14. března 2009

1.
2.

Uvádí / Králová J.
Společná píseň č. 135
Sborová oznámení
Společná píseň č. 124
Přímluvná modlitba / Tolar V.
Sbírka pro potřeby sboru
Píseň pěveckého sboru

Dnes dopoledne nám Božím slovem poslouží evangelista bratr Csaba Čák, Večeři Páně vyslouží
náš kazatel Radek Jonczy. Sboroví zpěváci se sejdou v 12,15 k nácviku písní.
Odpolední shromáždění se koná poblíž Strašnického sboru v ulici Nad Olšinami 17 od 14,00 a dnes
bude kázat bratr C. Čák. Od 15,30 se ve Strašnicích koná modlitební setkání.

3.

Dnes se v 17,00 ve sboru na Smíchově uskuteční přednáška Dr. Tamary Cenkové na téma
„Příkladem v dobrém i ve zlém“.

4.

U naší sestry Marušky Králové si můžete zakoupit nové Úkoly SŠ a Advent.

5.

V neděli 15. března se koná také Unijní setkání učitelů DSŠ v Brně.

6.

Naši senioři se k pravidelné schůzce sejdou spolu se seniory Smíchovskými v neděli 15. března ve
14,30 ve sboru na Smíchově.

7.

Příští sobotu nám dopoledne i odpoledne Božím slovem poslouží náš evangelista Marek Jonczy.

8.

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.)

9.

Minulou sobotu se na sbor vybralo 11 420,- Kč a na misii 6 952,- Kč.

Čtení z bible / Haluzová H.
Modlitba / Jonczy M.
Kázání – Čák C.
Hudební ztišení / Radek & Vlasta
Obřad „Umývání nohou“
Píseň pěveckého sboru
Obřad „Večeře Páně“
Společná píseň č. 3
Áronské požehnání

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.

Vlachová Andrea
Král Josef
12:15 hod.
14:00 hod.
15:30 hod.

18. března
19. března

Vlachová Vlasta
Passerová Jana

Nácvik sborového zpěvu
Odpolední bohoslužba Strašnice, kázání – Čák C.
Modlitební chvíle, Strašnice
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22. března
24. března

„Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!“
Žalm 115,1

Milé sestry, milí bratři a přátelé,
prožili jsme další čtvrtletí a získali nové zkušenosti s naším Pánem a Spasitelem. Blíží se poslední
sobota tohoto čtvrtletí a tím také možnost vyjádřit svou vděčnost dary 13. soboty.
Výtěžek sbírky je určen na stavební projekty v Moravskoslezském sdružení. Po etapách probíhají
úpravy ve sboru Brno – Olomoucká. Připravuje se přístavba objektu sboru v Brně na Střední a plánuje
se rekonstrukce naší budovy v Opavě. Věříme, že nám Pán Bůh požehná také poslední krok k
úspěšnému zajištění vlastní modlitebny pro sbor Blansko, který je jako jeden z mála sborů na Moravě a
ve Slezsku bez vlastních prostor k bohoslužbám.
K dokončení plánovaných záměrů potřebujeme nejen Vaše modlitby, Boží vedení a pomoc, ale také
finanční prostředky. Děkujeme Vám za Vaši štědrost a ochotu při této sbírce a přejeme Boží požehnání.

Jaroslav Stejskal
hospodář Moravskoslezského sdružení

Edvard Miškej
hospodář Česko-Slovenské unie

České sdružení a Základní a mateřská církevní škola Elijáš hledají vhodného kandidáta na pozici
správce a školníka pro mateřskou školku a společenské centrum. Náplní práce bude správa a úklid
nemovitosti.
Nabízíme:
* bydlení v Praze
* platové ohodnocení a benefity dle Finančního řádu CASD
* zapojení do zajímavého misijního projektu
* spolupráci v křesťansky orientovaném kolektivu
Požadujeme:
* časovou flexibilitu
* nástup od 1. 5. 2009
* bydlení v místě mateřské školky
Své nabídky s životopisem zasílejte nejpozději do 27. 3. na adresu Českého sdružení (cs@casd.cz;
nebo: Peroutkova 57, 150 00 Praha 5 - Smíchov).

