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Jméno mladého muže – Daniele -
patří k těm nejznámějším postavám
ze Starého zákona. Právem. Ještě
jako chlapec byl odvlečen do cizí,
pohanské země. Už tato skutečnost
musela být těžká pro někoho, kdo
na počátku své dospělosti spřádá
své životní plány, pro které má ty
nejlepší předpoklady (1,3-4). Ocitá
se tak mimo zemi, kterou Hospodin
zaslíbil a posléze daroval svému
vyvolenému lidu. 

Místo aby sloužil Hospodinu, nási-
lím, bez vlastní touhy či přičinění, se
ocitá uprostřed těch, jejichž jazyk
nezná, jejichž náboženství je mu cizí
a uctívání místních bohů protivné.
Co s tím? Jak se s tím vším vyrov-
nat? Právě svými postoji, a přede-
vším svou vírou, je spolu se svými
třemi mladými kamarády, které po-
stihl stejný osud, názorným příkla-
dem, jak se vyrovnávat s těžkými
zkouškami a nástrahami života. 
Když krále Nabúkadnesara jednou
v noci silně znepokojí sen, který si
ovšem není schopen ráno vybavit, je
ohrožen život všech věštců, zaklína-
čů, čarodějů a hvězdopravců, na
které se obrací, aby mu pověděli, co
se mu zdálo (2,2). Jejich neschopnost
vyplnit panovníkovo nesmyslné
přání ohrožuje na životě i Daniele a
jeho druhy. 
Danielův přístup k celé záležitosti se
však diametrálně liší od pohan-
ských mudrců, kteří ve své bezrad-
nosti králi zdůrazňují, že „Není na
zemi člověka, který by dovedl sdělit
to, co král rozkázat (2,10-11)“. 
Když se Daniel dozví, že král usku-
tečňuje svou hrozbu a své neschop-
né mudrce posílá katovi, začíná jed-

nat. Sám z vlastní iniciativy předstu-
puje před krále, vyžádá si určitý čas
na rozmyšlenou, vrátí se do svého
domu, kde vyzve své tři přátele, aby
prosili Pána Boha o pomoc v této
záležitosti. 
V tom je ten mladíček příkladem.
Nereptá, nelamentuje, nepropadá
malomyslnosti, nezmatkuje, nere-
zignuje. Spoléhá na pomoc Nejvyš-
šího. Zároveň se obrací na své tři
souvěrce, aby se za celou záležitost
modlili také. Nezůstává v tom zápa-
su tedy sám. A Hospodin se smilu-
je, v nočním vidění Danielovi zjevu-
je jak králův sen, tak jeho výklad. 
Ale ještě není konec příběhu! Ve
vděčnosti, že Pán Bůh jejich prosbu
vyslyšel, vzdává Daniel Hospodinu
díky. K tomu navíc přidává slova
vyznání, o jehož pravdivosti někdy
pochybujeme… Mějme je však před
očima i v naší době. Kéž i nám jsou
pro všechny naše zápasy povzbuze-
ním a vodítkem! Hospodin mění
časy i doby, krále sesazuje, krále
ustanovuje, dává moudrost moud-
rým, poznání těm, kdo mají rozum.

Lubomír Červenka, 
farář ČCE 
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Jistě už jste slyšeli poučeného vče-
laře nebo entomologa vykládat o 
orientačních tanečcích včel. Včela
průzkumnice objeví v určitém smě-
ru a vzdálenosti od úlu kvetoucí
stromy nebo rozkvetlou louku. Vrátí
se do úlu a potřebuje získanou infor-
maci sdělit svým družkám. Dělá to
pomocí pečlivě zakódovaného tan-
ce, který provádí na plástu uzavře-
ných voskových buněk. Nedaleký
zdroj nektaru naznačí běháním do
kruhu. Ostatní rychle vylétnou a hle-
dají blízko úlu. Potrava dále od úlu:
Zpravodajka předvádí kyvadlový
tanec – délka přímého pohybu je

úměrná vzdálenosti, směr odpovídá
azimutu, úhlu letu k potravě. Tanec
je prováděn v osmičkách, lépe řeče-
no v „bičích“, přímá část ukazuje
směr, zpětný esovitý pohyb je čistě
přemístěním na počátek, a tedy
„neplatí“. Toto znázornění opakuje
mnohokrát, až dostatečný počet děl-

nic pochopí a vyletí správným smě-
rem pro sladký nektar a pyl z květů
– materiály na tvorbu medu.
Ale teď přijdou dvě tajemství: tane-
ček je prováděn v úlu, kde je na-
prostá tma, a na plástu, který je ulo-
žen ve svislé poloze. Ostatní včely
tedy nemohou průzkumnici vidět,
ale vnímají bzukot a pípavé zvuky
zpravodajky. Vzdálenost cíle je dá-
na, jak už bylo řečeno, délkou pří-
mé části tance. Přesněji však je sdě-
lena pípáním průzkumnice během
lineární části pohybu: vzdálenost je
prý dokonce úměrná logaritmu čet-

Vzhůru znamená ke slunci

Dokončení na str. 2

Pod heslem “Věř, druhé neměř” se od 26. do 29. září konalo v Husově sboru v Praze
Vršovicích už 11. setkání mladých Církve československé husitské a jejich přátel.
Setkání se koná každoročně a nabízí mladým lidem možnost seznámit se se svými
vrstevníky, sdílet duchovní hodnoty i životní otázky a poznat inspirativní osob-
nosti při přednáškách a workshopech. Letos mohli např. debatovat s muslimy.

