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Bez Ducha svatého…
Jak se velikonoční událost, která se stala 
jednou provždy, stane skutečností i pro nás? 
Právě prostřednictvím Ducha svatého.

Vždyť skrze něho je nám Bůh přítomen.
Bez něho je Bůh vzdálený,
Kristus zůstává v minulosti,
evangelium je mrtvou literou,
Církev pouhou institucí.
Autorita se stane nástrojem k ovládání lidí,
misie pouhou propagandou,
liturgie vzpomínkovým rituálem
a z křesťanství nám zbyde 
zotročující morálka.

Dnes už slavný výrok zazněl r. 1968 ve švédské Uppsale 
z úst syrského metropolity, který se stal později pravoslavným 
patriarchou Antiochie a přijal jméno Ignatios IV.
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obsah editorial

Máte někdy pocit,
že se modlíte do zdi?

Stal se mi jednou v neděli takový záži-
tek, ale popořadě…
Možná to znáte. Někdy mám pocit, že 
mou modlitbu nikdo neslyší, že se mod-
lím do zdi. Ale protože jsem už holt 
všechno vsadil na Pána, tak k němu 
stále volám. Posilou je mi i žalm 22., 

modlitba jednoho dávného bratra ve víře. 
A nyní k mému zážitku. Jednou jsem tak v neděli po při-
jímání opět směřoval své modlitby jakoby „do zdi“. Všiml 
jsem si při tom jedné mladé rodinky, kterou v kostele pra-
videlně vídám. Mají pár čiperných capartů a líbí se mi, jak 
to celkově vedou. Ale blíž se neznáme. Přesto jsem „pocí-
til“, jakoby mi Bůh položil na srdce se za ně pomodlit. 
A proč ne, říkám si: pokud mě Bůh slyší, mohu jim prospět, 
a pokud ne, neublížím. Ani té zdi... S těmito pochybnostmi 
jsem tedy v srdci Bohu předkládal své přímluvy a prosby 
i za tuto rodinku. Aby jim Bůh dal růst, aby je chránil ve 
chvílích radosti, ale i temnoty. Aby je uchránil toho, čím 
prochází mnoho rodin: zbytečných zranění, křivd, neod-
puštění, zášti, zmatku, vyčerpanosti, žárlivosti…
A pak se stalo něco, co se mi ještě nikdy nestalo. Jeden 
z těch capartů vyběhl z lavice, kde seděl, proběhl kostelem 
dozadu, až ke mně. Usmál se na mě, podal mi ruku a pak 
zas odběhl zpátky ke svým rodičům. Opravdu zvláštní… 
Ale napadlo mě: náhoda.
Nějakou dobu poté jsem slyšel citovat větu jednoho pra-
voslavného mnicha: „Nevím, jak funguje přímluvná mod-
litba. Ale vím, že když se nemodlím, nedějí se tolik náhody.“

Ignác Mucha
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• Jak a kdy asi začal tvůj život z víry?

Na pondělí velikonoční roku 1983 v jede-
náct hodin dopoledne. Tehdy přišel do Plzně 
nový kaplan, P. Václav Chroust. Už při sla-
vení velikonočních liturgií mi padl do oka. 
V pondělí jsem za ním přišel a u kafe v jeho 
kaplance jsem mu vyklopil celý svůj život. 
Svá hledání, útěky, nejistoty, průšvihy. I to, 
co jsem ještě nikdy nikomu neřekl. A on 
na to: „Tak já ti dám rozhřešení, jo?“ Já na 
to: „A to se takhle může?“ Vašek: „A proč 
ne? Vždyť to, co jsi říkal, je úplná generální 
zpověď!“ Protože jsem do té doby zažil jen 
zpověď jako vysypání pár předem připra-
vených hříchů do tmy skříňové zpovědnice, 
souhlasil jsem, ale zdráhavě. Vím už jen, 
že se za mně Vašek modlil vlastními slovy 
(to jsem to té doby také nezažil), vyslovil 

slova rozhřešení a ještě jsme si chvilku poví-
dali, ani nevím o čem. To hlavní ve mně 
ale zůstalo: Zkušenost bezpodmínečného 
Božího přijetí, odpuštění a důvěry, kterou 
do mě, zmateného osmnáctiletého fracka, 
Bůh natrvalo vkládá. 

• Jak jsi objevoval své povolání?

Ve dnech, které následovaly, se začaly 
narovnávat některé mé zamotané vztahy, 
začaly se uzdravovat některé mé zlozvyky 
a strachy. A přišla touha sloužit druhým 
tak, jako mně posloužil Václav. S naroze-
ním mého osobního života z víry se tak 
začalo rodit i mé povolání ke kněžství. Aniž 
bych o tom kdykoli před tím přemýšlel, za 
týden jsem za Vaškem přišel s tím, že chci 
vstoupit do kněžského semináře. Naštěstí 
toto vpravdě „charismatické“ povolání 
nenašlo u pánů z StB dostatečné pocho-
pení a do semináře jsem byl „připuštěn“ 
až po pěti letech, kdy byla v plném proudu 
perestrojka. Ale vůbec si nestěžuji, protože 
těch pět let bylo skvělým časem dozrávání, 

Výslech
o životě

P. Petr Hruška, nar. 1965 v Plzni. 
Teologii studoval v Litoměřicích 
a v Praze, rok pobýval ve Společenství 
Blahoslavenství v Rees. Jako kněz sloužil 
v Klatovech a v Chodově, poté odešel na 
studia pastoračního vedení a spirituality 
do  ir  ské  ho Dublinu. Doktorát z praktické 
teologie obhájil na KTF UK v Praze, nyní 
už dvanáct let působí jako farář v Chebu.

S T e J N é  O T á Z K y
P r O  r ů Z N é  l I D I
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zamilovávání a odmilovávání se, poznávání 
křesťanských rodin a malých společenství, 
včetně společenství Charismatické obnovy. 
Když se k tomu pak přidalo dalších šest let 
semináře včetně ročního přerušení, měl 
jsem do svého konečného „tady jsem“ dost 
času na to, abych objevil, že mé povolání 
není jenom onen dar bezpodmínečné Boží 
lásky, ale také moje věrnost v zůstávání 
v ní. Tohle poznání se pak hodně odrazilo 
v semináři „Povolání a věrnost“, který jsme 
během studií dali dohromady s Michaelem 
Špilarem pro skupinu studentů. 

• Ovlivnil někdo podstatně tvé hledání? 

Až ve světle svého zralejšího osobního 
vztahu s Ježíšem jsem si později uvědo-
mil, jak moc jsem byl formován vírou mých 
rodičů. Táta mě inspiroval svojí vírou zro-
zenou během desetiletého komunistického 
kriminálu, tudíž vírou protrpěnou, stateč-
nou a vyznavačskou. V maminčině víře pro-
sté šumavské ženy jsem zas mohl zakusit při-
jetí, něžnost a bezpodmínečnost. O P. Václavu 
Chroustovi jsem se již zmínil. Kromě počá-
teční iniciace mi zprostředkoval i dlouho-
leté duchovní vedení a otevřel mi dveře do 
malého společenství, které tehdy v Plzni vedli 
Alenka a Pavel Poláčkovi a Majka a Tomáš 
lachmanovi. Později mě také začal brát 
s sebou na setkání s ludvíkem Kolkem z Brna 
a dalšími tehdejšími „tahouny“ Obnovy 
v Kostelci a Brodu nad Dyjí. Tam s námi poz-
ději začal jezdit Aleš Opatrný, který mě přímo 
infikoval svojí láskou k Písmu: léta mě pak 
duchovně, pastoračně i teologicky doprová-
zel. Tam jsem také párkrát potkal Vojtěcha 
Kodeta, který mi v jedné krizi účinně poslou-
žil modlitbou za vnitřní uzdravení.
Velkou inspirací mi byl roční pobyt ve 
Společenství Blahoslavenství v německém 
rees, kde jsem objevil židovské kořeny naší 
víry a přičichl ke karmelitánské spiritualitě 
a k liturgii křesťanského Východu. 

•  Je pro tebe zvláště důležitá nějaká pasáž 
z Bible? Jaká a proč?

V klíčových obdobích mého života se mi vra-
cívá Ježíšův rozhovor se Šimonem Petrem po 
zázračném rybolovu u Tiberiadského jezera 
(Jan 21,15-22), zvláště pak první a poslední 
věta celého příběhu: „Šimone, synu Janův, 
miluješ mne více než tito / tyto zde?“ (v. 15) 
„To není tvá starost. Ty mě následuj!“ (v. 22). 
Jako by tyto dvě věty trvale rámovaly mé 
osobní povolání jménem a výzvu k následo-
vání Krista i tam, kam se mi nechce.

•  Máš nějakého oblíbence v dějinách 
církve? 

Pro cestu do hloubky mě inspiruje především 
sv. Jan od Kříže, pro cestu do šířky sv. Ignác 
z loyoly a pro cestu k vděčnosti a radosti 
sv. Cuthbert. A smím-li zmínit i současníky, 
pak pro cestu dnešní církví je mojí inspirací 
a radostí papež František. 

•  Máš nějaké téma, které prochází Tvým 
životem a službou jako červená nit?

Je pro mě zásadní zkušenost s trojjediným 
Bohem, bezpodmínečně až k smrti věrným 
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a zároveň vášnivě a životodárně něžným. 
Pro mou službu jsou dalšími klíčovými 
tématy pastorační rozlišování, vztah dia-
konie lásky a politické diakonie, vzájemná 
odkázanost struktur a života uvnitř církve 
a prorocký rozměr života a služby církve ve 
společnosti. 

• Jak a kde si nejlépe odpočineš? 

Jako typický „přeučený“ introvert si nejlépe 
odpočinu o samotě či s několika málo přá-
teli, ať už zalezlý ve své jeskyni, při dlou-
hém běhu, toulkách přírodou, nebo při hle-
dání kešek.

•  Jaká knížka tě v poslední době oslovila 
a proč?

Teď v lednu jsem konečně dočetl další 
ze série exegetických výkladů Norberta 
Baumerta Der Weg des Trauens (Cesta 
věrné důvěry: Překlad a výklad Pavlových 
listů Galaťanům a Filipanům) a byl jsem 

tím hodně potěšen. Jestliže Baumertovy 
výklady prvního listu Korinťanům mně ote-
vřely úplně nové obzory v oblasti manželství 
a celibátu, pak jeho výklad listu Galaťanům 
mně dal novou perspektivu v otázce chá-
pání Pavlova centrálního pojmu „pistis“, 
který je běžně překládán jako víra v Boha 
či důvěra vůči Bohu. V Baumertově inter-
pretaci však jde primárně o „pistis“ jakožto 
věrnou, odevzdávající se důvěru (Trauen), 
chápanou jako Boží dar člověku, ze kterého 
tato do něj vložená Boží důvěra touží jakoby 
sekundárně „vytáhnout“ i jeho vlastní „pis-
tis“, tedy věrnou, odevzdávající se důvěru 
(Trauen) vůči Bohu. 
Z duchovní literatury mě před časem 
nadchla kniha Hledání Boha (Anthony de 
Mello, SJ), nádherný komentář k Ignácovým 
exerciciím. Kdybych si něco takového pře-
četl před dvaceti lety, možná bych byl dnes 
jezuitou! Z odpočinkové literatury mě pak 
nedávno velmi potěšil eric-emmanuel 
Schmitt svojí sbírkou osmi povídek Všechno, 
co potřebuješ ke štěstí. 