Milé sestry, milí bratři, mládeži, děti, všichni naši přátelé, zveme vás k podpoře letošní veřejné sbírky
organizace ADRA ve prospěch lidí, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Letos se sbírka uskuteční
již po osmé a to ve dnech 31. března a 1. dubna. Téma letošní sbírky je určeno větou: "Pomáhat je
radost." Věříme, že vaše účast na sbírce přinese i vám. Moc bychom si přáli, aby i ve vašem sboře jste
měli tuto akci nejen v paměti, ale aby vám Pán Bůh dal sílu k aktivnímu zapojení se do společného díla.
Věříme, že i ve vašem sboře se našli ti, kdo sbírku uskutečňují, a že tedy i vy si najdete čas, abyste
mohli v mezích svých možností sbírku podpořit. Jde nám především o vytvoření zázemí, pro ty, kteří
vyjdou do ulic, pro studenty a mladé lidi. A v čem byste mohli pomoci? Kupříkladu při přidělování
pokladniček, při evidenci, při zajištění občerstvení pro sběrače, při odebírání naplněných pokladniček.
Stojíme rovněž o vaše modlitby i o vaši ochotu sdílet se společně o radosti a starosti s těmi, kteří mají
ve vašem sboře sbírku na starosti.
Vaši podpory a chuti pracovat na společném díle si váží váš Jan Bárta
hlavní koordinátoři sbírky:
Zuzana Lhotová - z.lhotova@seznam.cz; tel: 723 903 642
Jiří Hempl - sbirky@adra.cz; tel: 257 090 643, 737 258 985
Pokud vás dané informace zaujmou a chtěli by jste se sbírky aktivně zúčastnit, přihlašte se
prosím u Tomáše Chytrého - správce sboru nebo přímo na uvedených kontaktech.

Zveme Vás na setkání zájemců o pomoc nemocným
Setkání pro všechny, kteří chtějí pomáhat a poskytovat psychickou podporu nemocným v nemocničních
zařízeních i doma, se uskuteční v sobotu 21. března od 15 hodin v kapli Thomayerovy nemocnice v
Praze-Krči. O své zkušenosti se zde s přítomnými podělí lidé z dobrovolnického centra v této nemocnici,
nemocniční kaplani a další.
„Zúčastnění se dozvědí, proč někteří lidé nacházejí radost a pocit užitečnosti v návštěvách nemocných,
jak tento kontakt ovlivňuje psychickou pohodu a uzdravování a jak se podpora jiných stává
povzbuzením i pro podpírajícího,“ uvedl organizátor akce a nemocniční kaplan Vítězslav Vurst. Akce je
podle něho určena všem, kteří chtějí, ale něvědí jak, kteří cítí, že by něco v některých chvílích měli
udělat, ale z obav, aby něco nepokazili, raději vyčkávají, i všem ostatním. "Setkáni by mělo být
inspirující, praktické i osvobozující v tom smyslu, že na to být užitečný nemusí být člověk odborníkem
nebo specialistou," doplnila další členka realizačního týmu Karin Pospíšilová.
Přihlášení na akci je možné na nemocnice.zenitweb.cz nebo na telefonu 224 251 742. Bližší informace
jsou na telefonu 731 157 473. Setkání organizuje a srdečně zve České sdružení Církve adventistů
sedmého dne, realizační tým.

