28. března 2009

Společná píseň a modlitba
Studium Bible v malých skupinách
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň a modlitba

Uvádí / Králová J.
Společná píseň č. 232
Sborová oznámení
Společná píseň č. 276
Přímluvná modlitba / Pospíšilová L.
Píseň pěveckého sboru
Čtení z bible – Mt 7,21-23 / Šubrtová E.
Modlitba / Kopecká E.

1. Dnes dopoledne nám Božím slovem poslouží náš bratr Bohumil Špinar mladší. Sboroví zpěváci se
sejdou k nácviku písní 15 minut po skončení bohoslužby.
2. Odpolední shromáždění se koná poblíž Strašnického sboru v ulici Nad Olšinami 17 od 14,00 a dnes
bude kázat bratr Marek Jonczy. Od 15,30 se ve Strašnicích koná modlitební setkání.
3. Pokud jste si ještě neobstarali nové Úkoly SŠ, můžete si je objednat u naší sestry Marušky Králové.
4. Dnes máte možnost odevzdat dary 13. soboty do specielních obálek. Výtěžek sbírky je určen na
stavební projekty v Moravskoslezském sdružení, konkrétně na úpravy ve sboru Brno – Olomoucká,
Brno – Střední a v Opavě.
5. Setkání KD2 plánované n tuto sobotu večer se ruší. Další termín bude včas oznámen.
6. Maranatha Gospel Choir Vás zve na koncert, který bude zaznamenán na DVD. Natáčení se
uskuteční zítra v neděli 29. března v 18,30 v Divadle U Hasičů – Římská 45. Zváni jsou všichni ti,
kteří budou ochotni spolupracovat především vytvořením skvělé atmosféry.
7. Příští sobotu nám dopoledne Božím slovem poslouží náš kazatel Radek Jonczy.
8. Příští sobotu na Smíchově bude kázat br. Shawn Boonstra, asistent br. Marka Finleye. V rámci SŠ od
10,00 poskytnou bratři P. Šimek a R. Passer prezentaci misijních projektů ASI Europe. Od 16,00 jste
zváni na koncert třineckého pěveckého sboru, rovněž na Smíchově.
9. V sobotu za čtrnáct dní, tedy 11. dubna, budeme v našem sboru slavit slavnostní Velikonoční Večeři
Páně. Začátek slavnostní bohoslužby bude v 9,30. Slovem i službou u stolu nám poslouží náš
kazatel Radek Jonczy.
10. Na základě rozhodnutí vedení sboru, oznamujeme, že sborový výlet pro tento rok se bude konat v
neděli 13. září. Cílem výletu budou Železné hory. Podrobný plán výletu a potřebné informace
naleznete ve zpravodaji a s přihlašovacím lístkem budou umístěny na nástěnce. Děkujeme
organizátorům výletu manželům Linhartovým.
11. Částka darů na rekonstrukci sboru se za měsíc únor navýšila o 100 277,- Kč, celková částka tedy činí
4 168 400,-Kč. Dary určené na rekonstrukci sboru můžete posílat na sborový účet 187 136 9/0800,
variabilní symbol 11111. Pokud nemáte možnost dary poslat na sborový účet a rádi byste finančně
přispěli na rekonstrukci, můžete tak učinit do označené obálky, kterou vhodíte do kasičky určené na
desátky. Ochotným dárcům děkujeme a prosíme Vás, abyste pamatovali na to, že by náš sbor měl na
rekonstrukci přispět částkou 5 000 000,- Kč. Aktuální fotky z rekonstrukce si můžete prohlédnout na
stránkách sboru na adrese: www.sborvinohrady.cz.

Kázání – Špinar B.
„Nestačí říkat Pane, Pane“
Hudební ztišení / děti
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č. 218
Závěrečná modlitba / Špinar B.
Společná píseň č. 280

12:15 hod.
14:00 hod.
15:30 hod.

