28. února 2009
1.

Společná píseň a modlitba
Studium Bible v jedné třídě / Kučera D.
„Vývoj lidského myšlení, do kterého vstoupilo evangelium“
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň a modlitba

Uvádí / Jonczy M.
Společná píseň č. 34
Sborová oznámení
Společná píseň č. 7
Přímluvná modlitba / Jiránková H.
Píseň pěveckého sboru
Čtení z bible – Gn 1,1; Zj 21,1 / Jonczyová M.
Modlitba / Kvintus P.

Dnes dopoledne nám kázáním Božího slova poslouží bratr Dušan Kučera.

2.

Sboroví zpěváci se sejdou v 12,15 k nácviku písní.

3.

Odpolední shromáždění se koná poblíž Strašnického sboru v ulici Nad Olšinami 17 od 14,00 a dnes
bude kázat bratr Julius Kohút. Od 15,30 se ve Strašnicích koná modlitební setkání.

4.

Dnešní setkání KD2 se vzhledem ke školním prázdninám ruší.

5.

Dnes večer v 19,30 vystoupí Maranatha Gospel Choir v komunitním centru Mariapoli v Praze –
Vinoři a podpoří tím charitativní projekt MAGDALA.

6.

Příští sobotu nám Božím slovem dopoledne poslouží náš kazatel Radek Jonczy.

7.

V týdnu od 8. března do 14. března proběhne modlitební týden mládeže.

8.

V 14. března budeme v našem sboru slavit památku Večeře Páně. Začátek bohoslužby bude v 9,30
a kázat bude náš evangelista bratr Csaba Čák, Večeři páně vyslouží náš kazatel Radek Jonczy.

9.

Seniorům našeho sboru oznamujeme, že se jejich letošní dovolená uskuteční poslední týden
v červnu, tedy 21. - 28. června v Krkonoších na hoře Rezek, v penzionu zvaném Hájenka. Všichni
jsou srdečně zváni. Dovolená proběhne v krásném prostředí, v apartmánech s vlastním sociálním
zařízením, v příjemném kolektivu, se zajímavým programem. Účast na ní bude určitě stát za to.
Vedoucí oddělení seniorů sestra Dudrová prosí všechny zájemce, aby se u ní co nejdříve přihlásili.
Předběžná cena dovolené se bude pohybovat v rozmezí od 2000,- do 2500,- Kč. (Bude upřesněno.)

10. Částka darů na rekonstrukci sboru se za měsíc leden navýšila o 15 400,- Kč, celková částka tedy
činí 4 068 123,-Kč. Dary určené na rekonstrukci sboru můžete posílat na sborový účet 187 136
9/0800, variabilní symbol 11111. Pokud nemáte možnost dary poslat na sborový účet a rádi byste
finančně přispět na rekonstrukci, můžete tak učinit do označené obálky, kterou vhodíte do kasičky
určené na desátky. Ochotným dárcům děkujeme a prosíme Vás, abyste pamatovali na to, že by náš
sbor měl na rekonstrukci přispět částkou 5 000 000,- Kč. Aktuální fotky z rekonstrukce si můžete
prohlédnout na stránkách sboru na adrese: www.sborvinohrady.cz.

Kázání – Kučera D.
„Počátek a cíl stvoření člověka“
Hudební ztišení – Pospíšilová E.
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č. 77
Závěrečná modlitba / Kučera D.
Společná píseň č. 280

12:15 hod.
14:00 hod.
15:30 hod.

Nácvik sborového zpěvu
Odpolední bohoslužba Strašnice, kázání – Kohút J.
Modlitební chvíle, Strašnice
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Setkání KD1 proběhne:
13.3.2009 Dusan Kucera od 18.30 Nad Petruskou
27.3.2009 Jiří Beneš od 18.30 Nad Petruskou

Vážení členové sboru,
přináším vám nové informace týkající se postupu stavebních prací rekonstrukce sboru CASD Praha
Vinohrady a domu Londýnská 30
pro větší přehlednost textu vám doporučuji sledovat postup prací na nových fotografiích s daty
20090207, 20090215 a 20090226 uložených tento týden na webové stránky sboru
každá fotografie je opatřena datem jejího pořízení a průvodním komentářem
dům 1.PP, 2.NP - 6.NP
ve všech místnostech bytů a kanceláří probíhají práce na rozvodech silno a slaboproudu
dokončují se omítky a úpravy povrchu sádrokartonových příček
ve výtahové šachtě se upevňují vodítka pro pohyb kabiny výtahu a rozvody elektro
ve sklepních prostorech jsou dokončeny příčky jednotlivých sklepních kójí, kotelny a místnosti
vzduchotechniky
byla dokončen rozvod kanalizace a přípojka plynu do prostoru budoucí kotelny
po natažení rozvodů osvětlení schodiště bylo omítnuto schodiště domu
sbor:
ve všech prostorech se instalují rozvody vzduchotechniky
do prostoru schodiště sálu byla osazena křtitelnice a napojena na rozvod vody
začaly práce na rozvodech světel, audio/video tras a silnoproudu
budova sboru byla zateplena, na jednotlivé stěny budovy se natahují omítky
atrium sboru:
byla dokončena střešní hliníková konstrukce, osazení všech skleněných ploch a dvou střešních
atriových oken
jsou nataženy rozvodu stropního a nástěnného osvětlení atria
jsou dokončeny přípravy pro nalití betonové podlahy atria
společenské centrum sboru 1.NP - čajovna + pravá část SC:
v prostoru čajovny se provádí přípravné práce pro usazení točitého kovového schodiště vedoucího do
podzemního patra SC
společenské centrum 1.PP - sál:
konečnou podobu má dispozice příček sociálního zázemí SC
byly nataženy rozvody zapojení audiotechniky sálu a scénického osvětlení