Vybraní kandidáti budou pozváni do 2. kola výběrového řízení k osobnímu pohovoru.
Zdeněk Martasek
hospodář Českého sdružení
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Radomír Jonczy – 7.3.2009
VĚŘIT ZNAMENÁ „LECH LECHA“
Gn 11,1.- 5.
I. Abram syn své doby
„Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.“ Taková
slova zaslechl přímo z Hospodinových úst před cca 4000 léty Abram, potomek Šémova rodu, jehož
jménem vrcholí rodokmen uvedený v 11. kapitole knihy Genesis.
Musel to být docela šok. Hospodina neznal. Pohanské náboženství se v jeho době rozšířilo téměř
všeobecně a jeho vlivem byli žel zasaženi i vyznavači Hospodinova jména, Abramovi předkové zvaní
Šémovci. Ellen Gould White v knize „Na úsvitu dějin“ píše: „Abram vyrůstal v pohanství a v prostředí
pohanských pověr. Dokonce rodina jeho otce podlehla nakažlivým vlivům, jimiž byla obklopena a
sloužila jiným bohům, nikoli Hospodinu.“
Archeologické nálezy ukazují, že město Ur, kde se Abram narodil, i město Cháran, kam se později
s rodinou svého otce přestěhoval, byly díky rozvinutému obchodu nejen městy vysoce civilizovanými,
ale patřily k významným centrům mezopotamského náboženství. Místní obyvatelé zde uctívali měsíc a
hvězdy. Středem jejich kultu bylo měsíční božstvo Sin. Vyznavačské jméno Abramova otce Terach
(luna), je dokladem toho, že Abramovi rodiče k božstvu Sin inklinovali a jméno Sáraj (kněžka) vzbuzuje
právem u odborníků dojem, že Abramova manželka mohla patřit mezi neplodné kněžky boha Sin.
II. Povoláni Abrama
A právě v této situaci všeobecného odpadnutí Hospodin Abrama oslovuje svým slovem. Biblický text
nevysvětluje, proč si Bůh zvolil právě jej. Byl to pohan jako všichni ostatní, jako jeho otec, sourozenci,
manželka i spoluobčané. Bůh při výběru svých služebníků většinou nezohledňuje lidské výkony a
kvality. Povolává ty, kterým uděluje milost. Tu našel před potopou Noé a nyní přichází na řadu Abram.
Hospodin jej vybízí k exodu, k vyjití. Možná jste už při pročítání Bible stačili zaregistrovat, že biblická
víra je vírou exodu. Podle čeho však poznám, že mne k vyjití doopravdy povolává Bůh, že cesta, na
kterou se vydávám, doopravdy vede k Bohem stanovenému cíli?
III. Vyjít znamená lech lecha
Hebrejské „lech lecha“, který překladatelé ČEPu z hebrejského originálu přeložili termínem „odejdi“,
má řadu překladových nuancí. Každá z nich přesně vystihuje, co vše obnáší a podle čeho je
identifikovatelná cesta, na kterou člověka povolává Hospodin.
a) Odejdi (vyjdi) ze zaběhlých jistot
Lech lecha v prvé řadě znamená „odejdi“(vyjdi). Když Pán Bůh člověka povolává k vyjití, chce po
něm, aby vyšel ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce. Odchod však nutně nemusí
znamenat opuštění místa narození, nebo bydliště. Člověk povolaný Bohem nemusí opustit své milé, ani
se vydat cestou asketismu a odejít do kláštera. Důležité je, aby si udělal pořádek ve svých životních
prioritách, aby si ověřil, zda na prvním místě v jeho životě je Hospodin a jeho Slovo nebo staré, zaběhlé
jistoty.
Ježíš by k tomu všemu určitě dodal: „Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude
přidáno.“ Kdo miluje svého Boha víc, než své děti, příbuzné a přátele, jde za ním a jeho hlasem právě
s nimi. Vždyť i „Abram si na svou cestu vzal manželku Sáraj a Lota, bratra svého syna, a všecko zboží
své, kteréhož nabyli, i duše kterýchž dosáhli v Cháran.“
b) Jdi do sebe
Lech lecha však neznamená jen „vyjdi“. Znamená to také: „Jdi sám do sebe.“ Jako marnotratný syn z
Ježíšova podobenství. V životě těžce zkrachoval, skončil jako živá mrtvola mezi prasaty. V Ježíšově
příběhu však o něm čteme, že „šel do sebe“. Právě tato cesta z něj udělala nového člověka. Ne
náhodou šťastný otec zhodnotil jeho návrat slovy: „Tento můj syn byl mrtev a zase žije.“
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Na cestu do sebe se vydal i Abram. Jen díky tomu uslyšel Boží slovo, promlouvající z jeho vlastního
nitra. Šel do sebe a tak začala jeho cesta k vlastnímu znovuzrození. Byla to cesta dlouhá. Abram se
hned po svém vyjití nestal dokonalým člověkem. Každá životní zkušenost, i ta, ze které nevyšel jako
vítěz, určitě přispívala k jeho duchovnímu zrání. Jeho laskavost, vlídnost, milosrdenství a oddanost
Bohu, vyzařující z jeho příběhu, jsou toho dokladem.
c) Jdi sám
Současný vrchní britský rabi Sachs vykládá vazbu lech lecha slovy: „Jdi sám. Žij život v souladu
s vlastním přesvědčením a to i tehdy, kdyby si celý svět myslel něco jiného a považoval tě za blázna.