Pícha Jan
Pícha Tomáš
Kaňka Jiří

29. března
29. března
30. března

Dudová Marie
Chytrý Tomáš
Voleský Bohuslav

Nácvik sborového zpěvu
Odpolední bohoslužba Strašnice, kázání – M. Jonczy
Modlitební chvíle, Strašnice
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3. dubna
5. dubna
8. dubna

Milé sestry, milí bratři, mládeži, děti, všichni naši přátelé,
zveme vás k podpoře letošní veřejné sbírky organizace ADRA ve prospěch lidí, kteří se bez pomoci
druhých neobejdou. Letos se sbírka uskuteční již po osmé a to ve dnech 31. března a 1. dubna. Téma
letošní sbírky je určeno větou: "Pomáhat je radost." Věříme, že vaše účast na sbírce přinese i vám.
Moc bychom si přáli, aby i ve vašem sboře jste měli tuto akci nejen v paměti, ale aby vám Pán Bůh dal
sílu k aktivnímu zapojení se do společného díla. Věříme, že i ve vašem sboře se našli ti, kdo sbírku
uskutečňují, a že tedy i vy si najdete čas, abyste mohli v mezích svých možností sbírku podpořit. Jde
nám především o vytvoření zázemí, pro ty, kteří vyjdou do ulic, pro studenty a mladé lidi. A v čem byste
mohli pomoci? Kupříkladu při přidělování pokladniček, při evidenci, při zajištění občerstvení pro
sběrače, při odebírání naplněných pokladniček.
Stojíme rovněž o vaše modlitby i o vaši ochotu sdílet se společně o radosti a starosti s těmi, kteří mají
ve vašem sboře sbírku na starosti.
Vaši podpory a chuti pracovat na společném díle si váží váš

Využívám možností našeho Vinohradského zpravodaje, abych poděkovala Aničce Vozánkové, Patricii
Reitzové, Miriam Oberciánové, Janě Kloudové, Míše Jonczyové a samozřejmě Pavle Kloudové. V
sobotu 14.března odpoledne se totiž opět uskutečnila naše, tentokrát předjarní návštěva geriatrické
kliniky. Naše děvčata měla pro pacienty připravené národní písničky a nádherné dárečky; kytičky s
přáním, perníčky a malované kamínky. Ve všech pokojích byly dívky radostně uvítány. Některé
pacientky i pacienti s nimi zpívali, očividně se radovali a velmi se jim líbilo krásné provedení písniček.
Sestřičky nás upozornily, že v jednom pokoji leží paní, která byla operní pěvkyní. Ta velmi ocenila zpěv
našich děvčat a na oplátku zazpívala zase ona jim. Nejdříve jednu národní píseň a potom árii Rusalky.
Bylo to takové vzájemné obdarování nejen zpěvem, ale i radostí. Bylo to krásné, požehnané odpoledne
pro nás všechny zúčastněné. Ještě jednou vřelé díky!
Za odd.sociální služby Jana Kaňková

Jan Bárta, o.s. ADRA, Klikatá 1238/90c, 158 00 PRAHA 5, adra@adra.cz
hlavní koordinátoři sbírky:
Zuzana Lhotová - z.lhotova@seznam.cz; tel: 723 903 642
Jiří Hempl - sbirky@adra.cz; tel: 257 090 643, 737 258 985

Vážení bratři a sestry v Kristu,
Česká biblická společnost, o.s. připravuje tisk Biblí bez deuterokanonických knih (dále jen „bez DT“)
v nové sazbě, a to postupně ve všech formátech, a proto se rozhodla doprodat Bible bez DT ve staré
sazbě. Stejně tak z důvodu tisku nového vydání Bible svaté – „kralický překlad“ (sazba Brodský)
doprodáváme starší vydání Bible svaté - „kralický překlad“.