Foto: Mikuláš Vymětal

Možná, že to též cítíte jak je společnost nasáklá všelijakými ideovými
postoji, názory, hnutími za to či ono. Troufám si tvrdit, že tolik akti-
vismu tu ještě nebylo. Jako příklad mohu uvést stávky středoškoláků
proti globálnímu oteplování, hnutí za zákaz cirkusů či boj za přežití
tučňáků v Antarktidě. A proč tomu tak je? Odpovím si sám: „Protože
je to tak snadné!“
Kdekdo si může povšimnout, že příroda na venkově není všude zrov-
na ideální. Často lze vídat zmeliorované potůčky, odvodněné tůňky,
vykácené větrolamy, zasypané vodoteče, zorané polní cesty a černé
skládky za humny. Ovšem, bojuje někdo třeba za to, aby narovnané
koryto potoka tekoucí betonovou skruží se vrátilo zpět do původních
lesních meandrů? Vyhrabává snad někdo suť na černo vyvezenou na
stráň k lesu? Nakonec to bude asi starosta a pár místních nadšenců, co
tohle většinou bez mediální podpory řeší a ani je nenapadne za to
demonstrovat.
Myslím, že na internetu je aktivistou kdekdo. Stačí kliknout a pod-
pořit dobrou věc a už ten profil vypadá lépe. Je to boj za lepší plane-
tu z pohodlí domova. Nestojí to nic než jen klik myší. Úžasné! Tuším,
že kdybychom sečetli počty lidí, co lajkují články proti změnám kli-
matu, tak by možná ulicemi už nejezdila žádná auta a na střechách by
se to hemžilo solárními panely. Jenomže trend je opačný, což je vidno
zejména v Praze, kde jezdí tramvaje nebo metro snad každých 10
minut a stejně tam asi hodně řidičů miluje stání v dopravních
zácpách. Tím chci naznačit, že nejvíce aktivistů bývá ve velkých měs-
tech.
S těmi cirkusy je to složité. Je to krásná česká tradice, která potěší
nejen děti, ale i celou rodinu.  Musí tam být klaun, žonglér, balerína
a také zvířátka, z nichž některá by správně měla běhat v Serengeti.
Vyřeší však tento problém to, že nějaký aktivista osvobodí třeba
zebry z ohrady a nechá je utéct? A tučňáci? Ty známe jen z televize.
Jsou tak daleko, že jejich životní podmínky stejně neovlivníme a to i
přesto, že si přestaneme čistit uši plastovými čistítky, které lidé prý
hází do moře.
Křesťan možná podléhá aktivismu méně, protože ví, že svět je v Bo-
žích rukou. Nebojuje za lepší svět, ale za spasení lidí. A ono to nako-
nec jde ruku v ruce. Věřící člověk, který plní Boží vůli, tomu přece
nemůže být lhostejné, jak spravuje to, co mu bylo Hospodinem dáno.
Nezakopává bordel za zahradou, aby ušetřil za popelnici, či nevyha-
zuje cementoazbestové desky do řeky kvůli úšetřbě za skládkovné.
Ale naopak rád přiloží ruce k dílu a občas zasadí strom, přitluče ptačí
budku v lese či v zimě dá na jabloň lůj pro sýkorky. 
V konečném důsledku, myslím, že Bůh toho po nás nechce moc. Pro
většinu z nás není životním úkolem zachraňovat svět, možná stačí
abychom vykonali jen něco málo. Ostatně protesty proti suchu mno-
ho nezmohou. Modlitby ano. Držme se toho, co známe, a zvěstujme
evangelium všem lidem. Všemohoucí Bůh nás v tom jistě samotné
nenechá.

Ivo Kraus, kazatel Církve čs. husitské, Peruc

Aktivismus

Máme za sebou další úspěšný Den tiskařů. Vy, kteří
jste se přišli podívat a tím podpořili akci, jste viděli a
slyšeli a můžete  sami posoudit. Ohlasy byly zatím
kladné. Je příjemné, když někdo řekne: „Povedlo se
to, moc se nám v Kralicích líbilo“. Letos nám ke krás-
nému dni pomohlo i krásné počasí. Velice úspěšný
byl program pro děti, kdy jich přišlo opravdu hodně
a jsme moc rádi. Když už si skupina lidí dá práci při-
pravit celodenní program, tak je o to příjemnější, že
ten program bylo pro koho připravovat. 
Za celý den se přišlo podívat téměř 500 lidí. Letošní
akce je za námi a už můžeme přemýšlet na programu
Dne tiskařů 2020, protože nás čeká z obecních výro-
čí např. 710 let od první písemné zmínky o naší obci a samozřejmě i další výročí. Ve vstupní chodbě Památníku Bible kralické je
stále k vidění výstava výtvarných prací našich dětí ze Základní školy. Můžete se přijít podívat!

Napsala: Monika Doležalová, 
vedoucí průvodkyně v Památníku Bible kralické

Videa z programu Dne tiskařů a další zajímavosti lze nalézt na stránkách https://na-kralicke-tvrzi.webnode.cz/

AktuAlitA: Den tiskAřů 2019
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z církví doma i ve světě
ekumenická rADA církVí oDmítá Antisemitismus
Ve Všech jeho PoDoBách
Řídící výbor Ekumenické rady církví (ERC) se na svém jednání 18. a 19. září
2019 zaobíral otázkou antisemitismu. 
Jsme si vědomi hluboké provázanosti s historií, kulturou a duchovní tradi-
cí židovství, s kterým naše církve sdílejí nejen víru v jediného Boha, ale i
Hebrejskou Bibli, která je jako Starý zákon nedílnou součástí křesťanského
Písma Svatého. V loňském roce jsme si zavedením nové tradice tzv. Červe-
né středy připomněli židovsko-křesťanskou modlitbou, průvodem a červe-
ným nasvícením bohoslužebných staveb a dalších památek pronásledování
věřících ve světě a v tomto kontextu vnímáme i problematiku antisemitis-
mu, jako specifické formy nenávisti. V letošním roce chceme v tradici Čer-
vené středy pokračovat. Zvláště vděčná je ERC za skutečnost, že Federace
židovských obcí je od počátku 90. let jejím členem pozorovatelem. Tyto
téměř tři dekády vzájemné úzké spolupráce byly mimořádně obohacující
pro všechny zúčastněné strany a odrazily se v řadě společných aktivit, které
přesáhly hranice jednotlivých církví a náboženských společností a oslovo-
valy i širší veřejnost. V otázkách duchovní služby se pak spolupráce ode-
hrává zejména na rovině duchovní služby v zvláštních situacích, zejména ve
věznicích a nemocnicích. Víme, že v některých evropských zemích dochází
k enormnímu nárůstu projevů antisemitismu ať už v jeho klasické podobě,
nebo ve formě takzvaného nového antisemitismu, který má kořeny v iz-
raelsko-palestinském konfliktu. Ekumenická rada církví proto rozhodně
odmítá antisemitismus ve všech jeho podobách.