Být Abramovým potomkem znamená mít odvahu být jiný. V době uctívání stvoření uctívat Stvořitele.
V době otroctví se s otroctvím nesmířit. V době oslav moci vytvářet společnost, která dbá o chudé a
bezmocné. V době tmářství a nevědomosti si vážit vzdělání, jako zdroje lidské důstojnosti. V době válek
volat po míru. V době radikálního individualismu nebýt tím co mám, ale tím, oč se dělím, nebýt tím, co
nakupuji, ale tím, co rozdávám.“
d) Jdi k sobě
Rabi Raši vykládá slovní vazbu lech lecha slovy: „Jdi sám k sobě.“ Z Abramova životního příběhu
vyplývá, že se nevypravil jen sám do sebe, ale i sám k sobě. Objevil sám sebe a stal se sám sebou.
Našel kořeny svého bytí a už se nadále nebál být sám sebou. Opustil vše, co jej činilo někým jiným.
Pochopil, že jedině člověk, vědomý si své jedinečnosti, může sloužit jedinečnému Bohu.
Stavitelé Babylónu celé své životní úsilí podřídili naplnění touhy učinit sami sobě jméno, získat
vlastní identitu. Abram cestou k sobě získal velké jméno a tím i vlastní identitu. Na rozdíl od stavitelů
věže však toto jméno nezískal vlastním úsilím, ale darem od Hospodina.
e) Jdi ke svým bližním
Jiný výklad vycházející z midrašů, vnímá lech lecha jako cestu člověka k bližním. Abram připomíná
džbánek otevřené voňavky, která kolem sebe šíří libou vůni. V plné míře se na něm naplnila slova
Hospodinova zaslíbení: „Staneš se požehnáním. V tobě dojdou požehnání všechna pokolení země.“
Z pohanského sobce se zde před našima očima stává vyznavač Hospodinova jména, vědomý si toho,
že nejde jen o to požehnání mít, ale požehnáním být.
Vyjití, ke kterému nás Bůh povolává, nemusí být exodem do cizích zemí, do misijních polí, do zemí
třetího světa. Může být návratem domů mezi své, do míst, kde bydlíš a pracuješ, do vlastní rodiny, do
vlastního sboru. Moc bych si přál, abychom dnes, v době blížícího se otevření našeho společenského
centra, zaslechli Hospodinovo slovo: „Staň se požehnáním“. Vyjdi ze své pozice na okraji sboru, kde jsi
třeba už léta zabydlen, pohodlně zajištěn, a kde máš dobrý pocit z toho, že tu po tobě nikdo nic nechce,
a že se zde nemusíš nijak angažovat. Staň se aktivním křesťanem a nečekej jen pasivně na to, jak se
věci vyvinou a co vymyslí ti druzí. Vytvářej spolu s ostatními společenství lásky kolem Božího slova a ve
světě plném chamtivosti a zášti žij v nezištném, pevně stmeleném společenství sboru Kristova.“
IV. Exodus je možný jen pod Božím vedením
Vyjití ze zaběhlých jistot, vyjití do sebe, k sobě, k bližním a do samoty pro Abrama určitě nebylo
snadné. Nebyl už žádný mladík. Bylo mu 75 let, na tehdejší věkové poměry tedy byl v mém. Řeknu
vám, nebýt aktivní manželky, strávil bych dovolenou nejraději v obýváku na gauči. Abraham navíc ani
kam přesně má jít a zda tam vůbec dojde. Přesto svůj exodus zvládl. V textu dokonce čteme o tom, že
„se vydal na cestu, jakmile k němu Hospodin promluvil.“
Žádné exody inspirované Bohem nebyly, nejsou a nikdy nebudou jednoduché. Ve vlastní síle jsou
v podstatě nerealizovatelné. Abramův příběh však ukazuje, že v Boží síle realizovatelné jsou. Hospodin
vyvedl nejen Abrama. Vyvedl i jeho potomky z Egyptského otroctví. Prostřednictvím svého
jednorozeného Syna a jeho Golgotské oběti vyvedl a vždy znovu vyvádí všechny, kteří o to stojí,
z otroctví zla a hříchu. Exodus není snadný, ale určitě stojí za to. Přináší osvobození od všeho, nač byl
člověk až dosud fixován a co jej v jeho životě zotročovalo a zbavovalo svobody.
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V. Abram inspiruje k následování
Abram se před 4000 léty vydal na cestu. Spolu se svými nejbližšími dorazi až k božišti More. Zjištění,
že zaslíbená země je plná pohanů daleko tvrdšího kalibru, než byli ti v jeho rodné Mezopotamii muselo
pro něj být šokující. Snad právě proto jej Hospodin v tu chvíli okamžitě kontaktuje a a přímo v centru
Kenaanského kultu mu připomíná mu své zaslíbení. „Nehleď na to, kolik je tady pohanů. Tuto zemi dám
tvému potomstvu.“
Je pozoruhodné, že své působení v Kenaanu Abram nezačíná evangelizační kampaní, stavbou
honosných chrámů, kaplí, škol, či jiných obecně prospěšných zařízení. Staví prosté kamenné oltáře,
skromný to symbol rodinných bohoslužeb. Jejich prostřednictví dobývá pohanský svět.
Hospodin zavolal a Abram vyšel. Na stejnou cestu povolává také nás. K Abramovu duchovnímu
dědictví se dnes hlásí více než polovina z šesti miliard lidí na zemi. Ne náhodou jej apoštol Pavel i
Jakub nazývají otcem židovské i křesťanské víry. (Jak 2,21) Myslíš, že se i ty můžeš považovat za jeho
potomka? Modlím se, aby tomu tak bylo.
Amen