Nové číslo křesťanského časopisu Znamení doby připravilo vydavatelství Advent-Orion k nadcházejícím
svátkům Velikonoc. Jeho téma zní ‘Naděje pro všechny’. AWR studio k tomu natočilo videorozhovor
Bedřicha Jeteliny s redaktorem tohoto časopisu Jiřím Drejnarem. Je k dispozici na adrese
http://www.youtube.com/studioAWR

Konference křesťanských vysokoškoláků AMICUS 2009
na téma Žijeme vírou na prahu 21. století se uskuteční v sobotu 14. března od 10 hodin v Bílém domě v
Brně na Žerotínově náměstí 6. Hlavním hostem je teolog Daniel Duda. Přihlášky do 9. března. Více na
http://amicus.casd.cz

Biblický týden 2009
se v Českém sdružení uskuteční 26.7. až 2.8. ve středisku Immanuel u Ždírce nad Doubravou. Hlavním
hostem a řečníkem bude teolog Daniel Duda. Téma je „Jak rozumět příběhu Bible“. Více na
www.biblickytyden.cz

Česko-Slovenská unie CASD v Praze hledá sekretářku tajemníka. Nástup nejlépe ihned.
Bližší informace a kontaktní adresy zde: http://www.casd.cz/wpimages/other/Inzeratsecretary.pdf

Heritage Singers v ČR a SR
Křesťanská hudební skupina Heritage Singers z USA navštíví poprvé v historii Českou a Slovenskou
republiku. Na turné vystoupí 25.7.2009 v Praze, 29.7. v Ostravě a 1.8. v Bratislavě. Více na
www.heritagesingers.cz

Konference Víme o sobě?
Přijďte se zúčastnit 1. regionální konference na téma mimořádná událost a psychosociální
pomoc.
Dne 25.března 2009 se uskuteční pod záštitou statutárního města Plzně a jejího primátora
Ing. Pavla Rodla spolu s humanitární rganizací ADRA, první regionální konference na téma
psychosociální pomoci po mimořádné události. Smyslem konference je především oslovit a
propojit lidi, kteří se tímto druhem pomoci zabývají, podpořit jejich vzájemnou komunikaci a
tím přispět i k účinějším zásahům při událostech samotných.Bližší informace ke konferenci
naleznete přímo v pozvánce zde a programu akce zde.
Nebo můžete kontaktovat koordinátora akce pana Daniela Hrdinku na emailové adresese:
daniel.hrdinka@adra.cz nebo tel: 605 254 555

Tomáš Chytrý
správce sboru
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Čermák Horymír
Čák Scaba
Fuksová Markéta
Špinar Bohumil