• Jaký film tě poslední dobou zaujal?

Když pominu své „trvalky“, ke kterým se pří-
ležitostně s přáteli vracím, jako jsou Stalker 
Andreje Tarkovského, Návrat Andreje 
Zvjaginceva, či Magnolia Paula T. Andersona, 
velmi mě před časem potěšil film Schmitke 
debutujícího režiséra Štěpána Altrichtera 
se syrovými Krušnými horami, neopravitel-
nou větrnou elektrárnou, nepolapitelným 
Medvědím mužem a především pozváním 
na cestu nového nalezení sama sebe. 

• Jakou rád posloucháš hudbu?

Nejsem nijak vyhraněný posluchač, vlastně 
ani poslech hudby nijak cíleně nevyhledá-
vám. Naposledy jsem si ovšem moc hezky 
užil Západočeský symfonický orchestr 
Mariánské lázně při benefičním koncertu 
pro náš mobilní hospic.
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•  Co tě v životě těší, a co tě dlouhodoběji 
trápí? 

Těší mě, když se mi po nějakých padesáti 
minutách klopotného běhu podaří v sobě 
nalézt skrytou energii na dalších padesát 
minut, které si pak skvěle užívám. Stejně 
tak když jsem se po padesátce začal velmi 
nesměle, ale zároveň velmi konkrétně dotý-
kat naděje, že to těch dalších padesát let 
bude ještě fakt skvělá jízda. Pak mě také 
těší, že se nám ve farnosti před rokem 
podařilo rozběhnout každoměsíční večery 
chval a že se tyto večery postupně staly 
již poměrně zralým prostorem společné 
chvály, díkůvzdání a praktického vyučo-
vání. A nakonec mi dělá velkou radost již 
zmíněný papež František, jeho styl služby 
i jeho dosavadní spisy. 
Dlouhodoběji mě trápí situa  ce v naší české 
církvi, která je, zdá se mi, jako celek čím dál 
tím rozpolcenější a čím dál tím méně věro-
hodná pro širší společnost. 

• Co bylo ve tvém životě dosud nejtěžší?

Vybavují se mi tři velmi těžká krizová ob -
dobí, která do mého života zároveň přinesla 
(a vlastně stále ještě přinášejí) velká požeh-
nání: zápas o obnovení důvěry v mé vlastní 
povolání, zápas o obnovení důvěry ve smysl 
biskupské služby a zápas o obnovení důvěry 
v bratrské společenství uvnitř diecézního 
presbyteria. 

•  Co tě přitáhlo k Charismatické obnově 
a co tam nacházíš?

Zpočátku mě oslovovaly osobní důvěryplné 
vztahy a spontánní modlitby v malém spole-
čenství. Dnes v Obnově nacházím neodbytné 
volání k návratu ke své „první lásce“. S vel-
kým užitkem jsem si před časem ve farnosti 
zase po mnoha letech užil čistokrevného 
„Sieverse“ – trvalou výzvu k důvěře v půso-
bení darů Ducha (předloni jsme ve farnosti 

prožili seminář pro odkrývání darů Ducha). 
A praktické povzbuzení na cestě k hlubší jed-
notě přes hranice církví: Vloni nám např. při 
modlitbě za vylití Ducha svatého hudbou 
a modlitbou sloužili bratři a sestry z cheb-
ského Křesťanského společenství. 

• Jaká vidíš v Obnově úskalí?

Ze své chebské „jeskyně“ nemám příliš pře-
hled po Obnově u nás v celé její rozmani-
tosti, takže se mi na tuto otázku odpovídá 
obtížně. Obecně bych si snad z vlastní praxe 
mohl dovolit varovat před úskalím přizpů-
sobit základní seminář Obnovy příliš širo-
kému „publiku“ (riziko rozmělnění nároků 
výzvy k učednictví a závaznému společen-
ství, tj. riziko ztráty hloubky). Stejně tak  
před úskalím uzavření společenství Obnovy 
do příliš úzkého „charismatického“ světa 
(riziko odtržení se od běžného všedního 
života farností, rodin a širší společnosti, tj. 
riziko ztráty šířky). 

•  Prošel sis v Obnově něčím, co bys dnes 
viděl a dělal jinak?

Asi bych více, intenzivněji a konkrétněji děko-
val těm, kteří mi kdy na mé cestě pomohli, 
popostrčili mě či doprovázeli. Často jsem 
jejich službu bral jako samozřejmost, jako 
„dar Ducha“, za nejž je třeba děkovat přede-
vším Bohu, ne už tolik lidem. 

•  Měl bys chuť změnit některé ze svých váž-
nějších rozhodnutí, když se díváš zpátky?

Z dnešního pohledu bych asi více udržoval 
některé vztahy, které pro mě byly nosné, 
a to třeba i na dálku, skrze občasný písemný 
či online kontakt. Komunita farnosti, kde 
právě jsem, je pro mě sice základním 
duchovním domovem, ale bez větší šířky 
a rozmanitosti kontaktů člověk brzy smě-
řuje k zakrnění. Jsem proto vděčný za těch 
pár přátelství, která vydržela i mé poměrně 
dlouhé „zalezení si do jeskyně“. 



„Drazí přátelé a rodino, nečekal jsem, že tohle 
budu někdy oznamovat, ale Bůh mě ve své 
nekonečné a svrchované moudrosti vybral, 
abych byl přetaven, a tak se modlím, aby byl 
skrze mé tělo a ducha oslaven.“
Těmito slovy začíná facebookový status 
Nabeela Qureshi z 30. srpna 2016. Americký 
baptista pákistánského původu v něm ozna-
muje svým přátelům, že mu byla diagnosti-
kována rakovina žaludku v pokročilém stá-
diu. „Nicméně budeme usilovat o uzdravení, 
jak vyléčením, tak zázrakem, spoléhajíc se 
na Boha a na skutečnost, že On je schopen 
udělat nezměrně víc, než o co prosíme nebo 
si představujeme.“ Nabeelův životní příběh 
plný zvratů však začal mnohem dříve, než 
do jeho života zasáhla vážná nemoc.

V roce 1983 se narodil do pákistánské rodiny 
žijící v USA, která patřila k praktikujícím čle-
nům islámské skupiny Ahmadiya. Vyrůstal 
jako oddaný muslim a při svém univerzit-
ním studiu islámské apologetiky se spřáte-
lil s mladým křesťanem, Davidem Woodem. 
S ním začal roky trvající diskuzi o křesťan-
ství a islámu, která vyústila v jeho konverzi 
ke křesťanství. Svou cestu popsal v knize 
Hledal jsem Alláha, našel Ježíše (česky 
nakl. rosa, 2017). Přednášel studentům na 
více než 100 světových univerzitách, oženil 
se, narodila se mu dcera a jeho život byl pří-
kladem požehnané křesťanské služby.
Poté, co se dozvěděl o své nemoci, začal 
natáčet blogy, které umisťoval na youtube.

com a začal s internetovým světem sdílet 
svůj příběh zápasu s nemocí. Tak jsem se 
o Nabeelovi, jak jej začala záhy oslovovat 
velká část jeho odběratelů, dozvěděla i já. 
Jeho příběh zasáhl mnohé křesťany napříč 
církvemi i národy.
„Jak velká úleva, když hledíte do tváře smrti 
a nemusíte se bát toho, jak dobře jste žili, pro-
tože nikdo z nás nežije dobře. A kdo tvrdí, že 
ano, tak se nikdy opravdu dobře žít nesnažil. 
Protože až když to zkusíte, uvědomíte si, jak 
hrozně porušení jste. A tak zjistíte, že potře-
bujete zachránce. A my takového máme. Je 
to Ježíš. Toto vědomí mě velmi uklidňuje.“ 
Pokoj v neklidných okolnostech a naprostá 
důvěra se prolínají každým jeho blogem, 
který zakončuje modlitbou. S Bohem mluví 
zároveň jako s Otcem i Králem. Každým dal-
ším sdíleným videem se ukazuje touha po 
naplňování Boží vůle a její neutuchající 
hledání.
„Nejsem naštvaný, Bůh ve své všemohouc-
nosti mohl dovolit, abych zemřel v dopravní 
nehodě, dostal infarkt, otrávil se, bez šance 
se rozloučit. Nikdy jsem se takto silně nepři-
blížil k Bohu. A tak pořád děkuji za oči, za 
nohy, které fungují. Díky, Bože, nemusel jsi 
mi dát tento čas. A také se modlím za druhé, 
to mě chrání před sebelítostí. A nikdy nezjis-
títe, kolik lidí vás má rádo, dokud se nestane 
něco jako tohle. Jsem opravdu požehnaný. 
Požehnaný ještě více, než jsem kdy čekal.“
Nabeel nebyl členem žádného charisma-
tického společenství. Navštívil modlitby 
za uzdravení v Bethel Church, při kterých 
však uzdraven nebyl. Neustával v hledání 
toho, jak se modlit. Jak volat k Bohu. Hledal 
Ježíšovy způsoby v Písmu a nalezl pro sebe 
tuto výzvu: Modlím se opravdu směle? 
Modlím se tak, že říkám Bohu chléb náš vez-
dejší dej nám dnes nebo jsem v postoji kdybys 
mi tak mohl dát chléb? Chtěl být jako vdova, 
která doslova dorážela na soudce, dokud jí 
nevyhověl.

představujeme

Jak muslim 
Nabeel Qureshi
našel Krista

6 /
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S postupující nemocí, kdy se nedělo zá -
zračné uzdravení, za čali Nabeelovi psát 
někteří muslimové, že ho tím Alláh potres-
tal za jeho odpadlictví od islámu. I pře-
sto zůstává Nabeel pevný ve své víře ve 
Vzkříšeného Krista. A v jednom z videí 
dodává: „Ježíš jim říká, pojďte a následujte 
mě, i kdyby vás zabili, nebudete poražení.“
Jeho život měl tato slova naplnit. V sobotu 
16. září 2017 po roce boje s rakovinou umírá. 

Ve svém posledním videu 
z paliativní jednotky pár 

dní před smrtí ještě dodává, že by si přál, 
aby všichni vnímali, že do celé své služby 
byl veden láskou. Vyzývá všechny, aby láska 
byla motivací všeho, co dělají. Jak příznačné 
bylo druhé čtení následující neděle! (srov. 
Řím 14,7-9)
Když jsem se sama modlila za uzdravení 
Nabeela Qureshiho, nevnímala jsem, že by 
mi Bůh říkal, jestli ho uzdraví anebo ne. 
Vnímala jsem však v srdci jednu větu: „Skrze 
něj přijdou mnozí.“

Alžběta Kalábová

Všechna videa, která Nabeel v průběhu celého roku natáčel, můžete 
najít na youtube kanále NQMinistries. Jeho autobiografickou knihu 
Hledal jsem Alláha, našel Ježíše dostanete v nakladatelství Rosa 
nebo u křesťanských knihkupců.

