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Kdo je to padouch?
Navštívil jsem s dcerou „den otevřených 
dveří“ v jedné střední škole, kam pomýš-
lela podat přihlášku. Měli jsme možnost 
zúčastnit se různých prezentací a mluvit 
s vyučujícími i se studenty školy. Jedna 
studentka nám říkala, že se ve škole vyu-
čuje i v jakýchsi tematických blocích, 

kdy se dané téma probírá z různých úhlů pohledu toho 
kterého předmětu. Zajímalo mě, jaké téma právě probí-
rají, a odpověděla nám, že „Padouch nebo hrdina“. Zeptal 
jsem se jí, kdo je to podle ní padouch. Bez dlouhého pře-
mýšlení z ní vypadlo: „Padouch je člověk, který je něčím 
zraněný.“ Bingo! Trefa do černého! 
Každý z nás jsme v něčem zranění. Samozřejmě každý 
jinak. A každý někdy jednáme právě na základě našich 
bolestí, křivd a zranění… Vědomě či podvědomě. Všichni 
si tak v sobě neseme i kousek padoucha. Padouchy jsme 
ale nejenom my sami, ale i lidé v našem okolí. Byli jimi 
do jisté míry i naši předkové a bohužel k nim patří i naši 
potomci. Padoušství v nás i okolo nás bují jako plevel… 
Bible říká: „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. 
A následkem hříchu je smrt“ (Řím 3,23; 6,23).  
Ale jako křesťané jsme poznali i možnost, která nám 
umožňuje padouchem nezůstávat. „Bůh totiž chce, aby 
se všichni lidé zachránili“ (srov. 1Tim 2,4). Máme tak 
možnost čerpat z Pramene života, spásy, uzdravení, smí-
ření a odpouštění.
Obracejme se tak stále k Pánu, odevzdávejme mu své 
životy i své „padoušství“… Vydávejme se s ním stále znovu 
na cestu života, spásy a usmíření. Vždyť On je na cestě 
s každým z nás!
Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina!

Ignác Mucha
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Z Biblických textů lze vidět vztah mezi 
Božím slovem a Božím jednáním. Boží 

slovo je čin Boží. Bůh říká slovo a ono se 
uskutečňuje (nastává čin). Prorokovat tedy 
neznamená jen mluvit, nýbrž skrze vyřčené 
slovo utvářet realitu. Apoštol Pavel píše: 
„Usilujte o dar prorocké řeči, chtěl bych, 
abyste všichni měli prorocký dar“ (1Kor 
14,1-5). Proroctví by tedy nemělo být 
něčím výjimečným: Mělo by neustále slou-
žit k budování, povzbuzování, útěše, vedení 
a potvrzování křesťanské obce. Jen občas se 
prorokování týká skutečností, které nasta-
nou v budoucnosti.

Prorokování lze rozdělit na inspirující 
a zjevující. Inspirující proroctví nevyža-
duje nadpřirozené poznání, ale je to slovo 
vyřčené ve správný čas, slovo, jež zasáhne 
nitro člověka. Například slova „Bůh Tě 
miluje“ mohou znít jako otřepaná fráze. 
Inspirujícím proroctvím se stanou tehdy, 
když v nitru člověka aktivují zakoušení Boží 
lásky v dané chvíli. Autentičnost proroc-
tví se pozná podle toho, že se jím změní 
atmosféra ve společenství nebo se změní 
vnitřní prožívání člověka, jemuž je adre-
sováno. Oproti tomu zjevující proroctví je 
propojeno s nadpřirozeným poznáním, 
ať už zjevuje nějakou pravdu či budouc-
nost. Podle Damiana ovšem charismatická 
obnova mnohde ustrnula na úrovni inspi-
rujících proroctví, proto ve svém vyučo-
vání nabízí podněty a zkušenosti k použí-
vání a růstu v oblasti proroctví zjevujících. 

Zjevující proroctví

Toto prorocké slovo zahrnuje většinou tři 
fáze: informace, interpretace a aplikace.
•  Informace je obraz či slovo, které proro-

kovi přijde na mysl. V modlitbě by se měl 
Hospodina ptát: „Pane, proč mi ukazuješ 
právě toto? Co tím chceš říci?“ 

•  Interpretace je hlubší porozumění tomu, 
co Pán skrze prvotní obraz či slovo říká. 
Je důležité neskončit u prvního bodu, 
u informace samotné, ale čekat a mod-
lit se, aby Pán dal prorokovi Svou inter-
pretaci: Tu nelze zaměňovat za prorokův 
osobní názor, proto je obtížné prorokovat 
lidem, které dobře známe (a máme na ně 
i na jejich situaci svůj názor). 

•  Aplikace se dotýká uskutečnění proroctví. 
Někdy Pán ukáže i první krok, který má 
adresát proroctví udělat, ale ne vždycky. 

Tyto tři fáze prorocké řeči Damian ilustro-
val na příkladu ze své služby na misiích 
v Africe. Modlil se tam před několika lety za 
místního pastora a měl pro něj obraz malého 
domečku s padající střechou (1. fáze). V mod-
litbě za poznání smyslu, proč tento obraz při-
šel, se ten domek proměnil ve velké cent-
rum s bohatou evangelizační a pastorační 
službou (2. fáze). Obraz byl doprovázen 
slovem: „Nebuduj sám, spoj se s předsta-
venými místní církve“ (3. fáze). Pastor mu 
pak sdělil, že jejich modlitebna má špat-
nou střechu a že jim opravdu padají tašky 
na hlavu. Skutečnost, že Bůh o tom ví a že to 
Damianovi odhalil, ho otevřela k důvěře při-

o prorokování
„online“

Její zakladatel Damian Stayne vyučuje po celém světě o charismatech, především 
o daru proroctví a o slově poznání a moudrosti. V seminářích klade důraz na bib
lický základ této služby, svědectví o používání těchto darů dnes, ale i na duchovní 
rozlišování. Napsal vynikající knihu o charismatech (v orig. Damian Stayne, Renew 
Your Wonders. Spiritual Gifts for Today (Obnov své zázraky. Duchovní dary pro dne
šek), která by měla v blízké době vyjít v nakladatelství Doron. Online konference se 
zúčastnilo na 700 účastníků z celého světa, mezi nimi i někteří z České republiky. 
Alena Gollová zaznamenala jádro jeho vyučování pro čtenáře Effathy:

Ve dnech 16.–17. 4. proběhla online 
konference Škola proroctví, kterou pořádala 

katolická charismatická komunita 
Cor et Lumen Christi z Anglie. 
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jmout i druhou a třetí část proroctví. Tento 
pastor šel pak za svým biskupem, který mu 
však řekl, že projekt je to sice krásný, ale že na 
něj nejsou peníze. Zanedlouho však zemřela 
jedna vdova a odkázala církvi velké pozemky. 
Na nich pak skutečně bylo postaveno velké 
pastoračně-evangelizační centrum, kam už 
byl také Damian pozván vyučovat.

opatrně s negativními prvky
Ještě pár poznámek ke zjevujícímu proroctví: 
Je třeba zacházet velmi obezřetně s negativ-
ními informacemi v proroctví, jako je třeba 
odhalování skrytých hříchů. Vždy se ptejte, co 
pozitivního s tím chce Pán učinit, proč vám to 
ukazuje. Možná pak máte onomu člověku říci 
jen tu Pánovu odpověď, co On chce v daném 
člověku udělat v té oblasti (tedy jen 2. fázi 
proroctví). Prorok nemusí sdělit druhému 
všechno, co vnímá. V tomto případě může 
být Božím úmyslem spíše to, aby se prorok 
za daného člověka modlil. 
Některá proroctví dokonce nemáme říkat 
vůbec, anebo jen výjimečně (jen velmi zku-
šení proroci) a s velkou opatrností, která při-
pouští, že se můžeme mýlit. Do této kate-
gorie patří např. proroctví o něčí smrti, ale 
i o tom, zda se manželům narodí či nena-
rodí děti, proroctví o volbě životního povo-
lání. Důvodem je, abychom neovlivnili svo-
bodu lidí: Např. při rozhodování o povolání 
jim Bůh rozhodně doručí odpověď „do vlast-
ních rukou“. Naše proroctví jim můžeme říci 
až poté, co se sami rozhodnou, a tehdy pro 
ně bude potvrzením zvenčí. Důvodem je, že 
náš případný omyl může být v těchto záleži-
tostech nesmírně zraňující. 

osobní zralost prorokujícího
Velmi důležitá je osobní zralost proroka, 
jeho věrnost v naslouchání Božímu srdci. 
K tomu je naprosto nezbytné, aby byl člo-
věk otevřený duchovnímu vedení, podřízený 
církevní autoritě, ochotný přijímat zpět-

nou vazbu a napomenutí. Proroctví má být 
neseno duchem pokoje, prorok nikdy nesmí 
příjemce nikam tlačit, dostávat ho do presu. 
Prorok má nad proroctvím kontrolu, on roz-
hoduje, kdy a jak ho řekne. Přitom Duch 
Boží inspiruje proroka v obojím – co má 
říci a jak to má říci –, stejně jako inspiroval 
Ježíše: „Otec, který mne poslal, přikázal mi, 
jak mám mluvit a co říci“ (Jan 12,49). I zde 
uváděl Damian příklad: Jeden pastor byl 
často kritizován svým pomocníkem. Prorok 
(neznalý situace, ale z Božího zjevení) to 
neřekl tomu pomocníkovi jako usvědčení 
od Hospodina, ale udělal to přesně nao-
pak. Pozval oba dopředu, postavil je zády 
k sobě, dal pomocníkovi do ruky hůl a řekl 
mu: „Ty máš poslání chránit pastorovi záda.“ 
Pomocník pastora se rozplakal, neboť věděl, 
že ve skutečnosti dělá pravý opak. Toto 
jemné usvědčení jej přivedlo k obrácení.
Na závěr jedna praktická rada, jak naslou-
chat prorockému slovu ve společenství. Ve 
chvále přistupujeme před Boží trůn, do Boží 
přítomnosti, a zde nastává navýsost vhodná 
chvíle naslouchat tomu, co k nám Bůh mluví. 
Nejdříve tedy vstoupíme do chvály a uctí-
vání (i s modlitbou v jazycích), pak se uti-
šíme, zmlkneme před Boží tváří a naslou-
cháme Jeho slovu. Nechme aspoň pět minut 
ticha, které pak zakončí ten, kdo vede mod-
litbu (nikoli prorok, který první přijal Boží 
slovo). Někteří potřebují delší čas na „vyla-
dění signálu“, má jim být dopřán dříve, než ti 
rychlejší začnou mluvit. Potom se všichni sdí-
lejme, co komu přicházelo na mysl. Některá 
témata se při tom mohou opakovat a to 
bývá signálem, že je potřeba se jim věnovat. 
Důležité je, že všichni mají příležitost promlu-
vit a společenství se učí rozlišovat, která slova 
rezonují a dotýkají se srdcí, a která nikoliv. 