r e c e n z e k nové knížce Jiřího Drejnara
BOŽÍ STOPY NA CESTĚ CÍRKVE
Počátky a vývoj Církve adventistů sedmého dne v Čechách
Útlá knížka o 115 stránkách mapuje poprvé stodvacetiletou historii církve v naší zemi.
Křesťané ve své adventní naději obracejí svůj pohled vpřed, k příchodu Ježíše Krista. Přitom se může
stát, že při pohledu zaměřeném do budoucna ztrácejí vědomí návaznosti na minulost. Zapomínají, že
převzali dědictví, které jim zanechali ti, co prošlapali cestu, po níž dnes jdou.
Je užitečné a moudré se občas zastavit a pohlédnout zpět, protože pohled do minulosti bývá vždycky
poučný a inspirující. Na vzestupech a pádech se učíme. Publikace seznamuje čtenáře s počátky Církve
adventistů sedmého dne až do konce sedmdesátých let minulého století. Nejprve ukazuje na kořeny, ze
kterých vyrostla církev ve světě a naznačuje, na ci bylo možné navazovat
v českých dějinách. Dále už se čtenář setkává s desítkami kazatelů i prostých
věřících, jejichž jména se nesmazatelně zapsala do historie českého adventismu
a která by bylo dobré uchovat v paměti.
Popisované události dokresluje více než 60 fotografií, reprodukcí dokumentů a
autentických přepisů různých archivních materiálů. Kapitoly jsou doplněny
několika desítkami nezbytných informací o zmíněných osobách a na konci knihy
je k dispozici jmenný a věcný index více než 250 hesel, který usnadňuje orientaci
v dané tématice.
Celým svým obsahem kniha ukazuje, že Bůh své dílo nikdy neopustil a že
minulost je pro nás výzvou, abychom s ní konfrontovali své současné postoje,
které reflektují podmínky naprosté svobody.
-jp-
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6.část - První krize a vražda sv.Ludmily
V minulém povídání o našich dávných dějinách jsme doputovali ke krizovému roku 921 a to k
úmrtí mladšího syna Bořivoje a Ludmily - Vratislava, toho jména v našich dějinách I. Stalo se tak
třináctého dne měsíce února. Vratislavovi bylo 40 roků a vládl necelých 6 let. Jeho děti (kněžicové) byly
jako možní nástupci knížecího stolce ještě nezletilé, neboť Václavovi bylo 14 let a Boleslavovi necelých
6 let. Byly tady dvě kněžny vdovy, kněžna matka a kněžna manželka.Tedy, jak již víme, Ludmila, které
bylo 61 roků a Drahomíra, které bylo okolo 31 let; byla tedy, což je logické o generaci mladší. Obě si
dělaly nárok na vedení země do doby dospělosti staršího syna Vratislava, kterým byl Václav.
Nyní se trochu vrátíme. I kroky zpět tokem časů jsou důležité
a mnohdy prospěšné. Vrátíme se do doby, kdy ještě vládne Spytihněv,
ale jeho mladší bratr Vratislav již má prvního syna. Je to rok 907. To je,
jak víme z minula, již dva roky dobudována na hradišti Budči rotunda
zasvěcená sv.Petrovi. Při této rotundě je založena první (alespoň dnes
známá) škola. Samozřejmě, že církevní! Děti se zde učí psát, číst,
seznamují se s Písmem svatým a možná i jinými k časnému životu
potřebnými znalostmi. Tato informace je podložena archeologickými
nálezy kovových či kostěných písátek, tzv. stilů, které měly na jednom
konci špičku a na druhém plošku. Psalo se jimi na destičky s vrstvou
vosku a nápisy se daly smazat obráceným stilem. Proč se o tom
musíme nyní zmínit? Jistě již tušíte. Ano, do této školy na Budeč
odchází mladý kněžic Václav a zde pod vedením kněze Učena a pod
láskyplným, ale jistě i přísným dohledem babičky Ludmily, začíná svoji "školní docházku". Též on se zde
učí psát a číst; nejdříve staroslověnsky, poté i latinsky. Seznamuje se s žalmy a později s ostatními
