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týdeník církve československé husitské

sekta

a člověk v náročné životní situaci

Pod pojmem sekta si většina lidí představí skupinu (často náboženských)
fanatiků vedenou despotickým krutovládcem se sebevražednými tendencemi. Ruku v ruce s tím jde názor, že
do sekty vstupují jen duševně nevyrovnaní lidé. Mnohdy ale taková sekta není spolkem nebezpečným pro
společnost a ani její členové nejsou
nesvéprávní lidé s podprůměrnou inteligencí. Jejich vstup do sekty je podmíněn mnoha různými vlivy.
Sekta byla v původním významu skupina náboženského nebo politického
charakteru, která se oddělila od již
fungující větší skupiny následkem
rozdílností v základní nauce. V dnešním sociologickém kontextu je sekta
chápána spíše jako uzavřené a elitářské hnutí s vlastními pravidly, které
splňuje tyto podmínky:
* žijící charismatický vůdce
* autoritářská struktura
* neměnná pravidla
Církev je dnes chápána jako společenství křesťanů. V širším kontextu je
církev druh náboženské organizace,
která spojuje přívržence určitého náboženství na základě společné víry.
Ernst Troeltsch vymezil základní znaky a rozdíly sekt a církví takto:
* členové sekty jsou víceméně konvertité, kdežto členství v církvi je dáno následkem evangelizace členů rodiny
* členství v sektě je exkluzivní, členství v církvi inkluzivní
* pro sektu je typický náboženský
partikularismus, pro církev naopak
universalismus
* sekta je spíše malá skupina; církev
má širokou strukturu

* v sektě je spása podmíněna morální
čistotou a askezí, kdežto v církvi je
spása podmíněna ,,Boží milostí“
* sekta zaujímá vůči společnosti spíše
nepřátelský postoj, naopak církev dbá
na přizpůsobování a kompromisy
John Hochman, profesor klinické
psychiatrie lékařské fakulty univerzity v Los Angeles, vnímá vůdce sekty
jako: ...podmanivého člověka, který se
chová a mluví velice přesvědčivě a
chce k sobě lidi připoutat… Vůdci
náboženských sekt o sobě často prohlašují, že jsou bohy nebo božími
posly na zemi. Jsou přesvědčeni o své
neomylnosti a většinou o sobě tvrdí,
že mají zvláštní nadání nebo talent
zacházet se silami, s nimiž běžní lidé
zacházet nedokáží.
Max Weber pak v rámci sociologického dělení panství rozděluje mocenskou strukturu na panství tradiční,
legální a charismatické. Takové dělení je v současné době používáno také
k popisu vývoje náboženských hnutí.
Tradiční panství odkazuje na zvyk či
tradici, legální na moc zákona, avšak
charismatické panství zvyky i zákon
popírá. Charismatické panství se odvolává na sílu charismatu a je typické
pro většinu nových náboženských
hnutí.
Podle výzkumů psychologa George
Swopa se většina lidí připojí k sektě
ze zvědavosti nebo kvůli hledání
vlastní identity. Další pak začleněním
do sekty sledují získání nezávislosti
nebo odpovědi na duchovní otázky.
Ačkoli ke vstupu do sekty mají různí
jedinci různé podněty, jedním z hlavních důvodů je vstup následkem dlouDokončení na str. 3

ZprostřeDkovat reFormaci i turistům
Českobratrská církev evangelická zahájila v květnu minulého roku projekt
„Zachování odkazu památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti“, jehož hlavním cílem je vytvoření nového produktu cestovního ruchu v oblasti církevních památek pro
naše návštěvníky i turisty ze zahraničí. Jak jsme již v Českém zápase informovali, tento projekt by měl přiblížit památky reformace od těch nejstarších až po ty současné včetně nabídky

Dopis k 70. výročí úmrtí Františka Bílka
Vážené sestry a vážení bratři,
v říjnu tohoto roku uplyne 70 let od úmrtí umělce a mystika Františka Bílka (6. 11. 1872 – 13. 10. 1941).
Bílkova tvorba vyvěrá z náboženské a duchovní inspirace. Ježíš Kristus jako Syn člověka se stal ústředním
motivem celé jeho tvorby. Jeho osobité ztvárnění ukřižovaného a vítězného Ježíše Krista je umístěno
v katedrále sv. Víta v Praze, ale nachází se i ve sborech Církve československé husitské. Bílkovo umělecké
dílo s biblickými obrazy i náměty z období české reformace obohacuje liturgický prostor řady našich sborů.
Tento umělec projevoval vřelý vztah k naší církvi a podílel se na jejím poslání a aktivitách se svou rodinou.
V časové blízkosti jeho výročí vzpomeňme ve svých náboženských obcích, zvláště tam, kde je umístěno
některé z jeho děl, ve vděčné modlitbě při bohoslužbě tohoto umělce spjatého s Církví československou
husitskou. Prosme v přímluvných modlitbách za rozvíjení daru umění a tvořivosti v naší církvi i v přítomné době. Vždyť křesťanská víra a náboženství se projevují také uměleckou tvořivostí a předáváním kulturních hodnot v nových formách. Važme si kvalitních umělců, kteří svým uměním sloužili a slouží k šíření poselství evangelia a rozvíjení trvalých duchovních hodnot.
Umělce Františka Bílka si připomeneme u příležitosti jeho výročí při bohoslužbě dne 9. října od 9 hodin
v Husově sboru v Českých Budějovicích. Tomuto sboru vtiskl jedinečný charakter souborem svých sochařských a výtvarných prací. Ve výroční den jeho úmrtí 13. října se uskuteční setkání v jeho pražské vile s ateliérem od 16 hodin a koncert duchovní hudby od 18 hodin v kostele Jana Křtitele Na Prádle v Praze na
Malé Straně. V tomto sboru působil šiřitel jeho díla bratr farář Bohuslav V. Lohniský. Dne 23. listopadu
se bude konat konference ve Sboru Gustava Adolfa Procházky v Praze - Karlíně od 10 hodin.
František Bílek je pro nás stále inspirující osobností svým hlubokým duchovním životem, originálními
mystickými vizemi, svou rozsáhlou tvořivostí a nezměrnou pílí. Všemi těmito akcemi chceme vyjádřit vděčnost Bohu za tohoto umělce, jehož dílo nás přibližuje k jeho Světlu, Pravdě a Životu.
V září L. P. 2011
Tomáš Butta
patriarcha