Vlachová Andrea
Král Josef
Vlachová Vlasta
Passerová Jana

28. února
2. března
5. března
9. března

18. března
19. března
22. března
24. března

RADOMÍR JONCZY
OBLIBUJE BŮH JEDNOTU?
Gn 11,1-9
I. Potomci Noého budují jednotu
Potomci Noého táhnou na východ, tedy do míst, kde původně stála zahrada Eden. (Gn 2,8) Je
možné, že zde hledali ztracený ráj. Jejich mise však končí neúspěchem. Proto táhnou dál a zastavují se
v Šineáru v Mezopotamii, kde nalézají pláň vhodnou k osídlení. S použitím nové stavební technologie
zde z cihel a asfaltu začínají budovat město s věží, dominantou, jejíž vrchol má dosáhnout až
do samotného nebe. Má jít o jakousi náhražku ráje.
Jsou úžasní, jsou skvělí, jednotní v řeči i činech. Mají jasnou vizi, jsou neochvějní, vytrvalí, pracovití,
prostě následováni hodní… Nikde žádný škarohlíd, pochybovač, či rozvraceč typu našeho pana
presidenta… Chtějí žít a držet pohromadě. Táhnou za jeden provaz. Evropská unie, Český parlament a
senát i celá křesťanská církev, včetně adventistů, jim jejich jednotu a jednomyslnost mohou jen závidět.
Démon individualismu v zemi Šineár prostě dostává, lidově řečeno, na frak.
II. Bůh jednotu boří
Duše kolektivistů mého typu při čtení těchto řádků nemůže jinak, než jásat. O to větší překvapení
pak přinášejí slova: „I sestoupil Hospodin, aby zhlédl na město i věž, které synové lidští budovali, a řekl:
„Hle jsou jeden lid a všichni mají stejnou řeč. A toto je teprve počátek jejich díla. Pak nebudou chtít
ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže sestoupíme a zmateme jim řeč, aby si navzájem
nerozuměli.“ I rozehnal je Bůh po celé zemi, takže upustili od budování města.“
Čteme a nevycházíme z údivu. Náš milující Bůh se zde projevuje jako dědoušek, který z desátého
patra svého panelákového bytu pozoruje, jak si
jeho vnoučata na pískovišti před domem z písku
stavějí hrady. Když v tom náhle, jakoby neměl nic jiného na práci, sjíždí výtahem dolů a hrady dětem
rozšlape. Proč se k něčemu takovému snižuje? Proč stavitele Babylónu rozhání? Neoblibuje snad
jednotu?
a) Jednota na principech totality
To, že země byla jednotná v řeči i činech, může na první poslech vyznívat docela úžasně, v reálu to
však zas až tak úžasné být nemusí. Většina z nás má ještě v živé paměti umělou idylku nalajnovanou
ideologií komunistického režimu. I Československá republika byla jednotná v řečech i činech. Jednota
však byla dána tím, že KSČ nesnesla jinou řeč, nerozuměla jinému jazyku a měla dostatek moci k tomu,
aby si onu rádoby jednotu udržela. A tak jsme nakonec ještě všichni rádi museli ☺ myslet, mluvit a
jednat stejně. Na takové jednotě však nebylo nic positivního. Byla to tragedie, jeden velký průšvih.
Často spekulujeme o tom, jak se mohlo stát, že v listopadu 1989 komunistická totalita padla. Dodnes
nechápeme. Bylo to zásluhou Gorbačova, papeže, Charty 77, nebo bouřících se studentů? Ne že bych
výše zmíněným chtěl upírat jejich podíl. Přesto jsem přesvědčen o tom, že se tenkrát stal zázrak. Věřím,
že Bůh sestoupil a rozprášil to, nač se už prostě nemohl déle dívat.
Historické podklady svědčí o tom, že jednota obdobného typu zavládla před léty ve
starověkém Babylónu. Jeho zakladatel Nimrod (Gn 10,10) byl, jak známo, vladařem totalitním. Jinou,
než totalitní jednotu by proto určitě vytvořit nedokázal. Rabi Jehuda Berlin, který žil v carském Rusku a
prorocky předvídal hrůzy komunismu, vnímal město Babylón z knihy Genesis jako první totalitární režim,
ve kterém se musela zrušit svoboda slova, aby se udržela jednota lidí.
No a taková jednota se Pánu Bohu prostě nelíbí. Vtělený do člověka Ježíše, dává při své komunikaci
s lidmi jasně najevo, že stojí o jednotu lásky v různorodosti, o smysluplný dialog vyplývající ze
schopnosti naslouchat a navzájem se inspirovat. Člověk s odlišnými názory pro něho není třídním
nepřítelem, ale bližním s bytostnou potřebou času a porozumění. Proto v našem příběhu sestupuje, aby
Babylónskou totalitu rozprášil. Jednota vybudovaná na principech totality však nebyla jediným důvodem
k rozehnání stavitelů města a věže. Byly tady ještě i další důvody.
b) Jednota nezávislá na Bohu
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Určitě jste si všimli, že stavba města a věže vzešla z lidské iniciativy. Byla to prostě stavba bez Boha. A
to se Pánu Bohu rovněž nemohlo líbit. Proč? Žárlil snad na lidskou samostatnost? Měl mindrák
nepostradatelnosti? Záviděl lidem jejich úspěch? Nedokázal se z něj radovat? V žádném případě ne!

