v tom, že usnadňovala
život druhým. Manželovi umož-
ňovala, aby se mohl plně a neruše-
ně věnovat práci v církvi, synovi a
dceři vytvářela podmínky ke klid-
nému studiu, později věnovala
svou laskavost a starostlivost
vnučkám. Staří členové církve i
jejich dnes už padesátileté děti ji
pamatují jako členku obětavého
týmu, který každoročně zajišťoval
chod církevního Horského domo-
va v Herlíkovicích. Patřila však

také ke zcela pravidelným účast-
níkům bohoslužeb v dejvickém
sboru, ve stáří přicházela též na
biblické hodiny. Byla bystrá, kul-
tivovaná, udržovala si znalost

francouštiny a zvláště po úrazu,
kdy nemohla dobře chodit, přečet-
la bezpočet knih. Její úsměv a
nevtíravý zájem obohatily mnohé. 

Daniel Henych

Zemřela sestra Hana Svatoňová

Pomozme i my Izraeli!
Většina čtenářů asi ví, jaké hrozné škody napáchaly požáry na Karmelu.
Uhořelo víc než  pět milionů stromů, které držely půdu na strmých
stráních. Následný příval napáchal další škody, protože spláchl část
skromné vrstvy půdy na kamenném podloží.
Prosíme všechny přátele Izraele, aby pomohli s obnovou lesů na Kar-
melu.  Pomoc i brigádu  organizuje Apoštolská církev spolu s dalšími
organizacemi podporujícími Izrael. Kontaktní osobou je ing. Karel
Káňa, Sokolovská 29, 690 02 Břeclav. Termín odjezdu je připravován na
konec února nebo počátek března 2011.
Informace na e-mailové adrese karel.kana@email.cz , telefon: 519371521
nebo 736472153.
Finanční podpora na účet: N.f.Nehemia, číslo účtu: 100113352/0300,
variabilní symbol 7303
Poznamenat „zalesňování".