doprovodných služeb, tj. kulturních a
volnočasových aktivit, i zprostředkovat další služby, jako např. ubytování. Je financován z dotačního programu Evropské unie - Integrovaný operační program, z oblasti podpory
„Národní podpora cestovního ruchu“
a jeho partnerem je Ekumenická rada
církví v ČR.
Jak se doposud podařilo naplnit záměry projektu shrnula prezentace spojená s tiskovou besedou, která se
konala 21. září v mediálním centru
Orbis. Setkání se zúčastnil Joel Ruml,
synodní senior ČCE a předseda Ekumenické rady církví, koordinátorka
projektu Janka Haluková, členka týmu Monika Voženílková, Jakub Hlaváček z agentury Czech Tourism a
řada dalších hostů, kteří se podíleli na
některém z výstupů projektu. Joel
Ruml na začátku shrnul základní informace o projektu, jeho smysl i fakt,
že za prvé otevírá okno do české reformace, jež byla přelomovým zásahem do dějin i do české osobnosti
(člověk je pozván do bohoslužebného
dění) a za druhé zpřístupnil české
veřejnosti konkrétní doteky s českou
minulostí – skrze jednotlivé objekty.
Janka Haluková informovala o cílech
i způsobu realizace jímž jsou výstupy
v podobě informačních letáků obecně
o projektu i o místech, na která se
zaměřil, plakátů „TOP 15“ s nejzajímavějšími památkami z každého kraje, map farních sborů a památek ČCE
ve čtyřech jazycích, dále o zprovoznění webových stránek www.pamatkycz.eu, promočních aktivitách (veletrh
MADI travel Market 2010, Kirchentag Dresden 2011; chystá se prezentace na veletrhu v Lipsku) a vydání pěti
tisíc kusů publikace Dědictví reforma-

ce – po stopách památek reformace
v České republice, opět v českém, německém, anglickém a francouzském
jazyce. Knihu doplňuje hlavní výstup
projektu, k jehož uvedení bylo celé
středeční setkání zaměřeno - kapesní
Průvodce po stopách památek reformace v České republice, který byl vydán v červnu v nákladu deset tisíc ks.
Tento pozoruhodný atlas, který představila autorka textů Monika Voženílková, je určen zájemcům o české historické památky – zejména evangelické kostely, toleranční modlitebny i
další, bohužel doposud opomíjené
stavby stojící většinou stranou turistů.
Kniha či spíše knížečka – její formát
je skutečně kapesní, doslova a do písmene - mapuje 64 památek ze všech
krajů naší republiky a jejím obsahem
není jen charakteristika samotné stavby, ale jelikož myslí na obyčejného
turistu – jak upozornila přítomná Eva
Melmuková, také popis cesty k místu
a další tipy na výlety a zajímavosti
v okolí. Například, zavítáte-li do Třebochovic pod Orebem, zjistíte, že můžete navštívit nejen zdejší novorománský evangelický kostel, ale i muzeum betlémů přímo v místě, památník bitvy u Chlumu, zámek Opočno a
skanzen v nedalekých Krňovicích.
O koncepci „náboženské turistiky“
promluvil v závěru Jakub Hlaváček
z České centrály cestovního ruchu,
která vnímá problematiku především
z hlediska ekonomického v souladu
s vizí nabídky českého „sakrálního
bohatství“ věřícím turistům.
Závěrečná diskuse ukončila setkání,
z něhož si přítomní odnášeli Mapu
farních sborů a památek a kapesního
průvodce.
Klára Břeňová
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něco o borůvkách
Jsem ráda, když se mi v létě podaří jít alespoň jednou či dvakrát
do lesa na borůvky. Chodím se svojí maminkou do lesů v okolí
Plzně. Jsou to lesy jehličnaté a smíšené, v dosahu civilizace, tedy
nedivoké a dle mého soudu velice půvabné. takové „malé hezké
české“. těch pět šest hodin, které tam strávíme hledáním a trháním lesních plodů, to je pro mne čas úžasné relaxace a zároveň
čas Boží blízkosti. Všude je většinu dne ticho, krásná zeleň vůkol
a myšlenky mohou volně plynout. Boží duch se dotýká srdce i
mysli. Požehnaný čas.
asi máte mnozí zkušenosti s trháním borůvek, ale pro ty, kteří tu
zkušenost ještě neučinili, alespoň pár vět. Snad i pro ty ostřílené
sběrače lesních plodů budou užitečné. Důležité je, zda je vůbec
rok příznivý pro borůvky. Zkrátka někdy je jich hodně a jindy
málo, někdy jsou obrovské a jindy maličkaté. Jsou zde faktory,
které neovlivníme my. Záleží jen na Boží milosti, zda jsou ten rok
dobré přírodní podmínky. ale pokud jakžtakž rostou, pak to, zda
něco natrháme, kolik toho bude a jak budeme spokojeni, závisí
také na nás. Jako u spousty dalších věcí v životě záleží na našem
postoji, na našem očekávání, na stavu našeho srdce.
Když se při chůzi rozhlížíte shora po borůvčí kolem, jeví se často
na první pohled nanicovatě. Zkrátka vypadá to, že tam vůbec nic
nevyrostlo, ani jediná modravá kulička borůvčička. Když se však
skloníte, sednete si na bobek či kleknete a odhrnete zespodu
větvičky keříků, najednou zjistíte, jak klamavý byl pohled z výše.
Možná tam bude až přemodřeno borůvkami. Zkrátka dobré věci,
opravdu dobré, bývají někdy i dobře schované. a jejich nalezení
často vyžaduje pokorné sklonění se z výše naší slepé lidské
pýchy. K prohlédnutí potřebujeme jediné. Pohyb směrem dolů, na
bobek a na kolena. Zpět do lesa.
Jestliže jsme borůvky již objevili, můžeme začít trhat. někteří lidé
(i v mém okolí), které nemohu podezírat z lenosti, neboť jsou
úžasně pracovití a obětaví, se nechtějí do takové činnosti, jako je
trhání borůvek, vůbec pouštět. Je to dle nich „šílená piplačka“. a
mají pravdu. i ty největší oóóbrborůvky přibývají do bandasky
pomalu. Rozhodně pomaleji, než bychom si přáli. Je to zkrátka
takové vyučování trpělivosti. a tu my často příliš nemáme. nemáme trpělivost s druhými lidmi, chybí nám trpělivost při práci,
nemáme trpělivost sami se sebou a nemáme trpělivost ani v našich očekáváních vůči Bohu. Často si myslíme: „Proč už s tím, u
všech všudy, Bůh konečně něco neudělá?“ Je to stejné jako na
těch borůvkách. nelíbí se nám mít celý den ohnutá záda a pak po
celodenní námaze je mít rozbolavělá ještě dva dny, vadí nám štípání much v horkém letním dni, zajídá se nám jít z lesa po prašné vyprahlé cestě v poledním žáru atd. atd. atd.
Pokročme teď dál v našem povídání. Když už jsme našli, natrhali
a donesli šťastně svůj modrý poklad z lesa domů, nastane další
fáze té naší borůvkové anabáze. Co s nimi? My, lépe řečeno moje
maminka, obvykle část borůvek použije na koláče či knedlíky,
část dáme na mrazák a část se rozvaří na povidla. někteří jedinci (patřil k nim i můj tatínek), sice s povděkem zbaští koláče či
knedlíky s borůvkami, ale při pohledu na zavařené plody ucedí
cosi o tom, jestli to stojí za to. Jestli není jednodušší koupit borůvkovou zavařeninu v supermarketu. a mají pravdu. Je to jednodušší. ale to, co je jednoduché a „bezbolestné“, méně náročné,
nebývá obvykle to nejlepší.
a tak můžeme povídání o borůvkách uzavřít známým rčením, že
“každá sranda něco stojí“. Přeloženo do spisovna: „Každá skutečně dobrá věc něco stojí.“ a k tomu, abychom poznali a obdrželi to
pravé dobro v našich životech, potřebujeme, stejně jako při výpravě na borůvky, tři věci: pokoru, trpělivost a vděčnost.
Kamila Kopčilová
P. S. a mezi námi křesťany (tedy mezi těmi opravdu obrácenými),
to největší dobro jsme už přece našli. lépe řečeno on našel nás.