/  7



recenze

o autorovi
Daniel Pastirčák je kazatel Církve bratr-
ské v Bratislavě, spisovatel a výtvarník. Na 
Slovensku patří mezi mediálně známé tváře. 
O křesťanství a s ním spojených společen-
ských otázkách umí totiž mluvit inspirativně, 
neotřele a zasvěceně, proto média často sázejí 
na jeho kvality komunikátora.
V knize evangelium podle Jóba se proje-
vuje ve všech rovinách své různobarevné 
osobnosti. 
Poctivou exegetickou práci (teolog) pro-
kládá svěžími pohledy a bohatou verbali-
zací (kazatel), nadčasovými myšlenkami 

daniel Pastirčák:
evangelium podle Jóba, KNa 2017

8 /

Kniha Evangelium podle Jóba vznikala 
postupně, nejdřív jako sekvence kázání. 
Zvukový záznam pak dobrá duše jmé-
nem Johanka Belišová přepsala a když 
byl text na papíře, autor začal pracovat na 
knize. Text meditoval, rozšiřoval a vybru-
šoval, až prošel celou starozákonní knihu 
Jób. Výsledný briliant je vskutku podivu-
hodný a vzácný. Léta zrání jsou na knize 
prostě znát. Každé slovo na svém místě, 
patina času vsákla do myšlenek a moud-
rosti autora – umělce.

Nadčasový

Jób
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(filosof), aforismy a básnickými obrazy (spi-
sovatel a básník). Knihu doprovázejí jeho 
originální ilustrace – Pastirčák si své knihy 
tradičně sám ilustruje – takže máme co do 
činění s dílem, které uspokojí po stránce 
duchovní, intelektuální i estetické.

Utrpení vs. dobrý bůh
Téma, které si Pastirčák zvolil, není lehké. 
Krize, utrpení, bolest a smrt versus dobrý 
Bůh. Na Jóbovi autor demonstruje, že tato 
otázka provází lidstvo od samého počátku 
a bude tu s námi až do skonání věků. „Každý 
člověk se v momentě svého narození nevy-
hnutelně vydává na Jóbovu cestu.“
Autor nás v důležitém momentu knihy kon-
frontuje s tradičním pojetím Tóry: 
Člověče, budeš-li dobrý a spravedlivý, Bůh 
Ti požehná, zahrne tě zdravím a blahoby-
tem. Podobný stereotyp dodnes přežívá 
i v mnoha křesťanských kruzích. Pastirčák 
klade proti tomu zkušenost Jóba (a milionů 
Jóbů ve světě), čímž tento mýtus boří. 
Kladivem argumentace tluče do zrezivělé 
busty, karikatury zašlých časů Jahveho kultu 
a osvobozuje Boží obraz v nás.
Pak přijde další zmrazení, autor se nás ptá 
jako Satan v knize Jób, zda konáme dobro 
kvůli výhodám, nebo pro dobro samotné? 
Zda jsme schopni a ochotni jít až na dřeň 
(jako Kristus), abychom nezapřeli DOBrO 
– láSKU?
Třetí úder obdrží čtenář vzápětí, když 
Pastirčák píše: „V otázce moudrosti je 
autor knihy agnostikem, podobně jako 
Jób. Nevěří, že člověk může poznat moud-
rost. Toto „ne“ lidské možnosti podmanit si 
moudrost je základním východiskem Jóbova 
nového postoje k Bohu.“
Pastirčák vypáčí všechny zamčené šuplíky, 
strhává náplasti z ran, nechce se spokojit se 
zákonickými odpověďmi elífaze, Bildada 
a Sófara – spolu s Jóbem prožívá krizi víry 

a existenciální vakuum. Ale jen do okamžiku, 
než se „Neznámému Bohu“ zcela vydá. Tam 
nastává přerod, staré umírá, rodí se nové. 
Autor destruuje boha – modlu ve prospěch 
Boha živého, reálného a proto „neuchopitel-
ného“. Boha, který je Nekonečný a zákonitě 
přesahuje všechny naše představy a pojmy.
evangelium podle Jóba je kniha hluboká 
a moudrá. Ale hlavně, evangelium podle 
Jóba si musíte prožít a promodlit. Dávkujte 
si jej každý den po doušcích. Stane se vám 
tak duchovním průvodcem, pokladem, který 
nasvítí zázrak bytí pokaždé z jiné strany. 
Jo, abych nezapomněl, ve své knihovně mu 
vyhraďte místo vedle spisů C. S. lewise 
a exupéryho Citadely, tam patří.

Juraj Jordán Dovala

(autor recenze žije 
v Hodoníně, zastává úřad 

biskupa církve husitské 
v Brně. Sám napsal několik 

knih, naposledy Chrám 
uprostřed tržnice)
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II. vatikánský koncil říká, že máme číst zna-
mení času. Zahlceni zprávami z médií ale 
snadno přehlédneme úžasné věci, které dnes 
koná Pán, věci, které byly dřív nemyslitelné.
Jaká jsou znamení našich časů? Nejsou to 
zázračná uzdravení – ta jen ukazují na daleko 
větší zázrak, jímž je obnovování jednoty 
Kristova těla. Málo se o tom mluví, a přitom 
– nebudeme-li o tuto milost 
pečovat, hrozí, že ji ztratíme. 
Je třeba si připomenout 
naše vztahy před koncilem. 
Zapomínáme na strach a pode-
zíravost vůči nekatolickým 
křesťanům, které nás ovládaly 
před koncilem, kdy bylo kato-
líkům zakázáno účastnit se 
bohoslužeb v jiných křesťan-
ských denominacích. Situace se dnes změ-
nila natolik, že v květnu 2014 papež František 
mohl veřejně prohlásit, že „Charizmatická 
obnova je svou povahou přirozeně eku-
menická“ a že Katolická obnova „se raduje 
z toho, co Duch koná v ostatních církvích.“

900 let bez komunikace
Jak to vše začalo? Počátkem 20. století pro-
běhla neformální setkání v lyonu, ale první 
oficiální významnou událostí bylo blaho-
přání, které zaslal 28. října 1958 pravoslavný 

ekumenický patriarcha Athenagoras I. 
papeži Janu XXIII. u příležitosti jeho zvolení 
papežem. Víc než 900 let mezi těmito círk-
vemi neprobíhala téměř žádná komunikace, 
takže to byl významný krok, který dal pod-
nět k řadě setkání. Papež Jan pak o váno-
cích prohlásil, že křesťané jiných církví 
„nesou Kristovo jméno na svých čelech“. To 
byla úplná revoluce, protože oficiální učení 
Církve v té době bylo, že mimo katolickou 
církev není spásy. Chápání tohoto článku 
víry (který nebyl odmítnut, ale nově inter-
pretován) bylo tehdy velmi zúžené.
Další velkou milostí bylo, když papež Pavel 
VI. a Athenagoras I. odvolali klatbu, kterou 

na sebe církve vzájemně uvalily 
roku 1054, čímž začalo těch 900 
let naprosté nekomunikace. 
Stalo se tak během bohoslužby, 
která se konala r. 1965 současně 
v Římě a v Konstantinopoli 
r. 1965. Za své rozhodnutí byl 
Athenagoras některými pravo-
slavnými křesťany pranýřován. 
Když se Pavel VI. a Athenagoras 

poprvé setkali na veřejnosti, sklonil se před 
ním, aby mu políbil nohy. 
Jak prohlásil též II. vatikánský koncil: „…
cokoli působí milost Ducha svatého v odlou-
čených bratřích, může sloužit i nám k pou-
čení.“ (Ur, 4)
Ve stejnou dobu prožívala obnovu kopt-
ská církev, a to pod vedením svého papeže 
Kirila VI., který byl nadán mnoha nadpři-
rozenými dary. existují zprávy o jeho daru 
bilokace a také osmnáct svazků knih, kde 
jsou popsána uzdravení, která se udála na 
jeho přímluvu. 

„Charismatická
obnova je svou

povahou
ekumenická“

(papež František)

Zázrak jednoty křesťanů
D A M I e N  S T A y N e

Známý řečník Obnovy Damien Stayne, 
který slouží i darem uzdravování, ho-
voří o novém období milosti v ekume-
ně. Zve nás, abychom byli vnímavěj-
ší k Božímu působení v tomto směru.
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V prvních stoletích křesťanství došlo k roz-
kolu s koptskou církví. Kvůli rozdílným důra-
zům v christologických definicích, po nichž 
následovaly mocenské boje, byla koptská cír-
kev prohlášena za heretickou. Až v květnu 
1973 se sešel papež Pavel VI. s koptským 
papežem Šenudou III. a formálně odsouhla-
sili prohlášení o christologickém učení, které 
formuloval Šenuda. Toto prohlášení bylo 
přijato i patriarchou Konstantinopolským 
a tím byla odstraněna příčina věroučného 
rozdělení, které trvalo 1500 let!

rozdělení kvůli 
papežskému úřadu
roku 1999 byl papež Jan Pavel II. pozván 
do rumunska. Stal se prvním římskoka-
tolickým papežem po tisíci letech, který 
navštívil pravoslavnou zemi. Hlavní roz-
dělující moment mezi římskokatolickou 
a ortodoxní církví totiž dnes není teolo-
gické povahy, ale týká se papežského 
úřadu. Proto měla účast Bartoloměje I. na 
inaugurační bohoslužbě papeže Františka 
v roce 2013 takovou důležitost. Přestože již 
předtím došlo k vzájemným setkáním, bylo 
to poprvé po 1000 letech, kdy ekumenický 
patriarcha udělal něco takového. Od osob-
ního přítele Bartoloměje I. jsem se dozvě-
děl, že patriarcha si zamluvil let okamžitě 
poté, co slyšel, že nově zvolený papež se 
při projevu na balkoně opakovaně nazval 
„římským biskupem“. 
roku 2016 se zase setkal papež František na 
Kubě s ruským patriarchou Kyrilem. To byl 
rovněž historický okamžik, protože patriar   -
cha Moskvy a celé rusi se nikdy za celou his-
torii své církve s naším papežem nesešel.
V poslední době proběhlo též pár iniciativ 
na cestě k jednotě s Anglikánskou církví. 
Katolická komunita Chemin Neuf byla 
pozvána, aby se usadila v lambeth Palace 
(oficiální londýnské sídlo arcibiskupa 
z Canterbury – pozn. překl.) a modlitbou 
podporovala práci anglikánského arcibis-
kupa Justina Welbyho. A v uplynulém roce 
se poprvé uskutečnila večerní bohoslužba, 
které se ve Vatikánu účastnili arcibiskup 
z Canterbury i papež František.

