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(Řím, 12,7)

Poslední dobou častěji slýchám o složitos-
tech a strastech, které doléhají na dospí-

vající i na jejich rodiče. Pravděpodobně proto, že zátě-
žové období epidemie a lockdownu doznívá v jejich duších 
i vztazích. A nejenom oni mají plné hlavy starostí. Také 
mnozí učitelé neměli pořádně čas dát své třídy po nároč-
ném období dohromady a už se potýkají s tím, jak nejlépe 
zapojit do vyučování děti z Ukrajiny.

Práci vychovatelek, katechetek a učitelek (samo-
zřejmě i všech mužů pedagogů ) se obvykle nedostává 
předních míst v mediích a neobjevují se mezi opravdo-
vými či domnělými celebritami na titulních stranách. 
Můžeme jejich práci tedy snadno vnímat jako automa-
tickou samozřejmost, ale myslím, že poslední doba uká-
zala, jak moc je potřebujeme. Pořád totiž platí, že jsou 
důležitými a potřebnými „infl uencery“. Pedagog, který 
má dobře nastavené antény na Boží vedení a který své 
charisma užívá k dobru dětí, je neskutečným požehná-
ním, které nese plody po dlouhá období a někdy i přes 
hranice generací.

Proto je toto číslo Effathy věnováno z velké části těm, 
kteří doprovází děti a mladé k tomu, aby z nich vyrůstali 
zdraví a charakterní lidé. Všem těm, kteří je učí rozumět 
sobě i světu, vytvářet dobré vztahy, poznávat Hospodina 
a důvěřovat mu.

Následující články jsou tedy míněny jako poděkování 
za všechnu nenápadnou práci pedagogů nejrůznějšího 
druhu, ale také jako inspirace a povzbuzení, že Hospodin 
stále koná mezi námi své dílo. 

Pavlína Bílková

Foto na obálce:
Tanvaldská Kamenice
© Daniel Amcha 
(facebook.com/amchistan)
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Byl otevřený. Probrali jsme sebepoškozo-
vání, drogy, ale taky Čapka a další autory. 
Právě se rozešel se ženou, s níž se poznal 
přes on-line seznamku, ale sám se pova-
žuje za pansexuála, kterého přitahují lidé 
bez ohledu na sexuální orientaci nebo gen-
derovou identitu. Spíš ho ale, podle jeho 
slov, přitahují muži. Měl diagnostikovanou 
úzkostnou poruchu. Když jsme se na nádraží 
rozloučili, poděkovali jsme si vzájemně za 
rozhovor a já jsem si pomyslel, že být dnes 
teenagerem je mnohem složitější než dříve. 
Tolik úzkosti, hledání a rozporných pocitů! 
Ve světě, kde jsou vnější normy hlavním 
nepřítelem, je projekt vlastní identity, toho, 
stát se sám sebou, znásobený narcistním 
světem sociálních sítí opravdu náročná věc. 
Nietzsche by mohl vyprávět.

Před nedávnem jsem jel naopak s pár věřícími 
teenagery víceméně jako taxikář na jeden 
křesťanský hudební festival. Ze zadních seda-
del v autě streamovali, jak tam jedeme. Mark 
Zuckerberg by z toho musel být v sedmém 
metaversu. Mně tak šlo hlavou, jak málo 
vlastně víme o skutečném světě věřících 

„Vy asi máte rád černou barvu...“ začal jsem nesměle rozhovor se 

studentem, který ke mně přistoupil do kupé. Měl na sobě černou 

mikinu, místo kalhot černou sukni, černě namalované nehty. Nic 

lepšího mě nenapadlo. Na hrudi ohromný nerezový pentagram. 

Prý se mu líbí jako dekorace. Bibli zkoušel a tu satanskou taky. 

Na Boha ale prý teď nemá čas. Ptal jsem se, jestli je „emo“, a on 

byl trochu v šoku, že takový stařec jako já vůbec ví, co to je. 

Nebyl. Bylo mu teprve šestnáct, ale vypadal starší. Byl originální, 

sečtělý, přemýšlivý. Ten den zrovna vyšel článek o statisících dětí 

zneužitých francouzskými kněžími, o němž věděl, ale rád si se 

mnou povídal i přesto, že jsem mu řekl, co dělám.
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teenagerů, který existuje paralelně k jejich 
času v besídkách, dorostech a mládežích. 
Pastorační poradci na festivalech vědí, že rea-
lita a skutečné zápasy mladých lidí v církvi 
jsou často jiné a hlubší, než si chceme připus-
tit. Slova řečníků byla silná. Nepřinášeli laci-
nou víru bez bolesti, pochybností a zápasů. 
Ukazovali na lásku a naději navzdory, víru 
kamenitých řečišť spíše než regulovaných 
břehů. O to víc mě zarazil kontrast s někte-
rými kapelami, u nichž jsem nebyl schopen 
jakkoli proniknout za tu sladkou pozitivní 
náladu neboli vibe, který mi snad měl navo-
dit pocit Boží přítomnosti. Emoce mi při-
padaly umělé, vyšponované a ploché. Kdo 
znáte klip „The Worship Song Song“ od sku-
piny Random Action Verb Worship, tak mi asi 
rozumíte. Možná to ale bylo mnou. 
Začal jsem přemýšlet, zda vedle knih o emo-
cionálně zdravé církvi a vedoucích od Petera 
Scazzera nepotřebujeme také něco o emoci-
onálně zdravých chválách. O chválách, které 
by odrážely i to, že jsme komunitami radosti 
i slz. Církví, která – jak to tak hezky vystihli 
v KS Plzeň – je výškovým táborem, kde osla-
vujeme svá vítězství, ale také oplakáváme 
své prohry. Kde se mísí ta nejhlubší radost, 
krása, smysl a vděčnost s bolestmi, ztrátami, 
tápáním, hledáním a nejistotou. Místem, 
kde se Kristus setkává s naším upachtěným 
nenablýskaným lidstvím. Odrážejí emoce 
v našich chválách skutečné emoce, které 
ve vztahu s Bohem prožíváme, nebo jen ty 
očekávané a žádoucí, které chceme vyvolat, 
protože tam ve skutečnosti nejsou? Zvláště 
tam, kde jsou chvály spíše prostředkem 
k prožívání Boha než jeho odrazem, mi při-
padá riziko jejich náhražkovosti nejvyšší.
Když poslouchám hudbu a texty americké 
zpěvačky Billie Eilish, hudební ikony sou-
časných teenagerek, naprosto chápu, že ji 
sledují stamiliony dívek. Lidé ji obviňují, že 
hudba i klipy jsou depresivní; poukazují na 
to, že má odpovědnost za mladé lidi a že by 

měla natáčet něco veselého. „Ale já nikdy 
veselá nejsem,“ odpověděla na to Billie v jed-
nom fi lmovém dokumentu. „Proč bych psala 
o něčem, co neznám? Cítím to, co je nega-
tivní. Vnímám tyto věci velmi intenzivně. 
Proč bych o nich neměla mluvit? Mít píseň, 
která přesně popisuje vaše emoce, je nejlepší 
pocit na světě. Díky ní máte pocit, že nejste 
sami. ... Proč tolik lidí šokuje, že o tom mlu-
vím? Přitom tolik lidí o těchto věcech mlčí.“ 
Když ji poslouchám, napadá mě, že se 
ve svých písních možná umíme radovat 
s radujícími, ale ona umí plakat s plačícími. 
Jako žalmisté se nebojí bolestných emocí, 
které se nevyhýbají ani lidem víry. Nepřináší 
naději v Bohu, ale dokáže vstupovat do trá-
pení druhých skrze autentické sdílení sebe 
samotné i svých zápasů. Stále ještě u ní mám 
pocit, že to není jen kalkul a chytrý marke-
ting. Ale uvidíme.
Žijeme v době epidemie úzkostí, kde zároveň 
pocit je více než myšlenka. Co cítím, je vní-
máno jako pravdivé a autentické. S pocity se 
přestalo polemizovat. Velká část problémů 
současného života přitom spočívá právě v tom, 
že je veden na základě pocitů. Vůle je pak 
ponechána napospas okolnostem, které pocity 
vyvolávají. Žijeme v době velkého rozvolnění 
a experimentování, kdy věci dříve jasně dané 
jsou najednou nesamozřejmé – jako v příběhu 
mladíka z vlaku. O to větší musíme mít schop-
nost naslouchat a doprovázet. 
Zároveň žijeme v době zvětšujícího se hladu 
po naději. Naději „přestože“. Naději, která 
lacině nepřelakuje naše zápasy a slabosti, 
ale dokáže být zranitelnou a chvějící se. 
Uvěřitelnou. Nadějí kříže a vzkříšení. V té je 
církev nesmírně silná, pokud si dokáže při-
znat i svou nedokonalost. 

Mgr. Jiří Unger je tajemníkem
České evangelikální aliance.

Převzato se svolením z časopisu Život víry
2022/1, str. 4 (www.zivotviry.cz).
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O co jde?

Celá Konference Poslaný je zaměřena na 
oblast služby, ať už pastorační, či evangeli-
zační. Jde o čas formace, sdílení, inspirace 
a především o čas modlitby, kdy se chceme 
společně jako služebníci sjednotit, vyvýšit 
jméno Ježíš nad celou naší službou a poslá-
ním a nechat se Duchem Božím nanovo pro-
měňovat do plnosti Kristovy služby, aby naše 
služba přinášela trvalé a hojné ovoce. 
Celá konference je nesena v duchu nové 
evangelizace – tak, jak k ní stále vybízí náš 
papež František. 