Zpracovala Alena Gollová

Více o komunitě Cor et Lumen Christi:
http://www.coretlumenchristi.org

Kurz se skládal ze dvou částí. Nejprve 
se pojednávala identita Katolické cha-

rismatické obnovy (KCHO) a druhá část se 
už týkala přímo služby vedoucích. Každá 
ze dvou částí sestávala ze sedmi hodino-
vých seminářů. Začínalo se vždy chválou, 
vedenou různými skupinami z celého světa, 
a navazovala přednáška některé z osobností 
KCHO na dané téma. Na závěr jsme obdr-
želi pár otázek k tématu, které bylo třeba 
do týdne vypracovat. Každá část kurzu pak 
byla zakončena online setkáním a besedou 
s přednášejícím a společnou modlitbou za 
účastníky.
Seminář probíhal v angličtině, ale do 
budoucna se uvažuje i o jiných jazykových 
verzích, například v polštině. Aktuální infor-
mace o kurzech nabízených Celosvětovým 
týmem Charismatické obnovy lze nalézt na 
webu https://www.charis.international/
en/formation/.

Náš běh kurzu sledovalo více jak třicet sku-
pinek z celého světa o 10-15 lidech, kteří se 
mezi sebou navzájem sdíleli o tématu. Naše 
skupinka zahrnovala účastníky z různých 
částí Evropy. Během kurzu se tak utvořilo 
mezinárodní společenství, které se setkává 
i nadále :-).

Plody kurzu očima
našich účastníků

Jana: 
Pro mne byl CSLC od samého začátku až 
překvapivě praktickým výcvikem ve vedení. 
Řekla bych, že jsem do něj byla hozena 
přímo po hlavě. Pán zkrátka dovede pře-
kvapit. Ačkoli jsem hned po přihlášení 
začala pochybovat o své dostatečné úrovni 
angličtiny (uvázat se na tři měsíce k týden-
nímu vypracovávání domácích úkolů v cizím 

formace vedoucích
       pod hlavičkou

Začátkem letošního roku se uskutečnil celosvětový online kurz pro vedoucí 
Charismatické obnovy zvaný CHARIS Servant Leadership Course (dále jen CSLC). 
Z naší republiky se ho zúčastnilo šest lidí, někteří se s námi podělili o své zkušenosti.
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jazyce není přece hračka, což?), byla jsem 
oslovena z organizačního týmu Charis, 
jestli bych nepomohla koordinovat jednu 
ze čtyřiceti skupinek, do kterých se účast-
níci z celého světa měli rozdělit. Na rozmyš-
lenou jsem měla 24 hodin – s tím, že pokud 
výzvu přijmu, budou mi vděční.…
Dostala jsem tedy na starost čtrnáctičlennou 
„evropskou sekci“ z těchto zemí: Švédsko, 
Německo, Švýcarsko, Bosna-Hercegovina, 
Albánie a ČR. Hlavním mým úkolem bylo 
vytvořit fungující skupinku a po celou dobu 
ji motivovat skrze WApp i pomocí on-line 
setkávání. Zároveň bylo třeba evidovat, jestli 
všichni odevzdali domácí práci, a ohodno-
tit ji (naštěstí škála hodnocení odpovídala 
počítačovému jazyku: 0 nebo 1), zprostřed-
kovávat informace z vedoucího týmu Charis 
a zasílat týdenní přednášky všem členům...
Ty tři měsíce byly hodně intenzivní. 
Pravidelné vyučování mě naladilo na 
týdenní rozjímání, pomohlo mi zbořit pár 
zažitých mylných názorů, opět mi ukázalo 
krásu a hloubku křesťanství. Upevnilo mne 
ve víře a oživilo – časem už trochu povad-
lou – radost z toho, že mým domovem je 
katolická církev, že do ní patřím a patřím 
tam ráda.
Naučila jsem se vstoupit do nových výzev, 
pocítila jsem povzbuzení, poznala jsem 
úžasné lidi, zažila jsem jednotu a lásku mezi 
námi. Ano, stálo to za to!

Jirka:

Líbil se mi moment překvapení na začátku 
každé lekce: Kdo dnes povede chvály? 
Pokaždé hrála jiná skupina, často ze 
zemí, odkud bych to vůbec nečekal, jako 
je Mauritius nebo Omán. Většinou byly 
chvály moc pěkné, naladily nás na navazu-
jící přednášku.
Také složení přednášejících bylo pestré… 
Hned v 1. lekci o historii Charismatické 

obnovy jsem se od Charlese Whiteheada 
dozvěděl mnohé souvislosti. Třeba, že už 
papež Lev XIII. se na Silvestra roku 1900 
modlil za nový příchod Ducha svatého do 
církve, a den poté, 1. 1. 1901, došlo k vylití 
Ducha u protestantů v městě Topeka. V 8. 
lekci nám zase Michelle Moran předala své 
zkušenosti s tím, jak má vypadat modlitební 
setkání, což snad využiji jako člen týmu 
vedoucích večerů chval. Velmi přínosná byla 
pro mě také 11. lekce s názvem Život vedou-
cího, v níž nás Jim Murphy seznámil mj. 
s třemi způsoby vůdcovství, které se vhodně 
doplňují, pokud nějaké společenství vede 
více lidí (tým).
Překvapilo mě, jak hluboké vztahy se 
utvořily v naší 14-členné skupince, přes-
tože jsme se navzájem znali jen ze zpráv 
po WhatsAppu a několika hovorů přes 
Zoom (nepočítám-li ostatní tři účastníky 
z Č. Budějovic, které jsem znal již dlouho).

Ondra:

Velmi mě překvapilo a potěšilo, že každá 
lekce začínala modlitbou a chválou! Mohl 
jsem díky tomu poznat mnoho chválových 
skupin ze všech koutů světa. Byl jsem nad-
šen, že při nich byly často používány dary 
Ducha. 
Z přednášek mě obzvlášť zaujala ta o křtu 
v Duchu svatém od kardinála P. Raniera 
Cantalamessy, kterou jsem si později ještě 
osvěžil – začátkem doby postní kázal na 
stejné téma. Moc mě také obohatil náhled do 
historie Obnovy v Duchu svatém a o jejích 
hlavních úkolech. S radostí jsem se účastnil 
dvou online setkání všech účastníků (kte-
rých bylo přes 300) a přednášejících, kdy 
jsme se spolu modlili a měli možnost klást 
otázky. 
Z naší skupinky postupně vzniklo velmi 
živé společenství. Jednou měsíčně probí-
halo online setkání vyplněné chválami, svě-

dectvími a přímluvnými modlitbami. Při 
těchto setkáních byly hojně užívány dary 
Ducha svatého a bylo velmi dobré si uvědo-
mit, že online prostředí není pro Boží půso-
bení vůbec překážkou. V průběhu kurzu se 
také někteří členové naší skupinky začali 
jednou týdně setkávat na WhatsAppu k pří-
mluvné modlitbě na zaslané úmysly. Toto 
společenství z různých koutů Evropy je pro 
mě největším obohacením a trvá i po skon-
čení kurzu.

Chris z USA:

CHARIS Servant Leadership Course byl pro 
mne jakožto evangelikála z USA úžasnou zku-
šeností a příležitostí. Každý týden jsme měli 
vyučování některého z vedoucích z Katolické 
charismatické obnovy. Například Mary Healy 

hovořila o Duchu svatém z pohledu funda-
mentální teologie.
Moje skupina se setkávala na Zoomu dva-
krát měsíčně. Byl to pro mne důležitý čas 
společenství, kde jsem velmi silně zakoušel 
lásku a přijetí, ačkoli v naší skupince bylo asi 
patnáct bratří a sester z různých evropských 
zemí a já byl jediný protestant. Toto setká-
vání mělo během lockdownu velký význam. 
Všichni jsme vnímali přítomnost Ducha sva-
tého a myslím, že to byla jedna z nejdůleži-
tějších součástí kurzu. Chceme dál pokra-
čovat v setkávání jedenkrát měsíčně a hle-
dat, jak můžeme spolupracovat na uzdra-
vení rozděleného Kristova těla a šířit v České 
republice dobrou zprávu o spáse v Ježíši 
Kristu.