částmi Písma, zejména evangeliem. Tak jako snad i kdysi v době své úplné útlosti na Tetíně, tak
minimálně od r.915, kdy se jeho otec stává knížetem, zde na Budči získává budoucí kníže české Václav
svoje velmi dobré vzdělání. Někde zde se asi seznamuje i se svým budoucím poddaným, ale jinak
přítelem na život a na smrt, který má jméno Podiven. Byl asi o 7 let starší než Václav a podle jeho
popisu v Kristiánově legendě již z doby knížete Václava musel mít při nejmenším stejné vzdělání a
znalosti Bible. Ten je samozřejmě v r. 921 již plně zletilý a stojí pevně při Václavovi.
Tím jsme ukončili odskok a vracíme se do r.921. Stařešinové rozhodli takto : Ludmila se bude
starat o chlapce, Drahomíra o vládu v zemi - čili říkejme o vládu regentskou. Proč takto rozhodli? Úplně
přesně se to dodnes neví a asi už nikdy vědět nebude. Víme, že v létě téhož roku se bavorský král
Arnulf poddal saskému Jindřichovi I. - Ptáčníkovi a tím vznikl jistě pro vedení českého knížectví důležitý
úkol - jak se s tím vypořádat a přitom neztratit samostatnost země a vládu nad ní. V té době totiž
Sasové trvale útočí na slovanské kmeny na severu od naší země. A z těchto kmenů jsou přeci i obě
naše vládkyně! Jisté je jediné to, že Drahomíře se rozhodnutí stařešinů nelíbilo
a tak proti Ludmile použila svoji poručenskou moc. Ludmila, která se s dětmi
vrátila z Budče na Pražský hrad, musela i se svými lidmi odejet (asi spíše
uprchnout) na svoje hradiště Tetín. To se stalo koncem léta, stále v r.921. Děti
teď měla matka - Drahomíra. Proč se však přes to vše rozhodla svoji tchýni
odstranit a to způsobem pro křesťana zcela nepřijatelným, jako je vražda, to
vědí sice legendy, ale my se skutečné důvody nikdy nedozvíme.
Přesto se to stalo! V pátek 15.září 921 přijel na Tetín oddíl bojovníků z družiny kněžny Drahomíry, v
jehož čele byli Tunna a Gommon. Protože byli vyslanci "panovnice", byli vpuštěni do hradiště. Ludmila,
vedená Duchem svatým, pochopila nebezpečí, dala zavřít bránu vnitřního dvorce a požádala kněze
Pavla, který s ní odjel na Tetín, aby sloužil bohoslužbu. Přijala Tělo a Krev Páně a zpívala žalmy. Těsně
před půlnocí násilníci vylomili vrata dvorce i dveře obydlí Ludmilina. Přesto, že na ně Ludmila hezky
promluvila a dokonce je nazvala bratry(!), vrhli se na ni, strhli ji z lože, ale prý jí dovolili poslední
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modlitbu a poté ji zardousili jejím vlastním vdovským závojem. Bylo dokonáno. Tak skončila svůj časný
život první kněžna Čechů známá jménem (když s prominutím nepočítáme kněžnu Libuši).
Co by tomu asi řekl Bořivoj? Drahomíra měla volné ruce, byla jedinou panovnicí země a
mohla rozhodovat o její další cestě. Ne však na dlouho. Někdy mezi léty 922-923 dovršil Václav svá léta
a byl stařešiny uveden na stolec knížat českých. Usedl naň člověk na svou dobu (jsme v I. čtvrtině
10.stol.) velice vzdělaný. Jak již jsme si řekli, uměl číst, psát a to staroslověnsky, německy, latinsky a
také asi částečně řecky. I z hlediska duchovního to byl "ten jediný správný", vždyť už v roce 915 mu
otec, tehdy "čerstvý kníže", nechal od veronského biskupa Notheria II. přistřihnout vlasy, čili postřižiny,
které jej odevzdaly jako prvorozeného Bohu a legitimovaly současně jeho nárok na stolec vladaře. A tím
se nyní Václav stal! To ještě nevěděl, že jím pro tento "svůj národ" zůstane navždy až do chvíle, kdy se
Ježíš Kristus vrátí pro své věrné.
J. a S. Linhartovi