Jak vznikla Konference Poslaný?

Jako vznikající společenství jsme zažívali 
obrovskou touhu sloužit Pánu a šířit evan-
gelium do všech koutů světa všemi možnými 
způsoby. Zároveň jsme hledali cesty, jak 
vytrvat a růst nejen samostatně, ale i jako 
celé společenství. 
K realizaci takové akce, kde bychom mohli 
společně s dalšími služebníky růst, nám 
pomohl Nadační fond CREDO, díky jehož 
záštitě a podpoře jsme mohli v roce 2018 
uspořádat první Konferenci Poslaný ve 
Valašských Kloboukách. 

Znáte Konferenci

POSLANÝ
z Valašských Klobouk?

Už pět let se na ní podílí především Společenství Projekt ON, Nadační 

fond CREDO, Římskokatolická farnost Valašské Klobouky, Společenství 

Molekuly a další společenství z Valašských Klobouk.
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„Jdi, umyj se v rybníce Siloe

– to jméno znamená Poslaný“

(Jan 9, 7).

Tento verš z Božího Slova nás provázel při 
zrodu celé konference. Sami jsme začali 
zažívat ve svých životech, že Bůh je živý 
a reálný i dnes a že si nás zamiloval; kaž-
dého jednoho z nás zve stát se jedinečným 
způsobem poslaným a měnit tak tento svět 
na Boží království. 

„A tak každý, kdo slyší tato má slova 

a plní je, bude podoben rozvážnému 

muži, který postavil svůj dům na 

skále“ (Mt 7, 24).

Tématem letošního roku bychom se rádi vrá-
tili k jádru naší služby, čímž je pevný základ 
v Kristu Ježíši. Věříme, že pokud celý svůj 
život, ať už osobní, či služební stavíme na 
pevných základech Boží lásky, nic námi neo-
třese, i když přijde jakkoliv silná bouřka. 

Společenství Projekt ON

Jsme děkanátní společenství se zamě-
řením na mladé lidi. Ačkoli jsou naši čle-
nové z celého děkanátu, naším domovem 
je farnost Valašské Klobouky pod vedením 
o. Pavla Macury. V rámci našeho působení 
toužíme předávat zkušenost s živým Bohem 
a zvěstovat radostnou zvěst. Věříme, že Bůh 
vložil každému člověku do srdce originální 
kombinaci talentů a darů, skrze něž touží 
zasahovat naše okolí. 

Nadační fond CREDO (Zlín)

Posláním fondu je podpora evangelizačních 
aktivit, manželství a rodiny, a dále podpora 
charitativní a misijní činnosti.
 

Veronika Lišková

Více informací, fotografi e a program letošní 
konference najdete na www.poslany.cz.
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Svědectví

z Konference roku 2021

• Dlouhou dobu jsem žila život plný závislostí, 
byla jsem taková ,,párty holka“, a měla jsem 
spoustu zranění ze vztahů. Toto všechno jsem 
v sobě nosila dlouhou dobu, bránilo mi to posu-
nout se blíž k Bohu a nedokázala jsem se toho 
sama zbavit. Když byla Konference Poslaný, 
cítila jsem se zrovna úplně na dně, protože 
jsem pokazila spoustu věcí a vztahů. Při jedné 
modlitbě se mě Ježíš dotkl takovým způsobem, 
že mi dal poznat, jak moc mě miluje a že mě 
nikdy neopustil a byl se mnou v každé té situ-
aci, i když jsem byla smutná. Pozval mě, ať 
mu odevzdám celý svůj život se vším, co jsem si 
nesla. A když jsem tak učinila, věděla jsem, že 
v ten moment nastal zlom. Starý člověk zemřel 
a v Ježíši povstal nový, čistý, radostný. Jakmile 
jsem začala dělat reálné kroky za Ježíšem, můj 
život se začal proměňovat, moje zranění ze 
vztahů byla uzdravena, závislosti odešly a já 
od té doby žiji svobodně jako milované Boží 
dítě. Na Konferenci Poslaný se změnil můj život. 
A já se teď můžu radovat z Boha a z toho, co 
každý den koná! Marie

• Celá konference pro mě byla neuvěřitelně 
nabitá. Tolik modliteb a požehnání nade mnou 
v tak krátký čas, to jsem nikdy předtím neza-
žil. Měl jsem možnost reálně zakusit, jak Bůh 

miluje mě a mé bližní. Následně jsem prožil 
velmi osobní Boží dotyk při modlitbě za vylití 
Ducha Svatého. Konference tedy odstartovala 
obrovské změny v mém životě, jsem důkazem, 
že Bůh reálně koná i dnes a odpovídá na naše 
modlitby. Posledních pár měsíců mého života 
je úplně jiných než všechny předchozí. I díky 
konferenci mám fungující společenství, kde se 
mohu plně angažovat a vím, že jsem na správ-
ném místě. Bůh mě zbavil dlouholeté závis-
losti na pornografi i a uzdravil mnohá vnitřní 
zranění. Nyní mluvím o Boží dobrotě v práci 
i v rodině – na místech, kde jsem se dříve odvá-
žil svědčit pouze zřídka. Nebojím se vést společ-
nou modlitbu nebo se přimlouvat za potřeb-
ného člověka. Zkrátka už nemohu mlčet o Boží 
lásce ke mně i ke každému člověku! Petr

• Na Poslaném jsem se díky kamarádce ocitla 
mezi dobrovolníky. Vůbec jsem nevěděla, co je 
to za akci. Celá konference byla hodně zamě-
řená na společenství, po kterém jsem už delší 
dobu toužila, ale moje touhy se až do té doby 
moc nenaplňovaly. Na Poslaném jsem potkala 
dva kamarády, které jsem znala z jednoho 
katolického „campu“. Zjistili jsme, že jsem 
se právě přestěhovala do stejného města, kde 
bydlí i oni, a hned mě pozvali na chvály, které 
pořádali. Z těchto chval postupně vyrostlo spo-
lečenství a vznikla i skupinka, do níž teď můžu 
patřit. Nevěřím, že jsem se tam ocitla náho-
dou. Věřím, že to Bůh měl nachystané.

Bětka

SVĚDECTVÍ



DOPORUČUJEME

Tato knížka o neapolském knězi jménem Dolindo Ruotolo (+1970), 
která nedávno vyšla v nakladatelství Doron, ve mě probudila touhu 
být hlouběji spojena s Ježíšem, víc mu důvěřovat a nežít v kompro-
misu se zlem v jakékoliv podobě. Přitáhla mě k touze po obnově živého 
vztahu s Bohem, ze kterého otec Dolindo žil. Jakoby sám život tohoto 
kněze přitahoval ke světlu, kterým je Ježíš, a to velmi jemným, pros-
tým, ale rozhodným způsobem.
Znala jsem jen jeho „novénu odevzdanosti“, která mi v loňském roce pomohla v jednom velmi 
těžkém období. Nabízí jednoduchou, ale mocnou modlitbu: „Ježíši, důvěřuji ti, postarej se ty!“ 
Původce této mocné novény jsem neznala, natož jeho životní příběh, a tak jsem uvítala vyjití 
jeho životopisu prokládaného úryvky z jeho myšlenek a spisů. Kniha je napsaná velice čtivě, 
na základě vzpomínek žijící neteře otce Dolinda a svědectví jeho současníků. Vysvítá z ní, jak 
mnohé charismatické i nadpřirozené dary, které otec měl (uzdravování, proroctví, bilokace..) 
vycházely z jeho úzkého, až dětského vztahu s Bohem, a také z jeho spojení s ukřižovaným 
Ježíšem. Sám otec Dolindo byl po dvě desetiletí pomlouván a pronásledován církevními auto-
ritami, podobně jako sv. otec Pio měl léta zákaz vysluhovat svátosti a kázat, ačkoli to byl jeho 
velký dar. Nicméně on vše snášel s velkou pokorou a odevzdaností, nikdy nereptal ani si nestě-
žoval na své představené, i když mu zjevně křivdili. Při četbě jsem tak postupně zjišťovala, že 
zmíněná „novéna odevzdanosti“ mu byla darována shůry a byla prověřena jeho životní zkuše-
ností, je jakoby protříbená životem.
Tento Boží muž vydechuje Kristovu vůni – vůni svatosti (probíhá už proces jeho blahořečení – 
pozn. red.). Myslím, že četba jeho životopisu má potenciál obnovit v nás touhu po Božím Slově 
a po modlitbě, po hlubším vztahu s Kristem… a samozřejmě ochotu vydávat o Něm druhým 
svědectví.  Jana Svobodová, FMA

8 /

„Ježíši,
postarej
se ty!“
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Evangelium vypráví, jak se vzkříšený Ježíš zje-
vil ženám, které šly k jeho hrobu     (Mt 28,  8-15). 
Ježíš jim jde vstříc a pozdraví je; pak jim řekne 
dvě věci, které i my můžeme přijmout pro sebe 
jako dar. Dvě rady od Pána. 