Zpracoval Jan Ehrich 
a další účastníci formačního kurzu

„Panovníku, chci ti mezi lidmi 
vzdávat chválu, mezi národy
ti budu zpívat žalmy;
vždyť tvé milosrdenství 
až k nebi sahá, až do mraků 
tvoje věrnost. “
                                                              Ž 57,10



marně hledáš východisko, otevři se Duchu 
svatému. Sv. Bonaventura napsal, že „tam, 
kde je více soužení, přináší větší útěchu, 
ne jako svět, který (člověka) v blahobytu 
utěšuje a lichotí, ale v neštěstí zesměšňu-
je a odsuzuje“. Tak jedná svět, to nám dělá 
Nepřítel naší spásy, ďábel: Nejprve nám li-
chotí a dává nám pocit nepřemožitelnosti. 
Pak nás sráží k zemi a zesiluje pocity viny. 
Zahrává si s námi. Dělá vše pro to, aby nás 
srážel, zatímco Duch Zmrtvýchvstalého 
nás chce pozvednout. 

Proměna apoštolů
Pohleďme na apoštoly: Cítili se tehdy zrá-
na sami a ztraceni, ze strachu se ukrýva-
li za zavřenými dveřmi, měli strach a před 
očima všechny své slabosti a selhání. Všich-
ni totiž Ježíše zapřeli. Roky strávené s Je-
žíšem je nezměnily, zůstali stejní. Pak při-
jali Ducha a všechno se změnilo: Problémy 
a chyby zůstávají stejné, ale už se jich nebo-
jí, protože se nebojí ani těch, kteří jim chtě-
jí ublížit. Zakusili útěchu od Boha a chtě-
jí ji rozdávat dál. Dříve se báli o sebe, nyní 
mají jedinou obavu – aby horlivě vydávali 
svědectví o přijaté lásce. Ježíš prorokoval: 
„Duch o mně vydá svědectví a vy také vy-
dávejte svědectví“ (Jan 15,26-27). 

Nabídka pro každého 
A pojďme ještě o krok dál. I my jsme po-
voláni vydávat svědectví v Duchu sva-
tém, stát se paraklety, tedy utěšiteli dru-
hých (těmi, kdo jsou jim nablízku v souže-
ní). Ano, Duch nás žádá, abychom se dali 
této jeho útěše k dispozici. Jak na to? Ne-

jde o velkolepé proslovy, ale spíš o to, aby-
chom byli druhým nablízku; nejde o ana-
lýzu situace, ale o modlitbu blízkosti. Při-
pomeňme si, že blízkost, soucit a vlídnost 
jsou vždy Božím stylem. Duch Boží Para-
klet říká církvi, že je čas útěchy, je čas ra-
dostného hlásání evangelia, nikoli jen boje 
proti pohanství. Je čas přinášet radost ze 
Zmrtvýchvstalého, a ne si jen neustále stě-
žovat na drama sekularizace. Je čas vylévat 
na svět lásku, aniž bychom se stali světský-
mi lidmi. Je čas dosvědčovat Boží milosr-
denství, a nikoliv jen zdůrazňovat pravidla 
a normy. Nastal čas Parakleta! Je čas svo-
body srdce v Duchu svatém Utěšiteli. 

Přímluvce 
Paraklet je také Přímluvce neboli náš ob-
hájce – ten, který stojí na naší straně. V Je-
žíšově době advokát nevykonával svou 
funkci stejně jako dnes: nemluvil místo ob-
viněného, ale obvykle stál vedle něj a navr-
hoval mu do ucha argumenty na jeho ob-
hajobu. Stejně tak Paraklet, „Duch prav-
dy“, nezaujímá naše místo, ale brání nás 
před každou lží toho Zlého tím, že nám in-
spiruje pravdivé myšlenky a pocity. Dělá to 
jemně, aniž by nás nutil: Navrhuje, ale ne-
vnucuje se. Oproti tomu duch lži, ten Zlý, 
dělá pravý opak: Někam nás tlačí, snaží se 
námi manipulovat, chce, abychom uvěři-
li, že jsme bezmocní vzhledem k jeho zlým 
návrhům a impulzům neřestí. 

Z kázání papeže Františka o Slavnosti 
Seslání Ducha svatého dne 23. 5. 2021

(uprav. Ignác Mucha).
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dUCh sVatÝ         ParaKlet...

„Přijde Paraklet, kterého pošlu od Otce“ 
(J 15,26). Těmito slovy Ježíš slibuje učed-
níkům Ducha svatého. Řecký výraz para-
kletos v podstatě znamená dvě věci: Utěši-
tel a Přímluvce (obhájce). 

Utěšitel 
Duch svatý je tedy Utěšitel. Každý z nás, 
zvláště v těžkých chvílích, hledá útěchu. 
Často se však uchylujeme pouze k pozem-
ské útěše, která brzy vyprchá. Ježíš nám 
nabízí útěchu z nebe, samotného Ducha, 
který je „dokonalý Utěšitel“. Jaký je v tom 
rozdíl? Útěchy světa jsou jako anestetika: 
přinášejí chvilkovou úlevu, ale neléčí hlu-
boké zlo, které nosíme v sobě. Rozptylují 
a odvádějí pozornost od bolesti a smutku, 
ale neléčí do hloubky. Působí na povrchu, 
na úrovni smyslů, ale nezasahují srdce. Je-
nom ten, kdo nám dává pocítit, že jsme mi-
lováni takoví, jací jsme, dává srdci pokoj. 
To dokáže jen Duch svatý, který je Láska: 
Sestupuje do našeho nitra a působí přímo 
v našem duchu. Navštěvuje nás v důvěr-
nosti srdce, jako „milý host duše“. Je to prá-
vě Boží něha, která nás nenechává osamo-
cené, a tím nám přináší útěchu.

 
otevřenost duchu svatému 
Sestro, bratře, pociťuješ-li temnotu osamě-
losti, nebo v sobě nosíš balvan, který dusí 
naději, máš-li v srdci palčivou ránu, pokud 

Co vůbec znamená 
výraz Paraklet, 
který se používá 
pro Ducha svatého? 
Předkládáme pár 
klíčových myšlenek 
papeže Františka 
na toto téma.

coby

o dUChU sVatémo dUChU sVatém
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Pocházím z Telče, ale aktuálně žiji s rodi-
nou v Sušici na Šumavě. Nosím v srdci 

velkou touhu zapálit Šumavu – to berte jako 
moje představovací motto. A jelikož se sirky 
v Sušici již nevyrábějí, je doufám zřejmé, že 
toužím po Božím ohni (úsměv). Jinak mám 
skvělou milující ženu a tři děti. Aktuálně 
funguji jako misionář – pracuji pro nadační 
fond Credo, který mi umožňuje realizovat 
různé evangelizační či formační akce neje-
nom ve farnosti, ale v celých Čechách. 

3  Jaké jsou Tvé zkušenosti s Obnovou, 
v Obnově? 

Poprvé jsem se s Obnovou setkal skrze mladé 
kněze. Pracoval jsem na Centru pro mlá-
dež při Arcibiskupství pražském (Nazaret). 
Jezdívali jsme na studijně formační kurzy 
Sekce pro mládež ČBK, kde jsme se po pro-
gramu scházeli na pokoji a modlili se – a také 
si nad sklenicí vína povídali. Jezdila tam 
tehdy i mimořádná parta mladých kněží, 

kteří měli zkušenosti s Obnovou. Vybavuje 
se mi z té doby jedna z prvních charisma-
tických modliteb, která se mi vepsala hlu-
boko do srdce. První seminář Život v Duchu 
jsem prošel v Praze, jak v minulém čísle zmi-
ňovala Pavla Petrášková: Připravila ho pro 
naše společenství komunita Chemin Neuf. 

3  Jakým službám a aktivitám se věnuješ?
Při práci v Centru pro mládež jsem se dostal 
k organizaci Celostátního setkání mládeže, 
Celostátního setkání animátorů či různých 
animátorských kurzů, hudebních festivalů 
a dalších akcí. V současnosti se společen-
stvím každoročně realizujeme Semináře 
Obnovy v Duchu svatém – nejprve v naší 
farnosti, nyní již různě po okolí. Řadu let 
jsem také sloužil na táboru pro mládež 
Entercamp a pořádal duchovní obnovy ve 
farnosti, stejně jako celou řadu dalších akcí 
(manželské večery, víkendovky, Půst pro 
chlapy, apod). Kromě témat charismatické 

obnovy mi leží na srdci mužská spiritualita 
a práci s chlapy. Aktuálně jsem také výrazně 
zapojen do seminářů Otcovo srdce v České 
republice, které realizujeme spolu s Mládeží 
pro Krista. Kromě přednášek a organizace 
akcí se tak věnuji i modlitbě za vnitřní uzdra-
vení. Také fotím pro skvělý projekt Člověk 
a víra (teď už jen okrajově). 

3  Co je pro tebe v Obnově zásadní?
Křest v Duchu svatém. Pomoci lidem zaku-
sit tuto milost, získat tím osobní zkušenost 
s Duchem svatým a následně ji prohlubovat. 
Zároveň rozpoznat a rozvíjet dary a obdaro-
vání pro službu, které nám Duch svatý dává. 

3  Co Ti dlouhodoběji leží na srdci v sou
vislosti s Obnovou, s církví u nás?

Je to právě vyzbrojování služebníků či uve-
dení do používání duchovních darů. Během 
seminářů Obnovy často vidíme, že Bůh 
lidem dává různé dary, ale dlouhodobě zde 
nebyla velká možnost je rozvíjet. Zvláště 
mi leží na srdci téma proroctví a modlitby 
za uzdravení. 
Právě seminář Otcovo srdce je pro mě svým 
způsobem dalším velkým zjevením Boží 
lásky pro dnešní dobu. Sám jsem to prožil 
a vidím to na každém dalším semináři, jak se 
Bůh dotýká lidských srdcí, uzdravuje různá 
zranění, která si neseme životem, a uschop-
ňuje nás nejen k plodnější službě, ale hlavně 
k plnějšímu prožívání daru života. 
Potěšilo by mě, kdybychom s apoštolem 
Pavlem mohli říct, že naše řeč a kázání se 
neopírají o vemlouvavá slova lidské moud-
rosti, ale prokazují se Duchem a mocí (viz 
1. Kor 2, 4). A to bych přál i celé Obnově. 
Aby byla plodná. 