společné prohlášení o osprave-
dlnění
Teologové z různých církví se léta setkávali 
ke vzájemnému dialogu. Ovocem tohoto 
setkávání se stalo Společné prohlášení 
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k učení o ospravedlnění, které podepsala r. 
1999 Světová luterská federace a katolická 
církev. Odstavec 15 této deklarace říká: 
„Společně vyznáváme: Toliko z milosti, 
ve víře ve spásné dílo Ježíše Krista, niko-
liv pro své zásluhy, jsme u Boha přijati 
a dostává se nám Ducha svatého, který 
obnovuje naše srdce a volá a vyzbrojuje 
nás k dobrým skutkům.“ Tento vynika-
jící teologický dokument účinně uzdra-
vuje samé kořeny neshody, která se stala 
podnětem k reformaci, ale jen málokdo 
o něm dodnes věděl. To se změnilo díky 
videu, které poslal přes biskupa Tonyho 
Palmera papež František Kennethu 
Copelandovi a letničnímu shromáždění 
hnutí Pentecostal Word of Faith Movement. 
 Kenneth Copeland, významná osobnost 
v letničním hnutí, byl viditelně dojat pape-
žovým bratrským pozdravem a na oplátku 
mu adresoval svůj pozdrav. To vedlo k his-
torickému setkání papeže a několika vedou-
cích letničních a charismatických nezávis-
lých sborů, včetně Kennetha Copelanda, 
Johna a Carol Arnottových (lídrů hnutí 
Toronto blessing), anglikánského biskupa 
Tonyho Palmera a G. Tunnicliffa, hlavy 
Světové evangelikální aliance.
Od tohoto okamžiku se vztahy změnily. 
Když Kenneth Copeland kázal ve svém 
sboru o Společném prohlášení o ospra-
vedlnění, prohlásil, že protest reformace 
vůči katolické církvi ohledně milosti, víry 
a skutků je už překonán. Je významné, 
že papež František, jihoamerický jezuita, 
otevřeně podal ruku představiteli letnič-
ního proudu, muži, jehož názory by mnoho 
katolíků ( jako kdysi já) vidělo jako nepřija-
telné. Byl to prorocký čin. Tím totiž nepo-
dal pravici pouze Kenethu Copelandovi 
jako jednotlivci, ale velkorysým gestem 
vytvořil prostor, v němž se téměř všichni 
upřímní křesťané mohou setkat ve vzájem-
ném respektu a přátelství.

rozšířit hranice

Papež František nás vede k rozšiřování hra-
nic. Já sám vídám a slýchám mezi evangeli-
kálními charismatiky věci úplně nové, které 
by se před deseti lety nemohly dít. Na jedné 
ekumenické konferenci v Paříži jsem vedl 
všechny účastníky k tomu, abychom spo-
lečně recitovali ono Společné prohlášení 
o ospravedlnění: bylo to neuvěřitelně mocné. 
Někteří z těch, kdo tam byli, mě nyní žádají, 
abych k nim mluvil o katolických záležitos-
tech včetně eucharistickým zázraků, o sva-
tých a o mystické tradici. Znám pár evangeli-
kálních kostelů, které si pořídily svatostánek 
a v něm uchovávají svou eucharistii. Co se 
to děje?! Znám letničního křesťana z Afriky, 
který zažil eucharistický zázrak, když přijal 
přijímání. To nezapadá do mých škatulek! 
Nejsem typ, který by hlásal, že učení není 
důležité, ale musíme též sledovat, co říká 
a koná Bůh, a podle toho jednat. Jako Petr 
u Kornélia, který čelil výzvě, když viděl, že 
i pohané přijali Ducha svatého – bez toho, 
že by se nejprve stali Židy. Zrovna tak je nám 
výzvou a nutí nás posouvat své hranice, když 
vidíme, co Bůh činí v těle Kristově.

Čas sdílení
To vše souvisí s novou dobou, do níž jsme 
vstoupili r. 2012 a která byla umocněna zvo-
lením papeže Františka. Mám pocit, že roku 
2014 jsme vstoupili do nového rozměru sdí-
lení na ekumenické úrovni. Dnes se otevírají 
možnosti, o kterých se nám dřív ani nesnilo. 
ekumenické dílo už není lidským dílem, ale 
ohromnou vlnou nebeské milosti, jež nás 
nese k cíli, který se stále ještě skrývá někde 
za obzorem. Uskutečňuje se však „zázrak 
jednoty“, svaté dílo Boží.

Z časopisu Goodnews May-June 2017,
přeložila Pavlína Bílková
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Přicházím na plzeňské nádraží. Vlak mi 
odjíždí za necelou čtvrthodinu. Z haly 

se ozývají tóny klavíru. Zní to libozvučně, 
mířím pomalu za zvukem. U piana sedí žena 
cca 45+, u nohou batoh a hraje. A hraje 
moc hezky. Preludium zakončí dramatic-
kým úderem do vysokých a následně baso-
vých kláves a teatrálně rozhodí rukama.
Říkám si, že paní je trochu moc divadelní, 
ale bylo to hezký. Následně se ukazuje, 
že je zřejmě též opilá, když na celou halu 
zastřeným hlasem zakřičí: „Zapomínáme 
na ty nejkrásnější písně!!! Zapomínáme na 
ty nejkrásnější písně!!!“ a začne hrát Ach 
synku, synku. Hraje a k tomu zpívá. Hlas 
nezapře alkohol v krvi, ale ani nespor-
nou kvalitu. Odhaduji paní na učitelku ze 
ZUŠky nebo tak něco. Stojím, poslouchám 
a přemýšlím, co se asi stalo, že se to její 
životní kolečko polámalo a hlavně, jak ho 
spravit.
Najednou paní zakřičí: „Zpívejte, zpí-
vejte!“ Přemýšlím, co by se stalo, kdybych 
k ní přišel a zpívat začal. Pomohlo by to 
její kolečko spravit (nebo aspoň napravo-
vat)? Anebo by to bylo jen prázdné gesto 
bez reálného dopadu? Nevím a bojím se, co 
by se stalo, kdybych vystoupil z anonymní 
bubliny a vstoupil do vztahu… A tak si zba-
běle říkám, že už mi vlastně co nevidět 
pojede ten vlak, a odcházím na nástupiště. 

Do mého útěku se mísí tóny piána a synek, 
co se musí naučit hospodařit.
Ve vlaku dočítám knihu válečné zpravo-
dajky Janine di Giovanni To ráno, kdy si pro 
nás přišli…, popisující osudy lidí z války 
v Sýrii: svědectví o utrpení, nespravedl-
nosti a strachu bez happy endu. Autorka 
ze své anonymní bubliny rozhodně vystou-
pila, přesto na závěrečných stránkách popi-
suje ve větším měřítku to, co cítím.
Ten krátký film jsem si pouštěla pořád 
dokola… Pokaždé, když jsem ho pustila, mi 
po tvářích stékaly slzy, stejně jako ten den 
v aleppské nemocnici… Nikdo se nepokusil 
etnicky vyčistit mou vesnici, nikdo mě nezná-
silnil, nikdo mi před očima nezabil rodiče. 
Přesto jsem cítila nesmírný smutek. Snažila 
jsem se ze všech sil, mí kolegové se snažili, 
stejně jako humanitární pracovníci a diplo-
maté. Přesto jsme neochránili lidi, nezasta-
vili jsme zabíjení…
Po Bosně jsem si přísahala, že se nikdy nene-
chám zatáhnout do další války... Přísahala 
jsem si, že nedovolím, abych ještě někdy cítila 
takovou vinu z toho, že jsme nic neudělali.1

Co nebo kdo napraví ta polámaná kolečka? 
A jakou roli v tom mám hrát já?

Jiří Ozzy Černý

1/  DI GIOVANNI, Janine: To ráno, kdy si 
pro nás přišli…, ISBN 978-80-264-1614-2, 
CPress, Brno 2017, str. 170–171
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Kolečko se mu polámalo
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Umřela. Byla napůl suchá už dávno a des-
ky nabité přes puklinu ve výšce tří met-

rů nad zemí svou trouchnivostí naznačova-
ly, že lípa bojovala o přežití již dlouhá léta 
– ale letos umřela úplně. Tak trošku jsme 
jí asi pomohli hromadou hnoje, který jsme 
pod ní uskladnili. Situace se začala jevit kri-
tickou ve chvíli, kdy začala shazovat větve, 
i ty silné, a jelikož měla těžiště nad silnicí, 
bylo nutné ji pokácet. 
Požádali jsme příslušné úřady o povolení 
a místního lesníka o zhlédnutí situace a ná-
stin ceny. Chodil okolo, kroutil hlavou a mlu-
vil o ceně za tyto služby vzhledem k nutnos-
ti použít traktor, aby lípa spadla správným 
směrem, a vzhledem k rizikovému kácení, 
zkrátka chodil okolo horké kaše a připravo-
val mě na to, že to bude pálka. 
Zhrozila jsem se. Vánoce na krku, seno do-
chází, dřevo dochází, peníze dochází. Tak 
prý v pondělí se na to vrhnou, je nejpříhod-
nější čas. Byl čtvrtek večer. Měla se zapalo-
vat první adventní svíčka. Ach Bože, co teď 
s tím, budeme mu to muset dát. Kolik si řek-
ne. Máme sice pilu, ale takové strouhátko, 
že by to tím manžel pižlal asi týden. Navíc 

nemá zkušenosti s kácením takhle velkých 
stromů. A traktor nemáme, aby lípu po táhl 
k pádu žádoucím směrem. Kácet takhle 
vzrostlé stromy není jen tak, to chce tech-
niku a zkušenosti, což nemáme, a tak... za-
platíme. Dobře, tak tedy jo. Snad se Pán Bůh 
o naše finance postará.
Z úvah mě vytrhlo zaklepání. Za dveřmi sto-
jí chlap v zeleném mundúru a oranžové re-
flexní vestě, v holínkách. A prý jestli si mů-
žou u nás na pozemku nechat přes noc stroj. 
Vysvětluje mi bodrou moravštinou, že pra-
cují pro těžební firmu, která tu kácí za vesni-
cí, jsou tu poslední den a potřeboval by ně-
kde upíchnout traktor... Dál jsem neposlou-
chala, proč a nač, páč mě zajímalo jediné: 
„A nepokácel byste nám lípu?“ 
Chlapík s úsměvem, že ano, jasně, ukažte 
kde, to není problém, určitě, žádné riziko-
vé kácení, nic za to nechce, rádo se stalo, 
nestojí to za řeč, bylo nám potěšením, ha-
leluja, amen.

Alena Konečná

Převzato se svolením z časopisu Život víry 
2017/12, str. 15 (www.zivotviry.cz).

Bože, na tohle
nemáme!
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V říjnu 2017 se v Zábřehu sešla téměř stovka 
odvážlivců, přihlášených na seminář Život 
v Duchu podle e. Sieverse. Smyslem semi-
náře bylo prohloubení vztahu s Bohem, 
obnova křesťanského života v Duchu svatém. 
Na programu jednotlivých setkání byla vždy 
mše svatá a následná adorace s chválami, 
díkůvzdáním a prosbami. Na modlitbu nava-
zoval program v budově bývalé ZUŠ naproti 
faře. Zde jsme si mohli vyslechnout katechezi 
otce radka M., po níž jsme se rozcházeli do 
skupinek. Úkolem účastníků bylo věnovat 
denně alespoň 15–20 minut nabízeným tex-
tům z Písma svatého na každý den, prožitých 
v tichu, v osobní modlitbě s Pánem, takže 
seminář vyžadoval od účastníků aktivní pří-
stup a ochotu najít si čas.
 