Nejprve je uklidňuje dvěma prostými slovy: 
„Nebojte se.“ Pán ví, že strach je naším kaž-
dodenním nepřítelem. Ví také, že naše strachy 
se rodí z velkého strachu, ze strachu ze smrti: 
že zmizíme, že ztratíme své blízké, že onemoc-
níme a že už to nezvládneme… Ježíš však zví-
tězil nad smrtí. Nikdo jiný nám proto nemůže 
říci přesvědčivěji: „Nebojte se.“ Pán to říká 
přímo tam, vedle hrobu, z něhož vyšel jako 
vítěz. Tím nás vyzývá, abychom vyšli z hrobů 
našich strachů. Dobře poslouchejme: vyjděme 
z hrobů svých strachů, protože naše strachy 
jsou jako hroby, pohřbívají nás uvnitř. Strach 
se stále krčí u dveří našeho srdce a my potře-
bujeme opakovaně slyšet: neměj strach, neboj 
se, neboj se. O velikonočním ránu, stejně jako 
každé ráno slyšme: „Neboj se.“ Mějte odvahu. 
Sestro, bratře, kteří věříte v Krista, nebojte se! 
Ježíš nám říká: „Já jsem za vás okusil smrt, vzal 
jsem na sebe vaše zlo. Nyní jsem vstal, abych 
vám řekl: Jsem tu s vámi navždy. Nebojte se!“ 
Nemějte strach.

Ale jak bojovat proti strachu?
Pomáhá nám druhá věc, kterou Ježíš říká 
ženám: „Jděte a řekněte mým bratřím, že jdou 
do Galileje: tam mě uvidí.“ Jděte a hlásejte. 
Strach nás vždy uzavírá do sebe, uzavírá nás. 
Ježíš nás naopak propouští a posílá k druhým. 
Tohle je lék. Ale já – dá se říct – toho nejsem 
schopen! Ale jen si vzpomeňte, že tyto ženy roz-
hodně nebyly nejvhodnější a nejpřipravenější 
na zvěstování Zmrtvýchvstalého, ale Pánu je 
to jedno. Záleží mu na tom, abychom šli ven 
a oznámili to. Vyjít ven a zvěstovat. Vyjít ven 
a oznamovat. Radost ze Vzkříšeného si totiž 
nelze nechat pro sebe. Kristova radost se posi-
luje tím, že ji dáváme, a násobí se tím, že se 
o ni dělíme. Pokud se otevřeme a budeme při-
nášet evangelium, naše srdce se rozšíří a pře-
koná strach. To je to tajemství: zvěstovat, aby-
chom překonali strach.

Strach je naším

každodenním

nepřítelem.

Z polední promluvy
papeže Františka dne 18. 4. 2022
Zdroj: Rádio Vaticana. Redakčně 

upraveno.
 -ima-

Strach nás vždy

uzavírá do sebe...
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✓  Můžeš se představit? Z jaké pocházíš 
rodiny?

Pocházím z Brna a mám jednoho brášku. 
Jako malá jsem měla ještě sestřičku, ta ale 
zemřela krátce po narození. Jinak mám 
hodně rozvětvenou rodinu, bratrance, sestře-
nice… Dětství jsem prožila v širokém rodin-
ném kruhu a ráda na něj vzpomínám.
Rodiče mě vychovávali ve víře. Zlomový 
okamžik mého hledání osobního vztahu 
k Bohu nastal v době, kdy jsem se připra-
vovala na biřmování. Scházeli jsme se 

v malém společenství mládežníků a vedl 
nás o. Vojtěch Kodet. Tam jsem začala tušit, 
že krom toho, že pravidelně chodím do kos-
tela a pravidelně se modlím, existuje i něco 
jako reálný vztah s Bohem. To, že Bůh je 
živý a stojí o mě, byl pro mě úplně nový 
rozměr.
 
✓  Čím jsi chtěla být?

Od malička jsem chtěla pracovat s dětmi. 
Do konce základní školy bylo mým docela 
jasným snem pracovat jako zdravotní 
sestra v jeslích, v kojeneckém ústavu nebo 
v nemocnici na dětském oddělení. Protože 
jsem ale měla ekzém, nemohla jsem stu-
dovat na zdravotní sestru. Hledala jsem 
proto jinou cestu, jak svůj sen naplnit. 
Knihovnická škola spojovala moji lásku ke 
knihám s možností práce s dětmi a jejich 
výchovou k nějakým hodnotám. Po škole 

Jana Svobodová / 51 let

Salesiánka od roku 1996.

Působila v komunitách Plzeň, Praha 

Karlín, Praha Kobylisy. 

Nyní bydlí a pracuje v Hradci Králové. 

V letech 2015–2021 provinční

salesiánek v České republice a v Litvě

Terapie
Božím Slovem
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jsem šla pracovat do knihovny. Chodila jsem 
do škol, od mateřských po vyšší, a dělala 
různé besedy  pro děti o knihách. Byla to 
krásná a tvořivá práce s dětmi jiným způ-
sobem, než jaký jsem si vysnila, a zároveň 
cenná zkušenost, že je dobré se snu nevzdat, 
pokud se vyskytne nějaká překážka, ale 
hledat jinou cestu k jeho naplnění. Možná 
nakonec lepší, než jsem si původně před-
stavovala.

✓  Co Tě inspirovalo ke vstupu
k salesiánkám?

Byly to asi tři věci, které se postupně v mém 
životě propojily: hledání hlubšího osobního 
vztahu k Bohu, touha po sdílení tohoto 
vztahu ve společenství a už zmíněná touha 
po práci s dětmi. To mě nasměrovalo na sale-
siánky, aniž bych věděla, že jsou to sestry, 
protože to bylo ještě za totality. Začaly mě 
zvát na setkání „asek“ (holek, které se při-
pravovaly na letní chaloupky). Setkávaly 
jsme se každý měsíc společně se dvěma sest-
rami. Velmi mě na nich oslovovala jejich hlu-
boká radost, nezávislá na vnějších podně-
tech. A tak jsem se začala pídit po tom, co 
je za ní, kde je její zdroj. Tušila jsem, že to 
může být vztah s Bohem, ale až později jsem 
zjistila, že to jsou tajné, zasvěcené sestry 
salesiánky. Byla to tedy zkušenost radosti 
tryskající ze života s Hospodinem a z práce 
s dětmi, které mě přitáhly k salesiánské spi-
ritualitě.

Pak jsem v sobě řešila, zda jejich životní styl 
a práce souzní s tím, co bych chtěla dělat já. 
Než jsem poznala sestry, měla jsem před-
stavu, že budu mít velký dům a nejmíň dva-
náct dětí. Stěžejním tématem na cestě k salesi-
ánkám pro mne bylo, zda budu moci žít svoje 
ženství a mateřství, když se zřeknu fyzického 
mateřství. Vnímala jsem svou touhu po životě 
s Hospodinem, po práci s dětmi a radost. 
Dokud jsem si ale své otázky v sobě nevyře-
šila, neudělala jsem konečné rozhodnutí.

✓  Jaká je Tvoje zkušenost s Obnovou?

Vlastně dřív než s Obnovou jsem se setkala, 
aniž bych to dlouhou dobu uměla pojmeno-
vat, se křtem v Duchu Svatém. 
Procházela jsem tenkrát dost těžkým obdo-
bím, byla jsem na životní křižovatce a potře-
bovala jsem se rozhodnout, co dál se živo-
tem – zkrátka najít jeho nový smysl. Krátce 
po Novém roce 2000 jsem se uchýlila do 
jednoho kláštera s touhou, aby Bůh nějak 
zasáhl v mém životě. Po rozhovoru s jedním 
knězem jsem se večer zcela obyčejně modlila 
v místní kapli, vylévala před Pánem srdce 
a prosila ho o světlo. A tehdy při té mod-
litbě se něco zásadně změnilo. Vlastně nedo-
kážu popsat, co přesně se stalo, navenek 
nic mimořádného. Můžu jen říci, že to byla 
naprosto nová zkušenost toho, že mě Bůh 
osobně miluje, která mnou pronikla, řekla 
bych, až do morku kosti. Od té modlitby se 

S rodiči a mladším bráškou Michaelem

S kytarou na chaloupkách
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můj život a vztah k Bohu proměnil: ožilo 
pro mě osobně Boží Slovo, toužila jsem být 
v Boží přítomnosti, mohla jsem nově žít ze 
svátostí, chtěla jsem se sdílet s druhými 
a přivádět je k tomuto živému Bohu. Začala 
jsem se setkávat s bezdomovci, vnímala jsem 
pozvání přinést i jim trochu té překypující 
Boží lásky, která mě dost nečekaně zapla-
vila. Pamatuji si, že jsem měla pocit, jako by 
v mém vnitřním životě rozkvetla zahrada – 
to, co bylo mrtvé, uvnitř ožilo, zpívalo a zur-
čelo. Vrátila se mi radost ze života, ožilo 
moje povolání. Dokonce se tato zkušenost 
projevila i v tak obyčejné věci, jako je řízení 
auta, čehož si všimli i druzí lidé. (: 
S Obnovou jsem se setkala až potom hlavně 
přes charismatické konference a přátelství 
s lidmi, kteří do ní patří.

✓  V čem vnímáš osobně její největší 
přínos? 

V uvádění do zkušenosti osobního vztahu 
s Bohem a v životě ze křtu.

✓  Jak jste se sestrami prožívaly období 
lockdownu a epidemie covidu?

Tohle období jsme prožívaly dost rozma-
nitě – část z nás online výukou, která byla 
náročnější než  běžná výuka, část z nás hle-
dala, kde a jak můžeme být ku prospěchu, 
když internáty či střediska mládež e jsou 
zavřené. Zapojily jsme se různě, např. v azy-
lovém domě pro matky s dětmi, při dou-
čování či online duchovním doprovázení, 
někdo v nemocnicích. Také to byla intenziv-
nější doba komunitního života, stejně jako 
pro mnoho rodin, kdy jsme spolu najednou 
byly doma nezvykle dlouho.