3  Na co by ses chtěl v rámci služby v ná 
rodním týmu soustředit? 

Rád bych pomohl obnovit webové stránky, 
vytvořit podcast a vůbec posunout kupředu 

prezentaci KCHO na internetu. Hlavně bych 
ale chtěl pokračovat v tématech, která jsem 
zmínil – rozvíjení prorockého pomazání 
a kultury úcty, odvaha modlit se za uzdra-
vení či obecněji pomoci služebníkům a pří-
mluvcům růst v obdarování a pomazání, 
která obdrželi. Zároveň bych chtěl pokra-
čovat ve službě seminářům Otcovo srdce. 
Kromě seminářů a konferencí jej chceme 
nabídnout jako jednodenní obnovu pro 
farnosti. Ale hlavně chci naslouchat Duchu 
svatému, jaké má On plány a být vnímavý 
k tomu, co již dělá. Toužím růst v poznání 
Boha, mnohem více zakoušet jeho lásku 
a být otevřenější pro jeho Ducha. 

3  Máš nějaké oblíbené rčení či heslo?
„Dnes je skvělý den pro zázrak“.

„Dnes je skvělý den
   pro zázrak“.

Národní služební tým Obnovy nově 
posílil Marek Novák z Jižních Čech. 
V následujícím rozhovoru představuje 
sebe, své aktivity i vize.
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svědectví
z kapely
Kapela KAIROS, která letos doprovázela 
seminář Obnovy v Duchu svatém ve farnosti 
u sv. Terezičky, před sedmi lety ještě neexis-
tovala. Dohromady nás dal právě seminář, 
protože jsme ve společné modlitbě a hraní 
chtěli pokračovat. 
Do semináře jsem tehdy naskočila s touhou 
poznat Boha, posunout se, sloužit. O službu 
jsem prosila i v modlitbě za vylití Ducha sva-
tého. Nežádala jsem konkrétní charisma, ale 
chtěla jsem službu, ukázat, co mohu dělat, 
čím mohu oplácet. 
Denní rozjímání mě pohltilo, „objevila“ jsem 
Ducha a modlitbu chval, otevřely se mi oči 
a pochopila jsem, že má služba nebude jen 
organizování večerů chval, kde – jak jsem 
si představovala – by hrála nějaká kapela 
z farnosti. Že ta kapela bude nová, Kairos, 
a budu v ní hrát i já. 

Začali jsme hrát na chválách, doprovázet 
mše, svatby i křtiny, čímž se nám otevřel 
nový svět, svět služby a společenství chval. 
Nádherné. Ze zdánlivého „nic“ Duch utvo-
řil prostor, o němž jsem netušila, že mohu 
být jeho součástí.
Když se ohlédnu, vidím ve svém životě jakýsi 
předěl – před obnovou / po ní. Moc bych to 
přála a vyprošuji všem těm, jimž jsme měli 
tu čest letos na semináři hrát a modlit se 
s nimi. Pane, přijď! Markéta Růžičková

V lednu už bylo zjevné, že se nejspíš 
fyzicky vůbec nesejdeme a celá třímě-

síční obnova se odehraje před obrazov-
kami počítače. Navzdory podmínkám se 
do semináře přihlásilo přes 50 účastníků. 
Zkušenost s touto formou semináře nikdo 
z nás neměl, museli jsme se spolehnout pře-
devším na Boha a jeho vedení. Vydali jsme 
se neprošlapanou cestou v důvěře, že On 
nás v tom nenechá.
Následně jsme prožili takový malý zázrak. 
Vlastně docela velký. Nikdo z nás by před-
tím asi nevěřil, že se jde v Duchu svatém spo-
jit v tak velkém společenství jen přes obra-
zovku, že se i zdánlivě neosobní setkávání 
v malých skupinkách stane nádherným sdí-
lením lidí, kteří se mnohdy neznali ani od 
vidění, anebo že dokážeme společně chválit 
Boha z našich obýváků, a to i přes občasné 
technické obtíže. 

Jedno z největších překvapení ale byla pří-
mluvná modlitba a modlitba za hlubší vylití 
Ducha svatého, když náš seminář vrcholil. 
Bylo krásné, jak se nám podařilo propo-
jit se s přímluvci z Brna, Ostravy, Českých 
Budějovic atd., kteří neváhali ochotně 
nabídnout své síly ke službě. Jako společen-
ství jsme udělali zkušenost, že pro působení 
Božího Ducha vlastně neexistují hranice. Při 
slavnostní bohoslužbě rozeslání jsme se pak 
loučili s příslibem, že se fyzicky sejdeme na 
společných chválách a při Letnicích, až to 
konečně půjde. 
Letošní vigilie byla v naší farnosti natolik 
radostná, že si na nic podobného asi nepa-
matuji. Pomalu se mezi organizátory hovoří 
o farním programu a vizích na další čtyři 
roky, ale to je už jiný příběh…

Za tým organizátorů
Jana Polášková

Ohlédnutí za online seminářem 
Život v Duchu od E. Sieverse 
v Praze Kobylisích
Ve farnosti sv. Terezie v Praze Kobylisích jsme se letos pustili do poněkud 
troufalého projektu – rozhodli jsme se uspořádat seminář Život v Duchu 
v online prostoru. Již od minulého léta se náš tým pravidelně scházel a modlil 
se za celý průběh obnovy a za budoucí účastníky. S nadcházejícím podzimem 
se však pandemická situace stále zhoršovala a my se museli rozhodnout, zda 
do toho půjdeme i s tím, že část semináře proběhne „na dálku“.

s s s

Interiér kostela sv. Terezie 
 v Praze Kobylisích
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SIRIRI po
patnácti 
letech

Známá česká neziskovka v letošním 
roce oslavila patnáct let od svého 
založení. Toto výročí si připomněla 
na jaře letošního roku bez větších 
oslav – vzhledem k situaci jen online 
vzpomínkou a fotografiemi. Letošní 
rok je z větší části opět ochuzen 
o osobní setkání, přednášky, 
prodejní a jiné benefiční akce.

Otázku „Co si odnášíš ze semináře?“ 
jsme položili účastníkům, následují 
jejich svědectví:

n  Bůh je láska a milosrdenství. Duch svatý 
na mě byl vylit, to je fakt. S tím mohu počí-
tat. Dostala jsem sílu postarat se o sta-
rou maminku a narovnat některé vztahy. 
V modlitbě jsem zažila „Ano“ jakožto při-
takání mé existenci, je dobře, že jsem tady. 
S pomocí Ducha svatého chci pečovat 
o své propojení s kmenem (srov. Jan 15). 
Prožívám velikou vděčnost za vše, co jsem 
mohla dostat a prožít. (Hanka)

n  Nové vědomí, že je potřeba nechat Boha 
ve svém životě působit a nesnažit se vše 
zvládnout sám. (Vojta)

n  Vděčnost za to, že pro Ducha svatého 
není překážkou ani online prostor, vděčnost 
za společenství a sdílení, vděčnost za tým, 
který vše připravoval a doprovázel nás celý 
ten čas. Ale taky smutek z toho, že to končí, 
touha pokračovat v životě s Bohem i přes 
překážky, touha, aby mě Duch svatý vedl 
a já mohla naplňovat život tím, k čemu mě 
Bůh zve... Vděčnost za modlitbu vylití Ducha 
svatého a skrze ni mimo jiné i za ujištění, že 
Bůh mě zná. (Katka)

n  Možná nové vědomí toho, že vždy a v kaž-
dé etapě lidského života je Bůh ve svém slově 
i jednání Ten osobní, milující, darující se… 
Ten, kdo povolává, nabízí, posílá, vybízí ke 
službě lásky: Bez něj to nejde, život by ztra-
til jakýkoliv smysl i cíl! Má odpověď spo-
čívá v každodenní prosbě, aby On byl se 
mnou v mé lidské křehkosti, ve všem, co 
mluvím a konám, aby On se stával mým 
Dárcem pokoje a promítal se do každého 
vztahu k druhému, abych nebránila Jeho 
působení a s důvěrou přijímala i to, co třeba 
hned nechápu… A že mě (a stejně i druhé) 
přijímá s otevřenou a odpouštějící náručí, 

takovou, jaká jsem, bez podmínek, i s tím 
vším, co pokazím hříchem. Dokonce i mé 
selhání dokáže proměnit a použít pro další 
své působení a dobro, to mě nikdy nepře-
stane naplňovat díkem! (Marie)

n  Utkvěl mi obraz z jednoho osobního roz-
jímání nad Slovem. Modlitba a čas s Bohem 
funguje stejně jako korekce zraku. Vlastníma 
očima vidím svět i druhé na základě vlastní 
zkušenosti a hodnot. Zahrnuji v něm vlastní 
předsudky a osobní zranění. Čím blížeji 
a čím upřímněji dokážu žít s Bohem, tím víc 
jsem schopná na druhé nahlížet Boží opti-
kou. Ta je čistá a perfektně seřízená. Ostří 
na to krásné, co se v každém skrývá. Přes 
Boží brýle nevidím ostatní jako konkurenci 
nebo nepřátele. Vidím člověka stvořeného 
z Boží lásky, utkaného s největší možnou 
péčí. Tohle je obraz, který bych si chtěla nést 
svým životem a sdílet ho dál. (Karolína)

n  Chtěla bych se vracet k četbě Písma, pro-
hlubovat se ve vztahu s Bohem a předávat 
tuto zkušenost lidem okolo sebe. (Monika)

n  Denní tichá chvíle s Pánem – že to jde, 
i když je člověk v plném pracovním zápřahu, 
a že je to velmi důležité – něco jako pramen. 
Dále silněji prožité společenství Církve – 
ta horizontála, do které se člověku někdy 
úplně nechce (nebo chce jen podle svého 
výběru), ale je to skutečně ta zeď, která nás 
drží „pokupě“. (Kristina)

n  Nenechám tě osiřelého, ale přijdu za 
tebou! Ježíš mě pozval, když jsem se ozval…