Z kazatelského plánu
16. neDěle po svatém Duchu
Hospodine, v tvé moci je všecko a nikdo ti nemůže odolat. neboť ty jsi učinil nebe a zemi i všecko podivuhodné
pod nebem. Jsi Pánem všeho.
eSteR 13,9–10
První čtení z Písma: Izajáš 5,1–7
Tužby:
2. Za toto město (vesnici), za všechny země světa, i za ty, kdo v nich podle víry
žijí, modleme se k Hospodinu.
3. Za příznivé počasí, za hojnost zemských plodů a za pokojné časy, modleme
se k Hospodinu.
Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Všemohoucí, věčný Bože, ty vždycky nasloucháš, když tě prosíme, a dáváš více,
než si přejeme. Zahrň nás hojností svého milosrdenství, odpusť nám vše, z čeho
nás obviňuje svědomí, a pro oběť svého Syna nám daruj dobro, o něž sami
nejsme hodni prosit. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova
Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Druhé čtení z Písma: Filipským 3,4b–14
Evangelium: Matouš 21,33–46
Verš k obětování: Žalm 19,15
Verš k požehnání: Pláč 3,25
Modlitba k požehnání:
Když jsi nám ve večeři Páně daroval pokrm nesmrtelnosti, prosíme tě,
Hospodine, ať s čistým srdcem přijímáme to, čeho se dotýkáme ústy. Ve jménu
Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Vhodné písně: 78, 151, 178, 199, 205

Z novoZákonních výklaDů
vyZnavačské příBěhy
petrovo vyznání u cesareje Filipovy
Pokračování z minulého čísla
Nic při něm nebylo z lesku, moci a
slávy, jež podle tradičního očekávání
v očích lidu vyznačovaly Mesiáše –
Syna Davidova. Nepůsobil v panování, moci a slávě, nýbrž v službě, ponížení a skrytosti. Jen očima víry bylo
možno viděti dále a hlouěbji.
Těma očima mohli vidět ti, které si
Ježíš sám vyvolil, kteří byli svědky
jeho života a působení, znali jeho slova a skutky, členové sboru Dvanácti.
Když se jich nyní Ježíš přímo táže, za
koho oni jej pokládají, odpovídá jejich
mluvčí, základní kámen, skála sboru,
Šimon Petr: Ty jsi Kristus, to jest Mesiáš. Poprvé zaznívá zde z lidských
úst vyznání víry v Ježíše Nazaretského jako Krista, poprvé je tu veřejně
vyslovena víra, která pak odlišovala
křesťanskou pospolitost od pospolitosti židovské.
Adolf Novotný: Biblický slovník,
Kalich 1956, heslo Cesarea Filipova,

str. 90-91 a heslo Hermon, str. 201202 – výňatek: Hermon – nejjižnější a
nejvyšší (asi 2770-2860 m) pohoří
Antilibanonu. Mohutné vrstvy sněhu
napájejí mnohé řeky a říčky, z nich
nejdůležitější pro biblický zeměpis je
Jordán, jehož jeden ze tří pramenů
vyvěrá ze západního úpatí Hermonu
ve výši 520 m nad Středozemním
mořem v krásné krajině.
František Kovář: Výklad evangelia
Markova, edice Blahoslav, sv. XIV.
Praha 1941.
Paralela k Matoušově verzi je Marek
8,27-30. Výňatky výkladu k Matoušově verzi:

K PetRoVě

PRiMátu

„Ježíš slibuje Petrovi, že mu dá klíče
království nebeského. Klíče v židovském myšlenkovém světě znamenaly
odznak správce. Není tu míněno
Petrovo klíčnictví, správcovství v nebi, nýbrž na zemi. Jde o jeho autoritu
na zemi, která bude uznávána