✓  V čem a jak se toto období odrazilo 
na dětech a mladých, se kterými se 
setkáváte?

To je otázka, na kterou se snažíme v našem 
společenství hledat odpověď, abychom 

mohly s dětmi a mladými pracovat na tom, 
co právě potřebují. Osobně se setkávám spíše 
s mladými staršími patnácti let. Pracuji teď 
v Salesiánském domově mladých, kde s námi 
bydlí přes 50 dívek, které studují střední či 
vysokou školu. Je to generace, která vyrůs-
tala v „bezpečné“ době, měla všechno hned 
a moc neznala nějaká omezení. Tato realita 
se jim s příchodem covidu a teď i blízkou 
válkou na Ukrajině dost rozmetala. Každá 
z nich se s tím vyrovnává jinak. Jsou mezi 
nimi takové, jež cítí solidaritu a nasadí se 
v nějaké konkrétní pomoci. U nich ale vní-
máme, že se potřebují sytit něčím kvalitním, 
aby pak mohly dávat. Někdy jejich altruis-
mus končí agresí, protože se snadno vyčerpá. 
Jsou ale také mnohé, které se propadají do 
deprese, nespavosti, úzkostí, sebepoško-
zování (mimochodem – k tomuto tématu 
vyšla nedávno u paulínek výborná kniha 
Milosrdná jizva). Některé se svěřily s tím, 
že vůbec nevědí, co si počít s tím množstvím 
zla v tomto světě. Jsou i takové, co se ptají, 
jestli má smysl v takovém světě žít, ale i jestli 
vůbec chtějí žít. Pozitivní je, že si vlastně 
kladou dost hluboké otázky a hledají na ně 
odpověď. Mám zkušenost, že stojí o naslou-
chání, někdy jen tiché, někdy o diskuzi, v níž 
hledají odpovědi na své otázky. Doprovázím 
i ty, které říkají, že je z nejhoršího vytahuje 
Boží Slovo, když konkrétně mluví do jejich 
života, nebo přímluvná modlitba, jež prola-
muje zdi nesmyslnosti. Takže si myslím, že 
v určitém slova smyslu je tato nouze tako-
vou otevřenou příležitostí k hledání osob-
ního vztahu s někým, kdo je jistotou, oporou 
a útočištěm, tedy k hledání osobního Boha.
V této chvíli na mnoha školách chybí psy-
chologové, kteří by dětem a mladým pomá-
hali vypořádat se s obtížemi, jež způsobila 
izolace v době covidu a následná válka na 
Ukrajině. Docela hodně je žádaná etikote-
rapie, která by tuto díru alespoň částečně 
zaplnila a nabídla dětem možnost se se 
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situací lépe vyrovnat. Tyto programy jsou ale 
často zaměřeny dost alternativně, vychází 
z celostní medicíny a neosobního boha, a tak 
jsme si s některými sestrami říkaly, že je to 
taková hozená rukavice – pokusit se nabíd-
nout „terapii Božím Slovem“. Vnímáme teď 
právě velký hlad v podstatě po čemkoli, 
co zažene dětem a mladým lidem strach 
a pomůže z úzkostí. Potřebují lidskou a Boží 
blízkost, aby dobro v nich ukryté nebylo 
zašlapáno, ale mohlo rozkvést.

✓  Jak konkrétně s mládeží tuto „terapii 
Božím Slovem“ uskutečňujete?

Zatím je to ve fázi zrodu a přemýšlení. 
Děláme spíše dílčí zkušenosti s mladými, 
kteří se vracejí k víře, či hledají cestu z bez-
naděje. Boží Slovo je samo o sobě skutečně 
živé a má i dnes schopnost zasahovat do 
konkrétního života. Nedávno jednu dívku 
velmi pozdvihl úryvek, kde Ježíš vezme 
dívku za ruku a řekne jí: „Děvče, pravím ti, 

vstaň!“ (Mk 5,41). Skutečně to slovo vní-
mala tak, že ji vytahuje k životu. Jiná dívka 
se po práci s psycholožkou chtěla vrátit 
k modlitbě s Božím Slovem, protože ji vyvádí 
z nesmyslnosti života a dodává jí naději.
Rozhodně dnes mladí žijí v záplavě slov – ze 
sdělovacích prostředků, od rodičů i svých 
vlastních konverzací. A tato slova ovlivňují 
zevnitř jejich životy. Takže když se ptáš na ten 
pokus nabídnout „terapii Božím Slovem“, asi 
by bylo dobré nechat nejdřív vyplavat slova, 
která ovlivňují jejich myšlenky, a rozlišit ta 
negativní, která je vedou k agresi, úzkosti, bez-
naději. Rozpoznat je jako lživá, vědomě se od 
nich oddělit a přijímat slova, jež život dávají. 
Podpořit svobodu jejich rozhodování, co do 
sebe nechají vstupovat a jak je to může ovliv-
nit. Myslím, že mnozí potřebují udělat zkuše-
nost s tím, že nejsou jen pasivní obětí toho, co 
se kolem nich děje, ale mohou se rozhodovat 
a aktivně život přetvářet. K tomu potřebují čer-
pat z čistého pramene Slova. -pb-

Jana uprostřed sester na pouti v Malých Svatoňovicích
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V následujících dvou článcích 

se dozvíte leccos o práci 

s dětmi v jedné pražské 

a jedné moravské farnosti. 

Také si myslíte, že si 

katechetky s dětmi jen tak 

hrají? Tak se začtěte a třeba 

změníte názor. 

 

Pamatuji si na den, kdy jsem se roz-
hodla, že do toho půjdu a budu katechet-
kou. Seděla jsem v bočním křídle kostela. 
Byla to asi 15. minuta pravidelného neděl-
ního kázání, do jehož konce zbývaly další 

předlouhé minuty, a naproti mně seděla 
čtyřletá kudrnatá Gábinka na klíně své 
mámy. Děsně se nudila a válela se mámě 
po nohách. Táhlo mi hlavou, že tyhle děti 
by zasloužily metál za to, že vydrží. A to 
ne jednou, ale každou neděli. A rodiče 
zaslouží metál za víru, že prožívat trpělivě 
tato každotýdenní tichá muka má nějaký 
vyšší smysl. Říkala jsem si: „Bože, jestli se 
těm dětem nebude nikdo věnovat, odejdou 
hned, jak to půjde. A už je v kostele neuvi-
díme. Bože, tak co mám dělat?“
Tehdy v naší farnosti nebylo nic, co by 
se dalo nazvat pastorací dětí a mládeže. 
Žádná schola, scholička, spolčo, nábožen-
ství… Přestěhovala jsem se z živé farnosti 
ve Slezsku do naprosto mrtvé farnosti na 
jižní Moravě. Bylo to smutné. Děsila mě 

Katechetka, katecheta

job století
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představa, že tady budu vychovávat své děti, 
a proto jsem se stala katechetkou. 
Byla jsem velmi naivní. Začátky byly krušné. 
Pokus o realizaci scholy tristní. Ale začali 
jsme. Zbytek zařídil Pán. Přišla spousta 
nových lidí, rodin, farnost se rozrostla 
a ožila. Dnes máme čtyři skupiny nábo-
ženství, pravidelné farní tábory, nedělní 
katecheze, karneval, návštěvu Mikuláše, 
vznikl farní sbor, Modlitby matek a další 
aktivity. Na mnoha z těchto věcí nemám 
zásluhu. Ale katechetkou jsem zůstala, pro-
tože stejně jako v biblických dobách i dnes 
si Bůh zakládá na spolupráci s člověkem. 
Ráda s ním spolupracuji.
Ale co je to vlastně za práci? Je to práce 
velmi pohlcující, která vyžaduje osobní 
nasazení, celou osobnost člověka, vyžaduje 
jeho tvůrčí schopnosti i srdce. Předpokládá 
poctivý osobní duchovní život. Je to práce 
s lidmi a pro lidi. Vyžaduje hodně pochopení 
nejen pro osobnost kněze, s nímž je nutné ve 
farnosti spolupracovat, ale i k lidem ve far-
nosti a konec konců i mimo ni. Znamená to 
být zaměřený na svou cílovou skupinu. Pro 
mě to jsou děti. Chce to často hroší kůži vůči 
poznámkám typu „jen si hraješ s dětmi“. Je to 
práce podhodnocená, pokud je vůbec nějak 
ohodnocená. Často za čistou vatikánskou 

měnu „Pán Bůh zaplať“. Někdy ani to ne. 
Podle lidských měřítek je to kariéra vskutku 
neperspektivní. Nenechme se ale mýlit, Bůh 
je skutečně štědrý Otec. O své lidi se stará.
Zkrátka existují tací, kteří se ve svém volném 
čase věnují jiným lidem proto, aby jim zpro-
středkovali Boží lásku: aby s nimi sdíleli svůj 
vztah s Bohem a aby je podporovali v jejich 
duchovním růstu. (A pokud možno, udržují 
v duchovní kondici taky sebe.) Tito lidé to 
dělají osvědčenými metodami, jako je napří-
klad výuka náboženství, nedělní katecheze 
pro děti, farní tábory, karnevaly, víken-
dovky, Noc kostelů, vedení scholy či orga-
nizace společenství mládeže. To všechno 
a mnoho dalšího můžou dělat katechetky 
a katecheti. Může to být kdokoli z nás laiků.
Ze své zkušenosti můžu říct, že Bůh povo-
lává do služby každého. Dokáže z lidí vykře-
sat obrovské dobro, pokud seberou odvahu 
a řeknou mu své „Ano. Jdu do toho s tebou, 
Bože.“ Bez ohledu na to, z jaké rodiny 
pochází, jak vysoko stojí na společenském 
žebříčku nebo s jakými osobními slabostmi 
denně zápasí. Každý je zván. Bůh sám 
doprovází a podpírá ty, kdo jeho pozvání 
přijmou. Kéž by nás bylo stále dost, abychom 
se mohli podporovat i mezi sebou navzájem!