(Honza)

n  Zachovat si do života pravidelnou ranní 
chvíli rozjímání nad Božím slovem. Vědomí 
toho, že přímluvná modlitba je pro nás křes-
ťany důležitou součástí prožívání vztahu 
s Bohem i našich vzájemných vztahů. Počítat 
s ní a více ji praktikovat v životě osobním, 
rodinném i farním. Modlit se s druhými za 
vylití darů Ducha svatého na nás. (Tomáš)

za hRanICE



dlouhodobá pomoc, 
ale i péče o ty nejzranitelnější

Organizace SIRIRI pomáhá od roku 2006 
ve Středoafrické republice v oblasti země-
dělství, zdravotnictví a vzdělávání. Ve spo-
lupráci s místními partnery, misionáři Řádu 
bosých karmelitánů, kteří v zemi žijí a pra-
cují již padesát let, zajišťujeme za pomoci 
našich dobrovolníků a přispěvatelů řadu 
projektů. Do denního stacionáře pro sirotky 
ve městě Bozoum dochází každý všední den 
od září do června zhruba 200 dětí. Přicházejí 
v poledne (po vyučování ve svých školách), 
dostávají najíst, pak si odpočinou a odpo-
ledne je čeká různorodý program: doučo-
vání, sport a ruční práce. Bozoum je rela-
tivně malé okresní město s funkčními rodin-
nými vazbami. Díky nim se děti večer vra-
cejí do domovů náhradních rodin, které je 
po smrti rodičů přijaly.

Fond první pomoci

Vznik projektu Fond první pomoci popsala 
v knize Komenský by zajásal. Příběh SIRIRI 
(Doron 2020) spoluzakladatelka SIRIRI 
Lída Böhmová: 
„Po ranním rozdělování práce na stavbě za 
námi opakovaně chodil jeden z dělníků. 
Opakovaně nám smutně sděloval, že mu 
stůně dcera. Viděli jsme, že ho to trápí, ale 
další okolnosti jsme neznali. Navíc tako-
vých příběhů tu člověk slyší tolik, že se 
musí smířit s tím, že všechno nelze vyře-
šit. Jednou ten muž přišel znovu a ukázal 
k silnici: přijela za ním jeho žena s nemoc-
nou dcerou. Zaplatili si mototaxi, aby je při-
vezlo ze vzdálené vesnice do státní nemoc-
nice v Bozoum. Avšak lékař dívku jen zběžně 
prohlédl a poslal je pryč s tím, že na léčení 
nemají dost peněz. O nic neprosili, jen nám 
sdělovali fakta. Rodiče dívce něco řekli 
v místním jazyce: Zvedla si tričko, na hrud-

níku měla rozsáhlou plochu, která vypadala 
jako jedna velká mokvající rána. Dívka pře-
šlapovala z nohy na nohu, obličej tiše zkři-
vený bolestí. Léčba měla stát v přepočtu 400 
Kč, oni měli jen 200 Kč. Zkonzultovali jsme 
tuto situaci s misionáři a chybějící peníze 
jim dali.” Na základě tohoto příběhu se roz-
hodla SIRIRI každoročně přispívat do Fondů 
první pomoci zřízených při misijních sta-
nicích bratří karmelitánů, díky nimž může 
být poskytnuta akutní zdravotní péče i těm 
nejchudším.

Středoafrická republika je jednou z nej-
chudších zemí světa. V žebříčku sledují-
cím index prosperity (www.prosperity.
com), ve kterém se státy porovnávají nejen 
z hlediska ekonomiky, ale také z hlediska 
dostupnosti vzdělání, úrovně státní správy, 
bezpečnosti nebo osobní svobody, se SAR 
v roce 2020 umístila na přdposlední příčce 
– jako 166. ze 167 sledovaných zemí (!). 
Střední délka života Středoafričanů s hod-
notou 52,8 let je dlouhodobě nejnižší hod-
notou mezi sledovanými zeměmi. Nízká gra-
motnost ve Středoafrické republice, která 
nedosahuje ani na 40 %, nám byla impul-
sem k tomu, že nejvíce projektů, které 
SIRIRI ve Středoafrické republice podpo-
ruje, patří do oblasti vzdělávání (podpora 
středních i odborných škol, několika VŠ 
studentů, zavádění výuky v rodném jazyce 
a pomocí moderních pedagogických prin-
cipů). Věříme totiž, že právě kvalitní vzdě-
lání je cestou z chudoby. Naše další projekty 
můžete najít na webových stránkách orga-
nizace: www.siriri.org. 

„dopřej sobě & pomoz druhým“

Než se trochu zklidní situace způsobená 
pandemií a bude možné opět plně navá-
zat na dosavadní aktivity (pravidelné ško-
lení afrických učitelů atp.), rozhodli jsme 

se využít získaný čas: Doplnili jsme skla-
dové zásoby a zřídili nový e-shop benefič-
ního obchodu Ruku v ruce, který je nedíl-
nou součástí financování projektů SIRIRI 
ve Středoafrické republice. Vzájemnost je 
hlavní myšlenkou projektu Ruku v ruce: 
Koupíte si tričko, tašku nebo cokoli z pes-
tré nabídky výrobků a pomůžete tím Africe. 
V nabídce trička a látkové tašky s motivy 
z dílny českých výtvarníků Davida Böhma 
a Jiřího Franty, ale také kolekci vytvoře-
nou ve spolupráci českých a středoafric-
kých dětí, které kreslily jednoduché kresby 
podle zadání: auto, dům, ryba, strom a ana-
nas: Podívejte se, jak si děti ze dvou koutů 
zeměkoule s tímto zadáním poradily! 

K tričkům a taškám jsme postupně přidali 
i další praktické a originální výrobky: tužky 
a sešity s barevnými gumičkami, taštičky 
a hračky z afrických látek. Nově také nabí-

zíme ručně vyráběná mýdla, která upo-
zorňují na nový projekt výrobny mýdel 
v Bozoum: Klade si za cíl finančně podpo-
řit provoz denního stacionáře pro sirotky, ale 
také zlepšit hygienické návyky dětí. SIRIRI 
spolupracuje s českými výrobci, ale význam-
nou část produktů vyrábí ručně naši dob-
rovolníci. 

Nákupem v benefičním obchodě Ruku 
v ruce (www.rukuvruce.org) podpo říte 
aktivity organizace SIRIRI ve Středo
africké republice, která je v roce 2021 
plně financována pouze 
z darů individuálních 
a firemních dárců. 

Terezie
Imlaufová

16 / /  17

Nabídka triček z e-shopu benefičního obchodu „ruku v ruce“.
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Daniel Raška, národní koordinátor hnutí 
„Modlitby 247“ představuje našim čtená
řům modlitební iniciativu, která probíhá 
už léta v různých církvích po celém světě.

Kdy a jak vzniklo hnutí
modlitby 24-7? 
Vzniklo v roce 1999 v jižní Anglii, v malém 
křesťanském společenství, kde zjistili, 
že modlitby jim moc nejdou, a chtěli to změ-
nit. Inspirovali se příběhem Moravských 
bratří, kteří se v Ochranově bez přes-
tání modlili více než sto let, proto chtěli 
zkusit aspoň měsíc nepřetržitých modli-
teb. Připravili modlitební místnost, kde se 
v hodinových intervalech střídali. Účastníci 
modliteb zakoušeli zvláštní Boží přítomnost, 
přijímali radost, pokoj, mnohdy i uzdravení, 
zkrátka byli povzbuzeni tím, jak Bůh jedná. 
Celý příběh si můžete přečíst v knize Krvavý 
měsíc na obzoru (Pete Greig/ Dave Roberts, 
2003).
Hnutí se záhy rozšířilo po celém světě. U nás 
v České republice jsme otevřeli první modli-
tební místnost 24-7 v roce 2007 ve Vsetíně. 
Od té doby u nás vzniklo přes čtyřicet tako-
vých modlitebních místností. 

Co je vlastně cílem tohoto hnutí? 

Rádi opakujeme, že naší vizí je Ježíš. Cílem 
totiž nejsou modlitby, ani zázraky nebo 
hlubší duchovní prožitky, ale prostě být 
s Ježíšem Kristem: Najít si na něj čas, mlu-
vit s ním, ale také mlčet, aby On mohl pro-

mlouvat k nám. Modlitby 24-7 nejsou jen 
pro křesťany, kteří jsou zvyklí se intenzivně 
modlit, ani jen pro přímluvce. Jsou tu i pro 
lidi, kteří se sice chtějí modlit, ale moc se 
jim to nedaří. Účast na těchto modlitbách 
pomáhá mnohým lidem obnovit a nově 
nastartovat svůj modlitební život. A ve 4. 
kapitole Jakubova listu je psáno, že když 
se přiblížíme Bohu, On se přiblíží k nám. 
Přesně tohle zakoušejí lidé v modlitební 
místnosti.