Řídící výbor Ekumenické rady církví

náBoženstVí Pro mír
V srpnu se v Lindau u Bodamského jezera sešla mezinárodní a meziná-
boženská konference (už 10.) tohoto hnutí. 900 zástupců ze 100 zemí
vedlo rozhovory o palčivých otázkách dneška - o míru, ochraně klima-
tu, o migraci a právech žen. "Náboženství nesmí být nikdy ospravedl-
něním nenávisti a násilí," řekl úvodem německý spolkový prezident
Steinmeier.

podle SONNTAGu 34/35 Bohuslav Vik

zAorálek chce PřeVést AgenDu církVí PoD jiný resort
Agendu církví by ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) rád převedl
pod jiný resort. V rozhovoru s ČTK uvedl, že už podnikl kroky, aby otázky
církví a náboženských společností spravoval jiný úřad. Suma, kterou kaž-
doročně stát církvím posílá, podle něj jen zdánlivě zvyšuje rozpočet minis-
terstva kultury a peníze přitom do resortu kultury vůbec nejdou. Ročně stát
vyplatí církvím přibližně 3,5 miliardy korun na platech duchovních a
finanční náhradě za majetek, který stát nemůže vydat v restitucích. "Připadá
mi to nesmyslné, jen se tak vykazuje o 3,5 miliardy korun vyšší rozpočet.
Tím pádem, když se bude mluvit o jednom procentu státního rozpočtu na
kulturu, které má být cílem, tak se do toho započítávají i církve a to je
naprosto zavádějící," řekl Zaorálek. Peníze pro církve tvoří skoro třetinu roz-
počtu MK. S nápadem na převod agendy pod ministerstvo financí již dříve
přišel premiér Andrej Babiš (ANO).
Letos výdaje ministerstva kultury činí asi 14,78 miliardy korun, v příštím
roce by to mělo být přibližně 15 miliard. Ministerstvo kultury vyplácí ročně
církvím, které se státem uzavřely dohodu, přibližně dvoumiliardovou splát-
ku finanční náhrady. Dostávají ji za majetek, který stát nemůže v rámci
zákona o majetkovém vyrovnání vydat. Přes MK je také ročně vyplácen
státní příspěvek na činnost církví, jeho velkou část tvoří platy duchovních.
Ten se po přijetí zákona, který znamená také odluku státu od církví, kaž-
dým rokem snižuje, až nebude žádný. Letos činí přibližně 1,3 miliardy
korun. Zaorálek označil výplatu peněz pro církve přes rozpočet MK za prů-
tokový ohřívač. "Nemáme na to žádný vliv, nepřipadá mi, proč by měly být
církve na MK," uvedl. "Navrhl jsem to paní ministryni financí (Aleně Schil-
lerové za ANO), jestli by si to nevzala a přerozdělovala prostředky, protože
je to finanční operace, nic jiného. Jenomže paní ministryně církve k sobě
nechce, takže jsme se nedomluvili," řekl ministr kultury. Agendu nabízí také
vnitru. To, že je na ministerstvu kultury, vnímá jako reziduum socialismu.
Jako důležitou ale vnímá roli státu v regulaci toho, které společenství získá
od státu registraci, z níž plynou některé možnosti, jako třeba zřizovat školy.
Stát by měl mít podle něj možnost odmítnout společenství se sektářskými
rysy, která mohou lehce manipulovat člověkem. "Vadí mi to na západě i 
v USA, ta tolerance k některým sdružením, která mi připadají fundamenta-
listická, fanatická. To je ale jediná věc, kdy mi nevadí, když se tím budeme
zabývat. Tam si myslím, že určitá politika opatrnosti a obezřetnosti je to, co
bych podporoval," uvedl.

www.christnet.eu

FrAntišek oDsouDil země VyráBějící zBrAně, 
Ale které oDmítAjí uPrchlíky
Papež František v neděli 29. září odsoudil některé země, že vyrábějí zbraně
nasazované ve válkách v jiných zemích, ale uprchlíky, které odtud násilný
konflikt vyžene, přijímat odmítají. Papež, který je původem z Argentiny a
jeho rodiče byli italští přistěhovalci, to řekl při příležitosti Světového dne
migrantů a uprchlíků. Informují o tom světové agentury. "Války zasahují jen
některé části světa, ale válečné zbraně se vyrábějí a prodávají v jiných a ty
pak nejsou ochotné přijímat uprchlíky, které tyto konflikty vytvářejí," uvedl
papež. Nedělní liturgie na Svatopetrském náměstí se zúčastnilo mnoho mi-
grantů a lidí z organizací, které jim pomáhají. Doprovázela ji směs africké,
španělské a portugalské hudby prokládaná tradiční církevní hudbou. Po
jejím skončení papež slavnostně odhalil velkou bronzovo-hliněnou sochu
kanadského umělce Timothyho Schmalze. Znázorňuje 140 migrantů z růz-
ných kultur a historických období, jak se spolu tísní na lodi.

www.christnet.eu

nosti pípání! A správné nasměrová-
ní? Je to podobné směru na mapě
pověšené na zeď, kde je nahoře
vždy sever, dole jih. Podle neměn-
ného včelího zákona znamená po-
hyb vzhůru po plástu směr ke slun-
ci. Včely dokážou postřehnout slun-
ce, i když je zataženo – vnímají
směr polarizace slunečního světla.
V  orientačním tanci včel je tento
„kompas“ rozdělen na 8 stupňů,
které odpovídají našim světovým
stranám S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ.
Průzkumnice provádí své infor-
mační pohyby třeba i několik
hodin, aby se to dozvěděly všechny
dělnice. Při tom natáčí pozvolna
směr svého tance podle pohybu
slunce venku – má v  sobě „hodi-
ny“, vnímání času podle putování

slunce na obloze. Není to až příliš
podivuhodné u tak drobného stvo-
řeníčka? Kdo věří ve Stvořitele
všeho, musí nad takovým pozná-
ním smeknout klobouk a někdy se 
i šťastně zasmát.
Když průzkumnice běží vzhůru,
ukazuje včelím spoludělnicím
směr ke slunci. Kam směřujeme na
svých „životních a pracovních
plástech“, při svých plánech a prů-
zkumech my? Kam směřuji já?
Starozákonní prorok Malachiáš
popsal své krásné vidění Božích
plánů s námi: Hospodin praví: Vám,
kdo máte úctu k mému jménu, vzejde
slunce spravedlnosti se zdravím na
paprscích (Mal 3,20).
Můžeme to směle vztáhnout na
příchod Ježíše Krista. Ten ale není
sluníčko, které svítí všem a na

všecky, ať chtějí nebo ne. O svém
úkolu řekl: „Napřimte se a zvedněte
hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko“
(L 21,28). 
Za Kristovým sluncem musíme
směřovat vzhůru. To znamená pře-
konávat zemskou přitažlivost, tíhu
naší tělesnosti. A najít ten správný
směr ve všelijaké tmě bolestí, nejis-
toty a pochybností. Přesto nebo
právě proto je to radostné směřová-
ní, jak to pěkně vyjádřil David
Beňa: Šlape se to radostněji a pokoj-
něji, s  větším klidem a jistotou,
když smíme vědět, že je to nejen
naše, ale i jeho cesta, že jde s námi a
že nás v cíli odmění. A tak s chutí
Boží do toho!