Jana Lokajová

Naše farnost (sv. Františka z Assisi v Praze 4 
– Chodově) již řadu let nabízí spádovým ško-
lám interaktivní programy pro 1. stupeň ZŠ 
„Proč křesťané slaví Vánoce / Velikonoce“. 
Tuším, že byly původně vytvořeny ve farnosti 
Praha 4 – Lhotka ve spolupráci s dr. Pavlou 
Editou Hercikovou z Pedagogického centra 
AP na základě Kettovy pedagogiky. V pro-
gramech jsou děti samy spolutvůrci vyprá-
vění a jejich vlastní aktuální radosti a sta-
rosti se stávají součástí Ježíšova příběhu. 
Kostra programu je pevná a svou logikou 
člověka nese, nicméně poskytuje dostatek 

prostoru pro uplatnění osobností dětí i lek-
torů. Programy se konají ve farním komunit-
ním centru, ale vždy také navštívíme i naši 
kapli Matky Terezy. Není snadné být více 
než hodinu celou bytostí napojen na zprvu 
neznámé děti, vnímat je jako celek i jako 
jednotlivce, jejich reakce a porozumění, stát 
se na chvíli jedním z nich a společně pro-
jít příběhem, vybudovat bezpečný prostor, 
kde se budou moci podělit o své zážitky… 
Samozřejmě hodně záleží na atmosféře ve 
třídě a osobnosti pedagoga. Když se teď 
nedokonale pokouším vzpomínat a psát 
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o tomto velkém dobrodružství, jehož ozvěny 
ve mně vždy dlouho rezonují, uvědomuji 
si, jak moc tady má ve svých rukou Bůh. 
Někdy zaznějí od dětí opravdu složité věci, 
s nimiž bychom si ani my dospělí nedoká-
zali poradit. 
Vůbec se nesnažíme „tlačit na pilu“ a evan-
gelizovat. Primárním cílem bylo seznámit 
školy s farností, s Komunitním centrem 
Matky Terezy, pozvat je dál. Samozřejmě 
mluvíme i o Bohu, o Ježíši, ale v rámci svého 
osobního vztahu, postoje. Přirozenou ces-
tou se dostáváme i ke křesťanským hodno-
tám, především v mezilidských vztazích. Je 
to velmi otevřené, záleží, jak je třída nala-
děná. Režisérem je tu jednoznačně Bůh, 
takže se vlastně jen necháváme nést. (Občas 
na konci soukromě paní učitelka reaguje: 
„Jak jste to věděli? Přesně tohle potřebo-
valy děti slyšet!“)
Modlitební zázemí je nesmírně důležité. 
Někdy požádáme o modlitbu celou far-
nost, ale vždy se najde v týmu spolupracov-
níků někdo, kdo se právě z nejrůznějších 

důvodů nemůže aktivně účastnit. Pomáhá 
nám potom modlitbou.
Proč se do toho vůbec pouštět? Kdysi jsem 
pár let učila, takže znám na vlastní kůži vel-
kou obtíž školství, tj. že je to běh na hodně 
dlouhou trať a na plody se čeká. Spokojené 
komunikující děti jsou pro nás dostateč-
nou známkou toho, že to má celé smysl. 
Ovšem náš „Režisér“ jde dál. Někdy je 
vděčná paní učitelka, někdy se přijde při-
tulit některé z dětí, někdy řeknou: „My se 
na vás už těšily.“ Někteří se opravdu hodně 
ptají a otázky často míří k jádru, byť dětským 
způsobem. Třeba jsou naše setkání s dětmi 
prvním z mnoha kamínků velké mozaiky 
jejich cesty k Dobru. Možná v nich zanechají 
tušení existence Boží skutečnosti. Nevím, 
jenže to už (naštěstí) není na nás .
Ano, je to náročné, ale i velmi krásné. Křehký 
dotyk s Božím působením. Moc nerozumím 
tomu, jak jsem se k tomu vůbec dostala, ale 
naplňuje mě to vděčností. Moc bych vás 
chtěla povzbudit, abyste podobnou spolu-
práci zkusili taky.  Blanka
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Kam zmizela jiskra?

Práce konzultanta je náročná, ale má i své 
výhody. Třeba pravidlo, že když člověk musí 
zůstat v práci po osmé večer, může si objed-
nat večeři na účet klienta a nechat se domů 
odvézt taxíkem. A protože jsem měl tehdy 
přes měsíc přesčasů ročně, o takové večery 
nebyla nouze. Protože jsme ale měli dvě 
malé děti, snažil jsem se ty ostatní večery 
jim to vynahradit – kluci byli zvyklí cho-
dit spát pozdě, abychom si ještě večer sta-
čili pohrát. No, a protože jsme věřící, bylo 
pro nás vždycky důležité sloužit ostatním 
i v církvi a společně se věnovat všem, kteří 
to potřebovali. 
Že má být tenhle článek o manželství? Ale 
ano, taky jsem se snažil – pomáhat s dětmi 
i s domácností, o víkendech chodit s rodi-
nou na procházky, nehrát si doma na pána 
tvorstva a snažit se všechny konfl ikty řešit 
kompromisem. Měli jsme se rádi, o našem 
vztahu jsme nikdy nepochybovali… ale jako 
by se z něj vytratila jiskra. A abychom se 
konečně dostali k tématu – právě Manželské 
večery nás naučily dělat si na sebe znovu 
čas, začít randit, dávat manželství na první 
místo. Narodily se další děti, práci jsem 

změnil, ale toho, že jsme se do sebe opět 
zamilovali, jsem nikdy nelitoval.

Co jsou to Manželské večery?

Kurz o osmi večerech pro páry, z nichž každý 
začíná romantickou večeří při svíčkách 
u stolků pro dva. Vždyť právě příjemná atmo-
sféra a klid je někdy to důležité, co vztah ke 
svému růstu potřebuje… Po večeři následuje 
promluva na jedno z témat: zvládání emocí, 
kroky k řešení konfl iktů, jazyky lásky, odpuš-
tění, sex… Promluva se střídá s časy na roz-
hovory, kdy si partneři nad svými zápisníky 
odpovídají na otázky, něco si vyplní a porov-
nají odpovědi… prostě jen sami dva spolu 
rozeberou témata, na která se v každoden-
ním shonu leckdy ani nenajde čas. 
A právě tyto rozhovory v plném soukromí, 
aniž by partneři o svém vztahu komukoli 
něco říkali, jsou pro většinu z nich na kurzu 
to nejdůležitější. Jako organizátoři věříme, 
že každý pár si může najít svou cestu... 
a za to se také během rozhovorů mod-
líme. Mluvíme často o životech proměně-
ných Božím Duchem a právě na tom nejbliž-
ším vztahu v životě se Kristova milost může 
úžasným způsobem projevit.

Manželské
 večery
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Čím jsou Manželské večery 
unikátní?

1. Jsou vhodné pro každý pár

Na kurzu jsou vítány jak páry věřící, tak ty, 
které se za věřící nepovažují. Kurz vznikl 
v církvi a vychází z křesťanského pojetí lásky, 
oběti či odpuštění, ale je skutečně zamýšlen 
pro každý pár, ať už chodí do kostela nebo 
ne, protože předává především velmi prak-
tické principy. Mohou na něj přijít i páry, 
které spolu dlouhodobě žijí mimo manžel-
ství – třeba právě tam zjistí, jak je manžel-
ství skvělé. Kurz také rozhodně není jen pro 
páry, které se potýkají s nějakými problémy! 
Příjemná atmosféra a zajímavá témata jsou 
skvělý způsob, jak investovat do fungují-
cího vztahu a náležitě si to užít – prevence 
je vždycky lepší než vztah zachraňovat, když 
něco začne „skřípat”. A vášně i žáru není 
v manželství nikdy dost.

2. Soukromí a romantika

Pokud by si měl pár někam vyrazit bez dětí, 
většina lidí by asi nezamířila na „kurz“. 
Právě proto Manželské večery vždy začínají 
romantickou večeří ve dvou se svíčkou, kvě-
tinou, tlumeným osvětlením a příjemnou 

hudbou. A další, po čem nikdo netouží, je 
o svém vztahu něco říkat ostatním – proto na 
Manželských večerech nikdy páry nemluví 
s nikým jiným než se svým protějškem. No, 
a protože ne každý si najde čas bez dětí na 
celý týden nebo víkend, většina kurzů se 
pořádá navečer v pracovních dnech.