Na jakých principech
hnutí funguje? 
Modlitební řetězce 24-7 stojí na pěti základ-
ních principech a hodnotách, které učíme 
každého, kdo má zájem rozběhnout podob-
nou modlitebnu. 
• Obnova všeho
Zaprvé, chceme být lidmi obnovy. Je to naše 
startovací čára do modliteb, z níž vyrážíme 
kupředu. Chceme se modlit za obnovu 
našich životů, za obnovu našich církevních 
společenství a za obnovu celé církve. Avšak 
nechceme být stále jen zaměřeni sami na 
sebe, na potřeby nás křesťanů. Modlíme 
se i za naše okolí, za naše rodiny, přátele, 
spolužáky, kolegy z práce, za spásu lidí ve 
městě, kde žijeme. 
• „Nonstop“ modlitby
Zadruhé, modlíme se ve dne v noci. Chceme 
pokrýt nepřetržitý modlitební řetězec. Proto 
má také hnutí v názvu 24-7 – tedy nonstop 
modlitby (čtyřiadvacet hodin denně, sedm 
dní v týdnu). Výzvu k neustálým modlitbám 

najdeme v Novém zákoně. Ovšem na nepře-
tržitost nehledíme zákonicky a výkonostně: 
Nejde hlavně o zaplnění každého políčka, 
nevadí, když někdy někdo zaspí nebo si 
danou hodinu nikdo nezapíše. Nechceme 
Pána Boha „umodlit“, nejde tu o výkon: Jde 
nám o to být s Kristem.
• Konkrétní čas a místo
Zatřetí, nelze se přihlásit do řetězce a mod-
lit se sám někde doma. Je třeba fyzicky se 
dostavit na místo, kde se modlitby odehrá-
vají. Modlitební místnosti mohou vznikat 
kdekoli: v církevních prostorách, ve školách, 
v suterénech, klubovnách, v nemocnicích… 
Jednu naši místnost jsme měli v bývalém 
obchodě, jinou zase v Domě kultury v cen-
tru města. 
• Kreativita
Čtvrtým principem je kreativita. Pohleďme 
na Boží kreativitu v přírodě, podívejme se 
na sebe: Každý jsme jiný, každý máme jedi-
nečný otisk prstu. Proto chceme, aby se lidé 
mohli modlit kreativně, aby se mohli před 
Bohem vyjádřit různými způsoby. Lidé píší 
Bohu dopisy, malují, poslouchají hudbu, 

sedí v tichu, čtou Písmo, hrají na hudební 
nástroj, zpívají. Nebo si jen čtou napsané 
modlitby a přímluvy ostatních lidí. Každý 
organizátor nachystá místnost dle svých 
představ a možností. Pro každého zájemce 
máme spoustu nápadů, co lze v místnosti 
připravit.
• Pospolu
Posledním principem je, že se modlíme spo-
lečně a že se může zapojit každý, kdo má 
zájem. Do modliteb se zapojují děti, mladí 
lidé, maminky s dětmi, střední generace 
i senioři. Chceme se také přimlouvat za 
všechny části Kristovy církve a vzájemně si 
žehnat.

Jak postupovat prakticky?

Modlitební řetězce lidé připravují na jeden 
den, víkend, někdy na celý týden i delší 
období. Lidé si zaregistrují svůj modli-
tební čas v tabulce na webových stránkách 
a v modlitební místnosti se pak střídají 
v hodinových intervalech. Ale je možné si 
zapsat i více hodin v kuse. Můžete přijít sami 

„V modlitbách neustávejte…“ (1 Tes 5, 17)
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nebo ve skupině se svými přáteli. Důležitá 
je příprava místnosti, aby byla příjemná 
a inspirovala účastníky ke konkrétním mod-
litbám. Vždy přemýšlíme nad tím, co a jak 
kreativně nachystat do místnosti, aby lidé 
měli více možností, jak se modlit. Neméně 
důležité je v předem sezvat křesťany ze 
svého okolí a dobře připravit modlitební 
úmysly.

Má-li někdo zájem rozběhnout takovou 
modlitební místnost, stačí napsat na kon-
takt na našem webu   modlitby247.cz. 
Všem novým zájemcům pomáháme 
začít. Rád osobně přijedu, sdílím náš 
příběh a předávám důležité principy. 
Vysvětluji, co je třeba, a pomáhám 
s praktickými záležitostmi. Pro každého 
máme připravený web, plakáty i soupis 
různých nápadů, jak hezky a kreativně 
připravit modlitební místnost.

Jaké další aktivity 
se u vás rozvíjejí? 
Relativně nový nápad, který nám strčil 
pod nos Pán Bůh, je modlitební karavan. 
Původně jsme chtěli připravit takovou 
pojízdnou modlitební místnost, jíž by lidé 
mohli navštívit třeba na setkání křesťan-
ské mládeže, na konferencích nebo někde 
na festivalu. Když jsme s karavanem stáli 
během festivalu UNITED na ulici, zasta-
vovali se u nás lidé procházející městem 
a zajímali se, kdo jsme a co tam děláme. 
Ukázalo se, že řada lidí má zájem o rozho-
vor o duchovních věcech, lidé se nám svěřo-
vali se svými problémy a my jsme jim mohli 
nabídnout osobní modlitbu. 
Tak začala naše služba na ulici, kterou 
děláme vždy ve spolupráci s místní církví. 
Naše vize je milovat lidi a být svědky Ježíše 
Krista. Nechceme být stále zavření někde 
v modlitební místnosti, ale chceme být také 

s lidmi tam venku. Ukázat jim, že je máme 
rádi a že Pán Bůh je miluje. S karavanem 
zaparkujeme někde v centru města, posta-
víme malé kavárenské posezení a lidé se 
mohou zastavit, dát si zdarma výbornou 
kávu či ovoce nebo si jen nabít mobil atp. 
Lidé se pak u karavanu zastavují, zapřádají 
rozhovory, a pokud chtějí, tak se za ně mod-
líme. Někdy se chtějí dozvědět víc, a pak jim 
svědčíme o Bohu, jaký je, co pro nás udělal, 
sdílíme s lidmi „Dobrou zprávu“. Ale i když 
si od nás někdo vezme třeba jen kávu na 
cestu do práce, jsme spokojení. Projevili 
jsme člověku náš zájem a o to přece jde…
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Aby naše srdce bylo schopné milovat, je třeba, aby bylo Kristem 
stále proměňováno. Skrze tuto proměnu a během ní, bude 

muset pravděpodobně až do konce života snášet jednak omezení naší lásky, jednak její 
neobjektivnost a také její chyby. Jedni budou bojovat proti sentimentalismu, který není lás-
kou, druzí proti tvrdosti, která se s láskou rovněž 
neslučuje, a další budou bojovat střídavě s oběma 
– podle toho, jak se budou snažit vyhnout jedné 
slabosti a upadnou do druhé. Proto se setká-
váme s křesťany, kteří se snažili zpevnit své pří-
liš měkké srdce a učinili ho tvrdým. A s jinými, 
kteří se snažili zjemnit své tvrdé srdce a učinili 
ho měkkým. A to až do dne, kdy se začnou učit 
od Krista a dostanou od něj srdce, které nebude 
ani tvrdé, ani měkké, ale něžné. Něžné srdce je 
schopné milosrdenství ke všem lidem, včetně nás 
samotných… „Pokřtěná“ něžnost se stane milosr-
denstvím. Ježíš je úplně celý právě takovou něhou 
– něhou ke všemu, co je krásné a dobré, protože 
je to Boží stvoření –, současně je ale Ježíš také 
milosrdenstvím; srdcem, které zná bídu stvoření, 
nemocného hříchem a zpustošeného zlem.
Milujme se navzájem v naší chudobě, v našich 
omezeních – ta jsou na nás totiž viditelnými zna-
meními Božího milosrdenství. Pomysleme na to, že jsme všichni chudí a že Pán miluje chudé 
a že my ho milujeme v těch chudých, kterými jsou lidé okolo nás a v tom chudákovi, kte-
rým jsme my sami. Aby bylo toto vnitřní uznání naší bídy a všemohoucího milosrdenství 
pravdivé, musíme je také navenek doprovázet postojem těch, kterým bylo mnoho odpuš-
těno, a to dokonce i tehdy, bude-li se po nás jednoho dne chtít, abychom sami byli malinko 
„odpouštějícími“. Znamená to stát se před ostatními, stejně jako stojíme před bohem – jed-
noduše proto, že mezi sebou nejsme nic jiného než jeden hříšník před jiným hříšníkem, 
a ti, komu bylo odpuštěno uprostřed jiných, kterým bylo také odpuštěno.

Převzato z knihy Člověk mezi vírou a ateismem (KNA, 2019)

Madeleine Delbrêlová (1904–1964)

patří k důležitým ženským postavám církve 20. století. Její 
myšlení a autentický životní styl výrazně ovlivnily chápání 
role laiků v církvi a v mnohém předjímaly impulsy Druhého 
vatikánského koncilu. V současnosti probíhá proces jejího 
blahořečení. V češtině vyšly její texty např. v knize Misionáři 
bez lodi (KNA 2008). Následující myšlenky pochází z knihy 
Člověk mezi vírou a ateismem.