Pavel Javornický
Foto Věra Javornická

Vzhůru znamená ke slunci
Dokončení ze str. 1

„Blaze muži, jenž se bojí Hospodina.”
Žalm 112,1

Co je bázeň Boží, bázeň před Bohem?  Na základě stu-
dia Písma svatého můžeme říci, že bázeň Boží je vnitř-
ní vztah člověka ke svatému Bohu. Je to hluboká úcta
člověka stvořeného z prachu k věčnému Stvořiteli,
jehož svatost, moudrost a moc není schopen pochopit.
Bázeň Boží je tím základním správným postojem vůči
svatému Bohu. V praxi to znamená, že člověk mající
bázeň Boží se bojí zarmoutit Pána Boha. Bojí se za-
rmoutit svého Tvůrce jakoukoli zlou myšlenkou, nedo-
brým slovem, nesprávným rozhodnutím, zanedbáním
Jeho vůle nebo zlým činem. Bázeň Boží znamená tedy
žít se stálým vědomým úsilím, aby Pán Bůh nebyl
skrze mne ničím zarmoucen. Bázeň Boží znamená
zároveň touhu žít v důvěrném společenství s Bohem.
Víme velmi dobře, že každý lidský hřích, nejen Pána
Boha bolestně zarmucuje, ale podstatně narušuje vztah
člověka s Bohem a člověka od Boha odděluje. Velmi to
vystihuje text z Gn 6,5-6: „I viděl Hospodin jak se na
zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor
jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že
na zemi učinil člověka, trápil se ve svém srdci.” Lidský
hřích způsobuje milujícímu Bohu velikou bolest. Tedy
bázeň Boží je pokorná úcta před Bohem s upřímnou
touhou ničím ho nezarmoutit. To je jistě správný postoj
člověka ke Stvořiteli. Adolf Novotný v Biblickém slov-
níku napsal: "Bázeň Boží není děs před nevyzpytatel-
ným božstvem, nýbrž právě naopak důvěrným, ale
uctivým vzhlížením slabého a porušeného stvoření 
k moci, velebnosti a svatosti svého Stvořitele." 
Je rozdíl mezi bázní Boží a strachem před Bohem? Člo-
věk žijící v bázni Boží chce být ve společenství s Bohem
a po tomto společenství touží. Avšak člověk, který má
strach z Boha, ten od Boha utíká a ukrývá se před ním.
Má totiž výčitky svědomí, bojí se Božího pohledu i Boží
blízkosti. První projev strachu vidíme u našich praro-
dičů v ráji. Adam s Evou se ukrývali před Bohem po
vykonání hříchu, protože jejich nitro bylo naplněno
strachem z důsledků neposlušnosti. Je tedy zásadní
rozdíl mezi bázní a strachem. Bázeň Boží táhne člově-
ka do společenství s Bohem, strach před Bohem, ho
žene co nejdál od Boha. Bázeň Boží vytváří kladný
vztah k Bohu, strach vytváří vztah negativní. Pán Bůh
si přeje, aby lidé měli k němu kladný vztah, takový,
jaký má on k nám lidem.

Jaké Boží sliby jsou spojeny s bázní Boží? V Žalmu
33,18 čteme: „Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo
se ho bojí." V Ž 34,8: „Hospodinův anděl se položí
táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je brá-
nit." V Ž 34,10: „Žijte v Hospodinově bázni, vždyť kdo
se ho bojí, nemají nedostatek." V Ž 85,10: „Ano, jeho
spása je blízko těm, kdo se ho bojí." V Ž 103,11+13:
„Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene
jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí... Jako se
nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad
těmi, kdo se ho bojí." V Ž 145,19 „Vyplňuje přání těch,
kdo se ho bojí." V Ž 111,10 čteme: „Počátek moudrosti
je bát se Hospodina." A v Př 9,10 je to opět zdůrazně-
no: „Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem." 
Jaký má člověk užitek z bázně Boží? Písmo svaté i
praktický život ukazuje, že užitek z bázně Boží je
opravdu veliký. V životě člověka se plní Boží sliby.
Bázeň Boží chrání člověka před hříchem. Jen díky
bázni Boží odolal Josef velikému pokušení, kterému ho
vystavila Potífarova manželka. Josef dostal velikou
duchovní sílu odmítnout lákavá pokušení. Vyjádřil to
slovy: „Jak bych se tedy mohl dopustit takové špat-
nosti a prohřešit se proti Bohu." Bázeň Boží dává člo-
věku sílu přemáhat přirozené sklony ke zlému a je
mocným zdrojem ochrany před zlými vlivy. 
V Josefově životě však vidíme i druhý užitek z bázně
Boží. Pán Bůh je takovému člověku příznivě nakloněn
a zjednává mu přízeň u lidí. Čteme: „Ale Hospodin byl
s ním, rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal
mu přízeň u velitele pevnosti." Gn 39,21. 
Bázeň Boží dává člověku sílu k věrnosti Bohu a ke sta-
tečnosti. Takovou statečnost vidíme u izraelských
porodních asistentek v egyptském otroctví. Čteme o
nich krásné svědectví: „Avšak porodní báby se bály
Boha a rozkazem egyptského krále se neřídily." Ex 1,17.
Dalším užitkem z bázně Boží je to, že zbavuje člověka
strachu před lidmi i před smrtí. Tři Danielovi přátelé se
netřásli strachem před králem ani strachem o svůj
život, ale s odvahou vyznávali: „Jestliže náš Bůh, kte-
rého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpá-
lené pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i
kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a
před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloní-
me." Da 3,17-18. 
Užitek z bázně Boží je opravdu veliký. V životě tako-
vého člověka se plní všechny Boží sliby. 