Kromě obvyklých témat (Bůh je naším otcem, 
Ježíš nás spasí a osvobodí, je Pánem našeho 
života, povolává nás za své učedníky, naplňuje 
Duchem svatým, Duch dává dary a milosti, 
včleňuje nás do Těla Kristova, Duch Ježíše nám 
dává schopnost nést ovoce) jsme zařadili týden 
navíc, tzv. mariánský týden, abychom viděli, 
jak podstatný byl Duch svatý v Mariině životě. 
V modlitbě a sdílení jsme se připravovali na 
vyvrcholení semináře, na modlitbu za vylití 
Ducha (tzv. křest Duchem svatým).
V listopadu k nám zavítal Pavol Strežo ze 
Slovenska se svou skupinkou. V přátelské 
atmosféře vydal svoje svědectví a hovo-
řil o svém hledání vztahu k Bohu. Svědčil 
i jeho tchán – mluvil o postupné proměně 
svého života, o tom, jak začal brát do ruky 
Bibli, jak k němu Bůh promlouval a on měnil 
názor sám na sebe a na lidi kolem. Pavol nás 

pak vyzval, abychom si my sami navzájem 
požehnali a modlili se za sebe navzájem: i to 
byl silný moment.

Závěrem semináře byla bohoslužba roze-
slání, kdy mj. zazněla slova:
Buď světlem v temnotě,
buď solí země,
buď kvasem v mouce světa, 
buď apoštolem Ježíše Krista – připraven slou-
žit každému, kdo hledá povzbuzení a uzdra-
vení, radostné poselství nebo dobrou radu, 
vnitřní pokoj nebo nový život. Jdi ve jménu 
Ježíše, našeho Pána, s ujištěním:
ON JE S TEBOU. JDI A PŘINÁŠEJ OVOCE, 
KTERÉ ZŮSTÁVÁ. Rosťa Balcárek

V posledních letech probíhají semináře Život v Duchu na různých místech ČR, jsme za 
to moc rádi. Na podzim se vzchopili k akci i Pražáci, a to je co říct J. Ovšem ze Zábře-
hu nám poslali i pár svědectví, proto je pro inspiraci dalším rádi uveřejňujeme. -kl-

seminář v Zábřehu

Někteří účastníci nám poslali svou zkuše-
nost – všem díky! Možná povzbudí ty, kteří 
váhali se přihlásit nebo se vloni nemohli 
účastnit – anebo ty, kdo uvažují po letech 
seminář uspořádat.

n  Jsem prostě „konzerva“, 
a přece…

Z počátku jsem k semináři přistupovala s ne -
důvěrou, i ke knězi, který ho vedl – jsem pro-
stě konzerva (nebo spíš byla): ale byla ve mně 
touha po něčem novém. Když se však ohlížím 
zpět, vidím, že všechno bylo v rukou a pod 
mocí Pána. Generální zpověď mě donutila 
připomenout si své hříchy od dětství a vidět 
život s odstupem. Při přípravě na modlitbu 

pár svědectví ze semináře
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za uzdravení, když jsem si pročítala pomocný 
letáček, musela jsem otevřít hrob zalitý beto-
nem: Byl to vztah k mému otci.
Je to už 27 let, co zemřel. Chtěl po mně jen 
výkon, samé jedničky, poslušnost. Nedokázal 
mě pochválit, nikdy mi neřekl, že mně má 
rád. Zůstalo ve mně neodpuštění. Až při pří-
mluvné modlitbě se to prolomilo. Vytekla 
řeka slz a já jsem tatínkovi odpustila. Hned 
další týden byl dušičkový a já pro jeho duši 
získala plnomocné odpustky. Vím to, pro-
tože večer po mši, když jsem se vrátila domů, 
jsem ho najednou cítila vedle sebe a věděla 
jsem, že mně miluje, že je šťastný a i já jsem 
k němu cítila lásku bez jakékoliv bolesti. Teď 
vím, že on se za mě přimlouval, abych byla 
tak obdarovaná.
 
Milost za milostí

V ten den, kdy byl v rámci semináře skrze 
modlitbu přímluvců na nás seslán Duch 
svatý, mi byla dána milost za milostí. Když 
jsem se vrátila domů, musela jsem pře-
mýšlet, co to bylo? Co jsem to vlastně pro-
žila? Protože kdyby mi někdo předtím řekl, 
co prožiju, vysmála bych se mu, že na nic 
podobného nevěřím. Před mnoha lety jsem 
něco podobného viděla v televizi a říkala 
jsem si, že to jsou asi samí pošuci nebo hys-
terky. Takže buď jsem totální pošuk a hys-
terka, anebo je to jinak…
Když začaly modlitby za křest Duchem, nic 
velkolepého jsem nečekala. Pak ke mně při-
šel jeden „ocino“ ze Slovenska, jestli už se za 
mě někdo modlil. Já že ano, ale on se začal 
modlit v jazycích a pak svými slovy: „Pojď, 
Duchu svatý, pojď, pojď…,“ a já začala padat 
dozadu, blesklo mi hlavou: To ne, rozbiju si 
hlavu, ale ocino se modlil dál: „Pojď, Duchu 
svatý, pojď víc, víc...“ To už mi bylo všechno 
jedno. ležela jsem na zemi, sestupovala 
na mně a přitom mně vtahovala obrovská, 
nekompromisní Moc a Síla, která ale byla 
zároveň teplá, jemná a něžná jako křídla 

vážky. A já jsem věděla, že toto je pramen 
života. A kdybych tam ležela doteď, neva-
dilo by mi to.
Pocítila jsem velkou radost, smála jsem se, 
mluvila v jazycích, ale já sama jsem pro to 
nedělala nic... Moje já bylo jakoby spojené 
s nekonečnou láskou, která je úplně jiná, než 
lidská (ta je jen jako kapička v oceánu). Čas 
se zastavil, bylo jen TeĎ a má duše spojená 
s Ním. Bylo to neuvěřitelné a přitom reálné, 
cítila jsem hluboký pokoj, tichou radost 
a touhu předat tuto zkušenost všem, aby taky 
zakusili lásku. Vnímala jsem, že Boha nemu-
síme nijak složitě volat a vzývat, protože on 
je TADy. Ježíš stojí před každým z nás, dívá 
se na nás a čeká. Záleží jen na nás, kdy my 
se zastavíme, podíváme se mu do očí a řek-
neme: Ježíši pojď, čekám jen na Tebe, dělej, 
co chceš, miluji Tě, jsi Pán můj a Bůh můj.
Tu noc jsem nespala, protože má duše zpí-
vala. Zpívala chvály a zpívá je stále. Jen co 
přestanu mluvit, slyším je ve svém nitru.
S obrovskou vděčností děkuji Bohu za tuto 
milost. Vím, že mi ji dal, aby posílil mou 
víru, jistě mně též povolá k nějakému úkolu. 
Čekám, modlím se a těším se, protože jsem 
plná touhy posunout druhé blíž k Bohu, 
pomoct jim zažít to, co jsem zakusila já: sdí-
let se s Ježíšem v Duchu svatém.

Přemýšlím – co mi seminář dal?

Dal mi nově poznat Ježíše, dal mi zakusit něco 
z jeho nekonečné, nezničitelné, bezpodmí-
nečné a všeobjímající lásky. Po seslání Ducha 
svatého jakoby se všechno převrátilo o 180 
stupňů. Mám v sobě hluboký pokoj. Nejsem 
unavená, radostně ráno vstávám, těším se 
do práce, nebolí mně záda, na manžela jsem 
milejší, nerozčiluje mně. Mám touhu předá-
vat radost, kterou mám v srdci. A hlavně cítím, 
že je se mnou Ježíš. Je ve mně a já v Něm. 
Chodím teď stále s očima upřenýma na Ježíše, 
mnohem líp vidím srdcem. lidi kolem najed-
nou vidím nějak jinak, jako bych s nimi byla 
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spojená: vidím jejich smutek a zoufalství 
a snažím se jim modlitbou pomoci, vkládám je 
do rukou Ježíše. Najednou mi na nich záleží. 
Chci jim pomáhat.
Ježíš sestoupil až na dno mé duše, stejně 
jako kdysi do jeslí, a přinesl mi spásu. 
Zůstává tam. A já, když se zadívám do očí 
kteréhokoliv člověka, vidím oči Ježíše.
Podobný seminář doporučuji všem. Asi 
všichni nezažijí přesně to, co já, ale všichni 
toužící dostanou Ducha svatého v plnosti. 
A on působí stále, dříve nebo později při-
nese ovoce. (Anna)

n Dar vděčnosti a chvály
Na seminář  jsem se přihlásila, abych pro-
hloubila svůj vztah k Bohu. Zpočátku mi 
rozvrh modliteb podle Sieverse narušoval 
moje navyklé denní modlitby. Brzy jsem 
se však ponořila do setkávání a prodlé-
vání s Bohem – při modlitbách i adoracích 
– odkládala jsem starosti, uvolnila se a těšila 
se na setkání s Pánem. 
Polehoučku, pomaloučku mi úryvky z Bible 
odkrývaly stále připravenou a otevřenou 
milující Boží náruč. Generální zpověď, pří-
mluvnou modlitbu i modlitby za vylití Ducha 
svatého jsem proplakala. Po přímluvné mod-
litbě ze mne spadl balvan bolestí a křížů, 
který jsem myslela, že musím nést a unést. 
Při adoraci po modlitbě za vylití Ducha se mi 
zdálo, jakoby na mne dopadal paprsek světla 
z kříže nad oltářem, podivně se leskl – nikdy 
dřív jsem nic takového nespatřila. V duchu 
jsem Boha chválila, velebila, klaněla se, osla-
vovala, vzývala Ducha svatého... až najed-
nou z mého nitra vytryskla radostná píseň 
v jazycích. Vůbec se mi nechtělo odejít, celou 
cestu domů jsem si tiše prozpěvovala. 
Při dalších modlitbách přišla do mého srdce 
hluboká vděčnost za všechno dobré i zlé, 
co jsem kdy v životě zažila. Nejraději bych 
byla zpívala v jazycích, všechny objala, 
chytila za ruce, tančila, skákala panáka... 

Uvědomila jsem si, jak pravdivá jsou slova 
písně: „Nejkrásnější chvíle jsou na kole-
nou. V modlitbách když budeš stát, Duch 
svatý začne vát…“. V mém nitru se rozhostil 
pokoj – nechat se vést Duchem svatým, pro-
sit o pomoc Pannu Marii, stále u Boha čer-
pat a rozdávat dál jeho nekonečnou lásku... 
 (L.S.)

n Bůh je se mnou
Seminář mě hodně obohatil tím, že se pro-
hloubila moje modlitba. Vnímám a uvědo-
muji si Boha po celý den, i v maličkostech. 
Jsem zaplavená pokojem a radostí a chci je 
rozdávat dál kolem sebe.
Když mám starosti a přijdou nějaké potíže, 
už vím, že je nemusím řešit sama. Zřejmě 
přijde i nějaká poušť, ale věřím, že i tam 
bude Bůh se mnou.
Přála bych si, aby to mohl prožít každý věřící 
člověk – bylo by ve světě víc světla.