Milé sestry a bratři,
zasílám pozvánku na mimořádnou aktivitu, koncert třineckého pěveckého sboru, který se uskuteční 4.4.
od 16:00 hod. ve smíchovské modlitebně. Repertoár písní je velmi bohatý, zazní rovněž výjimečně
aranžovaná píseň "Pojďte k vodám", kterou jste mohli slyšet na poslední unijní konferenční bohoslužbě.
Věřím, že koncert sborových písní bude oslavou Pána Boha.
Zároveň upozorňuji, že v tutéž sobotu (4.4.) bude na Smíchově kázat br. Shawn Boonstra, asistent br.
Marka Finleye. V rámci SŠ od 10:00 hod. poskytnou bratři P. Šimek a R. Passer prezentaci misijních
projektů ASI Europe.
Přeji klidné a Bohem požehnané dny. Pepa Cepl

Dovolte nám tedy, abychom Vám tyto Bible nabídli s okamžitou platností za následujících
zajímavých obchodních podmínek:
při koupi do 10 ks: rabat (sleva) 30% ,při koupi 10 až 50 ks: rabat 40%, při koupi nad 50 ks: rabat 50%

Dále platí:
počty Biblí lze kombinovat (viz leták či objednávkový formulář), nelze je však kombinovat s jinými
produkty ČBS, Bible si můžete vyzvednout v Domě Bible, nebo nechat zaslat poštou (balné a
poštovné budeme účtovat dle běžných podmínek ČBS), při osobním odběru v Domě Bible a platbě
hotově, obdržíte navíc bonus/slevu +3% k příslušnému rabatu, nabídka platí do vyprodání zásob,
objednávky se budou vyřizovat v pořadí, v jakém je ČBS obdrží.
Seznam nabízených Biblí a objednávkový leták najdete zde:
http://www.dumbible.cz/repository/Downloads/doprodej-bibli.pdf
Seznam nabízených Biblí a internetový objednávkový formulář naleznete zde:
http://www.dumbible.cz/web/cs/obchod/doprodej-bibli
Dále si dovoluji také upozornit na dvě novinky vydané ČBS v těchto měsících:
http://www.dumbible.cz/web/cs/informace/clanky/clanek/nove-detske-bible---jine-nez-vsechnydosavadni
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Na základě rozhodnutí vedení sboru, oznamujeme , že sborový výlet pro tento rok se bude dá-li Pán
konat druhou zářijovou neděli, tj. dne 13.9.2009. Cílem výletu budou Železné hory. První zastávku
provedeme na dnes romantickém zámku Žleby, poté se krátce zastavíme v Ronově nad Doubravkou.
Odtud se přemístíme na rozsáhlou zříceninu hradu Lichnice. Po prohlídce a seznámení s historií se
odebereme na 6 km pěší túru údolím řeky Doubravy, tzv. Chittusiho stezkou. Poté dojdeme do vesničky
Pařížov, kde si prohlédneme románskou rotundu se zachovalou románskou věží. Pokračovat budeme
do Vilémova, kde z celé bohaté historie tohoto místa zůstal dnes pouze obnovený zámek. Svůj výlet
ukončíme v Jeníkově, které si přidalo v 17.stol. název Holcův. Odjezd se plánuje v 7:00, návrat v 19:00.
Bude následovat jako obvykle informace na nástěnce s přihlašovacím lístkem.
J. a V. Linhartovi
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Marek Jonczy, Vinohrady – 21.3.2009