Stanislav Kaczmarczyk

Bázeň Boží

Papežovy starosti o německo
němečtí katoličtí biskupové si přejí "synodální proces", tedy vnitrocírkevní rozhovor o
budoucnosti církve. Papež uznává, co všecko církev dělá na poli humanitárním, vý-
chovném a společenském. Pozoruje však "erozi víry", malý zájem o bohoslužebný a
svátostný život a sekulární konzumentství. Vyzývá k obrácení, modlitbě, postu a evan-
gelizaci. Přeje si, aby němečtí katolíci pamatovali na jednotu církve doma i za hrani-
cemi. strukturální změny jsou přece druhotné.
zdá se, že němečtí biskupové jsou poněkud v časové tísni. tématem rozhovorů je mi-
mo jiné dobrovolný celibát kněží, služba žen v církvi, vztah k homosexuálům a inter-
komunium (vzhledem k plánovanému ekumenickému církevnímu sjezdu).
Papež se snaží brzdit německou "unáhlenost".
Problému si všímá také katolický týdeník v č. 35.

BohuslAV Vik
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Učedník Jan říká: „Viděl jsem nová
nebesa a novou zemi… Viděl jsem
také nový Jeruzalém…“ V tomtéž
čtení slyšíme také Boží hlas, který
říká: „Hle – všechno tvořím nové!“ 
A konečně Ježíš v evangeliu říká:
„Nové přikázání vám dávám,
abyste se navzájem milovali; jako
já jsem miloval vás, i vy se milujte
navzájem. Podle toho všichni po-
znají, že jste moji učedníci, budete-
li mít lásku jedni k druhým.“
A znovu učedník Jan ve svém listě
taktéž píše: „My milujeme, protože
Bůh napřed miloval nás. Řekne-li
někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom
nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo
nemiluje svého bratra, kterého vidí,
nemůže milovat Boha, kterého
nevidí.“ 
I ve Starém zákoně máme text,
který k posluchači hovoří stejně.
Najdeme jej ve třetí knize Mojží-
šově v 19. kapitole: „Nebudeš se
mstít synům svého lidu a nezane-
vřeš na ně, ale budeš milovat svého
bližního jako sebe samého. Já jsem
Hospodin.“
Jde o Mojžíšův zákon, ústní i pí-
semnou tradicí předávaný, jenž
vznikl téměř patnáct století před
příchodem Krista. Již tenkrát se
rozumělo a nade všechno se mělo
zachovávat, že budeš milovat člo-
věka. Není na tom tedy nic nového.
Pán Bůh totiž nikdy nestvořil lidi
pro to, aby se neměli rádi. Stvořil je
pro to a jen na to, aby se měli rádi,
aby se milovali, jako stvořil naše
plíce, aby dýchaly, a naše oči, aby
viděly. 
Mezi Zákonem a Kristem není žád-
ný rozdíl. Není žádného rozdílu 
v podstatě starého a nového záko-
na. Rozdíl je v nás lidech; a bývá to
rozdíl veliký. Ve Starém zákoně,
dalo by se říci, je to staré milování.
V Novém zákoně je to milování no-
vé, láska nového člověka. Staré
milování je způsob, jakým miluje
starý neobrácený a přirozený člo-
věk, ať má zákon v rukou, anebo
nemá. Protože přirozený člověk
totiž miluje bez Ducha svatého. 
Každý rodič má své dítě moc rád.
Ale pořád by to byla jen přirozená
láska, která obecně platí také v pří-
rodě, kdyby člověk přestal hledat
pomoc Ducha svatého pro lásku od
Pána Boha. Přirozeně milovat je člo-
věku dáno, ale lidská přirozenost
může být a je různými vnějšími
vlivy porušená. Nejprve je třeba se

obrátit. Stát se novým člověkem.
Pokud zůstávám jen starým člově-
kem, jen přirozeným, všecko to
milování vede ke zklamání. 
Proto přišel Ježíš na náš svět. On
miloval tak, že i náš hřích vzal na
sebe. Pojďte ke mně, u mne je hřích
zahlazen, u mě najdete očištění.
Stáváme se pak ratolestí na vinném
kmeni, kterým je on, Kristus. On
nás dokáže proměnit. V našem
srdci má přebývat jeho láska. A Bůh
je láska. Když nemiluji, jak si přeje
On, je toto spolehlivým znamením,
že v mém srdci Bůh nepřebývá.
Zvěstování Nového přikázání 
k nám přichází v souvislosti s veli-
konočními událostmi, abychom
jednou pro vždy pochopili, že je to
právě Kristova pascha-přechod, 
z níž vychází všechno nové. Je to
nová událost, která dává příležitost
všem věcem, aby se obnovily. Kris-
tus byl vzkříšen z mrtvých! Proto 
i my kráčíme k novému životu 
(Ř 6,4). My máme vždycky začínat
u evangelia. Ježíš říká: „Dítky, jen
krátký čas jsem s vámi. Nové při-
kázání vám dávám: Milujte se
navzájem: jak jsem já miloval vás,
tak se navzájem milujte vy.“
My bychom měli milovat všechny
lidi, jak slyšíme z evangelia. To se
od nás očekává. Když nemiluji
podle evangelia, pak není pravda,
že jsem obrácený člověk. Nikde 
v Písmu nenajdeme napsáno, že
máme nenávidět. My nemáme ne-
návidět ani svého nepřítele. Když
se obrátím, stanu se novým člově-
kem a budu milovat stejně, jak
miluje Bůh, který mne obrátil. Pán
Bůh nedovede nenávidět. On je
láska. Nelíbí se mu jen naše nepra-
vosti, ty jediné má v nenávisti,
avšak člověka z podstaty miluje.
Naším úkolem je, abychom se měli
rádi navzdory lidem a navzdory
ohledům na to, jací jsou ti druzí.
Náš úkol je, abychom se měli rádi.
A k této změně rosteme, pokud
chceme. Změnit se uvnitř srdce, to
je obrácení, to je přijetí lásky Boží. 
Proč Ježíš přináší nové přikázání a
proč ho nazývá jako své přikázání?
(Jan 15,12) Odpověď je taková:
poněvadž až teď, spolu s jeho oso-
bou, se stalo toto přikázání možné.
Dříve bylo pouhou teorií, abstrakt-
ním ideálem postaveným na lidské
přirozenosti. Nyní se z něj stalo ně-
co naprosto jiného, a tedy nového.
Obrácený člověk jde ještě dál. Tako-