23
mt 16,13-20
v nebi… Petr skutečně v první církvi
přednost měl. (Viz Skutky apoštolské
a listy apoštola Pavla.) Pavel se po
svém obrácení ke křesťanství odebral
z Damašku do Jeruzaléma seznámit se
s Petrem (Ga 1,18) jako s představitelem křesťanství. Ale Petrova přednost
neznamenala jedinovládu. Týž Pavel
praví, že „uznávanými sloupy“ církve
byl Jakub, Petr a Jan (Ga 2,9) a vypravuje, že se v Antiochii postavil proti
Petrovi osobně, neboť si zasloužil
výtky (Ga 2,11). Petrovo přednostní
postavení v prvotní církvi spočívalo
nejen na faktu, že byl základním
kamenem sboru Ježíšových učedníků
za Ježíšova života, ale ještě více na
faktu, že Petrovi se prvnímu ze všech
zjevil Ježíš vzkříšený (1 K 15,5) a že
tedy především na jeho svědectví byla
založena církev. V tom smyslu a jen
v tom smyslu lze mluvit o Petrově primátu, přednostním postavení v prvotní církvi.“ (str. 203)
Pokračování příště

nad písmem

Zlo ve světě
Televize, rozhlas, noviny, internet nás
denně informují o různých trestných
činech, o násilí. Kde se to zlo v nás
lidech bere?
Často slyším: dnes je ten svět strašný,
to dříve takhle nebylo!
Ale bylo. Bible, ta stará moudrá kniha, je toho dokladem. Ve Starém zákoně teče krev proudem, dočteme se i
o bratrovraždě (Kain, Ábel), násilí
takřka na každém listě. Bůh však dává
lidem šanci. Dostali ji lidé v Sodomě,
dostáváme ji i my dnes. Přišel Mesiáš
- Boží Syn. Lidé ale dále hledali a hledají cestu k různým „výhodám“. Tak i
v Novém zákoně čteme o Jidášově
obchodu (kdy cena člověka byla
pouze 30 stříbrných), a to není ojedinělé selhání. Příběh o zlých vinařích
(Mt 21,33-46) je dalším dokladem lidské vychytralosti a špatnosti.
Ježíš trávil v Jeruzalémě poslední dny
svého života. Učil v chrámě a mezi
posluchači byli i zákoníci a farizeové.
Nepřišli proto, aby se poučili, ale sháněli důkazy proti němu. Ježíš to věděl.
Bylo to nepříjemné, ale chtěl varovat
přátele i nepřátele. Pověděl proto podobenství o zlých vinařích. Vinařství
bylo důležité a vážené povolání. Víno
bylo považováno za Boží dar – byl to
lék i součást obětních slavností.
Palestina je pozoruhodná úrodná země, ale i všudypřítomné kamení. Hospodář založil velikou vinici, vysázel
nejlepší vinné keře, proti zvěři postavil zeď (z vysbíraných kamenů), do
skály vytesal vinný sklep a lis. Postavil vysokou strážní věž, ze které bylo
možné hlídat celou vinici. Žádný zloděj se neodvážil přijít a krást. Tato vinice patřila k nejlepším v zemi. Vinař
však musel na delší čas odcestovat.
Pronajal tedy vinici skupině vinařů,
kteří se zavázali odevzdat část úrody.
Byl dobrý a úrodný rok. Hospodář na
podzim poslal několik svých dělníků,
aby podle smlouvy dohodnutou část
úrody přivezli. Se zlou se však potá-

mt 21,33-46
zali. Nájemci je přivítali ošklivými
nadávkami, zbili je a dva z nich zabili. Něco neuvěřitelného, ale stalo se!
Přesto byl hospodář trpělivý a řekl si:
Zkusím to s nimi ještě jednou. Tentokrát poslal dost početnou skupinu
svých dělníků. Když je vinaři viděli
přijíždět, vzali zbraně, které měli připravené na zloděje, a stříleli. Co na
tom, že to jsou právoplatní zástupci
hospodáře. Stříleli, až je postříleli. Jen
jednomu se povedlo utéci a pánovi
vše pověděl. Doufal, že hospodář tvrdě zakročí. Majitel vinice však trpělivost neztratil. Věřil, že i v nedobrých
nájemnících se ozve svědomí. Vše
prohovořil se synem a zlým vinařům
tak dal poslední šanci. Syn se vydal na
cestu. Vinaři, když viděli přijíždět jediného člověka a když poznali, že je to
syn hospodáře, řekli si: Tenhle, ani
jeho otec nebudou nad námi panovat!
Na co čekat, je to dědic! Tak pryč
s ním a vinice bude naše! Když přijel
až ke vchodu, vyřítili se na něho a
zabili ho.
Když Ježíš dovyprávěl tento tragický
příběh, rozhostilo se dlouhé ticho. Zeptal se tedy sám přítomných: „Když
nyní přijde pán vinice, co udělá těm
vinařům?“ Odpověděli: “Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným
vinařům, kteří budou odvádět výnos
v určený čas.“
Ano, dobře odpověděli, ale nikoho nenapadlo, že jde o Ježíšovy poslední
pozemské dny a jeho smrt na kříži.
Co celé podobenství znamená?
Hospodářem je Bůh. Vinice je vyvolený Boží lid. Co všechno mu Bůh dal!
Krásnou a úrodnou zemi, svůj zákon –
to nedostal žádný jiný lid. Boží zákon,
to byla ta zeď, která jej měla chránit
před náporem pohanství, pokušení a
nevěry. Dal i soudce a krále, kteří
vedli lid k Bohu, dal chrám se svatyní
- tam k svému lidu mluvil. To byl
podle podobenství sklep se vším potřebným zařízením. Ale co se zlého na

Boží vinici stalo! Kdo byli nájemci
Boží vinice? Byli to falešní proroci,
zlí králové, zdánlivě nábožní lidé, muži i ženy, farizeové a zákoníci. Ti všichni chtěli jako nájemci vinice na Božím
místě hospodařit a panovat.
Podobenství se však netýká jen izraelského lidu – týká se i nás!
I s naší zemí učinil Bůh velké věci.
Velice mnoho nám Bůh dal a dává dál.
Prvním reformátorem středověku byl
právě náš Mistr Jan Hus, který se snažil o nápravu církve. Po něm přišli
Čeští bratři, kteří byli první reformační církví středověku.
Malý národ, hrstka lidí uprostřed Evropy a velcí lidé, spolupracovníci na
Božím díle. Dnes však jde o odpověď
jednoho každého z nás - o úrodu našich srdcí a myslí.
Kéž dokážeme tímto světem v čase
nám určeném kráčet jako dobří a poctiví správci vinice!
Olga Líbalová
Pane,
ty nejlépe víš
co v hloubce mého srdce
dřímá
probouzí se
dere se ven
ty znáš
moji samolibost
touhu mít vrch
rozhodovat posledním slovem
Prosím
nauč mě velké moudrosti
dát všechno
čím sloužím sobě
do služby tobě
v poslušné odevzdanosti
služebníka
který trpělivě čeká
až ty jej vyzveš
aby poposedl
výše
Milan Matyáš
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F. Drtiny