VÁLEČNÍK JMÉNEM HOSPODIN
(zákl. text: Jozue 2, 9-11)
I. Proč Hospodin iniciuje vražedné boje?
Nedávno jsem při biblické hodině dostal zajímavou otázku. „Jak to, že se Bůh, který je láska,
ve SZ projevuje jako válečník, který se v čele Izraelských armád podílí na vyvražďování celých národů?
Copak byli opravdu všichni ti lidé tak špatní?“
Musím přiznat, že mě tato otázka úplně nezaskočila. Již několikrát jsem se setkal s tím, že
lidé hledají důvody ke zpochybnění autority a věrohodnosti biblických textů. Určitě mi dáte za pravdu, že
se jedná o jeden z nejběžnějších způsobů jak obviňovat Starý zákon a tím i Boha z krutosti a
bezohlednosti. Jde tedy o otázku zcela aktuální a myslím, že je naší povinností na ni hledat a nabízet
odpovědi.
Jsem přesvědčen o tom, že na podobnou otázku máte i vy připravenou nějakou odpověď.
Někteří z nás při řešení této problematiky odkazují své oponenty na původ zla, jiní zase upozorňují na
odpovědnost člověka za zlo, které vede také k válečným konfliktům. Mnozí z nás při řešení této
problematiky končí u obligátního konstatování, že danou otázku nelze zcela uspokojivě vyřešit.
Tímto konstatováním však nevymažeme ze SZ texty, podle nichž Hospodin do válek
doopravdy vstupuje a stává se dokonce i tím, který v nich bojuje. Musím přiznat, že jsem během
zmíněné biblické hodiny značně znejistěl. Zmíněná diskuze mne doslova inspirovala k dalšímu
promýšlení této nelehké problematiky. Proto vás chci dnes pozvat k reflexi tohoto tématu.
Určitě nechci, abychom Hospodina omezili další škatulkou svých vlastních představ. Druhé
přikázání Desatera nás před podobným pokušením přece jasně varuje. Hospodin není jen
nezobrazitelný, je i nevystižitelný. To však nic nemění na tom, že se nám lidem zjevuje a tím tajemství
své podstaty poodhaluje. Činí tak řadou různých způsobů. Samotná Bible je pravděpodobně tím
nejspolehlivějším zdrojem Božího zjevení. A zcela určitě nám některé biblické texty pomáhají pochopit,
proč se laskavý Bůh tu a tam projevuje i jako krutý válečník, který je schopen prosazovat víru ve své
božství dokonce i násilím.
2. Odpověď nabízí Rachabino vyznání
Určitým odrazovým můstkem k našemu přemýšlení by se mohl stát text, který zde zazněl již
v úvodu, a který mne v souvislosti s danou tématiko velice zaujal. Můžeme jej najít v knize Jozue v 2
kap. 9-11 verši. Určitě všichni znáte příběhy popisující vstup Izraelského národa do zaslíbené země.
Jako první jsou vysláni zvědové, kteří se vypraví do Jericha, aby zmapovali vnitřní situaci Kenaánců a
zjistili, jaké jsou jejich schopnosti vzdorovat následnému obsazení. Tito zvědové se zde setkávají
se ženou Rachab, která je jim v jejich úkolu ochotna pomoci a to dokonce i ve chvíli, kdy zjistí, kdo
vlastně jsou zač. Své jednání zdůvodňuje hned ve své úvodní řeči slovy: „Vím…“, doslovně přeloženo:
„Poznala jsem, že vám Hospodin dal tuto zemi“. Jde tedy o zřetelné vyznání, kterým se Rachab
přiznává k Hospodinu. Jakým způsobem však k podobnému vyznání dospěla? Budeme-li pozorně číst
dál, zjistíme, že důvodů je hned několik.
2.1. Prvním důvodem je strach, který na Kenaánce ve chvíli Izraelské invaze padl. „Padla na nás hrůza
před vámi a všichni obyvatelé země propadli před vámi zmatku.“ Základní motivací víry jerišské Rachab
je tedy obrovská, dalo by se říci svatá bázeň, která na ní a její soukmenovce padla ve chvíli, když se
k jejich domovu přiblížila Hospodinova vojska.
2.2. Druhým důvodem je pověst o zázračném exodu Izraelských otroků z mocného Egypta a s tím i
spojená zpráva o jejich zázračném překročení Rákosového moře. Tyto nadpřirozené zkušenosti
Izraelského národa s Bohem se rychle šířily po celém území tehdejšího Orientu. Dozvěděli se o nich i
obyvatelé Jericha. Není divu, že Rachab inspirovaly k víře.
2.3. Třetí důvod je ukryt v její zmínce o dvou emorejských králích Síchonovi a Ogovi. U této zprávy
bych se na chvíli rád zastavil. Každého pozorného čtenáře napadne, proč Rachab zmiňuje právě tyto
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dva krále? Izrael přece porazil daleko více nepřátelských kmenů a králů. Hlubší sonda do biblických
textů popisujících osudy Sichona a Óga nabízí odpověď.
2.3.1. Vojevůdce a čaroděj Síchon
O válce Izraelitů se zmíněnými králi vypráví kniha Numeri ve 21.kap. 21-35 verši. Postupně je zde
popisováno vítězství Izraele nad Síchonem a pak i nad Ogem. Ve srovnání s rozsáhlým vyprávěním o
vyvedení z Egypta je tato zpráva poměrně stručná, přesto je pro Rachab a její vyznání velice důležitá.
Hlubším zkoumáním dalších biblických textů můžeme zjistit, že král Síchon vládl střednímu Zajordání.
Hlavním městem jeho říše byl Chebšon, ležící výhodně od místa, kde Jordán vtéká do Mrtvého moře.