Bible je plná dokladů o tom, že se Pán Bůh dokáže radovat z podnikatelských záměrů svých dětí,
z jejich moudrosti, pracovitosti a píle. Dokonce jim k tomu všemu rád poskytuje své požehnání. To
zakusil i moudrý Šalomoun. V 1. knize Královské čteme, že mu „Bůh dal modrost a převelikou
rozumnost a takovou hojnost myšlenek, jako je písku na břehu moře.“ (1Kr 5,9) A právě tento
Šalomoun v jednom ze svých Žalmů konstatuje: „Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo usilují ti,
kteříž stavějí jej.“ (Ž 127,1) Jako stavitel byl přesvědčen o tom, že vše, do čeho se pouštíme bez Boha,
se pak často obrací proti nám.
To ví i Hospodin. Proto v našem příběhu sestupuje, aby stavitele Babylónu včas zastavil a zabránil
tak zbytečnému plýtvání sil. Sám to definuje slovy: „Když nezasáhneme včas, nebudou už pak chtít
ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.“ Jednota budovaná bez Boha, však nebyla prvním ani
důvodem k rozehnání stavitelů města a věže. Byly zde ještě i další důvody.
c) Jednota na principech pohanství
Věž, kterou stavitelé Babylónu začali budovat, měla mít svůj „vrchol v nebi“. Donedávna byla tato
biblická zpráva považována za fantastický výmysl. Roku 1899 však vykopávky v Mezopotámii ukázaly,
že každé významnější sídliště roviny Šineár mělo svou věž zvanou „ziqqurat“. Tyto věže dosahovaly
velikých výšek. Věž v areálu Mardukova chrámu byla 91 metrů vysoká.
Na vrcholek každého ziqquratu Babylóňané umísťovali svatyně, příbytky pro své pohanské bohy.
Snad právě proto slovo Babylón, v akkadštině Bab-ilu, znamená „brána bohů“. Jednotlivé stupně věží
byly propojeny úzkými schodišti. Babylónští pohané věřili, že po nich v rámci bohoslužebných kultických
dramat, sestoupí jejich pohanští bohové. Po stejných schodech vzhůru zase vystupovaly sakrální
prostitutky, kněžky plodnosti, které v každém poschodí ze sebe sundávaly část svého oděvu, takže na
vrcholku ziqquratu nahé vstupovaly do svatyně, kde na loži očekávaly, až jim bohové zplodí vladaře,
božského syna, jehož vláda bude začátkem nového, rajského věku.
Zvláštní. Stavitelé Babylónu Hospodina odmítají. Když však zjišťují, že se bez pomoci
nadpřirozených sil nakonec přece jen obejdou jen stěží, neřeší svůj problém návratem k Hospodinu, ale
vytvářejí si bohy náhradní, ty, o nichž první přikázání Desatera v hebrejském originále říká: „Nebudeš
míti bohů zadních vedle mne.“ (Ex 20,3) Tyhle bohy však už na rozdíl od Hospodina mají v hrsti. Sami si
je vymysleli, sami vyrobili, proto jimi mohou volně disponovat, manipulovat a zneužívat je ke svým
vlastním, sobeckým cílům.
Ze ziqquratů zbyly už jen trosky. Hospodin jejich stavitele rozprášil. Náboženský systém jimi
presentovaný však žije dál. Pořád jsou tady ti, kteří chtějí mít Boha, či bohy k dispozici a volně jím,
podle vlastních sobeckých představ manipulovat. A nejsou to jen pohané. Podobných nešvarů se
dopouštějí i pohanstvím deformovaní křesťané, kteří k manipulaci s Hospodinem používají takových
prostředky, jako je víra, půst, zákonický legalismus, uplácení Boha desátky… Jednota budovaná ve
jménu náboženství „do ut des“ (dávám, abys dal), se Pánu Bohu určitě protiví. Jsem rád, že ji vždy
rozháněl a dodnes rozhání.
d) Jednota ve jménu lidské pýchy
Všimli jste si, proč se stavitelé Babylónu pustili do stavby své věže? Řadu let jsem jako dítě v sobotní
školce slýchával, že se tak chtěli zachránit před další možnou potopou. A tak jsem tuto tezi směle
vyjádřil při přijímacích zkouškách na teologickou fakultu. To vám bylo „faux pas“! Biblický text totiž říká
něco jiného: „Nuže, vybudujme si město a věž a tak si učiňme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé
zemi. Musíme si učinit jméno, musíme se nějak proslavit, zviditelnit, jinak budeme rozptýleni po celé
zemi a upadneme v zapomění.
Mají pravdu. Společné jméno doopravdy drží lidi pohromadě. Není dobré žít v rozptýlení, v izolaci a
osamění. Podle Bible by se však lidé měli shromažďovat ve jménu Božím, nikoli ve jménu pyšných
politických, církevních či jiných Nimrodů. Výsledným efektem jejich působení totiž není nic jiného než,
„bálal“, hebrejsky řečeno „blábolov“ a s ním související ztráta vztahů a vzájemného porozumění.
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Tomuto zmatku chce Bůh zabránit. Proto včas sestupuje a jednotě budované ve jménu lidské pýchy
staví hráz.
III. Ježíš a Duch svatý budují pravou jednotu
Stavitele falešné jednoty Bůh rozehnal, s pravou jednotou to však nikdy nevzdal. „Když se naplnil
stanovený čas“, sestoupil v Ježíši Kristu na tuto zem. Tentokráte ne proto, aby se podíval, co tady
synové lidští provádějí, ale proto, aby vzal stavbu města a věže té pravé, duchovní jednoty do svých
rukou. Kříž, na kterém umíral, se stal základním kamenem tohoto města. (1P 2, 6)
„Když pak padesát dnů po jeho nanebevzetí nastal den letnic, byli všichni učedníci shromážděni na
jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr a všichni byli naplněni
Duchem svatým. V Jeruzalémě byli zbožní lidé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk,
sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. (Sk 2,1-12) Po
mnoha a mnoha létech byla zase „celá země“ jednotná v řeči i činech.“ Ne ve jménu totalitní moci,
náhradních bohů, či lidské pýchy, ale ve jménu Ježíše Krista a v moci Ducha svatého.
Od té doby Bůh v Duchu svatém sestupuje a pro své město zde na zemi vyrábí ten nejkvalitnější
stavební materiál. Apoštol Petr tento materiál ve své epištole definuje takto: „I vy buďte živými kameny,
z nichž se staví duchovní dům.“ V tomto díle neustane, dokud na tuto zemi nesestoupí i se svým
městem naposledy. Pochopitelně, že oním městem nebude Babylón, ale nový Jeruzalém, město
pokoje, míru a pravé nefalšované jednoty Ducha. (Zj 20,1-4) Nezbývá než dodat: „Přijď již brzy, Pane
Ježíši.“
Amen.

www.dobrejitro.cz
Máte chuť se duchovně zamyslet už po ránu? Chtěli byste na každý den nové zamyšlení, nový citát
nebo nový biblický verš? Pokud ano, dovolte, abychom vám doporučili internetovou stránku
www.dobrejitro.cz na které naleznete kromě již zmíněných zamyšleních a citátů také velké množství
šetřičů, wallpaperů přímo pro vaší plochu. Pokud hledáte hned po ránu kvalitní zamyšlení ( o světě, o
problémech, o Bohu) podívejte se na tuto stránku plnou kvalitních fotografií a zajímavých textů. Určitě
oceníte i jednu nespornou výhodu. „Dobré jitro“ totiž umožňuje zasílání zamyšlení každý den přímo na
váš email.
Z vlastní zkušenosti vím, že po přečtení kvalitní myšlenky se pracuje hned lépe!
Takže se nenechte přemlouvat a zavítejte na www.dobrejitro.cz. Martin Žalud