Kde se vzaly v ČR?
Manželské večery vznikly v Anglii a postupně 
se rozšířily do více než 120 zemí na světě. 
V každé zemi vypadají trochu jinak. V Číně je 
schválila komunistická vláda navzdory citá-
tům biblických veršů. V Africe se místo videa 
používají velké plakáty, které řečník ukazuje 
nad hlavou. V Itálii se téměř všechny kurzy 
dělají po domácnostech ve dvou nebo třech 
párech. No a v ČR během akce „Zveme Česko 
na rande“ před třemi lety probíhaly kurzy 
na 70 různých místech za podpory devíti 
různých křesťanských církví – nejvíce bylo 
těch katolických. Za těch 15 let od prvního 
překladu do češtiny už u nás Manželskými 
večery nebo příbuznými kurzu (Příprava na 
manželství, Výchova dětí a Výchova teena-
gerů) prošlo přes 18.000 hostů.
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To se mi líbí…

Kdyby vás to zaujalo, najděte si kurz ve svém 
okolí – jejich seznam najdete na www.manze-
lskevecery.cz a vedoucí dokončených kurzů 
často vědí, kdy budou pořádat zase další běh. 
Většinou je možné přijít se nezávazně podívat 
na první večer nebo na ten poslední a zažít 
si kurz na vlastní kůži. Manželské večery si 
můžete udělat i doma – stačí koupit balí-
ček s videem a šesti zápisníky a pozvat třeba 
dva páry přátel. Jednou týdně někdo uvaří 
pro ostatní a série romantických večerů je 
na světě. Nebo se samozřejmě můžete pustit 
do pořádání kurzu se vším všudy pro hosty ze 
své farnosti nebo z okolí. Vždyť tolik lidí dnes 
neví, jak svůj vztah budovat, v manželství 
se trápí a hledá pomoc – rozbité vztahy jsou 
podle statistik jedna z hlavních bolestí české 
společnosti. Ať už zvolíte jakýkoli postup, 
stačí se zaregistrovat jako vedoucí na webu 
www.manzelskevecery.cz a koordinátoři 
se vám ozvou s nabídkou pomoci, materi-
álů, školících videí, připravených pozvánek 
a mnoha dalších věcí, které vám pořádání 
toho prvního kurzu usnadní.

Od té doby, co jsem poprvé zažil Manželské 
večery, jsme kurzy prošli více než 15krát, 
většinou jako vedoucí. Ale vždy na nich 
objevíme něco nového a naše manželství 
může růst k Boží slávě a snad i požehnání 
lidí kolem nás.

•  „Takhle dobře jsme si za těch několik let od svatby ještě nepopovídali.“
•  „Škoda, že to končí, ale u nás to nekončí, my budeme dělat, že nic neskončilo

a budeme se tajně dál scházet”
•  „Kurz nám dal naději, že věci lze změnit. Že existuje úzce prožívaný vztah,

že je to práce a vůle obou.”
•  „Hodně nás to sblížilo. Manželství získalo jiskru. Každý den se těším na manžela,

až přijde z práce“
•  „Oceňuji anonymitu během cvičení – žádné týmové hry. Moc děkujeme! (večeře 

samozřejmě dobrý pocit podpoří) :-)”
•  „Kurz je vyvážený – humor, praktické situace, příběhy z reálného života, cvičení jsou 

výborná. Vedoucí se doplňují a jsou opravdoví. Nemám, co bych navrhoval k vylepšení.“
•  „Uvědomila jsem si, že manžela opravdu nepřetvořím k obrazu svému.”
•  „Pomohlo nám to být více manželé a méně jen správci majetku a vychovatelé dětí”

A co obsah?

Na videích, která kurz doprovázejí, se 
objevují někteří z nejlepších světových 
expertů na vztahy a manželství: Sue 
Johnsonová, autorka terapie zaměřené 
na emoce; Henry Cloud, autor série knih 
o hranicích; Gary Chapman, autor Pěti 
jazyků lásky; Rob Parson, jehož knihy 
o manželství vycházejí i v češtině. Jejich 
názory doplňují kratičké příběhy párů 
z celého světa – od sporů kolem nakupo-
vání nebo zvládání ječících dětí v autě až 
po příběhy zanedbaných vztahů, které 
málem skončily rozvodem. To vše dopl-
ňují scénky a animace a každým veče-
rem provázejí Nicky a Sila Leeovi, autoři 
kurzů z Londýna.

Reakce účastníků 

Jakub Gűttner



Symbol zpustošení křesťanství v Rusku 

V sovětských dobách patrně nebyl děsivější 
symbol zpustošení ruské církve než pravo-
slavný Divějevský klášter. Tento klášter, za-
ložený Serafi mem Sarovským, se rozpadl 
v ruiny. Sovětská vláda však nezničila kláš-
ter úplně, záměrně zanechala ruiny jako při-
pomínku svého vítězství a věčného zotro-
čení církve. U brány kláštera byl navíc vzty-
čen pomník vůdce revoluce – Lenina. Ru-
kou zvednutou k obloze vítal každého, kdo 
do zničeného kláštera přicházel. 

Vše nasvědčovalo tomu, že návrat ke křes-
ťanské víře je nemožný. Takže se zdálo, že 
proroctví Serafi ma o velké slávě Divějevské-
ho kláštera byla navždy pošlapána a zesměš-
něna. Nikde v okolí nezůstal jediný funkční 
chrám, všechny byly zničeny. A v kdysi slav-
ném Sarovském klášteře se nacházel jeden 
z nejtajnějších a nejchráněnějších objektů 
Sovětského svazu, Arzamas-16. Vyráběly se 
tam jaderné zbraně. 
Pokud kněží chtěli jet na pouť do Divějeva, 
pak museli tajně a v normálním světském 
oděvu. Ale většinou je stejně dopadli. Suro-
vě je na policii zbili a někdy až patnáct dnů 
je drželi v cele se zledovatělou podlahou.

Jak jsem se vydal na pouť do Divějeva

Jednu zimu mě archimandrita Vonifatij, dob-
rý a velmi hodný mnich z Trojicko-Sergijev-
ské lávry, poprosil, abych ho na cestě do Di-
vějeva doprovázel. Chystal se totiž duchov-
ně posloužit starým mniškám, které tajně 
žily v okolí kláštera a patřily mezi poslední, 
jež přežily z dob předrevolučního kláštera.
Čekala nás dlouhá cesta. Pečlivě jsme se ob-

VÍ RA V RUSKU NAVZDORY VŠEMU 
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Tvorba ikon v Divějevském klášteře, zač 20. stol.

Klášter St. Seraphima,
zač. 20. stol.

Víra v Krista přemůže vše. I bezbožný stát se vší jeho brutální silou…

INSPIRACE
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lékli tak, aby v nás nemohli po-
znat kněze. Archimandrita ve 
vlaku probděl celou noc. Já jsem 
spal na vedlejším lůžku. Čas od 
času jsem se za zvuku kol pro-
budil a viděl, jak otec Vonifatij 
sedí u stolku a při slabém noč-
ním osvětlení čte evangelium. 
Když jsme se blížili k cíli naší 
cesty, už se stmívalo. Za oknem 
jsem ve vichru únorové vánice 
se vzrušením rozeznával vyso-
kou věž bez kupole a kostry zni-
čených chrámů. Věděli jsme ale, že víra zde 
nezahynula. Tak tomu i bylo!

Setkání s nezničitelnou vírou

Ve zchátralém domku na okraji městečka 
jsem se setkal s něčím, co jsem si nedokázal 
představit ani v nejpodivuhodnějších snech. 
Viděl jsem nezlomenou církev, která žije, ví-
tězí a raduje se ze svého Pána a Spasitele. 
Právě na tomto místě jsem začal chápat ob-
rovskou sílu odvážných slov apoštola Pavla: 
„Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.“
A tak nejkrásnější bohoslužby svého života 
jsem se neúčastnil v nějaké nádherné kated-
rále, ale v okresním městě Divějevo ve kři-
vém domku číslo 16 v Lesní ulici. Přesněji ře-
čeno to ani nebyl dům, ale stará lázeň upra-
vená pro bydlení. 
Vstoupili jsme do pokojíku s velmi nízkým 
stropem a v něm deset velmi starých žen. Nej-
mladší z nich muselo být hodně přes osmde-
sát. Všechny byly v obyčejných šatech a pro-
stých šátcích. Žádné hábity. „Takové obyčej-
né babičky“, pomyslel bych si, kdybych nevě-
děl, že tyto stařenky jsou jedny z našich nej-
odvážnějších současnic, které strávily ve vě-
zeních a v pracovních táborech dlouhá dese-
tiletí svého života. A všechny zkoušky jen po-
sílily v jejich duši víru a věrnost Bohu. 
Předtím, než jim dal požehnání, tak otec 
Vonifatij před mýma užaslýma očima před 

těmito starými ženami pokle-
kl a poklonil se jim až k zemi. 
Když pak vstal, začal stařen-
kám, které se k němu jedna po 
druhé belhaly, žehnat. A bylo 
vidět, jak se z jeho příchodu 
upřímně radují. 
Mezitím jsem se rozhlížel ko-
lem. Na stěnách místnůstky 
u ikon ve starobylých schrán-
kách tlumeně hořely svítilny. 
Jeden obraz mě okamžitě upou-
tal. Byla to překrásná ikona cti-

hodného Serafi ma Sarovského. Tvář starce 
zářila dobrotou a teplem. 

Celonoční bdění 

Pak přišlo na celonoční bdění. Mnišky se 
zvedly a začaly zpívat. Jaký podivuhodný 
a úžasný to byl sbor!
„Hospodine, k tobě volám, vyslyš mě!“ zvola-
la hrubým chraplavým stařeckým hlasem jed-
na mniška. Bylo jí sto dva let. Zhruba dvacet 
z nich strávila ve vězeních a ve vyhnanství. 
A všechny stařenky zazpívaly spolu s ní: 
„Hospodine, k tobě volám, vyslyš mě. Vy-
slyš mě, Hospodine.“
Tu bohoslužbu nelze slovy popsat. Podivu-
hodné mnišky zpívaly téměř celou boho-
službu nazpaměť. Stejným způsobem kona-
ly bohoslužby v lágrech, ve vyhnanství, i po 
návratu ze žaláře sem do Divějeva, kde se 
usadily v chatrných chýších na okraji města. 
Tyto stařenky-mnišky měly v sobě takovou 
duchovní sílu, takovou modlitbu, takovou 
statečnost, laskavost, dobrotu a lásku a ta-
kovou víru, že právě na této bohoslužbě jsem 
pochopil, že přemůžou vše. I bezbožný stát 
se vší jeho brutální silou, i nevěru světa, i sa-
motnou smrt, které se vůbec nebály. 