SZ se o Síchonovi zmiňuje celkem 37x a to většinou ve spojení s Ogem, králem bášanským.
K bližší charakteristice obou králů přispívá i význam jejich jmen. Jsou to jména velice zajímavá.
Síchon je v překladu do češtiny ten, „který smete vše před sebou“. Kořen slova je však komplikovanější,
proto prof. Heller toto jméno překládá také jako „ten, který zaříkává“. Jak i sám dodává v úvahu
přicházejí oba výklady. Oba nás totiž upozorňují na to, že z největší pravděpodobností šlo o krále, který
si okolní kmeny podmaňoval a zároveň devastoval, nejen svou válečnou převahou, ale i zaříkáváním,
tedy čarodějnictvím. Pro Izrael byl nebezpečný tím, že se jej pokoušel zastavit s pomocí temných sil,
které svým zaříkáváním uváděl do akce. Ve 23. kapitole knihy Numeri ve 23. verši proto dokonce
čteme o tom, že: „Proti Jákobovi není zaklínadla, proti Izraeli není věštby.“
2.3.2. Vojevůdce a čaroděj Og
Ještě zřetelněji je s temnými silami propojen král Og. Kraloval v Bášanu – to je severní Zajordánsko.
Jeho městy byl Astarot a Edrei. Pocházel z kmene Refejců, kteří se o podsvětí zajímali velice
intenzivně. V hlavní městě jeho říše - Rabat Amon po něm zbylo tzv. „železné lože“, útvar považovaný
za Ogovu rakev. Železo mělo v Bibli vždy symboliku podsvětního, nebo také smrtícího kovu. Neméně
zajímavý je i význam Ogova jména. Vykladači jej překládají českým „brázda“ nebo také slovesnou
vazbou „opsat kruh“. Kruhy měly v pohanských kultech obklopujících Izrael svůj magický, ochranný
význam. Toto zjištění si můžeme vyložit tak , že Og byl člověkem, který dělal „brázdu“, nebo také
„opisoval kouzelný kruh“.
Shrneme-li tyto poznatky, dojdeme k závěru, že Síchon byl „zaříkávač“ a Og „čarovač“ (čár oráč)
nebo-li čaroděj. Tedy dva mocní - podle jména i podle životního profilu.
A právě tato studie biblického textu nám může posloužit jako určité vodítko při hledání odpovědi na
otázku, proč Rachab při svém vyznání víry v Hospodina zmiňuje zrovna tyto dva emorejské krále a také
proč se milující Hospodin tu a tam mění v bojujícího Hospodina. Oba emorejští králové jsou totiž
doslova ztělesněním těch, kteří chtěli zabránit Izraeli ve vstupu do zaslíbené země.
3. Hospodinův boj vymezuje hranice dobra a zla
Sledujeme li pozorně bitvy, které Izrael na své cestě z Egypta do zaslíbené země svádí se svými
nepřáteli, pak nám určitě neunikne, že všichni nepřátelé Izraele mají s Ogem a Sichonem leccos
společného. Jakoby zde šlo o více než jen o pouhý boj o území. Právě zde se před námi začíná
postupně rozkrývat odpověď na otázku, kterou jsme si položili v úvodu našeho uvažování. Z jakého
důvodu se Hospodin ve Starém zákoně čtenářům Bible zjevuje jako válečník? Co tím chce naznačit?
Pokusme nyní přistoupit k Bibli tak, jak bychom k ní měli přistupovat vždy, když jí otevíráme. K
běžnému horizontálnímu myšlení přičleňme i božský, sakrální neboli vertikální kontext. V Bibli bychom
přece měli hledat i jiné rozměry, nežli ty popisné. Širší kontext našeho dnešního příběhu nám
oprávněnost takové metody studia potvrzuje. Hospodin přece svým bojováním nevytyčuje jen hranice
vymezující území pro svůj lid. Bojuje především proto, aby jasně vymezil hranice mezi dobrem a zlem.
4. Ježíšova oběť vymezuje hranice dobra a zla
A položme si další otázku. Není snad vrcholem tohoto Hospodinova boje smrt Krista na kříži?
I zde bychom se přece mohli ptát, zda něco tak krutého a potupného bylo skutečně nutné. Zda laskavý
Bůh nemohl při záchraně světa postupovat jinak. Právě Golgotská událost je neustálou připomínkou
toho, že hlavními nepřáteli nás lidí nejsou nepřátelé lidští. Na to upozorňuje i apoštol Pavel v Ef. 6,12:
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8.část - Vražda knížete Václava
„Naše bojování není proti tělu a krvi, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá věk temnoty, proti
duchům zla v nadpozemských oblastech.“ Tento verš nám vysvětluje jasně, že Hospodin nebojuje jen
proti tělu a krvi pohanských národů. Bojuje proti duchům zla, kteří jsou ztělesňováni lidskými služebníky
zla. A proto nejde pouze o lidi a jejich osudy, jde o Hospodinův boj s mocnostmi zla.
Toto zjištění vnáší do problematiky starozákonních Hospodinových bojů novou, naléhavou otázku.
Není podstatou těchto „svatých válek“ právě Boží láska? Hospodin tady bojuje nejenom v zájmu svého
lidu, ale i v zájmu veškerého lidstva, v zájmu nás všech. I pro nás přece připravil dokonalý plán
záchrany nad temnotou. I tento plán je ve své podstatě „zlý“, trpí v něm totiž naprosto nevinný člověk.
Přesto jde o boj vedený ve jménu lásky a soucitu. Jde v něm totiž o vysvobození světa ze spárů zlých
mocností.