(* 3. 10. 1861 hněvšín u slap, + 14. 1. 1925 praha)
“Profesor František Drtina byl
dobrý a poctivý člověk a takové je i
jeho dílo,” napsal v roce 1926 jeho
vydavatel Jan Laichter.
Jsou tři základní oblasti, jež lze rozlišit v celoživotní práci Františka Drtiny: významné filosofické dílo, pedagogické úsilí o reformy českého
školství a politickou činnost, ve které
byl vždy důsledným stoupencem
Masarykovy politiky.
Narodil se jako první syn v rodině
drobného rolníka v Hněvšíně u Slap.
Po základní škole odešel v roce 1872
do Prahy na akademické gymnázium, kde získal široké vzdělání. Kromě klasických ovládal i pět moderních evropských jazyků, jejichž znalost prohloubil i studiem klasické filologie na pražské universitě v letech
1880-86. Krátce vyučoval na gymnáziu v Praze, ale již roku 1889 po složení doktorátu z filosofie odjel na
studijní cesty (Švýcarsko, Německo,
Francie, V. Británie).
V této době se Drtinův zájem definitivně přesunul z filologie na otázky

filosofické. Proto se roku 1891 habilitoval v tomto oboru a přednášel na
filosofické fakultě. Navázal tak na
úsilí nečetné předchozí generace,
kam patřil například František Čupr
či J. Durdík. Velmi pilně pracoval i
v Jednotě filosofické a v redakci Athenaeum. Úspěšná habilitace z pedagogiky (1897) mu o rok později přinesla jmenování mimořádným profesorem filosofie a pedagogiky na Karlově universitě (v letech 1905-06 byl
zvolen děkanem Filosofické fakulty
University Karlovy).
František Drtina má velký podíl na
popularizaci vědy a v osvětě. Byl
spoluzakladatelem a redaktorem filosofického časopisu Česká mysl a časopisu Pedagogické rozhledy. Když
roku 1902 přednášel v Olomouci svůj
"humanitní program výchovný", který prosazoval kromě řady dalších
požadavků i přístup žen ke vzdělání,
převedl tak své filosofické myšlenky
do skutečného života. Nutnost všestranné výchovy k humanitním ideálům, jako je náboženská tolerance,

na opravy a údržbu
Památníku Mistra Jana Husa v Husinci
můžete přispět i vy na účet:
43-570420277 / 0100
Variabilní symbol: 9 + číslo náboženské obce

lidskost, porozumění atd. odráží jeho
filosofii "etického humanismu", navazující na dílo Chelčického, Komenského a dalších.
Jeho hlavní prací je Myšlenkový vývoj evropského lidstva (I., II., 1914,
1926), podávající nejen přehled dějin
filosofie, ale i rozbor základních otázek a problémů této vědy.
František Drtina byl i autorem části
rámcového programu realistické strany (tzv. české strany lidové) z roku
1902. Do profesionální politiky vstoupil roku 1907, kdy získal poslanecký
mandát do říšské rady za okres královéhradecký. Ten si podržel do roku
1911. V letech 1. světové války byl
zapojen do činnosti Maffie. Po Masarykově odchodu do exilu se také ujal
vedení Nové doby, jejímž byl ostatně
spoluzakladatelem. Krátce po vzniku
samostatného státu byl jmenován státním tajemníkem ministerstva školství,
kde působil do roku 1921. V tomto
roce opustil Drtina veřejný život a
vrátil se zpět k vědecké práci, která
byla přerušena těžkou chorobou, jež
ukončila jeho život roku 1925.
Navzdory tomu, že činnost Františka
Drtiny ocenil i jeho ideový odpůrce
Zdeněk Nejedlý, bylo jeho jméno i
pedagogické dílo v letech totality tabuizováno. Svůj podíl na tom jistě
měly i osudy jeho syna Prokopa Drtiny, který se věnoval politické dráze a
patřil k předním odpůrcům komunistického režimu.
(red)

sekta a člověk v náročné životní...
Dokončení ze str. 1
hodobého stresu nebo frustrace. Podle
psychologů, kteří se zabývají problematikou sekt, ke vstupu do sekty inklinují jedinci následkem těchto situací:
* potřeba ptát se a dozvědět se odpovědi
* otřesená sebedůvěra
* nejistota při řešení situací
* nejistota ohledně víry nebo osobních hodnot
Zvláště náchylní jsou pak dospívající,
kteří vstup do sekty zvažují z těchto
důvodů:
* rozvod rodičů
* smrt blízkého
* zklamání v lásce
* změna školy
* krize identity
Podle statistik je zhruba polovina členů sekt ve věku mezi 18 a 25 lety.
Stejně jako v období dospívání se
mohou v nejistotě nebo pocitu nespokojenosti se sebou samým ocitnout
jedinci, kteří prožívají tzv. krizi středního věku. Nejsou schopni čelit stupňujícím se nárokům společnosti, připadají si staří, osamělí nebo zbyteční.
Socializace je jednou ze základních
potřeb člověka a členství v sektě takovým lidem na první pohled dává
prostor k nabytí sebedůvěry a získání
pocitu začlenění.
Téma sekt a nových (náboženských)
hnutí obecně je v poslední době hojně
diskutované. Nemalý podíl na tom
mají jistě média, která do obecného

