
bůh si nás zamiloval
Jan 15,9-17

Slova láska a milovat patří k nejvíce
používaným v našem slovníku. Čím
více se však používají, jakoby tím
zároveň ztrácela na významu. 
Co je to láska? Skupina amerických

odborníků položila tuto otázku
dětem ve věku 4-8 let. Odpovědi,
které dostali, byly krásnější a hlubší,
než jak si mohli představit. Tady
jsou některé z nich:
„Když vás někdo miluje, vyslovuje
vaše jméno jiným způsobem. Víte,
že vaše jméno je v jeho ústech v bez-
pečí.“
„Láska je, když se jdeš s někým
najíst a dáš mu většinu svých hra-
nolků bez toho, abys chtěla jeho.“
„Láska je to, co je s vámi v místnosti
během Vánoc, když přestanete otví-
rat dárky a posloucháte.“
„Když se mají dva rádi, zůstanou
spolu, i když jsou z nich malá sta-
řenka a malý dědeček. Navzdory
tomu, že se znají tak dobře.“
„Moje maminka miluje tatínka,
proto mu dává nejlepší kousek z ku-
řete.“
„Láska je, když ti tvoje štěňátko

olíže tvář, i když jsi ho nechala sa-
motné celý den.“
Bůh nás miloval tak, že dal svého
jediného Syna za nás. Láska, která
obětuje to nejcennější, co má. Láska
až za hranice smrti. Dokážeme tak
milovat my? Ze svých lidských sil
určitě ne. Ale smíme čerpat sílu od
toho, který je zdrojem vší lásky. 
Jak se naše láska k Bohu projeví?
Jedině tak, že prokazujeme lásku li-
dem kolem sebe. Není to jednodu-
ché. Kde začít? Třeba tím, co nám
radí jedno z dětí: „Když se chcete
naučit milovat lépe, začněte od ně-
koho, koho nesnášíte.“ To je prak-
tické dotažení verše z 1. epištoly Ja-
novy: „Dítky, nemilujme pouhým
slovem, ale opravdovým činem.“ 
(1 J 3,18)

Naďa Běťáková,
jáhenka, Potštejn
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Poselství k 21. neděli po sv. trojici

K tomu, abychom si alespoň zčásti
ozřejmili všechny souvislosti a dů-
vody tohoto sjezdu, musíme začít 
v polovině 19. století. To byla při-
bližně doba, kdy se v širokých vrst-
vách českého národa měnil názor na
mistra Jana Husa. Z „kacíře odevz-
daného ďáblu“, jímž ho označovala
protireformace, se postupně stával
„kostnický mučedník“, „český hrdi-
na pravdy“ a „největší syn české ze-
mě“. V průběhu druhé poloviny
předminulého století se alespoň 
v tomto směru probudila a změnila
velká část českého národa.
Když koncem 80. let se v Zemském
sněmu projednávala otázka, zda se
smí nebo nesmí na fasádu dokončo-
vané budovy Národního muzea 
v Praze umístit mezi desky se jmény
nejvýznamnějších tvůrců české kul-
tury i deska se jménem tohoto veli-

kého Čecha a do muzejního panthe-
onu postavit Husova socha, označil
kníže Karel ze Schwarzenberga ne-
šťastně a netakticky husity za bandu
lupičů a žhářů. Oba návrhy nepro-
šly! Toto rozhodnutí doslova otřáslo
celým národem. A Praha na tyto
urážky odpověděla nečekaným a
skvělým gestem. Když nesmí stát
socha Husova v pantheonu Národ-
ního muzea a pamětní deska nad
jedním z jeho oken, postaví Praha
mistru Janovi z Husince monumen-
tální pomník na význačném a pa-
mátném místě! Spisovatelé v čele 
s Janem Nerudou, Svatoplukem Če-
chem a Karolinou Světlou vydali
prohlášení, v němž celý národ vyzý-
vají ke sbírce na pomník mistra Jana
Husa v Praze. Byl ustaven spolek
pro postavení Husova pomníku.
V prosinci 1889 vystoupil pražský

arcibiskup František hrabě Schön-
born ve svém pastýřském listu ostře
proti uctívání mistra Jana Husa a
varoval před sbírkami na Husův
pomník.
Sbírky měly sice očekávaný, ale
přece jen překvapující průběh. Bylo
možno počítat s největší monumen-
talitou. Po zvládnutí potíží městské
rady s umístěním pomníku - došlo 
k tomu až v závěru 19. století a roz-
hodnutí směřovalo na místo prvořa-
dé, na Staroměstské náměstí – bylo
možno vypsat soutěž o umělecké
ztvárnění pomníku.
První cena byla udělena v roce 1901
návrhu sochaře Ladislava Šalouna a
jeho zhotovení mu bylo zadáno při
položení základního kamene dne 
6. července 1903. Termín dohotovení
byl sjednán pro rok pětistého výročí

První sjezd českých evangelíků 
a založení Kostnické jednoty

Prosba Před čtením

mé srdce hladoví,
mé nitro lační!

můj duch je takový
- můj bože, začni

sytit mě přízní svou,
plnit mě slovem,

ať proudy vytrysknou
v mém srdci novém!

ralf mošt

Dokončení na str. 2 K letošnímu 400. výročí posledního opravdu kralického vydání Bible
bylo již v církevním tisku leccos napsáno. Bylo-li co i v tisku necírkev-
ním, pak mi to uniklo. K tomu, co bylo napsáno, bych rád připojil ještě
tato letošní výročí „Kralické“, i když nejsou tak kulatá:
Před 200 lety, v roce 1813, vyšla v Berlíně péčí kazatele Jana Jeníka
podruhé berlínská „Kralická“. Jeníkem založená biblická společnost ji
vydala pro potřeby českých exulantů v zahraničí i pro čtenáře v Čechách
a na Moravě. Jakou policejní šikanu a zvůli rakouských úřadů způsobi-
la její distribuce v Čechách známému dobrušskému kupci, popsal Josef
Johanides v monografii František Vladislav Hek (Praha 1976). Šíření
„Kralické“ vyneslo nešťastníku Hekovi nálepku osoby státu nebezpeč-
né, usilující o podkopání katolických zásad, jež jsou oporou císařského
trůnu.  Jak by ne, když papežské breve z 29.6.1816 Bible vydávané bib-
lickými společnostmi zakázalo. Jirásek tuto epizodu v F. L. Věkovi vy-
nechal. Aspoň má dnes o vroubek méně. Ačkoliv nevím, je-li mu to,
chudákovi, co platné.
Před 150 lety se v Čechách a na Moravě, podobně jako letos, slavili
Konstantin a Metoděj. Letos se toto výročí nedalo přehlédnout ani v necír-
kevním tisku. Tehdy to bylo ovšem výročí podstatně kulatější. Oslavova-
lo se přímo “tisícileté jubileum obrácení Slovanů na křesťanství“. Josef
Růžička, duchovní správce při německém evangelickém sboru v Praze, se
rozhodl „přispěti k důstojnému zasvěcení památky tisíciletí našeho křes-