vý člověk má ve svém srdci Boha.
Boha, který láskou jest. A tento Bůh
a člověk s ním, může třeba milovat
i ty, kteří ho pronásledují. Může
milovat nepřátele, ty, kdo nás ne-
zdraví, i ty, kteří nás nemají rádi. Je
to veliká milost, kterou nám Bůh
může dát a dává. Nejde žít v nená-
visti, nejde závidět, ale jde druhé-
mu přát. Znamená to totiž mít rád
sestru a bratra kvůli nim samot-
ným, a ne kvůli tomu, čím by pro
mě mohli být užiteční. Blízcí si
nejsme jenom s rodinou. Za bližní-
ho máme považovat každého člo-
věka, ke kterému se my můžeme
přiblížit. 
Kristovo nové přikázání je tudíž
nové svým obsahem, svým zacíle-
ním, svým smyslem. Ono úplně
každému dává nové možnosti, jak
se přiblížit k druhým. Syn Boží při-
nesl toto nové sémě, které se ztrati-
lo z povrchu zemského spolu s hří-
chem a tím novým je právě láska.
„Neboť tak Bůh miloval svět…“
(Jan 3,16), a proto se také my
„máme navzájem milovat“ (1 Jan
4,11). Ježíš žil touto láskou tak, že
„projevil tuto svou lásku až do
krajnosti“ (Jan 13,1). Díky této obě-
tující lásce nás Ježíš vykoupil. Od
tohoto okamžiku je v nás něco, pro
co můžeme a musíme být milováni;
v každém člověku se nachází něco,
kvůli čemu ho můžeme a musíme
milovat. Svou láskou nás Ježíš
vlastně učinil láskyhodnými, těmi,
kdo jsou hodni milování – jedni 
v očích druhých. 
Jestli vám začne láska kvést a bude
vás naplňovat veliká radost, pak i
druhým může něco krásného vy-
kvést. Nechme Ducha svatého, aby
v nás započal, co s námi, s každým
z nás, zamýšlí Bůh. Když se nechá-
me proměnit, když se obrátíme,
když budeme milovat Pána Boha,
potom můžeme z této veliké lásky 
k Němu začít mít rádi všecky ostat-
ní lidi na světě.
Kristus nám dal nové přikázání,
abychom se vzájemně milovali, stej-
ně jako on miloval nás. Právě tako-
vá láska nás proměňuje a obnovuje,
dělá z nás nové lidi, dědice nového
zákona. Právě tato láska obnovuje
národy a shromažďuje celé lidské
pokolení, roztroušené všude po ze-
mi, aby z něho učinilo smířený,
obrácený, prostě nový lid, lid evan-
gelia, lid Syna Božího.

Dušan Ehmig

nové přikázání
Izraelci jsou nadšeni, když americký prezident Trump uznal izraelskou
suverenitu nad Golanskými výšinami. Někdo to dokonce nazývá purimo-
vým překvapením. Mluvit však o tom, že Trump Golany Izraeli "daroval",
je ve skutečnosti nepřípadné. Bůh tak učinil již dávno. Kromě toho z prak-
tického hlediska Izrael ovládá Golanské výšiny víc než pět desetiletí a
nikdy se držení tohoto strategického území nevzdá.
Většina mezinárodního společenství dnes tvrdí, že Izrael Golany "ilegálně
okupuje", protože je dobyl na Sýrii během Šestidenní války v roce 1967.
Když se to řekne takto, vypadá to, že to území bylo odjakživa syrské.
Golany ve skutečnosti tvoří část Zaslíbené země, kterou Bůh slíbil
Abrahamovi (Gn 15,18-21). Jejich biblické jméno je Bášan. Izraelité je doby-
li ještě  za Mojžíše a Jozua asi před 3500 lety a přidělili toto území polovi-
ně kmene Manasses. Existují bohaté archeologické důkazy o tom, že Židé
tam byli přítomni po staletí.
V moderní historii se o Golany přetahovala Británie s Francií, když dělili
území poražené Osmanské říše na konci první světové války. V té době
měla tato náhorní plošina pro ně cenu hlavně jako zdroj vody. Nakonec se
stala součástí francouzského mandátu, z něhož vznikla Sýrie, a to navzdo-
ry skutečnosti, že židovští mecenáši už tam zakoupili velké pozemky, aby
se na nich mohli usazovat Židé, neboť toto území považovali za součást
biblické izraelské země.
Golany se však dostaly Sýrii, která zde vybudovala jednu velkou vojen-
skou základnu plnou bunkrů, zákopů a dělostřeleckých postavení míří-
cích dolů na údolí severního Izraele. Syrští dělostřelci z těchto opevněných
pozic běžně ostřelovali židovské farmy a vesnice pod nimi. K dalšímu
zvýšení napětí vedla v roce 1964 snaha Syřanů odklonit prameny Jordánu.
Podle některých historiků právě tento krok vedl ke konfliktu v roce 1967.
Během Šestidenní války Izrael Golany dobyl, avšak teprve poté, co vládce
Egypta a Sýrie  spojili své armády, zablokovali Tiranskou úžinu, vyhnali
pozorovatele OSN ze Sinaje, shromáždili silné vojsko podél svých hranic
a hrozili židovskému státu vyhlazovací válkou. Izraelský premiér Levi
Eškol strávil několik vyčerpávajících týdnů snahou o diplomatické řešení,
a nakonec odsouhlasil preventivní úder. Izrael má plné právo tvrdit, že se
Golan zmocnil v legitimní obraně.
Poté, co izraelská armáda s velkými ztrátami odrazila druhý syrský útok
v Jomkipurové válce roku 1973, začal Izrael proměňovat toto území v pro-
sperující zemědělský region a v oblíbenou turistickou destinaci. Izraelci
jakéhokoli politického názoru vám řeknou, že jsou hrdi na to, co z Golan
vytvořili. Dnes tam najdete množství vinohradů a vinařských podniků,
ovocných sadů, mléčných farem, koňských rančů a větrných elektráren.
Izraelci v zimě jezdí lyžovat do svého jediného horského střediska na
Hermonu, provozují turistiku, sjíždějí řeku, létají na rogalech.
Většina Izraelců si je vědoma obrovského strategického významu
Golanských výšin,  které skýtají díky své vyvýšené poloze vojenskou
výhodu, jíž se Izrael nikdy nevzdá. Jen si představme, jak by to vypadalo,
kdyby byla Sýrie ještě dnes zakopaná na Golanech. Během posledních
osmi let občanské války by se jistě všechny válčící strany – Assadova
armáda, ISIS, Hizballáh, a další džihádisti – těšily z možnosti ostřelovat 
z výšky izraelské území. Také schopnost izraelské armády útočit na irán-
ské pozice v Sýrii by byla velmi ztížena.
Izraelci také dobře vědí, že na rozdíl od tzv. Západního břehu neexistují
žádní Arabové, kteří by tvrdili, že se chtějí vrátit do svých starých domo-
vů. Assadův režim ve skutečnosti nedovoloval svému obyvatelstvu, aby
se na Golanech usadilo, a místní Drúzové, kteří tam zůstali, jsou k Izraeli
loajální.
Ať už se nám tedy Trumpovo rozhodnutí líbí nebo ne, Izraelci se shodují
na tom, že Golanské výšiny vždycky byly a vždycky budou jejich.