(Lucia)
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Během programu zazněly podnětné před-
nášky biskupa Tomáše Holuba, Otty 

Neubauera z rakouska, sestry Veroniky 
Barátové a P. Jána Buca ze Slovenska. 
Biskup Tomáš Holub jadrným způsobem 
představil výzvy papeže Františka k evan-
gelizaci a jeho pojetí učedníků – misionářů 
v exhortaci evangelii gaudium. Všichni 
přítomní byli velmi zasaženi vystoupením 

Otty Neubauera z Vídně, člena komunity 
emmanuel. Otto, který je blízkým spolu-
pracovníkem kardinála Schönborna, nazval 
svou přednášku: „evangelizovat znamená 
sestoupit z balkónu“. Název trefně vysti-
huje základní přístup, který bychom měli 
mít vůči lidem, jimž chceme Ježíše přiná-
šet. Tým, jehož je Otto Neubauer součástí, 
se ve svých evangelizačních aktivitách řídí 

ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 se konala v olomouci již druhá konference 
o evangelizaci (poprvé o rok dříve 2016 ve zlíně). Účastníci mohli přijmout 
povzbuzení, získat inspiraci, navázat vztahy s lidmi, jimž evangelizace leží 
na srdci, a společně se modlit za evangelizaci v naší zemi.

Konference 
o evangelizaci 2017
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„Kam by šel Ježíš dnes, 
mezi jaké lidi?“

otázkou: „Kam by šel Ježíš dnes, mezi jaké 
lidi?“ Poctivá odpověď na tuto otázku je při-
vedla k setkání s kategorií lidí, ke kterým by 
se sami z vlastní vůle nevydali. Otto vyprávěl 
silné a dojemné svědectví o tom, jak u sebe 
doma hostil kardinála Schonborna a hlav-
ního představitele gay hnutí v rakousku. Při 
této večeři oba s velkou otevřeností a upřím-
ností vyprávěli o svém životě. Opravdové 
naslouchání a zájem o druhého vytvo-
řily prostor pro poselství o Ježíšově lásce 

člověku, který se s ním dosud osobně nese-
tkal. Důsledkem pak byla postupná proměna 
jeho života a touha Boha poznávat.
Sestra Veronika ve své přednášce upozornila 
na to, že slova jako Bůh, modlitba, spása, 
víra, atd. nemusí být srozumitelná pro ty, 
kteří křesťanský slovník nepoužívají, respek-
tive představují si pod těmito pojmy často 
něco jiného, než jak my jim rozumíme a co 
skrze ně chceme sdělit. Když tato slova při 
setkáních s hledajícími používáme, je třeba 
vysvětlovat jejich obsah.

Slovenský kněz Ján Buc zase představil stra-
tegii pro evangelizaci mladých na Slovensku. 
Oslovil především svým zápalem a naléha-
vostí, s jakou se nasazuje o to, aby mladí lidé 
z tradičně věřícího prostředí neopouštěli 
víru, ale zakusili, že osobní vztah s Ježíšem 
mění životy! 
V programu se též představily některé evan-
gelizační iniciativy v naší zemi: Kurzy Alfa, 
Farní evangelizační buňky, Kurz Zacheus, 
Škola Marie z Nazareta, evangelizační vstupy 
do škol, Antiochie a další. Na celé konferenci 
byl přítomen biskup Josef Nuzík a v sobotu 
slavil mši svatou spolu s účastníky arcibiskup 

Braňo Letko, Lamačské chvály

Biskup
Tomáš Holub
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Další Konference o evangelizaci 
se uskuteční letos v listopadu, 

a to ve dnech

23.–24. 11. 2018
opět v Olomouci v regionálním cen   tru. 
Účast přislíbila mj. Miriam Swafield 
z Anglie, která se věnuje evangelizaci 
mezi studenty. V Anglii je velmi zná-
má svým živým projevem a také 
oran    žovým karavanem, ve kterém za 
studenty přijíždí. Nabídne přednášku 
a též workshop zaměřený na nalezení 
osobního evangelizačního stylu.

Bližší program konference a možnost 
přihlášení naleznete na webu Komunity 
Blahoslavenství během léta 2018: 
www.blahoslavenstvi.cz

Ilu
st
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: P
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an

Jan Graubner. Povzbudivé bylo, že na konfe-
renci byli přítomni i olomoučtí seminaristé. 
Páteční večer patřil lamačským chvá-
lám (kapela ze Slovenska – pozn. red.), 
které rozezvučely olomouckou katedrálu. 
V sobotu večer konferenci završila modlitba 
animovaná Komunitou Blahoslavenství, při 
níž jsme prosili o požehnání pro všechny 
evangelizační aktivity v naší zemi.

s. Lucie K.

Otto Neubauer z Vídně
s arcibiskupem Graubnerem

Miriam Swafield z Anglie

plány pro konferenci 2018
Z reflexe o průběhu konference pak vze-
šla potřeba pozměnit v dalším roce pro-
gramovou strukturu tak, aby byl pro-
stor pro paralelní programy. Představí 
se v něm různé workshopy a účastníci 
si budou moci vybrat, co je více zajímá, 
co odpovídá jejich potřebám nebo může 
obohatit jejich službu. 
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Svatá Magdaléna byla Bohem povolána 
k dílu obnovy církve své doby. Proto 
v extázi žádá Ježíše, aby jí ukázal pře-
kážky, které jí brání se mu zcela vydat.

„Věčné Slovo, prosím tě, jaká je to překážka, 
jež zabrání tomuto vanoucímu a tolik plod-
nému Duchu, aby nevykonal v duši celé své 
dílo? Ach, řekni mi, proč tak málo lidí zná 
a chápe jeho něžné působení?“
Slovo: „Překážky jsou různé, protože lidé jsou 
různí a žijí v různých životních stavech. Jednou 
takovou překážkou, jež ode mne vzdaluje, je 
zloba, která naplňuje jejich srdce, takže můj 
Duch v nich nemůže spočinout. U jiných je 
překážkou jejich vlastní vůle. U dalších nejen 
vlastní vůle, ale i vlastní vidění a chápání, takže 
mi sice chtějí sloužit, ale podle sebe. Chtějí mého 
Ducha, to ano, ale chtějí ho takovým způsobem, 
jak se to líbí jim, a tak se stávají neschopnými 

ho přijmout. Další překážkou je vlažnost; těmto 
tvorům se zdá, že mi slouží, a nepozorují, že 
slouží sami sobě, neboť chci, aby mi bylo slou-
ženo bez sebelásky, s čistým úmyslem a poko-
rou. Můj Duch spočine jen v té duši, kterou 
najde ve středu její nicoty.“
Znovu jsem žádala: „Láskyplné Slovo, chtěla 
bych vědět, co mám dělat proti těmto překáž-
kám. Vždyť co by mi pomohlo, kdybych je 
poznala, ale neznala lék?“
Slovo: „Proti první překážce, kterou je zloba, 
musíš postavit dobrý úmysl. Proti vlastní vůli 
měj vůli umrtvenou. Proti vlastnímu chápání 
a proti snaze sloužit mi podle svého vlastního 
úsudku – nechtěj nic, ani si nepřej ničemu rozu-
mět jen podle svého vlastního poznání. Proti 
vlažnosti, která svým špatným úsudkem duši 
nalhává, že mi slouží, zatímco slouží jen sobě 
– je třeba, aby mi duše opravdu začala sloužit.“                  

sv. Marie Magdaléna de’Pazzi,
O extázi, Třetí kniha  

Možná je naše povolání úplně jiné, ale Bůh 
touží po tom, abychom se mu i my zcela 
darovali... I proto potřebujeme Ducha 
Svatého, který nás chce usvědčovat z hří-
chů a ze špatných postojů, aby nás mohl vést 
ke Kristu a rozněcovat v nás lásku k němu.

Modleme se: 
Přijď, Duchu Svatý, prozař mé nitro a pomoz 
mi rozlišit, co ve mně působíš ty a co ti pře-
káží. Chraň mě před vlažností, sebestřed-
ností a pýchou. Zříkám se každé svévole, 
vlastních úsudků a snahy sloužit Pánu podle 
své vůle. Prosím tě, Duchu Svatý, o dar roz-
lišování, abych se nechal(a) v konkrétních 
životních rozhodováních vést tebou a tvou 
moudrostí. Amen.

V. Kodet – M. J. Burgerová,
Svatodušní novéna se svatými Karmelu, 

KNA 2018 (zkrác. ukázka)

Duch
Svatý
D U C H
rOZ l I Š OVá N í

(Přečti si Gal 5,16–17. 22–25)



Mezinárodní tým se sešel na konci listopadu 
2017, tentokrát v irském Dublinu, aby v mod-
litbě naslouchal a pracoval na programu kon-
ference. Už víme, že se bude konat na jaře 
2019 v rumunské Cluji – termín se upřesní. 
Je určena všem, kteří se aktivně zapojují do 
vedení a služby v proudu  CHO, především 
mladším vedoucím. Konference je katolická, 
ale velmi otevřená ekumenicky. Celá akce je 
jedinečnou příležitostí potkat se s podobně 
zaměřenými lidmi napříč evropou, navzájem 
se inspirovat a duchovně i prakticky čerpat 
pro svoji službu. O přínosu akce vypovídají 
i svědectví české výpravy do litvy (effatha 
2/2016). Cluj je dobře  dostupná letecky, vla-
kem i autem. Z České republiky bychom opět 
rádi vypravili autobus. V případě zájmu nás 
kontaktujte na adrese konference.relay@
gmail.com.

Cesta do Irska byla pro mě s Pavlou Pe -
tráškovou nesmírně obohacující. Kromě 
setkání s přáteli z týmu a příprav kon-
ference jsme se též zúčastnily semináře 
s P. Jamesem Mallonem, známým kanad-
ským knězem a autorem slavné knihy Divine 
renovation (česky právě vyšla pod názvem 
Proměna farnosti, KNA 2018; pozn. red.). 
Otec James nejprve mluvil o krizi církve 
v západních zemích a o jejích příčinách. 
Dosti depresivní úvod však posloužil jen jako 
odrazový můstek pro obnovení naděje, která 
v sále během dne skutečně rostla. P. James se 
zaměřoval na způsoby pastorace, které jsou 
pro společenství křesťanů životodárné. To, 

že nemluví „od zeleného stolu“,  potvrzuje 
růst a duchovní svěžest v jeho farnosti Sv. 
Benedikta v Halifaxu, která vznikla na území 
tří skomírajících farností, které postupně 
zanikaly, až byly sloučeny do jedné. Máme 
radost, že jeho kniha je už přeložena do 
češtiny a bude dostupná všem, jimž leží na 
srdci evangelizace dovnitř církve i navenek 
(ukázka z knihy viz dále, str. 23–25).
Také jsme navštívily irskou svatyni Knock, 
kde došlo k církví uznanému zjevení Be -
ránka, Panny Marie, sv. Josefa a sv. Jana 
evangelisty. Silně na nás zapůsobily i po-
zůstatky kláštera Clonmacnoise při řece 

Shannon. Zde se nacházelo od 6. sto-
letí jedno z významných center křesťan-
ství. O hloubce zdejšího duchovního života 
svědčí tehdejší misijní aktivita – odsud přišli 

do Střední evropy první misi-
onáři. Modlili jsme se k těmto 
našim duchovním otcům 
za obnovení křesťanské víry 
v naší zemi.