Kurz Jak se modlit

Kurz se nabízí jako vhodný formační 
nástroj pro menší skupinky i pro jednot-
livce. Svou strukturou připomíná kurzy 
alfa, ale pustit se do něj může kdokoliv, 
kdo má zájem. Jde o osm setkání, která 
se skládají z úvodu, výukového videa, 
diskuze ve skupině a modliteb. 
Všechny materiály potřebné k pořá-
dání kurzu jsou už dostupné v češtině 
a zdarma na stránkách www.jaksemod-
lit.cz. Na stránkách najdete i spoustu 
dalších námětů pro obohacení vašeho 
modlitebního života. Podobně jako 
Ježíšovi učedníci si uvědomujeme, že se 
musíme modlitbě učit, a proto celý kurz 
vychází z jejich prosby: „Pane, nauč nás 
modlit se“. Ježíš jim tehdy předal mod-
litbu Páně a jednotlivé lekce jsou inspi-
rované právě touto modlitbou.

InSPIRaCE
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V roce 2020 uplynulo 400 let od bitvy 
na Bílé hoře, která je považována za zlo
mový okamžik našich dějin. Pohled na něj 
se ovšem v pojetí katolíků a protestantů 
značně liší: Pro jedny to byl návrat národa 
k pravé katolické víře, jíž během husit
ské reformace opustil, pro druhé období 
temna, kdy protestanté museli buď emi
grovat, nebo praktikovat své vyznání ve 
skrytosti, pod hrozbou věznění a mučení. 
Loňské kulaté výročí se tak stalo příleži
tostí k „Iniciativě smíření”, o níž je násle
dující rozhovor. Odpovídá jeden z jejích 
iniciátorů David Loula, kazatel KS ze 
Ždáru nad Sázavou.

K odpuštění a smíření nelze nikoho při-
nutit, vždy musí vycházet ze svobodného 
rozhodnutí, z vnitřní touhy po vzájemném 
přátelství a spolupráci. Duch Kristův však 
vede Boží děti ke smíření, protože pokoj 
a smíření je základním principem Božího 
království.
 
Je zřejmé, že hluboké rány historie dokáže 
svou mocí a láskou uzdravit jen Ježíš Kristus. 
Jistá skupina křesťanů napříč církvemi si 
již delší dobu uvědomovala, že je potřeba 
pro smíření podniknout konkrétní kroky 
a začala připravovat setkání, které se mělo 
uskutečnit 7. listopadu 2020. Kvůli vlád-
ním opatřením se tehdy na místě osudové 
bitvy sešli symbolicky jen dva zástupci kato-
líků a protestantů. Až v sobotu 8. května 
2021 se konečně podařilo uspořádat větší 
společnou akci, jíž se zúčastnila řada kněží 
i duchovních jiných církví, mezi nimi i bis-
kup František Radkovský a kazatel Církve 
bratrské Pavel Černý.

•  Jak vůbec tento nápad vznikl a jaká byla 
vzdálená příprava na společné setkání?

(David Loula): Už před sedmi lety jsme 
vnímali, že čtyřsté výročí bitvy na Bílé hoře 
bude významné, ale protože jsme tehdy 
mnoho katolíků neznali, připravovali jsme 
původně modlitební setkání protestantů. 
V roce 2018 jsem se však seznámil s někte-
rými řeholními bratry a sestrami, kterým 
smíření leželo na srdci. Na jednom setkání 
v Liberci jsem jako protestant slyšel poprvé 
od katolíků prosbu za odpuštění za násilí 
během rekatolizace. Uvědomil jsem si, že se 
mne to hluboce dotýká, ale tehdy jsem ještě 
nebyl připraven na to zareagovat. Až časem 
Pán Ježíš osvobodil moje srdce a já jsem 
dokázal upřímně odpustit. Taková křivda 
se přenáší i po staletí a neustále bolí, dokud 
nedojde k odpuštění a uzdravení. Tak jsem 
poznal nové krásné lidi a vzniklo mezi námi 
skutečné přátelství. To byl počátek našich 
příprav na setkání na Bílé hoře. 

•  Původní záměr byl pozvat 100 katolic
kých kněží a 100 protestantských pas
torů. Podařilo se?

To se nakonec nepodařilo. Na obou stra-
nách jsme oslovili přes 120 pastorů a kněží, 
ale asi jen polovina z nich pozvání přijala. 
Uvědomili jsme si, že pro některé duchovní 
z obou táborů není snadné přijít na místo 
bolesti a dovolit Bohu, aby ji uzdravil. 
Někteří z nich slouží roky v Praze, ale nikdy 
ještě na Bílé hoře nebyli. Jako by se jí vyhý-
bali. Možná stejně jako člověk, který pro-
žil trauma a nechce si tuto skutečnost při-
pomínat, protože se s ní vynořuje i všechna 
ta bolest. Jenže dokud není srdce člověka 
uzdravené, stále tam ta bolest je a přináší 
rozklad. 
S národem jako „kolektivní osobou” je to 
podobné. Národ má svou historickou paměť, 
ale též emocionální zátěž z minulosti. My 
jsme chtěli odstranit tuto duchovní zátěž 

a otevřít cestu k obrácení. Protože dokud 
zde byla tato zátěž, a odvažuji se říct pro-
kletí, nebylo možné, aby se náš národ obrá-
til k Bohu.

•  Celé akci předcházely modlitební akti
vity. Kdo všechno se připojil?

Je pravda, že jsme nechtěli jednorázovou 
akci, ale spíše mnoho menších setkání, 
která vyvrcholí na Bílé hoře a pak budou 
dál pokračovat. Ekumenických bohoslužeb 
proběhlo mnoho, ale zdá se, že jsme dosud 
nepostoupili v tom, abychom spolu žili jako 
bratři a sestry ve svornosti, abychom spolu 
zažívali koinónii, spolu se smáli, jedli, pra-
covali a sloužili svému národu ke spáse. 
Tady jde skutečně o spásu tohoto poko-
lení a nám velmi záleží na tom, aby všichni 
Češi a Moravané slyšeli evangelium a uvě-
řili dobré zvěsti. Naším záměrem tedy bylo 
vytvořit prostor, do kterého chceme zvát 
lidi, aby mohli zakoušet Boží lásku agapé. 
A to funguje. Nikoho nepřesvědčujeme, 
s nikým se nehádáme, jen vytváříme ote-
vřený prostor pro setkání v Boží přítomnosti. 
Proces us  míření a uzdravení pak koná Duch 
svatý sám.
Také proběhlo několik setkání v kostele sv. 
Josefa na Náměstí Republiky, kam nás pozval 
kapucín bratr Serafin Beníček. Byl to nád-
herný čas. Musím též zmínit aktivitu sku-
piny katolíků a protestantů, kteří se od dubna 

Motto: „Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář 
a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco 
proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi 
se nejprve smířit se svým bratrem; potom 
teprve přijď a přines svůj dar.”

(Mt 5,23-24)

iniciativa smíření
 k výročí bitvy
 na Bílé hoře

Biskup Fr. Radkovský a kazatel Církve bratrské Pavel Černý
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2020 do května 2021 scházeli každou neděli 
na Bílé hoře, dvě hodiny tam spolu uctívali 
Boha a modlili se. Sestry benediktinky jim 
poskytly zázemí pro občerstvení. Tato vytr-
valost připravila cestu pro iniciativu smíření.

•  V jakém duchu bylo prohlášení, které 
se na místě setkání četlo?

Aby to celé proběhlo v duchu pokání a smí-
ření, byla nutná pokora všech zúčastněných. 
Šlo to skutečně na dřeň. Vyznávali jsme si 
navzájem hříchy a prohlašovali jsme: 
“Zříkáme se v tuto významnou chvíli kaž-
dého násilí, které v našich postojích přetrvává. 
Zříkáme se tvrdosti svého srdce. Zříkáme se 
pýchy a postoje nadřazenosti. Zříkáme se 
souzení a pomlouvání. Zříkáme se veškerého 
zlého dědictví našich předků, kteří si ve svých 
srdcích nosili tyto postoje. Zříkáme se snahy 
manipulovat druhé ve jménu Boha a poli-
tických či společenských nátlakových akcí. 
Nebudeme už více na druhé hledět jako na 
nepřátele či soupeře, ale jako na děti stejného 
Otce v nebesích, které jsou stejně jako my milo-
vané Bohem.
A na závěr jsme vyhlásili biblický text z listu 
Efezským: 
„V Kristu Ježíši jsme se nyní my, kdysi vzdá-
lení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. 
V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když 
zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. 
Svou obětí odstranil překážky, aby z těch 

dvou – katolíka a protestanta – stvořil jed-
noho nového člověka, a tak nastolil mír. Oba 
dva usmířil v jednom těle, na kříži usmrtil 
jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír, mír 
nám všem. A tak v něm smíme obojí – kato-
líci i protestanti – v jednotě Ducha stanout 
před Otcem.”

•  Na konci setkání se měli duchovní mod
lit za sebe navzájem. Jak to probíhalo?

Chtěli jsme uspořádat rozestavení dvou 
táborů tak, jak to bylo před čtyřmi sty lety. 
Z každé strany vyšli dva zástupci proti sobě 
s kovovým mečem, jako by se do sebe chtěli 
pustit. Těsně před střetnutím však meče 
odhodili a místo boje se objali. Bylo tím zná-
zorněno, že nám jde o změnu smýšlení na 
základě proroctví Izajáše 2,4: „I překují své 
meče na radlice a svá kopí na vinařské nože.” 
Znamená to změnu postoje, kdy už spolu 
nepotřebujeme bojovat, ale toužíme po 
obdělání naší země slovem Božím, aby při-
neslo své ovoce. Tak se staly oba tábory 
vítězi, protože jsme dokázali starý spor 
odložit pod Kristův kříž. Poté si kněží a pas-
toři navzájem žehnali. Nebylo to nic for-
málního, ještě po hodině si mnozí povídali 
jako bratři. Myslím, že už jen to, že se tam 
tito kněží a pastoři setkali v lásce, bylo výra-
zem něčeho vzácného. 