Zpíváte rádi? Chcete poznat nové lidi? Máte zájem připojit se k oslavě a chvále našeho Boha
písněmi? Zveme vás na první zkoušku zpěvu do kaple Thomayerovy nemocnice, Praha - Krč v sobotu
dne 7. 2. 2009 ve 13:30 hodin.
Zpíváme česky a věková kategorie je neomezená.
(první zkouška proběhla 7.2.2009 – chybí nám tenor!)
Další předběžné termíny zkoušek: 14.3.2009 a 28.3.2009
Noty a malé občerstvení bude zajištěno. Předpokládaná délka nácviku cca 3 hodiny. Za realizační tým
"Worship - Praha"
Jiří Jareš + JCh, LS, RR, IR,NP
Případné dotazy směřujte na jares@vegacom.cz nebo noemipodova@seznam.cz.

9

4.část - Když sílila víra křesťanská
Naše hrdiny, českého knížete a lužicko-srbskou knížecí dceru, čili Bořivoje a Ludmilu jsme
opustili v r.875, tj. v roce jejich veselé svatby neboli veselky. Dívce nebylo více než 15 let, věk ženicha
se odhaduje na 22, max.23 let. I když někteří badatelé (včetně významných - Palacký) uvažovali, že
Bořivoj byl již ve chvíli svatby pokřtěn, je pravděpodobnější, že svatba tohoto pro naše dějiny velice
významného páru byla ještě "pohanská". Udála se zřejmě na podzim, kdy po sklizni bylo všeho dost,
práce na polích skončila a vše se pomalu ukládalo k zimnímu spánku. Byl to vhodný čas i pro početí
potomka, který se pak narodil do teplého slunného počasí roku následujícího. Kojenecká úmrtnost byla
v 10.stol. (a my jsme dokonce stále ještě v 9.stol.) velice vysoká a narodit se "do zimy" přinášelo velké
komplikace.
Pro svoji nevěstu musel Bořivoj poslat dar jejímu otci, ta pak přijela ke svému vyvolenému (ale
nikoliv od ní) v honosném průvodu s početným služebnictvem a bojovníky. Svatba se konala na
některém z významných přemyslovských hradišť v pražské kotlině, asi na Levém Hradci, možná i na
Budči. Vyloučeno není ani slavnostní a památné místo českých kmenů - pahorek Žiži, tj. dnes prostor
3.nádvoří Pražského hradu. Ten tenkráte ještě ale přemyslovským hradištěm nebyl. Zhruba za 9 měsíců
po svatbě se Ludmile narodil prvorozený syn a dědic knížecího stolce. S pomocí Boží tak Ludmila
zajistila trvání přemyslovského rodu. První syn dostal jméno Spytihněv a po něm porodila Ludmila ještě
další syny a dcery. Legendy nás informují celkem o 6 dětech, 3 synech a 3 dcerách. Druhý syn známý
jménem byl Vratislav. Správně bychom dnes měli říkat u obou číslovku "první", ale v 9.stol. to bylo
samozřejmé. Kdy se Vratislav narodil je historicky otázka. Píše se, že v r.888, ale protože je to úmrtní
rok Bořivoje, jeho otce, narodil se minimálně o 6 roků dříve. Tomu také odpovídá průzkum kosterních
pozůstatků. Třetí syn Bořivoje a Ludmily se údajně jmenoval Boleslav a zemřel velmi mladý. O jménech
a osudech jejich dcer historie mlčí.
Bořivoj a Ludmila spolu v manželství žili celkem 13 let. Ludmila pokorně, ale aktivně prožívala
po boku svého, jistě již od seznámení milovaného muže, dobré i zlé. A my se nyní pokusíme si tuto
dobu historie našich zemí a našeho národa více přiblížit.
Jak jsme se již minule velmi stručně zmínili, od začátku 9.stol. se v oblasti toku Moravy zrodilo
knížectví, které bude později nazváno "Velká Morava". Jeho panovnická rodina, stejně jako přemyslovci
od Přemysla, se jmenuje Mojmírovci podle prvního vladaře Mojmíra. Za něho přicházelo na Moravu
křesťanství, takže již r.831 bavorský biskup Reginhar pokřtil "všechny Moravany". Od r.846 vládne
Moravě Mojmírův syn jménem Rostislav. Ten až do r.855 uznává svrchovanost (čili nadřazenost)
Východofrancké říše. Poté se ovšem proti této nadvládě vzbouřil, což vyvolalo i požadavek na změnu
křesťanských kněží. Na jeho žádost přicházejí v r.863 na Moravu solunští bratři Konstantin (později
Cyril) a Metoděj. Ti, ještě než svoji pro naše dějiny tak významnou pouť zahájili, důkladně se připravili.
Věděli, že předpokladem úspěchu je vytvoření slovanského písma! Konstantin tedy sestavil slovanskou
abecedu a ihned začal pořizovat překlad evangelií. Překládal je do jihomakedonského dialektu, který se
jen málo lišil od slovanského nářečí moravského. Před evangelia vsadil Konstantin předmluvu ve
verších, tzn. Prohlas, první báseň, která zahajuje dějiny našeho písemnictví nejen časově, nýbrž i jako
nadšený chvalozpěv na Písmo Svaté. V Proglasu je možno vidět světcovu první formulaci národní idee
v českých i slovanských dějinách. Konstantin dále, chtěje odstranit obtíže v právním řádu, sepsal pro
Moravu civilní zákoník známý pod jménem "Zákon sudnyj ljudem". Bratři se ani s tímto jistě velkým
dílem nespokojili. Zavedli totiž slovanský jazyk, tzn. jazyk, kterému rozuměl každý účastník, i do
bohoslužby! A co více, přes všechny následující obtíže, slovanskou liturgii i zřízení moravského
arcibiskupství s touto liturgií prosadili až v Římě.
V době, kdy se toto dělo a kdy bylo Bořivojovi 10 let, začala sahat moravská moc až do Čech.
V r.864 se stal panovníkem Východofrancké říše Ludvík Němec a téhož roku pokořil Rostislava na
Děvíně. Zradou synovce padl pak Rostislav do franckého zajetí, r.869 byl oslepen a bídně dožil svůj
život v žaláři. Tento povedený synoveček, který se jmenoval Svatopluk, se pak ujal vlády na Moravě v
r.871.
V době, ze které jsme si odskočili (svatba r.875), již asi Svatopluk vládl i v Čechách a on to
byl, který Bořivoje posadil na knížecí stolec. To ještě byli oba, Bořivoj i Ludmila pohané. Bořivoj, jako
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dosazené kníže v české oblasti Svatoplukovy již Velké Moravy, častěji za Svatoplukem zajížděl. V r.883
(i když musíme i zde připomenout, že jsou i jiná data prosazovaná některými historiky) při své návštěvě
u Svatopluka podivil se tento Bořivojovi, že setrvává v pohanské tmě a nepřijal dosud světlo Kristova
evangelia a není již dávno pokřtěn. Řekl mu, že bude "pánem svých pánů". To asi rozhodlo, i když
nesmíme samozřejmě soudit. Jisté je, že kníže české Bořivoj s e nechal asi přímo od arcibiskupa
Metoděje pokřtít. Zpět do Čech jej pak již provázel Svatoplukem pověřený kněz jménem Kaich. Nyní
bylo však i v chráněnství Bořivojově nutno postavit kostel, kam by se pro Slovo Boží a ostatní svátosti
uchylovali věřící, kterých z okruhu vládce jistě přibývalo. A tato svatyně skutečně vzniká! Na hradišti,
které dnes nazýváme Levý Hradec (až do 12.stol. jenom Hradec), postavili Bořivojovi nebo Svatoplukovi
stavitelé a zedníci první kamennou rotundu v Čechách a zasvětili ji sv.Klimentovi! Vzápětí zde na
Levém Hradci přijala křest i pohanka Ludmila. Jestli ji křtil Kaich či snad, jak někdo tvrdí, sám Metoděj,
se přesně neví. Ví se však velice přesně, že od této chvíle se Ludmila stala vzornou křesťankou vírou i
životem. Bořivojovi bylo 30 let, Ludmile 23 roků. Dalšími jejich osudy se budeme zabývat příště.