povědomí zprostředkovávají přehršel
informací; téměř vždy se však ve-řejnost dozvídá zejména o těch tragických případech – zpočátku nestranný
člověk tak rychle získává iluzi: sekta
= zlo. Nemusí tomu tak vždy nutně
být – nicméně sekty mají v současné
době spíše špatnou pověst.
Co se týče otázky člověka v těžké životní situaci a možnosti vstupu do
sekty, není to tak, že takový člověk
musí být nutně „zbaven smyslů“ nebo
„úplný blázen“. Sekty mají tendence
představovat se jako společenství, které nezištně pomůže vyřešit stávající
problémy, odpovědět na otázky bytí a
víry apod. Takový člověk pak přirozeně zvolí možnost začlenění se mezi
„přátelskou“ komunitu – podle mého
názoru je však v rámci stresových situací lepší využít služeb kvalifikovaného odborníka nebo zaměřit se na
nějakou vlastní meditaci nebo posilování osobní víry – protože motivace
jedince „vyřešit své problémy sám“
má také určitou váhu při rozhodování,
člověk často věří, že členstvím v sektě
se jeho problémy vytratí.
Myslím, že sekty skutečně využívají
momentálních duševních „slabostí“
člověka k získání nových členů; takové jednání jistě patří k mocenským
manipulacím sekt. Obecně nevidím
členství v hnutí, které není nějak extrémisticky orientované, jako nutné
negativum, ale přesto by měl být člověk primárně vázán na rodinu a blízké
přátele a především na sebe a svoje

vlastní přesvědčení místo na členství
v hnutí s politickým nebo náboženským podtextem.
Sekty využívají právě toho, co lidem
zásadně chybí. Dávají pocit:
* jistoty
* pevných hodnot
* přátelské prostředí
Nechají si však za to draze zaplatit:
* vysokými finančními částkami, často až do úplné hmotné závislosti nově
přibylého člena
* naprostou odevzdaností: psychickou, lidskou; izolují člověka od původní rodiny, od přátel, v podstatě ho
zbaví vnitřní svobody (pokud se
vzbouří, může doživotně trpět traumatem zrady, pokud ne přímo výhružkami někdejších „přátel“)
Svoje metody drží ve skrytu, odhalují
maximálně jen příští krok; co by člověka zajímalo, odsouvají, až bude
„zasvěcenější“ – nehrají tudíž otevřenou hru, ale manipulují.
Jarmila Šenková
Použitá literatura
Kay Marie Porterfieldová, O sektách,
Praha: Nakladatelství Lidové noviny
1997
Dušan Lužný, Nová náboženská hnutí, Brno: Masarykova univerzita 1997
V. P. Borovička, Sekty satanských bohů, Praha: Erika 2002
Kolektiv autorů, Nový akademický
slovník cizích slov, Praha: Academia
2006
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/
193490-sekta

vzpomínka na tGm
Tento krásný dopis s osobní vzpomínkou mi přišel po mé přednášce
v Českém centru v Bratislavě.
Jan Hradil

to kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě…
14. září 1937

Jako každé ráno odcházím po snídani do školy – vzdálené 20 minut. Je dost
sychravo a kupodivu svítí pouliční lampy…“ asi večer zapomněli zhasnout“… napadá mě jako první myšlenka. Ale po příchodu do školy se dovídáme, že světla svítí za zemřelého prezidenta Masaryka. Nálada v naší dívčí
třídě (3. ročník) je smutná, některé z nás pláčou. Byly jsme vychovávány
k lásce a úctě k TGM nenásilným laskavým slovem. Prezident byl pro nás
tatíčkem – oslavovaly se jeho narozeniny a současně i jmeniny 7. března jako
státní svátek. Pořádaly se i akademie, kde se zpívaly jeho oblíbené písně a
přednášely básničky. Již od r. 1935 jsme věděli, že se pro nemoc vzdal prezidentského úřadu, ale setkání se smrtí bylo velice bolestné. A nejen pro nás děti
– po ulicích chodili smutní i dospělí, mnozí si na znamení smutku dali černou
pásku přes rukáv. Celé město bylo zahalené do vlajek na půl žerdi a připravovalo se důstojné rozloučení. Prezidentovo tělo bylo vystavené na Hradě na
katafalku, v květech a obklopené čestnou stráží z legionářů, hradní stráže,
Sokolů a významných osobností. Pro občany bylo zorganizované poslední
rozloučení. Na tramvajové stanici Dlabačov bylo výchozí místo. Od časného
rána se tam shromažďovaly zástupy lidí, mladí, staří, z Prahy i z okolí, kteří
důstojně a s úctou šli dát poslední sbohem svému prezidentovi. Po několikahodinovém posouvání jsme se konečně setkali s květy a strážemi obklopenou
rakví. Vzpomínám na tiché dojetí davu a na slzy nejen moje.
V den pohřbu prošel smuteční průvod Prahou na Wilsonovo nádraží, odkud
byl vypravený vlak do Lán – místa posledního odpočinku TGM. Na otevřené
plošině vagonu – opět mezi květy a strážemi – jsme pohledem s maminkou
pohladily naši historii. Vlak pomalu opouštěl Prahu a lidé stále plni smutku se
rozcházeli do svých domovů. Lidé, kterým smutek hleděl z tváří, se nemuseli převlékat do uniforem a košil různých barev, jak bylo později zvykem. Byl
to smutek civilní, opravdový smutek za člověka, za člověka formátu TGM.
Všechno je zachyceno na filmech a fotografiích – moje popisování je jen
malou špetkou vzpomínek.
Přikládám ještě malý obrázek TGM, který jsme na znamení smutku nosili
v klopě kabátu. Je sice trochu zašlý časem, ale maminka ho měla po celou
dobu války připíchnutý napínáčkem za uloženým prádlem.
Dnes, s odstupem skoro tří čtvrtin století, se už těžko hledají slova, ale stále
si umím vybavit pocity, které mě zaplavily. Prožili jsme od té doby devět různých politických systémů, které nám nabízely nejrůznější „osobnosti“, ale ten
čistý dojem, který vyvolávala postava TGM, jim chyběl. Byli jsme dlouhá
léta izolováni od jakýchkoliv vzpomínek, ale 7. březen jsem nikdy bez vzpomínky neobešla.
Zůstaly nám knížky – hlavně Čapkovy „Hovory“, které nám ho vracely. Na
mě udělalo silný dojem Masarykovo vyjádření o tom, kolik trápení a bezesných nocí mu vždy připravil podpis rozsudku smrti… a byla doba, kdy to
následovníci v jeho funkci dělali jako na běžícím pásu.
V roce 1997 jsem si koupila knihu „Proč se neřekne pravda?“ sestavenou ze
zápisků dr. Schenka a seznámila se s lidskou „obyčejností“ velkého muže.
Tolik o TGM.
Věra Řežábková
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Zprávy
Smutná zpráva
Ve čtvrtek 15. září zemřel br. MUDr.
Luděk Skála, který obětavě už od
mládí sloužil naší církvi. Byl mj. i
předsedou obnoveného Akademického klubu Tábor a spoluzakladatelem Betanie. Rozloučení se konalo
21. září v Husově sboru v Brně na
Botanické.
(red)