Z knihy Nesvatí svatí a jiné příběhy,
se svolením nakladatelství Pavel Mervart

Redakčně upraveno
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INSPIRACE

Setkání s „živou-
cím Pánem“ radi-
kálně proměnilo 
jeho srdce i jeho 
modlitbu, obraz 

o Bohu i o sobě samém. Často se pak modlil: 
„Prosím Tě, Pane, aby Tě všichni lidé na zemi 
poznali skrze Tvého svatého Ducha.“ Ze zkuše-
nosti věřil, že by tím byli všichni proměněni 
a rázem by ustaly všechny války a rozbroje.
 

„Milost Ducha svatého mě naučila
milovat všechny lidi.“                (sv. Silván)

Láska k nepřátelům

Silvánova radikální láska k nepřátelům se 
kupodivu nezrodila v ústraní poklidného 
kláštera, jak bychom si mohli myslet, ale na 
pozadí I. světové války, bolševické revoluce 
1917 a občanské války v Rusku. V třicátých 
letech nastává Stalinův teror, křesťané jsou 
mučeni, vězněni, vyváženi na Sibiř; zbytek 
přežívá jen v podzemí. Režimu hlásajícímu 
„třídní nenávist“ se tehdy daří zasévat nená-
vist i do srdcí mnoha křesťanů: zdá se jim lo-
gické nenávidět „ateisty“ (komunisty), kte-
ří ničí Boží církev. 
Události v Rusku se bolestně dotknou i rus-
kých klášterů na Athosu: ochabne příliv po-

volání i ruských poutníků, a s nimi i hmot-
ná podpora z vlasti. Počet mnichů se sníží 
na necelých šest set (když sem Silván vstu-
poval, byly jich dva tisíce!). Klášter kvapem 
vymírá… Starec však nepropadá zoufalství 
ani nenávisti. Trvá na tom, že nikoli zářná 
charismata, ale právě láska k nepřátelům je 
důkazem toho, že v srdci člověka skutečně 
přebývá Duch Kristův. 
Církev té doby však trpěla nejen pronásle-
dováním, ale i rozdělením ve vlastních řa-
dách. Jeden z nejhorších sporů tehdejšího 
pravoslaví (o Ježíšovu modlitbu) se vyhro-
til právě v klášteře sv. Panteleimona; car-
ská vláda v roce 1913 situaci „vyřešila“ tím, 
že násilím deportovala více než osm set 
mnichů do různých klášterů celého Rus-
ka (!). Silván tím velmi trpěl: odešel na čas 
poustevničit a konat pokání do Starého Ru-
sikonu. 
Události v Evropě a v Rusku ho velice trápi-
ly. Když slyšel o tom, jak nenávist mezi lid-
mi rozsévá smrt, přemítal: „Nechápu, proč 
lidé neprosí Pána o pokoj. Pán nás tolik mi-
luje, že by nám nic neodepřel!“ A sám ne-
přestal vysílat k nebi prosby, aby skrze Du-
cha svatého všichni lidé poznali Boha a do-
kázali „zkout meče v radlice“.

Katka Lachmanová

Asi většina z nás si neuměla představit, že se dožijeme války, kterou roz-
poutala invaze vojáků Ruské federace na Ukrajinu 24.2.2022. Leckdo si 
říkal, že takové bezpráví a krutost ve 21. století v Evropě snad ani nejsou 

možné. Vedle obrovské vlny solidarity mne dojalo i ohromné modlitební nasazení křes-
ťanů v mém okolí, kteří se vytrvale přimlouvají za mír na Ukrajině. Věřím, že nejsou 
ve svém úsilí sami, ale že se připojují k zástupu svatých oslavené církve, z nichž mnozí 
jsou Rusové. V této zemi žilo, zápasilo a pro Krista položilo život množství známých 
i neznámých světců. Připomeňme si některé z nich a prosme je o přímluvu za mír. PB
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STAREC SILVÁN (1866–1938)

Svatý Silván pocházel z carského Ruska, ale většinu života 
prožil na Athosu, kde zemřel roku 1938, těsně před II. svě-
tovou válkou. Prožil silnou zkušenost vylití Ducha svatého, 
a tím i Pánovu lásku: pak už ji nikdy nepřestal chválit, hlá-
sat… a horlivě vzývat!

RUŠTÍ
SVĚTCI
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Leccos bude tak, jak jsme byli zvyklí; novinky 
však budou jak v programu, tak i v uspořá-
dání prostor. 
Letos bude tématem usmíření (motto z listu 
Efezským 2,14-22, který začíná slovy: „V něm 
je náš pokoj, on dvojí spojil v jedno, když zbořil 
zeď, která rozděluje a působí svár...“. A pro-
pos, nedávno na něj jedna moje známá 
v mailu reagovala slovy, která skvěle vyjad-
řují, oč by nám asi v Brně mělo jít:
 

„Mám pocit, že to téma je hodně žhavé 
a aktuální. Vlastně kam se podívám, tak 
vidím různé „příkopy nesnášenlivosti“. 
Vnímám, že žijeme v duchovním boji, ať 
už si to uvědomujeme, nebo ne. A není 
to žádná lehká šarvátka, ale pořádné 
útoky, navíc už to nějakou dobu trvá... 
Dlouhodobé, vytrvalé a vynalézavé pokusy 
o rozdělení, znejistění, zastrašení, znesvá-
ření... Je prostě třeba se k tomu nepři-
dávat, ale ani si nemyslet, že to zvládnu 
sama, ze svých sil (to by vyšlo ve výsledku 
dost podobně, si myslím)… Územím boje 
je právě naše vlastní srdce, takhle to beru. 
Jediné, co musím udělat, je prosit a zvát 
tu správnou stranu, aby nad mým srd-
cem měla moc. Ale tuhle svobodu máme, 
nabízí se nám..., a to furt dokola, naštěstí; 
kdyby to byla jednorázová nabídka, tož to 
já su už dávno v pasti!“ (potud citace).

 
Ale k těm změnám v programu: Nejen sobota 
večer, ale všechny večery budou modlitební 
(vždy na jiný způsob); jen ve čtvrtek bude 
alternativa – divadlo Jana Horáka „Rybáři“. 
V pátek bude večer usmíření, proto odpad-
nou obvyklé paralelky. Ten den také vystřídá 

Chapelu chválová kapela z Valašských 
Klobouk.
Další změny – probíhá rekonstrukce pavilonu 
G, který jsme používali jako kapli, ale i pro pří-
mluvce a zpovídání: tyto služby se přemístí do 
cípu hlavního pavilonu F a knihkupci naopak 
do pavilonu V, kde probíhá dětská konference 
a stravování. Samozřejmě vyletěly nahoru 
veškeré ceny, ale podařilo se sehnat nějaké 
sponzory, aby vstupné bylo únosné. Trochu 
se obměnily oba týmy, které konferenci při-
pravují – programový i organizační. Zkrátka 
po dvouleté vynechávce nešlo vzít všechno 
„přes kopírák“, ale možná je to jen dobře.
Pár nových tváří bude i mezi hosty 
Konference, jedno velké „překvápko“ při-
bude možná až z Afriky, ale to asi není to 
podstatné. Hlavní je, abychom přijeli s ote-
vřeným srdcem a nechali se překvapit Tím, 
kdo nás chce nově obdařit svým pokojem.

-kl-

Po dvouleté pauze se opět těšíme na shledanou na Konferenci. Co čekat? – zeptali 

jsme se Katky Lachmanové, která v rámci týmu Charis zodpovídá za její program.

NA SHLEDANOU   V BRNĚ!  😊



Celoroční příprava

Přípravě věnujeme řadu víkendů a vol-
ných chvil před samotnou konferencí i po 
ní. Staráme se o hladký průběh z tech-
nické stránky, ale připravujeme i samotný 
duchovní program Dětské konference. 
Motto konference se stává i naším mottem, 
a když se pak rodiče setkají s dětmi, často 
žasnou, jaký mají děti o tématu přehled. Nad 
texty z Bible se modlíme a prosíme o vedení 
Ducha Svatého, protože je to dílo Boží a my 
jsme jen jeho nástroje. Společná modlitba, 
čtení Písma způsobem lectio divina a boho-
služby nás vedou hlouběji do tématu konfe-
rence, abychom je pak mohli předat dětem. 

V Písmu se snažíme najít různá podobenství, 
která by dětem usnadnila pochopit dané 
téma, a přizpůsobit texty různým věkovým 
skupinám, tedy dětem od 4 do 15 let.
Každý člen týmu má nějaký úkol – komuni-
kaci s organizátory konference ohledně čle-
nění a velikosti prostoru, zajištění celého 
technického zázemí pro Dětskou konfe-
renci či hudební dop rovázení. Někdo zaři-
zuje přihlašování pomerančů (podle oranžo-
vých triček, která nosí během konference), 
je třeba odhadnout nutný počet dobrovol-
níků pro pokrytí všech věkových skupin 
přihlášených dětí. Další zajišťují a organi-
zují odpolední kroužky, připravují mate-
riály, nápady, hudbu, vybavení pro spor-
tovní aktivity, jež nám půjčují různé školy. 
Salesiánům z Brna-Žabovřesk vděčíme za 
ubytování všech pomerančů, kterých bývá 
i přes sto padesát. Je to velká síla, podílet se 
na dobrovolné službě s tolika mladými lidmi 
a vidět jejich elán při přípravě i opravdové 
osobní zaujetí při práci s dětmi.
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Jak se chystá

 Dětská
konference?