J. a S. Linhartovi

Seminář o globalizaci pro pedagogy ze základních škol
V rámci programu rozvojového vzdělávání pořádá humanitární organizace ADRA bezplatný seminář pro
pedagogy na základních školách věnovaný problematice GLOBALIZACE.
Seminář se bude konat v pondělí 30.3.2009 od 9:30-17:00 v Informačním centru OSN v Praze (Náměstí
Kinských 6, Praha 5).
Globalizace je nespoutaný, neřízený proces, který zasahuje do všech oblastí našich životů.
Pedagogové, jejichž úkolem je připravit mladé lidi na život v globalizované
společnosti, často čelí při výuce otázkám, které s procesem globalizace souvisejí.
Cílem našeho semináře je:
Poskytnout účastníkům - pedagogům možnost rozšíření si odborných znalostí o
problematice globalizace
Informovat o širších souvislostech globalizace a jejích dopadech na naše životy
Seznámit se s metodickými postupy (aktivitami)
Představit metodické materiály a informační zdroje, týkající se této problematiky
Poskytnout metodické materiály pro účastníky
Seminář je veden interaktivně a mimo získání odborných informací, budou mít účastníci možnost si
vyzkoušet aktivity přímo použitelné ve výuce. Seminář povedou lektorky rozvojového vzdělávání
Kateřina Čepková a Bianka Machová.
V případě Vašeho zájmu o účast na našem semináři o globalizaci, kontaktujte prosím koordinátorku
projektu Kristýnu Fialovou na tel. 739 592 954 nebo emailové adrese kristyna.fialova@adra.cz.
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Situace v Zimbabwe se stává neudržitelnou
V českých sdělovacích prostředcích se v posledních dnech neobjevuje mnoho informací o situaci v
Zimbabwe, tamější epidem ie cholery však nabývá čím dál hrozivějších rozměrů. Od loňského srpna
podlehlo v zemi choleře víc jak 3000 obyvatel a podle organizace Lékaři bez hranic se jedná o „stav
nouze obřích rozměrů, která se naprosto vymyká kontrole“.
Humanitární organizace apelují na vládu Zimbabwe, aby zrušila kvóty na počet humanitárních
pracovníků v zemi a na země celého světa, aby odhlédly od svých svárů s politickou reprezentací
Zimbabwe a podpořily snahy o likvidaci epidemie.
Zkolabovaný zdravotní systém v Zimbabwe nejen, že není schopen ošetřovat nemocné cholerou, ale
všechny nemocné; nemocnice odmítají pacienty, dochází zásoby zdravotnického materiálu a vybavení,
nemocnice a kliniky nemají dostatek personálu. Vzhledem k hyperinflaci si HIV pozitivní pacienti
nemohou dovolit cestovat pro medikamenty nebo na léčení.
ADRA v Zimbabwe – v lokalitách Old Pumula, Bulawayo, Chembambuya - pokračuje v distribuci
kanystrů, tablet na ošetření vody a desinfekčních prostředků. V Kuwadzaně, kde ADRA také pracuje,
došlo ke snížení počtu nemocných, což se připisuje osvětě provedenou nevládními organizacemi a
vládou, a dostatkem tablet na čištění vody. V lokalitách, kde se budou vrtat studny (Harare, Bulawayo a
Makoni) se čeká na stavební povolení od místních úřadů.
V Zimbabwe došlo k vytvoření postu předsedy vlády, které obsadil hlavní rival prezidenta Mugabeho,
Morgan Tsvangirai, jehož strana odmítla pro Mugabeho vítězný výsledek prezidentských voleb v březnu
2008 s odkazem na mnohá porušení jejich regulérnosti. To dává naději na větší akceschopnost vlády k
boji s cholerou a katastrofální ekonomickou situací v zemi. Zároveň je ale spojenectví obou rivalů
narušeno pokračujícím vězněním Roye Bennetta, nejblizšího spolupracovníka premiéra
Konference Víme o sobě?
Přijďte se zúčastnit 1. regionální konference na téma mimořádná událost a psychosociální pomoc.
Dne 25.března 2009 se uskuteční pod záštitou statutárního města Plzně a jejího primátora Ing. Pavla
Rodla spolu s humanitární rganizací ADRA, první regionální konference na téma psychosociální pomoci
po mimořádné události. Smyslem konference je především oslovit a propojit lidi, kteří se tímto druhem
pomoci zabývají, podpořit jejich vzájemnou komunikaci a tím přispět i k účinějším zásahům při
událostech samotných.
Bližší informace ke konferenci naleznete přímo v pozvánce zde a programu akce zde.
Nebo můžete kontaktovat koordinátora akce pana Daniela Hrdinku na emailové adresese:
daniel.hrdinka@adra.cz nebo tel:
605 254 555

NOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKCE
ANDĚL 09 - JAK SPRÁVNĚ VĚŘIT?
V sobotu 7. března od 9:30 hodin proběhne ve sboru CASD v Praze na Smíchově zcela nová
mládežnická akce s názvem Anděl 09. První ročník si klade za cíl oslovit mladé lidi z celé
Československé unie, odstartovat společně modlitební týden mládeže a zejména duchovně inspirovat
mládež ve věku 14 - 17 let.
Program sobotního dne bude velice nabitý, takže se všichni účastníci mohou těšit na dvě zcela odlišné
části. V dopolední části zažijeme bohoslužbu, jež nás netradičně seznámí s tématem letošního ročníku
modlitebního týdnu mládeže. Hlavním speakrem bude vedoucí mládeže Českého sdružení Vašek
Vondrášek. Odpolední program bude hledat odpověď na otázku, která je ústřední pro celý první ročník,
tedy - Jak správně věřit? Po řešení otázky bude společnými silami pátrat smíchovská mládež, spousta
netradičních hostů a zejména druhý letošní řečník, vedoucí evangelizace Českého sdružení, Vítek
Vurst. Večer se ponese v duchu živé křesťanské muziky a závěr se bude promítat zajímavý film.
Někteří lidé mají zato, že každý z nás má několik andělů. Buď to můžou být andělé z nebes, nebo je to
prostě člověk nám nejbližší. Akce Anděl 09 by mohla sloužit k tomu, aby si každý z účastníků našel toho
anděla, kterého zrovna potřebuje.
Přijeďte si tedy společně zahájit modlitební týden, načerpat duchovní inspiraci, podpořit nově vznikající
akci a hlavně potkat se s přáteli a možná i s se svým andělem.
Více informací naleznete na internetových stránkách - www.akceandel.cz.
Za smíchovskou mládež Martin Žalud

Kalendář akcí
Anděl 09, Praha - Od: 7.3.2009 Do: 7.3.2009
Modlitební týden mládeže - Od: 8.3.2009 Do: 15.3.2009
Oblastní setkání mládeže jižních Čech, Volyně - Od: 13.3.2009 Do: 15.3.2009
AMICUS, Brno Od: 14.3.2009 Do: 14.3.2009

Výtvarná soutěž je zahájena!
Vyhlašujeme čtvrtý ročník výtvarné soutěže pro děti od 6 do 11 let.
Letos se jmenuje Svět babiček a dědečků aneb jak se jim v něm žije. Chceme, aby
děti nakreslily, jak vnímají své příbuzné i známé, kteří mají před nimi v čase i v životních
zkušenostech pořádný náskok, a nebo jak si představují život prarodičů kdekoliv na
světě. Další povídání o tématu a životní příběhy dědy z Afriky a babičky z Čech
naleznete v letáku soutěže, který vám můžeme zaslat i poštou. Partnerem letošního
ročníku je Nakladatelství FRAUS, které věnuje těm nejlepším zajímavé ceny a navíc
odmění i školu, která bude mít mezi oceněnými nejvíce obrázků. Malujte či kreslete na
formát papíru A4 nebo A3 čímkoliv, co papír a přeprava poštou snese.
Hotový obrázek je nutno opatřit jménem autora a korespondenční adresou a zaslat poštou nejpozději do
30. dubna 2009 na adresu :ADRA, Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5.
Aktuality soutěže budou průběžně uveřejňovány na http://www.adra.cz/adra/cz/vytvarna-soutez/ .
V případě dotazů se můžete obrátit na koordinátorku soutěže Alenu Skutilovou,
tel. 257 090 641, 736 673 382, email alena.skutilova@adra.cz.