Velikonoční sbírka organizace ADRA:
Spojuje nás radost z pomáhání druhým
Již poosmé se může česká veřejnost podílet na Velikonoční sbírce organizace ADRA.
Každoroční sbírka se letos bude konat 31. března a 1. dubna pod heslem „Pomáhat je
radost“.
Výtěžek sbírky bývá vždy rovnoměrně rozdělen mezi tři typy pomoci, které se ADRA
věnuje. Třetina peněz je určena pro dlouhodobé rozvojové projekty v zahraničí, třetina
pro humanitární pomoc při mimořádných událostech a třetina bude použita na projekty
realizované v jednotlivých regionech České republiky. Záštitu nad jednotlivými oblastmi letos převzala
trojice známých tváří – projekty domácí zaštítí herečka Táňa Fischerová, projekty rozvojové
moderátorka Lejla Abbásová a projekty humanitární vzal pod svůj patronát herec Miroslav Táborský.
Všichni tři se sešli, aby podpořili myšlenku, která letošní ročník sbírky provází: každý žijeme svůj vlastní
život, ale spojuje nás radost z pomáhání druhým.
Sbírka probíhá ve více než sto místech v Čechách i na Moravě. Jsou mezi nimi velká
statisícová města (Praha, Ostrava, Brno či České Budějovice) i menší obce (Napajedla, Rovensko pod
Troskami apod.). Peníze na sbírku vybírají studenti základních a středních škol, s nimiž ADRA
spolupracuje. Každý student má tričko ADRA a je označen jmenovkou, na jejímž rubu je kontakt na
organizátora sbírky pro danou oblast. Studenti chodí po dvojicích, přičemž každá dvojice má na starosti
jednu zapečetěnou kasičku. Dárce, který podpoří uvedené projekty minimální částkou 30 Kč, obdrží
symbolický dárek i od Adry – letos to jsou magnetky se symbolem úsměvu.
Velikonoční sbírka představuje pro Adru významný zdroj prostředků, který je často nezbytný
pro realizaci některých projektů. Pomoc drobných dárců je důležitá například pro rozvojový projekt
rekonstrukce nemocnice v obci Itibo v jihovýchodní Keni – zařízení Adry zde slouží pro 200 000 lidí
z širokého okolí. Z humanitárních projektů pomohly v poslední peníze dárců uskutečnit třeba okamžitou
pomoc uprchlíkům, vyhnaným ze svých domovů během války mezi Gruzií a Ruskem. Mezi domácí
projekty, jež podpoří prostředky z Velikonoční sbírky, patří například provoz azylových domů, hospicové
péče nebo dobrovolnických center působících po celé České republice, ze kterých vycházejí stovky
dobrovolníků do různých zařízení, aby pomáhali těm, kteří to potřebují – ať už seniorům, zdravotně
postiženým či sociálně slabým.
„Pomáhání může působit radost obdarovanému i dárci,“ popisuje ředitel Jan Bárta poselství organizace
ADRA i její Velikonoční sbírky.

"Informace, podrobnosti a nová pravidla v předchozím Zpravodaji"
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