Jarka Kubešová

Příští konference 

RELaY 
bude v rumunsku

Klášter Clonmacnoise

22 / ze světa

Když vyslechnete dnešní seminář, 
můžete si říct: „Ten Mallon je fakt 
úžasný!“ Nebo si také můžete říct: 
„Hospodin je fakt úžasný! A když 
tohle učinil s nimi, může to učinit 
i s námi.“ To bych si moc přál…

(P. James Mallon)
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„My nepotřebujeme slyšet o Ježíšovi. Chceme 
hrát karty!“ Udeřila pěstí do stolu a všichni 
lidé v sále zmlkli… Tváře farníků vyjadřovaly 
spravedlivé uznání, že dotyčná řekla nahlas 
to, co chtěli říct i všichni ostatní.
Když se rozkřiklo, že hodlám zabrat na pon-
dělní večery farní sál, aby se tu mohl konat 
evangelizační program zvaný kurzy Alfa, vy-
volalo to takový poprask, že jsem musel svo-
lat mimořádné zasedání farní rady. A místo 
abych od záměru ustoupil, stál jsem si jako 
novokněz umíněně za svým. Neměl jsem ani 
jinou možnost. 
Bůh naší maličké farnosti během oněch 
prvních pokusů oslovit i ty, kdo do kostela 
nechodí, nesmírně žehnal. Do roka k nám 

o pondělních večerech přicházelo víc než 
sto lidí, aby se seznámili s nabídkou evan-
gelia. lidské životy se začaly proměňovat. 
Konflikt vzniklý kvůli hře v karty za to stál.

(zkráceně z úvodu „Dům z karet“)

Krize identity?
Hlavním důvodem, proč jsem v každé své 
dosavadní farnosti chtěl získat zpět farní 
budovy, byla snaha reagovat právě na to, co 
způsobilo, že je obsadily nejrůznější skupin-
ky. Týká se to identity.
V naší církvi se dnes hodně mluví o krizi. 
Dozvídáme se, že máme krizi povolání, kri-
zi rodin, krizi manželství, finanční krizi, kri-
zi víry, krizi vyvolanou sexuálním zneužívá-
ním, krizi vůdcovství a krizi (doplňte dle li-

James Mallon

Proměna
farnosti 
Z udržovacího režimu
k misijnímu zápalu

u k á z k a  z   k n i h y

církev dostala jako hlavní úkol získávat učedníky, potažmo misionáře, a vychá-
zet s radostnou zvěstí ke všem lidem. a to by mělo být někde vidět: v progra-
mech farností, ve finančních rozpočtech, v personální politice. Kanadský kněz 
james mallon nabízí řadu podnětů, jak dospět k tomu, aby se farnosti zača-
ly probouzet. Kniha proměna farnosti se stala záhy po vyjití bestsellerem, je 
překládána do mnoha jazyků a autor je zván na semináře doma i v zahraničí.
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bosti: ….). Kolem těchto pojmů se sice může 
vést cenná diskuze, trvám ale na tom, že tou 
nejhlubší krizí je krize identity a všechny 
ostatní jsou jen jejími symptomy: zapomněli 
jsme, kým jako církev vlastně jsme a co jsme 
povoláni dělat. Když se toto děje, záhy za-
pomeneme nejen na to, k čemu slouží naše 
budovy, ale především na to, proč jako cír-
kev vůbec existujeme.
Současná krize identity v naší církvi má 
mnoho společného s tou, která panovala 
za časů Krista. Říká se, že to není tak, že by 
Kristově církvi příslušelo poslání, ale spí-
še že Kristovu poslání přísluší církev. My 
jsme ovšem na své základní misijní povolá-
ní zapomněli do té míry, že se spokojujeme 
s údržbou a službou sobě samým. To, že cír-
kev existuje kvůli misiím, v posledních pa-
desáti letech ustavičně potvrzují papežové 
i teologové, pro většinu katolíků je ale misij-
ní působení něčím, co koná vybraná hrstka 
lidí kdesi v dalekých zemích, a většina far-

ností, poznamenaných mentalitou údržby, 
se v nejlepším případě zaměřuje na potře-
by svých členů. Podobně jako Izrael za časů 
Ježíšových jsme se i my stali lupiči Božího 
lidu, za kterým se podle Božího pověření 
máme vydat, aby se jeho spása „rozšířila až 
do končin země“ (Iz 49,6).

Paralela s titanikem

Dne 14. dubna 2012 uplynulo sto let od po-
topení Titaniku. Moje domovské město Ha-
lifax se této připomínky intenzivně účastni-
lo, protože právě ono hrálo při záchranných 
akcích po katastrofě klíčovou roli. Při psaní 
těchto slov myslím na to, že nedaleko odsud 
je hřbitov, kde jsou pochovány ostatky ob-
jevených obětí. V noci, na kterou sté výročí 
připadlo, jsem sledoval starý černobílý film 
A Night to Remember (v Čr známý pod ná-
zvem „Zkáza Titaniku“ – pozn. překl.). Při-
pomněl jsem si přitom, že značná část zá-

Kostel sv. Benedikta, Halifax
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chranných člunů, které tehdy od potápějící 
se lodi odplouvaly, nebyla zaplněná víc než 
z poloviny. Na osmnácti záchranných člu-
nech, které byly spuštěny na vodu, zůsta-
lo celkem 472 nevyužitých míst. Když par-
ník zmizel pod hladinou, plavalo v ledové 
vodě kolem 1500 lidí a lidé na člunech sto-
jících v bezpečné vzdálenosti je pozorovali. 
Jen dva z osmnácti člunů se vydaly zachra-
ňovat přeživší. Přesunuli stávající pasažéry, 
aby udělali co nejvíc místa, a je doloženou 
skutečností, že někteří cestující první třídy 
si stěžovali na příšerné nepohodlí. V době, 
kdy si lidé v člunech uvědomili, co je jejich 
úkolem, a vydali se mezi oběti, bylo naživu 
už jen devět trosečníků a tři z nich nakonec 
stejně zemřeli na podchlazení.
Při sledování filmu jsem si najednou uvě-
domil, že tato událost je metaforou církve. 
Jsme tady kvůli misijnímu poslání. Podobně 
jako Ježíš jsme byli vysláni „hledat a zachrá-
nit“ ty, kdo hynou, a v záchranných člunech 
je volného místa dostatek. Velice často ale 
jako církev jen stojíme bezpečně opodál a víc 
nás zajímají naše vlastní potřeby a pohodlí. 
Snad kdyby k nám někdo doplaval, pomoh-
li bychom mu, ale vydat se za nimi? Nejde 
tu jen o to, že bychom museli opustit okruh, 
ve kterém se cítíme bezpečně – toto jedná-
ní naprosto přesahuje náš referenční rámec, 
protože jsme úplně zapomněli, co tvoří naši 
identitu. Záchranné čluny jsou tu od toho, 
aby zachraňovaly lidi. A stejně tak je tu od 
toho i církev. My pečujeme o záchranné člu-

ny, natíráme je, sloužíme lidem, kteří už jsou 
uvnitř, udržujeme pořádek a hostíme setká-
ní karetních společností, ale nepoužíváme 
čluny k tomu účelu, pro který byly vytvoře-
ny. Každý člen posádky, který by se opová-
žil život na člunu nějak narušit, si okamži-
tě vyslechne sborový nářek od cestujících, 
kterým se myšlenka na sebemenší omeze-
ní vlastního pohodlí protiví. Naříkáme nad 
ztrátou víry, sekularizací, zavíráním koste-
lů a tak dále, ale ani nás nenapadne chopit 
se vesel a vyplout.

n n n

Něco se musí stát. Situace vyžaduje radikál-
ní kroky. Během uplynulých čtyř let jsme 
v mé farnosti svatého Benedikta zpřevraceli 
několik pomyslných karetních stolků a zno-
vu získali kontrolu nad vlastními prostora-
mi. Od té doby se do kurzů Alfa zapojily té-
měř dva tisíce lidí a dvacet až třicet procent 
z nich tvořili ti, kdo do kostela nechodí. Zor-
ganizovali jsme několik set nejrůznějších 
formačních setkání a programů a byli svěd-
ky proměny u stovek životů lidí, kteří se se-
tkali s osobou Ježíše Krista v moci Ducha 
Svatého. Skrze tyto prožitky poznali Boha 
jako svého Otce a oživili zkušenost s Boží ro-
dinou, církví. A to vše se stalo z Boží milos-
ti, která nám dala znovu objevit naši vlast-
ní identitu skrze výzvu papeže Jana Pavla 
II. k nové evangelizaci, jejíž kořeny sahají 
ke II. vatikánskému koncilu.

P. James Mallon se narodil r. 1969 ve Skotsku, jeho rodina se 
přestěhovala do Kanady až v roce 1982. Studoval nejprve bio-
chemii, poté vstoupil do kněžského semináře v Torontu, kde vy-
studoval teologii. V roce 1997 byl vysvěcen na kněze, dnes slouží 
jako kněz ve farnosti sv. Benedikta v Halifaxu (Kanada). Ve své 
diecézi působí též jako biskupský vikář pro pastoraci. Jeho kniha 
Proměna farnosti vzbudila velkou pozornost a stala se tématem 
konferencí pro kněze a pastorační pracovníky po celém světě.
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Jeff Scaldwell: 
Návrat domů 
(duch. obnova)
Kdy: 3.–8. 5 . 2018
Kde: Hejnice
Přihlášky a info:
otcovosrdce@seznam.cz
Cena: cca 3750,- Kč

Letnice v Želivě
Kdy: 17.–20. 5. 2018
Kde: klášter Želiv

Vede P. George Biju, vincentinský kněz 
z Indie a misionář ve východní Africe. 
Přihlašování na mail: recepce@zeliv.eu.

Výstup na horu 
manželství 
Kdy: 19.–23. 5. 2018
Kde: Červený Kostelec

Vede P. elias Vella 
Kontakt: info@cervenokostelecko.cz
Tel. 498 100 657.

Konference 
Otcovo srdce
Kdy: 31. 5.–3. 6. 2018
Kde: Olomouc

Kontakt: seminarotcovosrdce.sk

Horské kázání (Mt 5,1-12)
Kdy: 25.–29. 6. 2018
Kde: Hodonín

Duchovní obnovu vede P. elias Vella. 
Přihlášky: obnovahodonin@seznam.cz
Tel. 731626073

Křesťanská konference
Kdy: 6.–8.7.
Kde: Praha
Motto: Bůh milosti a pravdy
Více: http://kk.kmspraha.cz

Katolická charismatická 
konference 2018
Kdy: 11.–15. 7. 2018
Kde: výstaviště BVV v Brně
Motto: „Svou sílu hledejte u Pána,
v jeho veliké moci“ (ef 6)
Hostem bude P. rené-luc, 
kněz misionář z Francie.
Program a přihlašování: 
www.cho.cz/konference.