K výročí františka Bílka
Při příležitosti 70. výročí úmrtí Františka Bílka pořádá naše církev následující akce:
* 9. října od 9 h – slavnostní bohoslužba v Husově sboru v Českých Budějovicích vedená br. patriarchou
Tomášem Buttou. Po bohoslužbě bude následovat přednáška Martina Jindry na téma František Bílek a jeho
rodina v CČS(H) a prohlídka Bílkovy
tvorby v Husově sboru
* 13. října od 16 h - prohlídka Bílkovy vily s výkladem PhDr. Hany Larvové z Galerie hl. města Prahy
* 13. října od 18 h - koncert duchovní hudby s úvodním slovem Martina
Jindry v kostele Jana Křtitele Na Prádle, v Praze 1-Malé Straně. Do programu budou zařazeny úryvky z korespondence F. Bílka a B. V. Lohniského
* 23. listopadu od 10 h - konference
„Víra a umění Františka Bílka“ ve
Sboru G. A. Procházky v Praze 8 –
Karlíně. V rámci konference zazní
přednášky na téma Umění a mystika
F. Bílka (ThDr. Tomáš Butta, ThD.),
Aktuální myšlenkové poselství doby
a tvorby F. Bílka (Prof. ThDr. Zdeněk

*

2. října 2011

Kučera), F. Bílek v historických nahrávkách Českého rozhlasu v Praze
(Mgr. Petr Wagner) a mnohé další.
(red)

Sborový den v Hosticích
K poděkování za život a dílo Jana
Mi-liče z Kroměříže (+ 1. srpna
1374 v Avignonu) a za službu Miličovy kaple se náboženská obec tradičně
sejde na sborovém dnu, který bude
zahájen bohoslužbou 9. října v 10 h.
Bohoslužbu povede Mgr. Ladislava
Svobodová, farářka v Opavě. Sborový
den, nad nímž převzal záštitu starosta
Rudy nad Moravou Oldřich Tanert,
bude od 14 h pokračovat besedou o
zkušenostech z cestování po Skandinávii. Mgr. Ladislava Svobodová povypráví o svých zkušenostech z cest
po Finsku a Vít Koutný o Norsku.
(ejh)

Zahájení na Htf uK
Slavnostní shromáždění u příležitosti
zahájení akademického roku na Husitské teologické fakultě University
Karlovy v Praze se koná v aule v hlavní budově, Pacovská 350/4, Praha 4,
v pondělí 3. října v 10.30 h.
(red)

ekumenický festival
Zahájení 11. ročníku festivalu, který
pořádá občanské sdružení Zebín, se
koná před ekumenickou kaplí na Zebíně 7. října od 15 h. V Porotním sále
jičínského zámku proběhne týž den od
20 h modlitba se zpěvy z Taizé. Hlavní
program festivalu se uskuteční v sobotu 8. října. Jeho návštěvníci prožijí řádový den s rytíři z východočeské komendy sv. Zdislavy z Lemberka - Vo-

pro Děti a mláDež
V textu (Mt 21,33-41) chybí některá slova. Dokážete je určit a napsat
do doplňovačky?
Jeden (8) vysadil vinici, (3) ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž;
potom vinici (11) vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní,
poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl (1). Ale vinaři jeho
služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího (9). Znovu poslal
jiné (4), a to více než (10), ale naložili s nimi právě tak. (7) k nim poslal
svého syna; řekl si: „Na mého syna budou mít přece (2)!“ Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou: „To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a
dědictví připadne nám!“ Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Když
nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům? Řekli mu: „Zlé bez milosti
zahubí a (5) pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět (6) v určený čas.“

(Řešení z minulého čísla: Závidíš, že jsem dobrý?)
Jana Krajčiříková
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Divadlo Mana
Divadlo MANA pořádá představení:
* 6. října - velký sál - 19.30 h. Obrázky ze starých Vršovic - inscenační
čtení o proměnách jednoho z pražských regionů očima starých kronik a
dobových záznamů. Divadelní úprava
a rež. E. Strupková. Úč. M. Kantorková a D. Frýdl. Pořad se koná v rámci Dnů Prahy 10. Vstup volný.
* 9. října Pro děti - velký sál - 17 h.
Anča a Pepík - dvě komiksové myši
opět v akci! V provedení divadla Buchty a loutky.
(red)

Večerní bohoslužby
Členy církve z Prahy i okolí zveme
k bohoslužbám o nedělích večer, které
se budou konat od počátku října. 2. října od 19 h proběhnou ve Sboru A.
Schweitzera v Praze 4-Michli, 9. října
ve stejnou dobu ve Sboru knížete Václava Na Zderaze, kde slouží pražský
biskup David Tonzar s místní farářkou
Emanuelou Blažkovou.
(dr)

Koncerty u sv. Mikuláše

o zlých vinařích

český zápas

jenského a špitálního řádu sv. Lazara
Jeruzalémského. Program zahájí v 10
h ekumenická bohoslužba v kostele
sv. Ignáce. Ve 14 h bude v Porotním
sále pokračovat řádový den diskusí na
téma: Církev, víra, služba lásky… Přivítáme královéhradeckého biskupa
Štěpána Kláska, papežského preláta a
generálního vikáře královéhradecké
diecéze Římskokatolické církve Josefa Sochu, poručíka Mgr. Jiřího Zedníčka z Českobratrské církve evangelické a další hosty. V 17 h v kostele sv.
Jakuba uslyšíte koncert varhanního
tria. Modlitba se zpěvy z Taizé uzavře
festival v Porotním sále zámku.
David Kracík