Ještě k několika výročím
„Kralické“

Dokončení na str. 2

Srdečně zveme členy, přátele i zájemce na setkání Kostnické jednoty – Sdružení evan-
gelických křesťanů, o.s., které se uskuteční v sobotu 9. 11. 2013 od 13.30 h v klubovně
Majáku v objektu ECM Ječná 19, Praha 2.

Na programu:

* úvodní pobožnost: Blahoslav Hájek
* hlavní program: Žofie Vobrová Valdenští - průřez dějinami hnutí, 

přednáška s prezentací

Po krátké přestávce bude následovat jednání 68. sjezdu Kostnické jednoty.
Kromě obvyklých bodů (zpráva předsedy o činnosti, zprávy hospodářské a revizní) se budeme muset
věnovat záležitostem, které jsou spojeny s novým Občanským zákoníkem, který podstatně upravuje
věci, které se nás dotýkají. Napříště již nebudou „občanská sdružení“, ale pouze „spolky“, popř.
„zapsaný spolek“. Je proto potřebné, abychom dostali informace o dosud pracujících „Místních sdru-
ženích KJ“ i o jednotlivých členech, abychom mohli připravovat změnu našich Stanov tak, aby to
nejen odpovídalo účinnému zákonu, ale také potřebám naší činnosti.
Žádáme vás proto o co nejhojnější účast, zvláště pak o přítomnost zástupců Místních sdružení.

S pozdravem
předsednictvo Kostnické jednoty – Sdružení evangelických křesťanů, o.s.
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znovuzvolený PatriarCha
Na volebním zasedání Církve československé husitské byl 21. září 2013 na
druhé funkční období zvolen již v prvním kole patriarchou Církve česko-
slovenské husitské ThDr. Tomáš Butta, ThD. 
Ve svém programu vyjádřil tyto priority a důrazy:
1. Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné 

modlitby a daru Kristovy večeře.
2. Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia.
3. Katechezi a křesťanské vzdělávání.
4. Zakoušení církve jako společenství založeného na upřímných osobních 

vztazích.
5. Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi.
6. Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických.
7. Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

podle materiálů CČSH

nigérie: dvaCet Pět KřesťansKýCh budov určeno K demoliCi
Úřady v severonigerijském spolkovém státě Borno mají v plánu zdemolo-
vat 25 kostelů a křesťanských škol – údajně proto, aby uvolnily místo nové
výstavbě. Žádné plány na novou výstavbu však nebyly zveřejněny.
Křesťanští vedoucí jsou přesvědčeni, že se jedná o další projev snah míst-
ních orgánů o pronásledování příslušníků křesťanské menšiny.
Navrhované demolice ještě zhorší bezpečnostní rizika, kterým jsou posti-
žení křesťané vystaveni ze strany příslušníků radikální skupiny Boko
Haram. „Zaregistrovali jsme příkaz k vystěhování vydaný bornskými
úřady,“ uvedl Dr. Asake, generální tajemník Nigerijské křesťanské asocia-
ce. „My jsme [také] Nigerijci, a jistě existuje řada jiných míst, kde by se
dalo stavět. Oblasti určené k demolici jsou již dostatečně rozvinuté, máme
zde kostely a školy. Křesťané ve spolkovém státě Borno již trpěli dost.“

zkráceno z http://www.hlas-mucedniku.cz 
podle: www.persecution.net

armáda sPásy se v česKu stala registrovanou CírKví
Armáda spásy, doposud občanské sdružení, které se věnuje charitě, se
stala registrovanou církví. Armáda spásy ČTK sdělila, že pro to splnila
nezbytné náležitosti. O registraci rozhodlo ministerstvo kultury. Armáda
spásy má více než tři stovky členů, celkem 23 duchovních, devět sborů, tři
stanice. Uvedla, že jejích nedělních bohoslužeb se účastní téměř 300 osob.
"Sociální aktivity budeme i nadále poskytovat pod hlavičkou občanského
sdružení, ale v následujících měsících podnikneme kroky k evidenci úče-
lového zařízení církve," uvedla mluvčí Armády spásy Pavla Vopeláková.
Armáda spásy pomáhá například bezdomovcům, angažovala se také po
povodních. Provozuje rovněž mateřská centra a věnuje se i práci s mláde-
ží. V neposlední řadě působí i misijně.
Armáda spásy, která svoji činnost v ČR obnovila po pádu komunismu,
působí ve 126 zemích světa a v mnoha je registrovanou církví. Je součástí
všeobecné křesťanské církve a podle Vopelákové navazuje na evangeli-
kální tradici. Její počátky spadají do roku 1865, kdy metodistický kazatel
William Booth založil Křesťanskou misii, kterou v roce 1878 přejmenoval
na Armádu spásy (The Salvation Army).