Letos jsme po dvouleté přestávce 

opět začali připravovat Dětskou 

konferenci. Počáteční fázi programu 

připravuje užší sedmnáctičlenný tým, 

který tvoří pedagogové, hudebníci, 

kněží či specialisté na technické i jiné 

obory, které jsou při přípravě takto 

velké akce potřeba. I  když je tým 

různorodý a každý se zaměřuje na 

něco jiného, je příprava programu pro 

děti naší společnou cestou.

ZVEME VÁS DO BRNA



Přípravné dny

Pomeranči se scházejí v Brně už v neděli před 
začátkem konference, je třeba vybavit všechny 
před službou dostatkem znalostí z pedago-
giky, zdravovědy a důraz klademe především 
na osobní setkání s modlitbou chval, k níž mají 
pomeranči vést i děti na konferenci.
Přípravné dny jsou tedy nabité modlitbou, 
přednáškami, sp olečným tvořením…  Máme 
tu svou zdravotnici i kuchařku, staráme se 
o sebe navzájem a připravujeme se na čas 
s dětmi. Kromě veškeré organizace, připra-
vujeme programy pro jednotlivé věkové sku-
piny. Po celou dobu příprav jsou nám k dis-
pozici tři kněží, kteří s námi slaví mše, udě-
lují svátosti a jsou plně zapojováni d o kon-
zultací, rozhovorů a pomoci všem mladým 
lidem. Na plánování a provedení tohoto pro-
gramu je důležitý každý pomeranč, který se 
Dětské konference účastní. Bez pomoci kaž-
dého dobrovolníka a hlavně Božího vedení 
či režie je každá naše snaha marná.

Na konferenci

Ve středu, v den zahájení konference, při-
pravujeme už od rána pavilon V na příchod 
dětí. V roce 2019 jsme jich hlídali přes 1100.
Den na Dětské konferenci zahajuje spo-
lečný program u pódia, kde si zazpíváme, 
zatančíme a scénkou načneme téma daného 
dne. Dopoledne pak hlídáme děti ve skupin-
kách podle věku. Po obědě, kdy se na našem 
pódiu odehrává pohádka, už probíhá pří-
prava na odpolední program v kroužcích 
se zaměřením na sportovní, tvořivé a vědo-
mostní a ktivity. Různý ch kroužků bývá až 
patnáct a děti starší 6 let si mohou samy 
vybrat, na který kroužek půjdou.
Celý týden je pro pomeranče náročný po 
všech strán kách, máme za děti zodpověd-
nost a chceme jim nabídnout kvalitní pro-
gram. Na konci konferenčních dnů jsme 
všichni vyčerpaní, ale plní radosti, pokoje 
a vnitřně neskutečně obohacení Boží odmě-
nou, jež se nedá ničím ze světa nahradit. 
Věřím, že tato konference je velmi důležitá 
pro děti, které se mohou setkávat s ostatními 
věřícími dětmi a sdílet spolu svou víru, hrát 
si, tvořit, sportovat, tančit a zpívat s nadše-
ním a zápalem, jak to umí jen ony.
Velký dík patří organizátorům celé konfe-
rence za jejich  velkou podporu a dobrou spo-
lupráci.

Veronika a Dominik Synkovi
a Maria Stehlíková
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Světová ekumenická vigilie Letnic

Kdy: 4. 6. 2022 večer
Kde: online
Více info na https://www.charis.
international/

Seminář Život v Duchu

Kdy: 12.–18. 6. 2022
Kde: Vranov u Brna
Více info na http://cho.cz/udalosti/
Seminar-Zivot-v-Duchu-podle-P-
Sieverse-1.html

Konference Otcovo srdce

Kdy: 24.–26. 6. 2022
Kde: Zábřeh na Moravě
Více info na https://otcovosrdce.cz/akce/

Škola Marie (letní setkání)
Kdy: 1.–10. 7. 2022
Kde: Vranov u Brna
Více info na http://www.skolamarie.cz/

Křesťanská konference Praha 

Kdy: 4.–6. 7. 2022
Téma: Církev: Kořeny a ovoce 
Více info na https://www.kmspraha.cz/
akce-aktivity

Katolická

charismatická konference 

Kdy: 6.–10. 7. 2022
Kde: Brno 
Motto: „V něm je náš pokoj…„
Ef 2,14-22). 
Více info na http://konference.cho.cz/

ENTERcamp – tábor pro mládež

Kdy: 25.–31. 7. 2022
Věk: 16–23 let, http://www.entercamp.cz

ENTERjunior – tábor pro mládež

Kdy: 17.–23. 7. 2022
Věk: 13–15 let, http://www.entercamp.cz

Tábor pro mládež JUMP ML

Kdy 24.–30.7.2022
Věk: 15–18 let

Tábor pro mládež JUMP XL

Kdy 1.8.–7.8.2022
Věk: 18–23 let
Více na https://taborjump.cz

Konference New Dawn

Kdy: 17. – 21. 8. 2022
Kde: Hájek u Prahy
https://www.newdawn.cz/

United 2022

Kdy: 18.–20. 8. 2022
Kde: Vsetín
Křesťanský multižánrový festival.
Info: https://festivalunited.cz/

Františkánská zkušenost

Kdy: 22.–27. 8 2022
Kde: Dům sestry Elišky – Zámek Hoješín
Srdečně zveme mladé lidi (20–40 let) na 
letní akci, při které budete mít možnost 
zažít františkánské společenství, pobýt 
v přírodě a v milém prostředí, pracovat, 
společně se modlit… a tím vším se 
přiblížit Pánu. Akci pořádají bratři 
františkáni a sestry františkánky.
Více info na www.sestry-osf.cz 

Seminář Otcovo srdce

Kdy: 18.–23. 8. 2022
Kde: Vranov u Brna
https://otcovosrdce.cz/akce/
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Konference Poslaný
Konference o službě v duchu nové 
evangelizace
Kdy: 3. 9. 2022
Kde: Valašské Klobouky
Více na: www.poslany.cz

Seminář Otcovo srdce

pro kněze a pastory 

Kdy: 3.– 8. 10. 2022
Kde: Želiv
Více info na https://otcovosrdce.cz/akce/

Františkánská duchovní

obnova pro mládež

Kdy: 9.–11. 12. 2022
Kde: Stojanovo gymnázium, Velehrad
Tradiční duchovní obnova pro mládež 
(20–30 let), na níž můžete načerpat novou 
duchovní šťávu, pobýt spolu a obnovit 
svůj vztah s Pánem. Společné modlitby, 
přednášky a sdílení. Akci pořádají bratři 
františkáni, sestry františkánky a přátelé.
Více info na www.ofm.cz 

KOMUNITA BLAHOSLAVENSTVÍ

Dolany u Olomouce 24, 783 16
Web: www.blahoslavenstvi.cz
E-mail: akce@blahoslavenstvi.cz
Místem konání akcí je sídlo Komunity 
v Dolanech u Olomouce. Doporučený 
příspěvek je 450–500 Kč na den.

Brigády v Komunitě

Blahoslavenství

Kdy: 15.–16. 7. 2022
Pro každého, kdo rád pracuje a zažívá 
u toho radostné společenství.

DOLANCAMP

Kdy: 24.–31. 7. 2022
Týdenní tábor pro mladé od 15 do 19 let.

Týdenní exercicie pro všechny 

Kdy: 14.–20. 8. 2022
Kde: Kroměříž, arcibiskupské gymnázium
Téma: Starozákonní blahoslavenství pro 
dnešek. Přednáší biblista doc. SSD Blažej 
Štrba, který působí v Jeruzalémě. Animuje 
Komunita Blahoslavenství.

KONFERENCE O EVANGELIZACI

Kdy: 11.–12.11.2022
Kde: Clarion Congress Hotel Olomouc,
Hlavní host: Otto Neubauer – autor knihy 
Mission Possible. 
Více info a přihlášky:
www.evangelizace.cz

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

Ora et Labora

Kdy: 10.–12. 6 2022

Pouť sv. Víta a den

otevřených dveří kláštera

Kdy: 12. června 2022 od 10:30 
Vystoupení, program pro děti, 
komentované prohlídky kláštera, 
občerstvení…

EXODUS

letní tábor pro mládež 14–18 let

Kdy: 30. 6.–5. 7. 2022
Kde: Poutní dům Králíky

Komunita EMMANUEL

Římskokatolický farní úřad u sv. Tomáše,
Lidická 24, 602 00 Brno
www.emmanuel.cz, 
e-mail: mladi@emmanuel.cz
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ADRESA REDAKCE:
Charismatická obnova, z.s.
Národní 8, 110 00 Praha 1
E-mail: effatha@cho.cz

WEBOVÉ STRÁNKY KCHO
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, nebo u stolku 
Effathy na Konferenci 2022 v Brně.

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

„Hospodin je síla svého lidu,
spásná záštita svého
pomazaného.“

(Ž 28, 8)

Hora Tábor, Galilea