12

Kde jsi?, Havířov - Od: 14.3.2009 Do: 14.3.2009
ProfiCup, Horní Cerekev - Od: 28.3.2009 Do: 29.3.2009
Jarní filmová škola, Karolína - Od: 10.4.2009 Do: 13.4.2009
Tatra Cup, Kopřivnice - Od: 11.4.2009 Do: 12.4.2009
Havířovská nota 2009, Havířov - Od: 18.4.2009 Do: 18.4.2009
Bohoslužba mládeže severních Čech, Litoměřice - Od: 25.4.2009 Do: 25.4.2009
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Divizní kongres mládeže 2009

Modlitební týden mládeže 2009
Za to, že tato práva budete poslouchat a bedlivě je dodržovat, bude Hospodin, tvůj Bůh, zachovávat
tobě smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tvým otcům. Bude tě milovat a bude ti žehnat a rozmnoží
tě…“ Dt 7,12.13
Milí mladí lidé, milé sestry a bratři,
v týdnu od 7. do 14. března 2009 bude ve sborech Česko-Slovenské unie probíhat modlitební týden
mládeže. Letošní přednášky modlitebního týdne připravili studenti Teologického semináře na Sázavě
a napsali je se snahou, aby byly srozumitelné právě mladým lidem.
Motto přednášek modlitebního týdne mládeže je: Seznamte se: „Já Hospodin…“ Když se zamilují dva
mladí lidé, touží být neustále spolu, vidět se a sdílet se. Nemohou-li být spolu, píšou si SMS, chatují,
„mejlují“, …, využívají všechny možné způsoby, jak se co nejlépe poznat.

Motto kongresu: It´s your turn - Je řada na tobě
Více informací o programu kongresu: http://aycongress.org/
Místo konání: Německo – Mnichov – mezinárodní kongresové centrum ICM
Kdy: 5. – 9. srpna 2009
Kongresový poplatek: 120 EUR (3.360,- Kč)
Cena zahrnuje ubytování, stravu a vstup do kongresového centra.
Ubytování: Zajištěno ve školách v Mnichově. Každý si musí dovézt svou karimatku
a spacák.
(Je možnost ubytování také v hotelu, cena za osobu a noc 49,- EUR (1372,- Kč). Má-li někdo
zájem, prosím, kontaktujte nás co nejdříve, abychom vám rezervovali místo.)

Bible nám popisuje obdobně vztah Pána Boha k nám. Bohu záleží, aby se nám dal poznat a byl pro nás
srozumitelný, abychom se mohli do něj zamilovat. Chce nás zbavit strachu, že zůstaneme sami. Právě
naopak. Nesmírně touží po naší blízkosti. A celé dějiny nám ukazují, že se vrátí, aby to nebyl vztah jen
na dálku.
Jaký je Bůh? Seznamme se…
Věříme, že při čtení přednášek modlitebního týdne mládeže, při společných diskuzích a modlitbách
budeme mít další příležitost více prohloubit náš vztah s Ním. Věříme, že lépe pochopíme, jaký je
Hospodin. Věříme, že se budeme ještě více těšit na Jeho návrat.
Přednášky modlitebního týdne obdržíte přes sborové traktátníky. V sobotu 14. března na závěr
modlitebního týdne mládeže bude probíhat sbírka darů modlitebního týdne. Děkujeme za vaši štědrost
a ochotu podpořit svými dary misijní projekty mládeže v Česko–Slovenské unii Církve adventistů
sedmého dne.
Edvard Miškej
Alan Chlebek
hospodář ČSU
vedoucí odd. mládeže při ČSU

Doprava: Autobusem. Autobus bude zastavovat v Praze a Plzni. Cena za autobus a doba odjezdu
bude přihlášeným později upřesněna (cena by měla být kolem 1.000,- Kč).

Gospel Workshop 2009

Věk: 16 – 35 let
Pojištění: Každý účastník je povinen si zajistit samostatně.
Jak se přihlásit? Přihlásit se můžete u Ingrid Raszkové nejpozději do 10. 4. 2009
na e-mail: ingrid@pathfinder.cz, která vám obratem zašle číslo účtu + váš osobní var. symbol na
zaplacení zálohy 2.000,- Kč (až po zaplacení zálohy je registrace platná). Celkovou cenu
odhadujeme na cca 5.000,- Kč (závisí na aktuálním kurzu EUR).

1. – 3. května 2009
Přípravy na letošní workshop jsou v plném proudu. Workshop se letos bude konat v Praze
ve dnech 1. – 3. května
a naši vyučující budou Lars Jochimsen (Dánsko) a Colin Vassell (Velká Británie).
Program, cena, místo, ubytování, info zde:
http://www.gospeltrain.cz/index.php?ID=gospelworkshop

Kontakt: Vašek Vondrášek, mob. 775 080 809 nebo e-mail: vv@quick.cz.
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