zkráceno podle zdroje: armadaspasy.cz

na dožínKáCh v Chrástu zavoněly Pečené brambory, štrůdl i burčáK
Dožínkovou slavnost s poděkováním za úrodu přichystal na poslední neděli v září
spolu s místními občany evangelický sbor v Chrástu. Doprovodný kulturní program
letos zpestřily malé trhy domácích produktů. Dožínky pořádal Farní sbor Českobra-
trské církve evangelické v Chrástu letos podruhé. Program začal v neděli 29. září
2013 ve 14 h na farské zahradě poděkováním za letošní úrodu, kterou lidé z okolí při-
nesli ze svých zahrádek a polí. "Téměř vše v životě jsme si zvykli považovat za samo-
zřejmost nebo výsledek naší práce. Tradice Díkůvzdání za úrodu nás zve k tomu,
abychom si uvědomili, že to podstatné v životě dostáváme jako dar. Představuje také
příležitost se ve shonu všedních dní zastavit a přiblížit přírodě," řekla kurátorka
chrásteckého sboru Libuše Klasnová. Novinkou letos byla možnost ochutnat a odnést
si domů sezónní domácí produkty. Příchozí se mohli těšit například na med od míst-
ního včelaře, domácí sýr, zeleninu nebo sušené bylinky či houby. Žaludky jistě potě-
šil burčák, štrůdl nebo pečené brambory. Na prodej byly i výrobky uživatelů služeb
denního stacionáře Človíček Diakonie ČCE – střediska Západní Čechy. 
Odpoledne ovšem patřilo také kulturnímu programu pro malé i velké. Vystoupil pě-
vecký sbor Chrástochor, tvořený zpěváky z Chrástu a okolních obcí, a zahrála vychá-
zející hvězda plzeňského šansonu kapela Lakuna. Děti rozesmála klauniáda. „Je
dobré si připomenout, že na polích nemají růst fotovoltaické články a smysl zahrad
není v tom, mít tam bazén,“ dodala místní knihovnice a zastupitelka Eva Koubová.
Výtěžek z dobrovolných příspěvků sbor využije na vybavení nově otevřeného cent-
ra setkávání v rámci projektu Živá fara.

Karel Šimr, farář FS ČCE v Chrástu

upálení Mistra Jana – 1915.
Na slavnostní položení základního
kamene v létě 1903 přijeli četní hosté
ze zahraničí. Některé z nich čeští
evangelíci již znali, např. ze studií
svých farářů v zahraničí nebo z ji-
ných mezinárodních kontaktů. S os-
tatními navázali bratrské přátelství.
S částí německých hostů se po slav-
nosti sešla skupina českých evange-
líků a to zavdalo příčinu k hrubému
výpadu proti nim. „Národní listy“,
jeden z vlivných pražských deníků,
uveřejnily článek „Práce pro krále
pruského“. V něm byli čeští evange-
líci obviněni z národní zrady. Z to-
hoto napadení se vyvinula ostrá
polemika mezi „Národními listy“,
Herbenovým „Časem“ a evangelic-
kými „Hlasy ze Siona“. Nej-pádnější
odpovědí bylo však svolání sjezdu
českých evangelíků na 28. září 1903
do Národního domu na Vinohra-
dech. Měl rezolutně odsoudit křivé
napadení a ukázat, jaké je ve skuteč-
nosti české evangelické společenství.
Byla to odvážná myšlenka uspořá-
dat sjezd zástupců všech evangelic-
kých církví, které na některých mís-
tech nebyly mezi sebou v právě bra-
trské shodě. Díky Bohu, že tento
první pokus se podařil.
Sjezd byl překvapujícím v několika
směrech: v účasti, v programu a jeho

průběhu a ve výsledcích. Nejpočet-
nější byly delegace obou velkých
evangelických církví: bylo zastoupe-
no na 100 sborů reformované a lu-
terské církve. Další účastníci byli ze
čtyř pražských sborů Svobodné círk-
ve reformované, ze dvou sborů
Evangelické církve bratrské (dnešní
Jednota bratrská), z jednoho sboru
baptistického a ze začínající práce
adventistické církve.
Pětihodinový program s pěti hlavní-
mi tématy a více než 20 referujícími
byl náročný na pozornost a svěžest
2000 (!) posluchačů. Byl mezi nimi i
profesor T. G. Masaryk.
Do závěrečné části sjezdu přihlásil
svůj příspěvek i Alois Adlof: „Musí-
me být Pánu Bohu vděčni za tento
krásný den a za tuto schůzi. Myslím,
že by nebylo správné, abychom se
rozešli jen pod dojmem těch krás-
ných slova posilněni ve své evange-
lické věci a ve svém evangelickém
cítění. My všichni cítíme, že my
evangelíci nejsme tím světlem a solí,
jak nás Pán chce mít.  Jen tak, jestliže
skutečně budeme pravým světlem a
solí, budeme moci probuditi náš
národ k onomu probuzení, jakého
sledujeme nyní. Proto bych prosil,
abychom my všichni teď, když se
budeme rozcházet domů, si vzali 
s sebou velikou touhu, že budeme
Pána Boha prosit za probuzení

našich sborů, za vylití Ducha svaté-
ho na nás, za tu živou víru, aby 
v srdcích našich byla, abychom byli
opravdovými evangelíky a křesťa-
ny, abychom byli opravdovými
učedníky Pána Ježíše. A když to bu-
de, že my se rozejdeme po své vlasti
s tou touhou a s tímto přáním, jistě
se dočkáme velkého probuzení, vel-
kého rozvlažení nejen v našich círk-
vích, ale v celém našem národě. Neb
Pán Bůh rád dává Ducha svatého
tomu, který o něj prosí ve jménu
Spasitele našeho Ježíše Krista.“ (Celý
příspěvek byl otištěn společně se
všemi dalšími referáty a příspěvky
ve vydané knížce - IV Anonymus
(1904b)..)
Jednání prvního sjezdu uzavřel
proslovem Čeněk Dušek, náměs-
tek českého reformovaného super-
intendenta. V něm mj. vyzval k vy-
tvoření společného svazku a navr-
hl i jeho jméno: Kostnická jednota.
Návrh byl jednomyslně a nadšeně
přijat.
Trvalo však téměř půldruhého roku,
nežli byly místodržitelstvím v Praze
schváleny stanovy a mohla být svo-
lána ustavující valná hromada Kost-
nické jednoty na 2. února 1905.