JUMP 2017 – tábor pro mládež
JUMP Ml (15–18 let) 29. 7.–4. 8. 2018
JUMP Xl (18–23 let) 6.–12. 8. 2018
Kde: Kostelní Vydří
Slosování přihlášek již proběhlo, ale možno 
se hlásit mezi náhradníky na místo 
případných odhlášených. Zvl. na ML je letos 
šance, fronta není velká!!!

ENTERcamp – tábor pro mládež
Kdy: 30. 7.–5. 8. 2018
Kde:  Diecézní centrum

života mládeže Ktiš 
Věk: 16–23 let.
Více info na www.entercamp.cz.

ENTERjunior – tábor pro mládež
Kdy: 22.–28. 7. 2018
Kde:  Diecézní centrum

života mládeže Ktiš 
Věk: 13–15 let.
Více info na www.entercamp.cz.

KA LE N dá ř  A K C í  2 0 18
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Duchovní cvičení 
s P. Karlem Satoriou
Kdy: 29. 7.–3. 8. 2018
Kde: klášter Želiv

Setkání New Dawn v ČR
Kdy: 22.–26. 8. 2018
Kde: Klášter Hájek u Prahy
Více info na www.newdawn.cz.

Letní škola liturgiky
Kdy: 21.–26. 8. 2018
Kde: klášter Želiv
Porozumět hlouběji slavení liturgie 
a disponovat se pro něj nám pomůže 
P. radek Tichý a spol.
Více na: www.liturgie.cz/letni-skola

ICCRS – Seminář  
o přímluvné modlitbě
Kdy: 2.–7. 10. 2018
Kde: Fulda, Německo
Vyučování o různých aspektech 
přímluvné modlitby, prorocké přímluvě, 
workshopy i sdílení. 
Program v angličtině a němčině, více 
info a přihláška na www.cho.cz.

Seminář pro kněze:
Služba přímluvnou modlitbou
Kdy: 15.–18. 10. 2018
Kde: klášter Želiv
Vede Dr. Mary Shaw. různé druhy 
uzdravení, rozlišování a pomoc 
druhým ke svobodě. 

Seminář Otcovo srdce
Kdy: 25.–30. 10. 2018
Kde: klášter Želiv
Vede Jeff Scaldwell s týmem.

KOMUNITA BLAHOSLAVENSTVÍ
Dolany u Olomouce 24, 783 16.
Web: www.blahoslavenstvi.cz
e-mail: akce@blahoslavenstvi.cz
Místem konání akcí (není-li uvedeno 
jinak) je sídlo Komunity v Dolanech 
u Olomouce. Doporučený příspěvek
450–500 Kč na den.

Vstup do slavnosti Letnic
Kdy: 19. 5. 2017 
Chvály, přednáška, modlitba za vylití 
Ducha Svatého

Život, jak na to?
(pro mladé 19–30 let)
Kdy: 28. 6.–1. 7. 2018
Přednášky, svědectví, sdílení, modlitba

Dolancamp
Kdy: 5.–12. 8 2018
Tábor pro mladé od 15 do 19 let

Exercicie pro všechny
„Moudrost blahoslavenství“
Kdy: 19.–25. 8. 2018
Kde: Kněžský seminář Olomouc
Vede P. Jacques Philippe

Konference o evangelizaci
Kdy: 23.–24. 11. 2018
Kde: regionální centrum Olomouc
Již potřetí nabídka výměny zkušeností 
a praktických přednášek lidí zkušených 
v oblasti evangelizace.

KOMUNITA CHEMIN NEUF
Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, 
tel. 220 199 441, sekretariat@chemin-
neuf.cz, www.chemin-neuf.cz. Místem 
konání těchto akcí je klášter Komunity 
v Tuchoměřicích u Prahy.
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Duchovní cvičení Anamnéza 
– vnitřní uzdravení
Kdy: 4.–8. 5. 2018

Jdi do toho naplno!
Kdy: 25.–27. 5. 2018
Víkend pro mládež 14–18 let

Den otevřených dveří kláštera 
Komunity v Tuchoměřicích
Kdy: 17. 6. 2018

EXODUS 
– setkání pro mládež 
18–30 let
Kdy: 2.–8. 7. 2018

Kána
Kdy: 22.–28.7. 2018
Kde: Kroměříž
letní setkání pro páry 
– www.kana4you.cz

ADRESA REDAKcE:
Kolejní 4, 160 00 Praha 6
e-mail: effatha@cho.cz

WEBOVÉ STRÁNKY cHO
Info o akcích, texty, fotogalerie apod.
www.cho.cz

Finanční příspěvky:
Časopis vychází pouze díky 
příspěvkům čtenářů.
Náklady na 1 ročník (tj. 3 čísla effathy), 
výrobu i distribuci činí cca 130 Kč.
Platbu lze provést převodem na účet číslo 
450718001/ 5500, var. symbol 101, nebo 
u přímo na Konferenci 2017 v Brně.

KOORDINÁTORKA OBNOVY
Kateřina lachmanová
Kolejní 4, 160 00 Praha 6
e-mail: koordinator@cho.cz

Pro velký zájem se nabízí další možnosti cest do Izraele s CK Křížek přednostně 
pro lidi z KCHO, s duchovním doprovodem P. Michaela Špilara a Katky lachmanové.

1/  pěší putování do jeruzaléma
      v týdnu 4.–11. 11. 2018 

Duchovní doprovod P. Michael Špilar a Katka lachmanová, cena 31.900 Kč 
(pro průměrně zdatné chodce, denně 15–20 km; volných ještě 10 míst)

2/  novozákonní cesta pro příznivce Kcho 
      v týdnu 24. 2.–3. 3. 2019 
(bude ještě potvrzeno, podrobnosti v příštím čísle)

Přihlašování ( i předběžné) na těchto kontaktech:
Přihlášky (i předběžné) k některé z cest do Izraele lze podat telefonicky 
(tel. 241 911 248), písemně (CK Křížek s.r.o., Hájíčkova 206/15, 143 00 Praha 4), 
i elektronicky na adrese: info@ckkrizek.cz.



Nástin programu Konference 2018 (Brno BVV) 

Motto: „svou sílu hledejte u pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10)  

Středa 11. 7. 
  19:00 – Mše sv. na BVV: P. Bogdan Stepien 

Čtvrtek 12. 7. 
 Dop.: Když docházejí síly (srov. Ef 6,1020) – P. Vojtěch Kodet
  (po přestávce už jen modlitba) 

 Odp.:  Život „na bojišti“ – Pavol Strežo
  Mše sv.: P. Aleš Opatrný

 Večer: Večer chval – kapela Heartbeat (SK)
  / cimbálovka-ochutnávka vín / divadlo pro dospělé (Víťa Marčík)

Pátek 13. 7. 
 Dop.: „Opásáni pravdou...“ (Ef 6,14) – P. Jakub Sadílek
  po přestávce pokračování + adorace (kom. Blahoslavenství)  

 Odp.: „Ve službě evangelia pokoje“ (Ef 6,15) P. RenéLuc
  Mše sv.: Bp. Vlastimil Kročil

 Večer: Paralelky (viz níže)  

Sobota 14. 7. 
 Dop.: „Křesťan v plné polní“ (Ef 6,11n) – P. RenéLuc

 Odp.: „Meč Ducha – slovo Boží“ (Ef 6,17) – P. Petr Karas
  Mše sv.: P. Radek Tichý

 Večer: Modlitební večer (Katka Lachmanová s týmem)

Neděle 15. 7. 
 Dop.: „V Duchu svatém se modlete“ (Ef 6,1820) – s. Veronika K. Barátová
  Mše sv.: Bp. Pavel Konzbul

Paralelní programy v pátek 13. 7. v 19.30 hod.: 

  • Příběh „Mary´s Meals“ (Magnus MacFarlaneBarrow)
  • Boží velkorysost (P. Ladislav Heryán)
  • Vyhrazeno pro mladé (P. René-Luc) 
  • Chrám uprostřed tržiště (Juraj Jordán Dovala) 
  • Adorace s přímluvnou modlitbou (kom. Emmanuel) 
  • Biblické tance (komunita Blahoslavenství) 
  • Koncert kapely Shirim Ashirim (židovské chvály)

(Detailní program na www.cho.cz/konference)
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Jack Frost 
Zakusit Otcovo objetí
Nejsme sirotci, jsme synové 
a dcery milujícího Otce. Jack 
Frost měl tvrdé srdce a nechtě
ně zraňoval druhé, dokud se ne
setkal s Otcovou láskou. Knihu 
doporučuje Jeff Scald well.
brož., 244 s., 349 Kč

Neal Lozano 
Návrat staršího bratra
Autor se netradičně zaměřuje 
na postavu staršího bratra 
v podobenství Lk 15: ukazuje, 
že i  on svou sebestředností 
opustil otce, i on se mu  vzdálil… 
Varuje před postojem staršího 
bratra v nás.
brož., 136 s., 189 Kč

Vojtěch Kodet 
Hledám tvou tvář
Nechat se Bohem milovat je zá
kladem spásy a jádrem našeho 
křesťanského povolání. Právě 
otevřením se lásce Boží začíná 
proměna našeho života.
brož., 96 s., 119 Kč 

Ulf a Birgitta Ekmanovi 
Velký objev; Naše cesta 
do katolické církve
Ulf Ekman ze Švédska je svě
tově známý jako kazatel a za
kladatel dynamické církve 
Slovo života. R. 2015 šokoval 
svět tím, že se rozhodl i s man
želkou požádat o přijetí do ka
tolické církve. Jejich vyprávění 
dýchá zralostí, pokorou i vděč
ností za celou životní cestu.
brož., 208 s., 299 Kč

www.kna.cz

Svatodušní novéna 
se svatými Karmelu
Sestra Milada z  pražského 
Karmelu a otec Vojtěch Kodet 
sestavili Svatodušní novénu, 
v  níž použili ty nejkrásnější 
texty mystiků Karmelu o Du
chu svatém.
brož., 49 Kč

Gilberto Gillini, 
Mariateresa Zattoni 
Křehké vztahy;
Viry a antiviry 
v manželství
Aby manželé svou lásku zacho
vali, jsou dnes nuceni bojovat 
možná víc než kdykoli dříve, 
bránit se útokům jistých „virů“ 
ze společenského prostředí 
a pěstovat si „antiviry“.
brož., 104 s., 199 Kč

Anselm Grün 
Hory a údolí života
Putování po horách je vlastně 
jakousi školou života: známý 
autor nám tentokrát nabízí své 
„horalské“ meditace.
brož., 128 s., 199 Kč

Morris West 
V botách Rybářových
Novým papežem se nečekaně 
stane Ukrajinec, muž, který si 
prošel sovětskými gulagy: 
jeden z jeho tamních tyranů se 
stává zase tajemníkem Nej
vyš   šího Sovětu… Slavný ro
mán se dočkal už před lety 
i  fil   mového zpracování (The 
Shoes of Fisherman).
brož., 128 s., 499 Kč