* 3. 10. - 20 hodin
Mozart, Gershwin, Dvořák
Consortium Pragense Orchestra,
Š. Heřmánková - soprán,
M. Laštovka - trubka
* 4. 10 - 17 hodin
Bach, Händel, Dvořák
Y. Škvárová - mezzosoprán,
J. Kalfus - varhany
* 5. 10. - 17 hodin
Dvořák, Bach,Vivaldi
A. Vršinská - mezzosoprán,
M. Šestáková - varhany
* 6. 10. - 17 hodin
Bach, Mozart, Telemann
V. Vlna - hoboj
F. Šťastný - čembalo, varhany
* 7. 10. - 17 hodin
Bach, Schubert, Dvořák
J. Kšica - varhany,
T. Jindra - bas
* 7. 10. - 20 hodin
Dvořák,Vivaldi, Ravel, Händel
New Prague Radio Symphony
Collegium,
M. Zvolánek- trubka
* 8. 10. - 17 hodin
Vivaldi, Schubert, Albinoni
B. Rabas - varhany,
M. Kejmar - trubka
* 8. 10. - 20 hodin
Dvořák, Vivaldi, Ravel, Händel
New Prague Radio Symphony
Collegium
M. Zvolánek - trubka
* 9. 10. - 17 hodin
Bach, Händel, Rossini
K. Valoušková - soprán,
O. Musilová - mezzosoprán,
Z. Němečková - varhany
* 9. 10. - 20 hodin
Bach, Dvořák, Gershwin
Prague Brass Ensemble,
J. Kalfus - varhany

Z ekumeny
BRitští

VěříCí oDMítli RouHaVou ReKlaMu

BBC oznámila, že britská Rada pro reklamu zakázala reklamu mobilního operátora Phones 4U jako nerespektující křesťanskou víru. Reklama zobrazuje
pomrkávajícího Ježíše, který ukazuje prstem vzhůru. Objevila se 21. dubna (na
Zelený čtvrtek). Na Radu přišlo 98 stížností: ty se vztahovaly jak na zobrazení
Krista jako komické figurky, tak na umístění reklamy právě na Velikonoce.
Podnik vysvětlil, že se všem stěžovatelům omluvil (každý stěžovatel dostal
osobní dopis) a reklamu stáhl. Velmi lituje, že působila urážlivě.
Res Claritatis

DiSKRiMinaCe KřeSťanů DefinoVána
JaKo HuManitáRní KRiZoVá SituaCe
V pondělí 12. září se v italském hlavním městě konala mezinárodní konference
s názvem "Preventing and Responding to Hate Incidents and Crimes against
Christians" (Prevence a reakce na protikřesťanské násilné incidenty a zločiny).
Na základě podnětu svého zástupce Massima Introvigneho ji pořádala
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Obdobný summit o
problematice antisemitismu se konal letos v Praze a další věnovaný diskriminaci muslimů proběhne ve Vídni.
Summitu se zúčastnilo 170 delegátů ze šestapadesáti členských zemí OBSE a
padesát nevládních organizací. Kromě zahajovacího ceremoniálu u římského
starosty na Kapitolu probíhala veškerá jednání za zavřenými dveřmi. Na konferenci, kterou zahajoval sekretář pro vztahy se státy arcibiskup Dominik
Mamberti, vystoupil dále například ruský metropolita Hilarion, nový italský
generální sekretář OBSE Lamberto Zannier, ředitel Úřadu pro demokratické
instituce a lidská práva Janez Lenarčič a zástupce italského ministra obrany
Giuseppe Cossiga. Právě italské ministerstvo obrany v čele s Francem Frattinim
se dlouhodobě věnuje problematice pronásledování křesťanů.
V úvodním projevu Mamberti připomněl, že svobodu vyznání nelze zredukovat na pouhou svobodu náboženských obřadů. Kritizoval snahu postmoderní
společnosti vyhostit náboženství do okrajové privátní sféry, zatímco náboženská svoboda podle něj zahrnuje i "právo na modlitbu, výchovu, konverzi, přínos politickému dění a plnou účast na veřejném životě společnosti". Účastníkům konference byla v této souvislosti připomenuta slova papeže Benedikta
XVI., která pronesl při příležitosti Světového dne míru: "Křesťané jsou kvůli
své víře v současné době nejpronásledovanějším uskupením." Právě tento fakt
byl podnětem k tomu, že byla vůbec poprvé na mezinárodní úrovni podána
žádost o právní definici násilných protikřesťanských činů a označení takovýchto činů za humanitární krizovou situaci.
Zatímco donedávna se většina protikřesťansky motivovaných činů odehrávala
v afrických a asijských nečlenských zemích OBSE, v současné době jejich
počet narůstá i v Evropě, Severní Americe a střední Asii. Od zesměšňování církve v některých západních médiích vede jen krátká cesta k napadání kněží, řeholníků i pouličních kazatelů, ničení kostelů a hřbitovů.
Účastníci konference si připomněli zavražděnou italskou řeholnici Lauru
Mainettiovou (1939-2000), která se stala obětí tří dívek zmanipulovaných protiřímskokatolickou propagandou na internetu. Vyslechli rovněž statistiku francouzské policie, podle níž je ve Francii obden zdevastován římskokatolický
kostel nebo hřbitov. Zdánlivá vandalská gesta stále častěji doprovázejí protiřímskokatolické slogany a nápisy. Důležitým plodem římského summitu
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě je, že se poprvé na mezinárodní úrovni upozorňuje na diskriminaci křesťanů v kontextu "křesťanského"
Západu.
RaVat

eVangeliCKá

lituRgiCKá iniCiatiVa Coena Se V naDCHáZeJíCíM SetKání ZaMěří na "KoMuniální CíRKeV"

Ve dnech 21.- 22. října proběhne na faře Českobratrské církve evangelické
v Soběhrdech další studijní setkání evangelické liturgické iniciativy Coena.
Téma nadcházejícího setkání zní: "Komuniální církev", tj. církev jako společenství.
Základní příspěvek biskupa skryté církve Jana Konzala pojedná o touze po sborovitosti v římské církvi a možných inspiracích pro církve vzešlé z reformace.
Starozákoník Petr Sláma v koreferátu s názvem "Komuniální model církve a
evangelické hledání" bude o tématu uvažovat na pozadí diskuse o krizi ČCE.
Prostor dostane také rozhovor, modlitba denních dob a závěrečná eucharistická
liturgie.
Setkání je otevřené všem zájemcům. Přihlášky přijímá David Sedláček (e-mail:
sedl.david@centrum.cz, tel.: 603 186 128).
Více informací naleznete na www.coena.cz.
Coena (z lat. Coena Domini - večeře Páně) je otevřená iniciativa členů Českobratrské církve evangelické a sympatizantů, kteří usilují o prohloubení
duchovního, liturgického a svátostného života v evangelické církvi.
www.christnet.cz
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