Jan Štěpán

v publikaci Alois Adlof

První sjezd českých evangelíků 
a založení Kostnické jednoty

Dokončení ze str. 1

„Celým svým srdcem ti vzdávám
chválu, přímo před bohy ti zpívám
žalmy, klaním se ti před tvým sva-
tým chrámem, tvému jménu vzdá-
vám chválu za tvé milosrdenství a
za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvý-
šil nad každé své jméno.“ 

Žalm 138,1-2

Celý 138. žalm je vyznáním víry ve
svrchovaného Boha-Hospodina a
zároveň oslavnou a děkovnou mod-
litbou za nezasloužené Boží milosr-
denství, jehož se žalmistovi dostalo.
Je výzvou k následování. Žalmista
velebí a oslavuje Hospodina „celým
svým srdcem“, jak k tomu nabádá
přikázání Zákona (Dt 6,5) i Ježíš (Mt
12,29). Činí tak radostně a vděčně.
Vyznává vznešenost a jedinečnost
Hospodina, „přímo před bohy“ mu
zpívá písně chvály. Slova „přímo
před bohy“ působila starým biblic-
kým překladům (ale i Kralickým a
Jeruzalémské Bibli) potíže. Starý
řecký překlad Septuaginta (LXX)
překládá „před anděly“. Toho se drží
i latinská Vulgata (V), ač její překla-
datel Hieronymus, který nejprve
přeložil žalmy ze LXX, je později
přeložil i z hebrejského textu – tedy:
„před bohy“ . Zastaralého textu V,
nikoli hebrejského, se drží i novo-
dobý překlad Jeruzalémská Bible
(JB). Starý syrský text Pešitta (P)
překládá „před králi“ (srov. v. 4).
Kraličtí (Kr) překládají „před uroze-
nými“, což neopravil ani Jan Kara-
fiát ve své revisi. V poznámkách
však Kr uvádějí, že v hebrejském
textu je „elohím“ /= bohové/.
U starých překladů (LXX, V, P) lze
vysvětlit pomlčení ‚o bozích‘ úsilím
o zdůraznění všeobecné jedinosti
(nejen jedinečnosti) Hospodina.
Starý zákon však nepopírá jistou

existenci jiných bohů. Bohové byli
(srov. např. Dt 6,14) a jsou. Pro vy-
znavače Hospodina ovšem je a má
být Hospodin jediný Bůh, jak to
ukládá první přikázání Dekalogu
(Ex 20,3 Dt 5,7; srov. též Dt 6,4).
Izraeli bylo dáno poznat, že Hos-
podin nemá rovného mezi bohy,
kteří oproti němu jsou jen ‚bůžky‘ či
‚modlami‘, výtvorem lidských rukou
(Dt 4,28) a mozku. Člověk, který
nepoznal Hospodina nebo jej odmí-
tá, si vytvářel, ale i vytváří modly
(jak napsal Kalvín: Člověk je výrob-
na model v neustálém provozu).
Vytvářel a vytváří si je z jevů, 
z nichž má strach, i z předmětů
vlastní obliby. Povznášel a povzná-
ší je nad sebe, vzhlížel i vzhlíží 
k nim. Jsou mu záchranným pro-
vázkem, kterého se chytá, protože
bez zakotvení v něčem nad sebou
člověk nedokáže žít (srov. T. G. Ma-
saryk: Člověk musí na něčem viset;
buď visí na Bohu, nebo na hřebíku).
Modly jsou vázané na své ctitele.
Nejsou-li ctitelé, nejsou ani ony.
Pomoci nemohou víc, než si lidé
mohou pomoci sami. O tom se
Izrael přesvědčil a rozpoznal, že
Hospodin je nejen jediný pro něj,
ale že je Bůh jediný pro všechny.
Není závislý na svých vyznavačích,
může si vyznavače vzbudit i z ka-
mení (srov. Mt 3,9). On je a bude
(Ex 3,14), je svrchovaný, neomeze-
ný časem ani prostorem ani čímko-
li jiným, má moc nade vším 
(1 Pa 29,11n). Není však despota
nahánějící strach, ale Bůh milosrd-
ný a slitovný. Jen jemu patří chvála.
To ať vědí i ctitelé model. Viditelně
to Hospodin potvrdil v Ježíši Kris-
tu, v němž ohlásil záchranu pro
celý svět (J 3,16 1Tm 2,3n). 
Právě pro milosrdenství a věrnost

vzdává žalmista Hospodinu chvá-
lu. Podle ČEP se mu klaní před jeho
chrámem. Tento překlad budí otáz-
ku, proč před chrámem a nikoli 
v chrámě, a také nevystihuje přesně
smysl hebrejského textu. Ovšem
nevystihují jej ani další české pře-
klady, byť se zdánlivě jeví doslov-
nějšími: „Skláněti se budu k chrámu
svatému tvému“ (Kr); „Budu se klanět
ke tvému svatému chrámu“ (ČSP);
„Klaním se ke tvému posvátnému chrá-
mu“ (JB). Předložka v hebrejském
textu vyjadřuje směr, takže překlad
přesně vyjadřující smysl by měl
znít: „Klaním se směrem k tvému sva-
tému chrámu.“ Podle staré židovské
tradice (uvedené v Šalomounově
modlitbě při posvěcení chrámu 
v 1 Kr 8,29n) měl modlitebník, ať se
modlil na kterémkoli místě, být při
modlitbě obrácen obličejem k jeru-
zalémskému chrámu (srov. též Da
6,11), tedy k místu, které si Hospo-
din vyvolil k přebývání svého
jména na zemi. Po příchodu Ježíše
Krista, který je víc než chrám 
(Mt 12,6), neboť v něm Bůh–Hospo-
din přišel viditelně mezi nás, má
náš zrak být vždy obrácen k němu,
nejen při modlitbě. 
Veliké je Hospodinovo jméno, veli-
ké je jeho milosrdenství, mocné a
slavné je jeho slovo, jeho řeč, přiná-
šející pomoc a záchranu. Jeho řeč
není plané mluvení, ale tvůrčí akt,
který se proměňuje v čin. Co řekl, to
se stalo (Ž 33,9) – a stane se. Jeho řeč
je osobním kontaktem s člověkem,
kterému přináší milosrdenství, sou-
cit a pomoc. Žalmista to vyjadřuje
slovy: „svou řeč jsi vyvýšil nad každé
své jméno“ (JB překládá velmi vol-
ně: „tvůj slib ještě převýšil tvůj vě-
hlas”). 

- š - 

Chvalte hospodina

z církví doma i ve světě

ťanství“ novým vydáním „Kralické“. Vyšla v Praze v roce 1863 s označe-
ním „Jubilejní“. Významná je tím, jak zmiňuje J. Karafiát, že „text její jest
původní text kralický, tak věrně a svědomitě otisknutý, že se v něm i chyb
dočítáme, jež se do vydání kralických vloudily“.
Významná je i tím, že to bylo po 250 letech poprvé, kdy Kralická bible
mohla znovu vyjít v českých zemích. Věru dlouho čekala na svůj
návrat. Ta čtvrtina tisíciletí je taky pěkně kulaté výročí, i když, prav-
da, ne letošní.