David Parsons

Autor je viceprezident a hlavní mluvčí ICEJ 
(Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém)

Z časopisu Slovo z Jeruzaléma

Abrahamovy golanské
výšiny

Spojené arabské emiráty zveřejnily návrh mimořádného
komunitního centra. To by v Abú Zabí mělo spojit sva-
tostánky tří největších světových náboženství. Podle vizí
náboženských vůdců centrum poskytne přátelské místo pro
lidi všech vyznání, kteří chtějí vést přátelský dialog a
poklidně sdílet náboženské tradice a zvyky.
„Doufáme, že tento krásný komplex umožní všem lidem
bez rozdílu sdílet vědomosti a podílet se na vytváření míru-
milovného společenství, ve kterém můžou lidé všech
vyznání žít vedle sebe,“ uvedl autor vítězného návrhu
David Adjaye pro server CNN. 
Komplex pojmenovaný jako Abrahámský rodinný dům
schválila vatikánská komise bratrského výboru (Higher
Committee for Human Fraternity). Stát bude na ostrově
Saadiyat poblíž pobočky slavného francouzského muzea a
galerie umění Louvre Abú Zabí. 
Cílem projektu je vytvořit místo, na kterém se budou moci
bezpečně potkávat všechna tři náboženství. Komplex má
lidem sloužit pro vyznání osobní víry i jako místo, ve kte-
rém se mohou tři náboženství s největším počtem věřících
setkávat a vést spolu poklidnou výměnu názorů. 

Podle Davida Adjaye je centrum poselství dalším genera-
cím.
Rabín Bruce Lustig, člen washingtonské židovské kongre-
gace a komise bratrského výboru doufá, že projekt půjde
příkladem celému světu. „Je mi ctí být součástí projektu,
který prosazuje lásku místo nenávisti a má za cíl postavit
mosty mezi náboženskými vůdci a jejich komunitami, stej-

ně jako napomoct míru a harmonii. To je v dnešní době
obzvlášť potřeba,“ řekl Lustig.
„Jsem dojatý spoluprací papeže Františka s imámem
Ahmedem el-Tajíbem a celou komisí bratrského výboru.
Všichni jednají v zájmu lidí bez ohledu na jejich vyznání
nebo národnost,“ uvedl člen komise Mohamed Mahmoud
Abdel Salam pro server Religion News.
Nápad se zrodil při únorové návštěvě papeže Františka,
který Spojené arabské emiráty navštívil jako vůbec první
papež v historii. Papež navštívil Velkou mešitu a zúčastnil
se soukromé schůzky s muslimskou radou starších. Také se
zúčastnil mezicírkevního setkání s představiteli sunnitů. 
S šajchem Muhammadem hovořil o tématu lidského bratr-
ství a míru a také o snášenlivosti církví. 
Spojené arabské emiráty jsou islámskou zemí, kterou však
podle Vatikánu obývá také zhruba milion katolíků. Na roz-
díl od jiných států zde mohou křesťané svou víru volně
praktikovat.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/spojene-
arabske-emiraty-abu-dhabi-kostel-synagoga-mesita-

nabozenstvi.A190928_125131_zahranicni_vlc

kostel, mešita a synagoga vedle sebe 
Ve spojených arabských emirátech v Abú zabí vyroste unikátní projekt

Vizualizace vítězného návrhu



V sobotu 29. června t. r. se kona-
lo "poslední rozloučení" s Milošem
Martinkem, členem a dlouholetým
presbyterem sboru Českobratrské
církve evangelické v Lanškrouně.
Bratr Miloš pocházel z prostých po-
měrů – Nepomuky u Horní Čerm-
né. Byl však mimořádně manuálně
zručný a tak se vyučil automechani-
kem a později absolvoval Automo-
bilovou průmyslovou školu v Mla-
dé Boleslavi.
Důležitou úlohu v jeho životě hrála
církev. Pravidelně a věrně se zúčast-
ňoval všech jejích shromáždění ve
sboru i jinde. Zde našel i svojí man-
želku Zdenku, se kterou měli tři
děti.
Po absolvování základní vojenské
služby začal pracovat v lanškroun-
ské Tesle. V roce 1957 zde byla
uspořádána veřejná beseda a "pra-
cující" byli vyzváni, aby se do ní
zapojili (tak to bylo na pozvánkách,
které všichni dostali, ale ta, kterou
dostal Miloš se účelově "ztratila").
Do diskuse se zapojil i Miloš a pro-
nesl výrazně křesťansko pacifistic-
ký projev. V proticírkevním ovzdu-
ší, na kterém se jistě podepsala i
tehdy probíhající tzv. kulturní revo-
luce, se lidé začali Milošovi smát. 
A Miloš, aby dokázal, že to myslí
naprosto vážně, roztrhnul vojen-
skou knížku, kterou měl u sebe, a
položil ji na předsednický stůl, u
kterého seděl kromě jiných tehdejší
náměstek ministra vnitra. Ten dal
Miloše okamžitě zatknout.
A tak se rozeběhlo soudní řízení,
při jehož přípravě se dály nejrůz-
nější pokusy "zapojit do případu" i
lanškrounský sbor a dokázat tak, že
je jakýmsi protistátním centrem.
Díky Milošově statečnosti se to ne-
podařilo. Soud nakonec vynesl tří-
letý trest.
Miloš si ho odpykal ve známých
dolech v Příbrami. A všechny žá-
dosti o podmínečné propuštění či