•  Co znamená toto smíření pro vás 
osobně?

Přiznám se, že jsem z toho měl obrovskou 
radost. Ještě druhý den jsem brečel doje-
tím. Stále mám na mysli náš národ. Mám ho 
rád, záleží mi na něm a jasně jsem viděl, že 
je zde skutečná překážka pro nevěřící lidi. 
Jak mají uvěřit evangeliu o odpuštění a smí-
ření s Bohem, když si jeho nositelé nedo-
káží navzájem odpustit? Bylo potřeba s tím 
něco udělat. Jsem přesvědčen, že jde o nový 
začátek pro hlásání evangelia a spolupráci 
katolíků a prostestantů, a to i přes názorové 

a věroučné rozdíly. Přesto se můžeme mít 
rádi a tak posloužit národu ke spáse.

•  Máte nějaké ohlasy od zúčastněných? 
Dotklo se to někoho?

Máme vlastně jen velice pozitivní ohlasy 
ze všech stran. Čekal jsem, že se ozvou 
i odpůrci, kteří hlasitě oponovali loni v lis-
topadu hlavně ze strany protestantů. Ti nyní 
mlčeli. Možná se podařilo mnohé přesvědčit 
a získat. Mě osobně zasáhlo svědectví mého 
přítele podnikatele, který tam byl s námi. 
Zůstali jsme v klášteře kapucínů a druhý 
večer jsme se s bratrem Serafem opět mod-
lili. Bratr Aleš z toho byl nějaký přepadlý, 
nevěděl, co se s ním děje. V noci se mu zdál 
sen, v němž silně prožil bolest, jíž jsme my 
způsobili katolíkům. Celý následující týden 
to zpracovával (procesoval, jak říká); do té 
doby kvůli svému neodpuštění nebyl scho-
pen vidět bolest druhé strany, kterou jsme 
jí způsobili během husitských válek. A jak-
mile během modlitby odpustil, ještě tu noc 
byl schopen silně procítit bolest, kterou si 
nesou katolíci. A to je uzdravující i sbližu-
jící. Vnímání vzájemné bolesti nás sbližuje 
navzájem i spolu s Bohem.

•  Jsou v tomto směru nějaké plány do 
budoucna?

Rádi bychom dál vytvářeli prostředí bezpečí 
a přijetí, kam budeme zvát své přátele, a kde 
i oni budou moci zakusit to, co jsme prožili 
my. Chceme povzbuzovat křesťany, aby ve 
svých městech a vesnicích učinili akt smí-
ření nebo nějakou společnou akci, setkání, 
evangelizaci, chvály, službu či jen přátelské 
posezení u ohně. Prostě spolu začít být a žít, 
jako jedna rodina nebeského Otce.

•  Díky za rozhovor i za celou iniciativu 
smíření, ať vám Bůh žehná!

Spojené ruce jako symbol jednoty

Přípravný tým

David Loula
(nar. 1974) je kazate-
lem církve Křesťanské 
společenství Žďár nad 
Sázavou, aktivní člen 
Výboru na obranu 
rodičovských práv, zajímá se o historii 
reformace v Čechách a vede sdružení 
České studny, které usiluje o obnovu čes-
kého národa na základě našeho duchov-
ního dědictví.
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Konference KChO v Brně
Kdy: 6.–10. 7. 2022
Kde: Brno Výstaviště BVV
Bude-li to možné, rádi bychom se 
po dvouleté pauze sešli opět naživo – 
termín je zabukován. Potvrzení termínu, 
příp. program a přihlášky najdete 
od dubna 2022 na stránkách 
charismatické obnovy.

tábor pro mladé juMP 2022
Kde: Kostelní Vydří
Jump ML (15–18 let) 24.–30.7. 
Jump XL (18–23 let) 1.–7. 8. 
Týden přihlašování po internetu bude brzy 
oznámen na stránkách Jumpu.

večery chval 
u sv. havla v Praze
(tzv. „Havelnice“) jsou minimálně
do konce roku 2021 pozastaveny, 
z rodinných důvodů několika členů kapely. 
Budou obnoveny jen v případě, 
že se objeví nová chválová kapela. 

Konference 7 vrchů
Kdy: 24.–25. 9. 2021
Kde: Brno
Více: www.7vrchu.cz

návrat domů
Kdy: 26.–30. 10. 2021
Kde: Želiv
Duchovní obnovu na téma Otcovo srdce 
vede Jeff Scaldwell z Anglie.
 
Seminář Otcovo srdce 
Kdy: 4.–9. 11. 2021
s manželi Hoxarovými z Anglie
Kde: Želiv 
https://www.zeliv.eu/akce/

Seminář Otcovo srdce
Kdy: 11.–16. 11. 2021
Kde: Vranov u Brna
s manželi Hoxarovými z Anglie
Více info na webu: otcovosrdce.cz/akce/

Duchovní víkendovka
„Chraň své srdce“ (Př. 4,23)
Kdy: 19.–21. 11. 2021
Kde: klášter Želiv
Vede Katka Lachmanová.
Více: www.zeliv.eu/akce

 
víkend chval
pro sloužící chvalami
Kdy: 3.–5. 12. 2021
Kde: Velehrad
Více info na www.vecerychval.cz

Škola Marie 
– škola křesťanského života
a evangelizace pro všechny 
Kde: Hosín u Českých Budějovic
Termíny víkendů a více info: 
www.skolamarie.cz
 
Škola Marie 
– škola křesťanského života
a evangelizace pro všechny
Kde: Hájek u Prahy
Termíny víkendů a více info: 
www.skolamarie.cz 

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 pro účastníky je 450–
500 Kč na den.

Biblické tance 
– duchovní cvičení pro ženy
Kdy: 14.–17. 10. 2021
Téma: „Uvedu ji na poušť a budu jí 
promlouvat k srdci“

Duchovní odpoledne 
v Dolanech 
Kdy: 6. 11. 2021
Na téma „Utrpení a zkoušky v našem životě“ 
přednáší P. Jacques Philippe z Francie.

Duchovní cvičení pro kněze
(vede P. Jacques Philippe)
Kdy: 7.–12. 11. 2021
Kde: Stojanov, Velehrad
Animuje Komunita Blahoslavenství, 
přihlášky: www.stojanov.cz

adventní duchovní obnovy
Kdy: 2.–5. 12. a 9.–12. 12. 2021
Oba termíny stejné téma: „Přijmi útěchu, 
můj lide drahý.“

PECKa 
Kdy: 28.–30. 1. 2022
Kde: kněžský seminář Olomouc
Víkendovka pro mladé od 14 do 19 let.

Duchovní cvičení 
pro muže
Kdy: 10.–13. 2. 2022
Téma: „David – příběh důvěry a odvahy“.

KOMunIta ChEMIn nEuf
Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel. 220 199 
441, sekretariat@chemin-neuf.cz,
Místem konání akcí je klášter 
v Tuchoměřicích u Prahy, více informací 
a registrace na: www.chemin-neuf.cz

víkendy pro mládež 14–18 let
Formace, modlitba, tvoření, slavení, 
přátelství
Kdy: 3.–5. 12. 2021 a 21.–23. 1. 2022

víkend pro mládež 18–30 let
Formace, modlitba, tvoření, slavení, 
přátelství
Kdy: 19.–21. 11. 2021 a 25.–27. 2. 2021 

Duchovní cvičení jericho 
pro mládež 18–30 let 
Kdy: 27. 12.–1. 1. 2022

Duchovní cvičení v tichu 
podle sv. Ignáce 
Kdy: 6.–13. 3. 2022
Nabídka indiv. duchovního doprovázení.

Komunita EMManuEL
Římskokatolický farní úřad u sv. Tomáše,
Lidická 24, 602 00 Brno
www.emmanuel.cz, 
e-mail: mladi@emmanuel.cz

Chodíme spolu a co dál? 
Kdy: 23.–24. 10. 2021 a 26.–27. 2. 2022
Víkend pro páry uvažující o uzavření 
manželství. Impulzy a svědectví 
manželských párů, společná modlitba, 
mše sv. a možnost adorace. 
Více: www.emmanuel.cz/snoubenci

víkend pro rodiny s malými dětmi
Kdy: 15.–17. 10. 2021
Kde: Fryšták
Společné chvály, přednášky, adorace, 
vzájemné sdílení, program pro děti, 
rodinnou hru a mši svatou. Víkend 
pro povzbuzení a sdílení zkušenosti 
křesťanského života v rodině s malými dětmi 
(do 12 let). Více: www.emmanuel.cz/rodiny

Obnova pro manžele
Kdy: 22. 1., 19. 2. a 19. 3. 2022
Tři soboty – setkání pro povzbuzení 
a sdílení zkušenosti lidského a duchovního 
rozměru manželství, které vede k oživení 
a prohloubení vzájemného vztahu., 
Více: http://www.emmanuel.cz/manzele
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ADRESA REDAKCE:
Charismatická obnova, z.s.
Národní 8, 110 00 Praha 1
Email: effatha@cho.cz

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

Finanční příspěvky: Časopis vychází 
jen díky příspěvkům čtenářů. Náklady 
na 1 ročník (tj. 3 čísla Effathy), 
výrobu i distribuci činí cca 150 Kč. 
Platbu lze provést převodem na účet 
450718001/5500, var. symbol 101.

KOORDINÁTOR KCHO v ČR
Pavla Petrášková 
Národní 8, 110 00 Praha 1
Email: koordinator@cho.cz

Červený kaňon, Izrael

V Tebe nechť doufají,
kdo znají Tvé jméno.

Vždyť ty, kdo se
dotazují po Tvé vůli,    

neopouštíš,
Hospodine. 

Žalm 9, 11