Jan Bistranin

Ještě k několika výročím
„Kralické“

Dokončení ze str. 1

nad biblí



Dokončení z minulého čísla
V našich podmínkách tak zásadních
přeměn není dostatečně silné vědo-
mí občanů, že přechod od řízeného
hospodářství a politického řádu 
k humanistické a liberální demokra-
cii s tržním hospodářstvím, soukro-
mým vlastnictvím a decentralizací
rozhodování není jednorázovým
revolučním aktem, ale dlouhodo-
bým procesem. Jen historik ví, že
cokoliv velikého a kladného v ději-
nách je sice podepíráno činy a po-
stoji, samo však je často procesem
dlouhodobým a bolestným. Moder-
ní člověk není vnitřně připraven na
to, aby procházel procesem, který
současně očišťuje a současně tvoří.
Celý studijní, vědecký, společenský
a politický život Fr. Palackého byl
podoben procesu poznávání, očisty,
zrání a tvořivosti zároveň. Moderní
člověk uvyklý na mačkání knoflíku
se naivně domnívá, že pohyb dějin
je stejně tak snadno uskutečnitelný.
Proto těžce nese negativní průvodní
jevy nově vzniklé situace. Neuvědo-
muje si, že nezralou podobou ob-
čanské odpovědnosti má na množ-
ství negativ vlastní podíl. Palacký
by mu poradil, aby správná rozho-
dování pro dnešek i zítřek přijímal
jen tehdy, pokud zůstane otevře-
ným pro podněty z blízké i daleké
minulostí. Myšlenku vytvořit kopii
už jinde fungující společnosti by nej-
spíše také zamítl. V životě i v ději-
nách jde vždy o originál našich po-
stojů a programů, byťsi v měřítku
nesrovnatelně menším než je u vel-
kých národů nebo celých konti-
nentů.
Historikovi příštích staletí, jako nej-
spíše i Fr. Palackému, by se jevilo
naše 20. století jako století značného
úpadku Evropy. Odehrály se v ní
tragédie dvou mocností: Carského a
později Sovětského Ruska v podobě
totalitního monolitu, který ublížil
vlastním i jiným národům, právě
tak jako v úděsném zklamání vzdě-
laného Německa, které upadlo do
propasti nacismu, který vyhlazova-
cími metodami po celé Evropě hlou-
bil krátery bolesti v ponižování jed-
notlivců, skupin i národů. Toto
varování je patrné z Palackého díla
při jeho pohledu do budoucnosti,
jehož se poučený historik odvážil, i
když už sám nedočkal. Dvě světové
války vzniklé v Evropě byly důsled-
kem absolutizace dogmatu o na-
prosté svrchovanosti státu a rozvo-
jem zaslepeného nacionalismu, kte-
rý nepochopil specifiku národního
obdarování k službě domácím i
jiným, jak tomu rozuměl Palacký,
nýbrž uměle vyzdviženou přednost
rasy a národa povýšil na nekompro-
misní měřítko pro ostatní. Dvě svě-
tové války ukázaly, že skutečný
zájem mnoha evropských národů (v
Evropě je nejpočetnější seskupení
jazyků, tradic a kultur) nespočívá ve
víře v absolutní princip vlastní stát-
ní svrchovanosti, ale ve schopnosti
do hloubky pochopit své sousedy a
vnímat jejich zvláštnosti a podměty
přinejmenším se stejným interesem
jako při odpovědném ohledu na své
vlastní zájmy a programy.
Profesor Bělohradský před časem
napsal: „Agresivní MY bylo vyhná-
no z dějin.“ Evropské národy po
několika desítkách let tuto cestu
odmítly. Nám však zůstala zboře-
niště ekonomická, politická a v rovi-
ně lidských vztahů trosky. Zboře-
niště je třeba uklidit, a společně pře-
mýšlet o koncepci a realizaci nové

stavby v prostoru státním i evrop-
ském. Je otázkou, z jaké „výchozí
pozice“ začneme budovat novou
stavbu společného evropského do-
mu. Přichází první nesnáz. Pa-lacký
ji znal i ve své době v nesnadném
soužití velkých a malých národů 
v rakouské monarchii. Při stavbě
nové evropské koncepce jde přede-
vším o kultivovanou schopnost po-
rozumět jinému hledisku v kultuře i
v politice a jiným pohledům na
život a svět při řešení otázek každo-
denní agendy a současně hledat
konsensus při uskutečňování spo-
lečných programů. Je velmi pravdě-
podobné, že chápání světa ve 21.
století bude obsahovat sjednocující
princip existence nejen jednotlivých
národů a jejich kultur, jak Palacký
vyhlížel, ale také sjednocující prin-
cip existence všech živých i neži-
vých objektů celé planety Země. To
znamená najít takovou podobu spo-
lužití v respektu a odpovědnosti,
která by nevedla do bludiště nebo
chaosu, ale k odpovědné komunika-
ci, která dokáže relativně dobře
spravovat složitosti světa.
Palacký tušil, že Evropa v budouc-
nosti bude hledat své místo v tomto
procesu sbližování obydleného svě-
ta (OIKUMENÉ), procesu, je-muž se
dnes eufemisticky i hanlivě říká glo-
balizace. Jeho pohled na dějiny smě-
řuje k důsledku souhrnu všech činů
jednotlivců či skupin, jež nezřídka
mají jiné rozpětí i dopad, než jaký
byl úmysl aktérů. Nejspíše by to při-
pomenul při rozhodování v inte-
gračních procesech evropských.
Každý jedinec, podle Palackého,
vstupuje do silového pole odpověd-
nosti při svém rozhodování, zvláště
když nese odpovědnost v rámci celé
společnosti. Naše drsná doba se
svou brutalitou začala také likvido-
vat vyvážené středové pozice, které
nejsou lacinými kompromisy, nýbrž
filosoficky, politicky i společensky
směřují k těžisku věci a k vyváže-
nosti života. V brutálních tlacích
současného světa se jeví vyvážený
střed jako fikce a zapomíná se, že
každá krajnost se vztahuje ke středu
života jen úzkým úhlem dotyku.
Bez uchopení samého středu života
i historického dění by se Palacký
neodvážil psát Dějiny... a nejspíše
by nevstoupil do společenského a
politického zápolení své doby. 
Co říci závěrem?
Antika a středověk pomohly vytvo-
řit filosofickou bázi universální