využití amnestie byly odmítnuty,
neboť, jak stojí v příslušných doku-
mentech, nejeví žádné známky
změny myšlení.
Když se z vězení vrátil, přišel za
mým otcem, tehdejším farářem lan-
škrounského sboru, Jaroslavem
Soběslavským a řekl: "Bratře faráři,
já na ty řeči nejsem, ale bude-li třeba
něco opravit, rád to udělám". To
byla nabídka k nezaplacení, neboť
situace co se týče nářadí a součástek
byla v tehdejší době na-prosto trist-
ní. Myslím, že tyto záležitosti nejlé-
pe vyjádří věta – co nespravil
Martinek, nespravil nikdo. 
Měl jsem tu "čest" asistovat Milo-
šovi při údržbě otcova "přepravní-
ho fluida" Tatra 57 B, s jehož po-
mocí se pokoušel obstarávat lan-
škrounský sbor. A tak jsme si po-
vídali o ledasčem. Třebas o du-
chovním životě, který příbramští
vězni vedli. Věrohodní civilní za-
městnanci chodili na pracoviště se
svačinou zabalenou do Kostnic-
kých jisker, které odkládali v do-
mluveném odpadkovém koši. 
Osvědčila se znalost některých
veršů z Bible i písní, které se daly
šeptat. Tímto způsobem byla "vy-
sluhována" i večeře Páně. Nepo-
chybuji o tom, že v těchto podmín-
kách byla platná. Jednou Miloš
podal návrh, aby ve vězeňské kni-
hovně byla i Bible. Měl za to být
exemplárně potrestán, ale protože
jenom on dokázal uvést do chodu
jakési zařízení, což byl stranický
úkol, bylo od trestu upuštěno.
Po změnách v roce 1989 byl Miloš
zvolen starostou obce, v níž bydlel
– v Horním Třešňovci. "Vydržel" to
dvě období a potom, co se z tzv.
politiky, služby obci, staly různé
hrátky a pletichy, kdy šlo přede-
vším o kamarádíčky, funkci složil.
Jsem rád, že jsem s pomocí faráře
Pavla Hlaváče mohl získat doku-
mentaci týkající se "případu" Mar-

tinek. Bylo v ní i několik dopisů,
které před svým vystoupením v to-
várně napsal a které nedošly; ocitly
se v rukou Státní bezpečnosti. "Po-
zoruhodný" je i článek v novinách
továrny Tesla z té doby, který jsem
objevil ve Státním archivu v Zá-
mrsku, kde se píše o tom, jak "pra-
cující našeho závodu se rozhodli
odpracovat dobrovolnou směnu
jako protest proti odpornému činu
Martinka". 
Vzhledem k tomu, že tato směna se
konala ve státní svátek 28. října,
kdy se obvykle nepracovalo, dove-
du si představit "nadšení" těchto
pracujících.
Věřím, že na Miloše je možné
vztáhnout toto povědění "památ-
ka spravedlivého bude k požeh-
nání, kdežto jméno svévolníků
ztrouchniví".

Ondřej Soběslavský, 
duchovní za zenitem

Hesenský markrabě Filip svolal v říjnu 1529 do svého sídelního města
protestantské teology z Německa a ze Švýcarska k rozhovorům, které
by překonaly rozdíly mezi wittenberskou (luterskou) a švýcarskou
(zwingliánskou) reformací. Konečným cílem mělo být obranné spoje-
nectví proti katolickému Desavskému svazu (z r. 1525). 
Dostavili se Luther, Zwingli a jejich stoupenci, jakož i prostředkující
bohoslovci ze Štrasburku. Výsledkem bylo 14 článků, ve kterých se oba
tábory v učení shodovaly. Nesouhlasily však v článku o svátostech,
zvláště o večeři Páně. Luteráni učili, že Kristus je ve svátostných živlech
tělesně (reálně) přítomen („toto jest“), Zwingli mluvil o duchovní pří-
tomnosti („toto znamená“). Kompromis se nepodařil a Luther dokonce
zwingliánům upíral i bratrství.
Teprve Leuenberská konkordie z r. 1973 napětí překlenuje poukazem
na odlišná myšlenková východiska reformátorů: Vzkříšený Ježíš
Kristus se dává ve svém těle a krvi, které vydal za všecky, skrze slovo
zaslíbení, chlebem a vínem.

Bohuslav Vik

Dokud se Bible opisovala ručně, byla velmi nákladná. Od Gutenber-
govy doby se Bible tiskly, takže si je mohli opatřit i měšťané. (Kra-
lická Šestidílka byla určena kazatelům.) 
Německý šlechtic C. H. v. Canstein (4. 8. 1667 - 19. 8. 1719) ze svého
jmění umožnil v roce 1710 založení Hallské biblické společnosti,
která začala vydávat Bible po 6 groších. (V Halle n. S. vyšla také tři
vydání Kralické bible). 
Britská a zahraniční biblická společnost byla založena až v roce 1804
a Francouzská biblická společnost v roce 1817. Nynější Česká biblic-
ká společnost existuje od r. 1990. 
Všechny biblické společnosti jsou financovány z dobrovolných darů
a sbírek, takže na knižním trhu je Bible nesrovnatelně levnější než
stejně objemná literární díla. 
Díky ochotným dárcům!

Bohuslav Vik

JE VáM 65+ A HráLI JSTE NěKDy NA
HuDEBNí NáSTrOJ? Na klavír nebo
varhany - a třeba jen pro sebe, pro
radost? Můžete to  zkusit znovu a
procvičíte si svoje prsty, mysl, ale
i nohy. Od září 2019 otevírám 
v Praze na Vinohradech výuku
hry na varhany - jak pro začáteč-
níky, tak i pro pokročilejší. 
Zájemci kontaktujte mě: 
Mgr. Václav Peter, 
mobil: 606 859 222, 
e-mail:org-peter@volny.cz, 
www.vaclavpeter.cz
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Pozvánka

inzerce

marburské rozhovory 1529 Vzpomínka na miloše martinka

PODzIMNí SEMINář VErITAS
"Generál M. r. Štefánik a jeho
otec Pavol' Štefánik" je název
přednášky, kterou pronese Mgr.
Martin Fajmon na podzimním
semináři historické společnosti
Veritas. 
Seminář se bude konat v Pardu-
bicích jako obvykle v sálku na faře
ČCE v ulici Sladkovského č. 638, a
to v sobotu dne 19. října v 10 h.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 
Pozn.: fara je šestý dům za evan-
gelickým kostelem směrem od
centra.

(red)

Proč je Bible 
cenově dostupná?

„existence Bible, jako knihy pro lidi, je tím nejprospěšnějším,
co kdy lidstvo poznalo. každý pokus toto nějak znevážit či
podcenit je zločinem proti lidstvu.“ 

immanuel kant, 
německý filosof (1724 - 1804)

* * *
„Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem
dal. Veškeré dobro od spasitele světa je k nám komuniková-
no skrze tuto knihu.“

Abraham lincoln, 
16. prezident spojených států 1809 - 1865