Evropy, která se stala širším prosto-
rem i naší existence národní, státní i
lidské. Palacký ji také vnímal v tom-
to kontextu.
Renesance, osvícenství a racionalis-
mus vyzvedly na štít vývoje antické
heslo PANTA METRON ANTH-
ROPOS, jemuž Palacký porozuměl
nejen v duchu renesančních huma-
nistů, ale také v rozpětí biblické
zvěsti o člověku, který na sobě nese
pečeť Božího obrazu (užívá slova
„božnost“). V tom obraze vidí Pa-
lacký hráz proti vyprazdňování lid-
ství. Toto vyprazdňování se děje
buď na cestě babylonské domýšli-
vosti a pýchy, nebo v sektářském
flagelantství jakékoli náboženské
provenience, nebo také v postmo-
derní soutěsce ztraceného smyslu
života. Palackému zůstala činoro-
dost života napořád jako program.
Aby až teprve tam, kde naše služba
a odpovědná práce končí, mohl
zaznít jeho - po mém soudu nikte-
rak resignovaný - výrok: „Ostatní
všechno poručeno buď Pánu Bohu!“
Vracím se tedy k slovu Palackého,
jímž jsem začínal. Rád bych rozpro-
střel jeho obsah z původního roz-
měru národního do globální šíře
naší doby, abych vyzvedl a připo-
menul jeho platnost pro souřadnice
dneška a dovodil, že zamýšlet se
nad tématem „PALACKÝ A NÁŠ
DNEŠEK“ není marné.
Cituji proto jeho votum v aktualizo-
vané podobě: „Kdykoli celé lidstvo
vykonalo v dlouhých svých ději-
nách cokoli prospěšného, dálo se to
vždycky převahou ducha nežli
mocí fyzickou. A kdykoli připravilo
nespočetným generacím útrapy,
války, boje a krveprolévání, býval
tím vinen vždy nedostatek duchov-
ní činnosti, mravní statečnosti a
odvahy. Nepovznese-li společenství
všech národů, ras, náboženství a
barvy pleti svého ducha k vyšší a
ušlechtilejší činnosti na cestě ke své
vzájemnosti, nejen si nedobude čest-
ného místa v dějinách, ale může 
z nich docela vymizet.“
Až sem nás provází František Pa-
lacký v odkazu svého díla.

Josef Hromádka 
Českobratrská církev evangelická

Frýdek - Místek

Předneseno 13. června 1998 
na kolokviu „Památník na oslavu 

dvoustých narozenin F. Palackého“, 
Žerotínský zámek v Novém Jičíně
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Čas dovolených uplynul, vracíme se opět k pracovním stolům a svým
povinnostem. Sluníčko pozvolna ztrácí na síle a nás hřejí už jen vzpo-
mínky na chvíle, které jsme strávili za hranicí všedních dnů. Sladké nic-
nedělání, blažený odpočinek … bylo jej jistě zapotřebí pro obnovení
našich sil. Letmý pohled na kuchyňskou linku způsobí, že zpozorníme.
Copak se to tam černá ? Skupinka droboučkých mravenečků zápolí se
zaschlou sladkou nadílkou. Zbyla tu po včerejší večeři a teď je z ní
maličký ostrůvek mravenčího blaha. No, přece je nevynesu a nesfouknu
z balkonu jak obvykle, napadne nás. Co tak být jednou milosrdný, nebo
ještě lépe - prohlédnout si cesty lidu mravenčího, jak nás nabádá Kniha
přísloví: Lenochu jdi k mravenci a zhlédni cesty jeho a pouč se. 
Tak nějak je to přece v Bibli napsáno. 
K mravencům do lesa se vypravovat nemusíme, sami už dříve přišli 
k nám. Že by z důvodů našeho ponaučení? Radost z jejich objevení jsme
samozřejmě neměli, vymýšleli jsme všemožné způsoby, jak se jich zbavit.
Vyhnuli jsme se raději těm drastickým a zjistili: nejlépe funguje mít stále
čistou a uklizenou kuchyňskou linku. Pořádek. Jenže mravenečkové se jen
tak nedají. Jejich průzkumné hlídky jsou vytrvalé a úklidová jednotka
vždy připravená. Přiznávám se, že ani naše snaha nebyla stoprocentní.
Drobek sem, drobek tam. Oči máme obrácené k větším věcem. A teď tu leží
miniaturní svět přímo na dotek. Beru lupu a koukám. No ne, právě se pár
těch bytůstek opírá o okraj zaschlého škraloupu a dovedně jej odtrhává
od umakartu. Rolují blánu před sebou, malými hlavičkami ji usměrňují a
nepatrné nožky se napínají seč mohou. Jakou ty droboučké nožičky muse-
ly vyvinout sílu, že se plást zvedá a odlepuje! Jak si navzájem pomáhají!
Teď ještě naporcovat a už se „sladký prapor“ nese nad svým malým mra-
venčím nosičem jako korouhev k nedalekým kachličkám. Že by jej protá-
hl úzkou mezírkou mezi kachličkami a linkou ? Ne, mraveneček to ví a
chytře se posouvá nahoru. Škvíra u vodovodního kohoutku již prozradi-
la cíl jeho cesty. Vězí tam vzpříčený předchozí sladký náklad. Opravdu,
za chvíli tam mizí mraveneček i celé jeho zavazadlo. A co tam vězelo,
zmizelo též. Připadám si jak obr, který právě nemá nic jiného na práci než
se bavit pachtěním nepatrných, nevědomých trpaslíků. Nevědí, že jsou
pozorováni, neví o obrovi nic, ani to, že mohou být ráz naráz smeteni.
Všichni však přesně vědí, co mají dělat, a dělají to pilně, přepilně, k dobru
celého svého společenství. Žádný z mravenečků si neodtáhl drobeček stra-
nou, aby si na něm v koutku sám pochutnal. Žádný si neudělal vlastní
hromádku, aby ji oplotil a měl pouze pro sebe. Takový svůj vlastní dome-
ček s garáží a zahrádkou, sklepem a spižírnou, jak to bývá u nás lidí…
V píli, pracovitosti, vytrvalosti i svědomitosti nám má být mravenčí lid
příkladem. Tak nabádá Písmo. Kdo ví, zda nám nemá být příkladem i ve
své obětavosti pro celek. Vždyť pro své společenství a své soukmenovce
udělá mravenec nemožné. Donese bez váhání třeba i mnohokrát větší
náklad, než je sám. A tak jsem nadělila mravenečkům pár sladkých drobeč-
ků navíc. Brzy přijde zima a oni zmizí ve svých komůrkách. Vůbec neměli
potuchy, že byli pozorováni a že jim někdo něco daroval. Nebo snad ano?
My mnohem větší lidé žijeme také ve svých společenstvích, pracujeme,
shromažďujeme, snažíme se. Vesmír však nemůžeme pochopit, ať děláme,
co děláme. Stejně jako mravenec nikdy nepochopí složitý počítač nebo lid-
ského génia. Malý brouček i když probádá knihu skrz naskrz, nikdy nepo-
zná její obsah. I my se pohybujeme po povrchu země jako nepatrní broučci.
Z výšky letadla vypadáme jak mravenečci. Pomyšle-ní, že nás někdo pozo-
ruje, je závratné. Možná se ten někdo usmívá, možná také ne. Možná že
nám fandí a občas nasype i nějaký ten sladký drobeček navíc. Naše plane-
ta Země je jak otevřená kniha. Dostali jsme oči, smysly i rozum a velkou
výsadu, že zde můžeme žít, pozorovat a přemýšlet. Učit se z toho, co nás
obklopuje. Snad porozumíme obrazné řeči podobenství, jež jsou zde vlože-
na k našemu prospěchu, stejně jako jsou vepsána do Knihy knih - Bible.

Marie Plotěná

Palacký a náš dnešek ii. část

nepatrní
Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš.                 Přísloví 6,6



Jako pražský gymnazista se sezná-
mil s Aloisem Adlofem a založili
KROuŽEK VěŘíCíCH MLá-
dENCů.
Studoval evangelickou teologii ve
Vídni (po vážném úrazu prožil
obrácení), v Lipsku, Berlíně a Hal-
le n. S. V r. 1892 nastoupil jako
reformovaný vikář v Praze, kde
pracoval s učňovskou a student-
skou mládeží a působil i na Kla-
densku. Spřátelil se s rodinou 
T. G. Masaryka, a to natrvalo. Poz-
ději sloužil na Hrubé (Velké)
Lhotě, ale pro neshody v církevní
kázni byl r. 1898 zbaven úřadu. 
V manželství s Em. Jehličkovou
měl pět dětí. V Praze pracoval jako
redaktor Masarykovy NOVÉ DO-
BY, r. 1900 vstoupil do Svobodné
církve reformované a stal se v Pra-
ze druhým kazatelem vedle Aloise
Adlofa. V r. 1902 se ujal nového
sboru na Žižkově a od 1903 praco-
val také ve vedení církve. V letech
1915 - 1917 sloužil v armádě, ale
pak se opět vrátil do církevní
práce. 
Věnoval se i sociální činnosti,
pořádal "lidovou univerzitu", za-
ložil BIBLICKOU ŠKOLU a dal
podnět ke vzniku Biblického ústa-
vu v Kutné Hoře. 
V r. 1937 odešel do důchodu, ale
vypomáhal témeř ve všech sbo-

rech církve, která od r. 1919 nesla
jméno Jednota českobratrská (dnes
Církev bratrská).
Kázání stavěl na první místo v círk-
vi, byl důsledný, osvědčil se jako
organizátor a duchovní pastýř s vel-
kým rozhledem, pracoval misijně a
zdůrazňoval zodpovědnost za svět.
To ho sbližovalo s prof. J. L. Hro-
mádkou a Husovou bohosloveckou
fakultou.
Redigoval MLADÉHO KŘESŤANA
a POZDRAVY Z CHVAL a spolu 
s bratrem Huškem PRAVDIVÉ
SLOVO O SVOBODNÉ CÍRKVI

REFORMOVANÉ. Napsal mimo
jiné: KNIHA KNIH, 1913, ČEHO
JSME DOSÁHLI A CO SE OD NÁS
ČEKÁ, 1918, VĚDA A VÍRA, TGM.
UMŘEV, JEŠTĚ MLUVÍ, 1937, HUS
A HUSITISMUS, 1898 a Z DĚJIN
STARÉ JEDNOTY BRATRSKÉ,
1924.

"Ti, kteří vyznávají své vykoupení 
v Kristu a řídí se jedině Písmem, také dle
něho konají kázeň... Je to věc výsostné-
ho práva Kristova a hranic vytčených
Bohem."

Bohuslav Vik

seniorát JihočesKý

Českobratrská církev evangelická

ČESKé BuděJOVICE, Ne 9.00
tř. 28. října 28, f David Nečil, f Da-
niel Freitinger

JINdŘICHůV HRAdEC, Ne 9.30
Bratrská 129/IV, f David Balcar

PíSEK, Ne 9.00
Fügnerovo nám. 48, f Jiří Ježdík

SOBěSLAV, Ne 9.30
ul. 28. října 277/II, f Richard Dračka

STRMILOV Ne 10.00
Studenská 382, a f. Daniel Matěj-
ka ml.

TáBOR, Ne 9.30
Bílkova 963/3, a f Ondřej Kováč

VOLyNě, Ne 10.00
Lidická 124, f Hynek Tkadleček

Církev bratrská

ČESKé BuděJOVICE, Ne 9.00
J. Š. Baara 64, k Svetozár Slavka

HuSINEC, Ne 10.00 
Kostnická 85, k Pavel Fér

PíSEK, Ne 9.30 
Tyršova 15, k Ondřej Kyml

TáBOR, Ne 9.30 
Bechyňská 2, k Petr Jareš, k Ro-
man Cimbulka

Bratrská jednota baptistů

ČESKé BuděJOVICE, Ne 9.30 
U Hvízdala 9a, k Jaroslav Hrůza

Evangelická církev metodistická

BECHyNě, Ne 15.00 (1.3.5. ECM;
2.4. ČCE)
Čechova 284, f Josef Červeňák

ČESKé BuděJOVICE, Ne 9.00
Palackého náměstí (Husův dům
CČSH), f Pavel Hradský

PROTIVíN, Ne 9.00
Mírová 171, f Josef Červeňák

TýN NAd VLTAVOu, Ne 11.00
Komzákova 416, f Josef Červeňák

TŘEBOň, Ne 9.00
Seifertova 449, Husova kaple,
f Pavel Hradský

bohoslužby
42LETý 180 CM, štíhlé postavy,
klidné povahy, bez závazků, svo-
bodný, hledá ženu od 35 do 50 let,
i s dětmi. 
Zn. Celá ČR, ozvu se všem. "Do-
pisování." 

č. 29

Kazatel, redaktor a spisovatel
františek urbánek

Síť křesťanských učitelů, zřízená
Českou evangelikální aliancí a
Křesťanskou akademií mladých,
připravila u příležitosti výročí 400
let od vydání Bible kralické speci-
ální nabídku Bible do škol.
Před 400 lety jsme byli mezi první-
mi národy na světě, které měly
Bibli přeloženou z originálních ja-
zyků do mateřštiny. Po celých 400
let byla zdrojem mravních zásad,
moudrosti a pomohla i v záchraně
českého jazyka.
Pro připomenutí významu této
knihy připravila Síť křesťanských
učitelů řadu pomůcek. Pro školy

jsou připraveny Programy o Bibli -
didaktické materiály pro učitele a
nabídka pozvání lektorů s progra-
my o Bibli. Nakladatelství Biblion
a Česká biblická společnost při-
pravily mimořádnou cenovou na-
bídku Biblí v současné češtině,
biblické průvodce a další pomůc-
ky. Každý zájemce z řad studentů
může zdarma získat Nový zákon dis-
tribuovaný společností Gedeonů.
Podle průzkumu mezi středoškol-
skou mládeží v roce 2011 uskuteč-
něného Křesťanskou akademií mla-
dých a agenturou Focus mezi 6911
studenty na 149 středních školách

ve 30 obcích se ukázalo, že méně
než 3 procenta dotazovaných chlap-
ců a děvčat má Bibli jako nedílnou
součást svého života a přibližně
třetina respondentů projevila zá-
jem Bibli číst nebo se s ní seznámit.
Více na www.situcitelu.cz/bible-
doskol
Využijte této příležitosti, ať je Bibli
věnováno více zasloužené pozor-
nosti!

Mgr. Jan Kuklínek, 
správce Sítě křesťanských učitelů,

situcitelu@ea.cz, 
tel.: 774 498 370

inzerce

Kniha, která nejvíce ovlivnila 
český národ aneb bible do škol
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nabídKa
PamětníCh medailí

Ve spolupráci Misijní provincie
Jednoty bratrské (Ochranovský se-
niorát při ČCE) a obce Kralice nad
Oslavou byla provedena ražba
medailí s názvem „Pamětní medai-
le k 400 letům od poslední edice
Bible kralické“. Ražba byla prove-
dena v České mincovně.  Medaile je
určena pro všechny zájemce, kteří
by chtěli pamětní upomínku k 400
letům Bible kralické, nebo dárek
pro své blízké,
případně k roz-
šíření své sběra-
telské sbírky.
Koncept medaile
je vytvořen z pů-
vodních před-
loh. 
Averz je zpraco-
ván jako úvodní
text k Bibli kra-
lické. 
Reverzní strana
obsahuje frag-
ment Komenského obrazu s moti-
vem ražby Bible.
Medaile jsou raženy v drahém i
nedrahém kovu. První verze o veli-
kosti 34mm a váze jednoho těžkého
šekelu, tedy 16g v ryzím stříbře Ag
999. Medaile je balena v kapsli a
plastové etuji včetně certifikátu. 
Cena je 890 Kč včetně DPH.
Pro tuto velikost byla zvolena také
levnější verze v nedrahém kovu
MS80. Medaile je balena v kapsli a
plastové etuji včetně certifikátu. 
Cena je 160 Kč včetně DPH.
Pro sběratele je také vyráběna vari-
anta medaile ve velikosti 37mm o
váze 1 unce, tedy 31,1g. 
Varianta v ryzím stříbře Ag 999.
Medaile je balena v kapsli a sameto-
vé etuji včetně certifikátu. 
Cena je 1390 Kč včetně DPH
Varianta v ryzím zlatě Ag 999,9.
Medaile je balena v kapsli a sameto-
vé etuji včetně certifikátu. 
Cena je 39960 Kč včetně DPH.

Medaile je možné objednat na tele-
fonním čísle:  730 820 904
Byla také zřízena emailová adresa:
biblekralicka400@gmail.com

Zboží lze také objednat online na
stránkách eshopu: 
http://eshop.mintglass.cz/

Pavel Kameník

(narozen13.7.1866 v draheliCíCh u nymburKa - zemřel 26.10.1948 v Praze)

V pondělí 16. září 2013 zemřela v domově odpočinku pro seniory 
v Krabčicích bývalá sestra farářová Milena Potměšilová, rozená
Heroldová. Zemřela náhle ve věku 84 let v nemocnici v Roudnici nad
Labem.
Narodila se v Praze, kde také vystudovala pedagogiku. Řadu let učila
v pohraničí a pak v Praze. Zde se provdala za Františka Potměšila,
pozdějšího faráře I. žižkovského sboru. Bratr farář, žel, brzy zemřel a
sestra Milena se přestěhovala do sousedního II. žižkovského sboru,
který byl jejím mateřským sborem. Nebyla nijak veřejně činná. Žila
prostým životem a lidé ji měli rádi.
Když ji začalo zlobit tělo, našla útočiště v Krabčicích. I zde dobře
zapadla, cítila se volná a byla šťastná. 
Komplikovaná nemoc ji přepadla náhle a s velikou silou. Zůstávají
po ní dva synové s rodinami. Přátelé na ni vzpomínají v dobrém.

Ilja Herold

za paní farářovou Potměšilovou

Ve významný den 28.října, kdy si
připomínáme vznik naší republiky,
se opět sejdeme k Modlitbě za do-
mov. Letošní téma vychází z Písma,
kde na několika místech znějí vý-
zvy: Nebojte se!
Tato výzva nás bude provázet nejen
v Komunitním centru Matky Tere-
zy v Praze na Chodově, kde se pro-
gram připravený zástupci církví při
Ekumenické radě církví v ČR bude
od 10 do 14 h konat, ale zazní v růz-
ných podobách a souvislostech i 
v programu přenášeném od 15 h 
z kostela Milíče z Kroměříže. Na
obě místa srdečně zveme ke společ-
né modlitbě a dalšímu programu.
Více o celé akci se můžete dozvědět
na webových stránkách Modlitby
za domov

Pozvánka