5. Hospodinovy boje slouží ke chvále jeho jména
A ještě jedna důležitá věc. Hospodin je ve své moci schopen veškeré zlo obracet k dobrému.
V dobré obracel záporné důsledky zapříčiněné SZ válkami. V dobro obrátil zlou smrt svého Syna. A
v dobro obrátil i složitou situaci samotné Rachab, která nakonec byla schopna vyznat, kdo je a co pro ni
znamená Hospodin. Pochopila a prožila, že mezi všemi bohy není mocnějšího nad toho, který vede
Izrael a který jako jediný má tu moc překračovat hranice zla, temných sil a bohů, kteří vlastně vůbec
bohy nejsou. Dospěla k přesvědčení, že jedině Hospodin koná opravdové zázraky a je schopen vítězit.
Moc bych si přál, aby skrze nás, stejně jako kdysi prostřednictvím Izraele a člověka Ježíše, mohla
působit Boží moc. Aby tato moc v našich bližních, kteří ještě Boha neznají, probouzela posvátnou
bázeň. Modlím se, aby námi vedené životní boje se zlem probíhaly pod Boží standartou. Aby Hospodin
bojoval v nás, za nás a prostřednictvím nás. Aby vítězství, kterých dosáhneme v jeho moci a v síle
Ježíšovy oběti, inspirovala všechny další hledající. Aby tak mohli dojít k vyznání víry podobné svou
intencí takové víře, jakou vyznala i jerišská nevěstka Rachab: „Poznali jsme, že vám Hospodin ve své
lásce dal tuto zemi, že to byl on, který vašim prostřednictvím bojoval a který nakonec v Ježíšově
Golgotském utrpení slavně zvítězil nad všemi mocnostmi zla…“
AMEN
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Minule jsme se dostali do r.929, tedy roku, který Kristián činí rokem staroboleslavské vraždy a
rokem, který dodnes uznává Církev římsko-katolická a ke kterému bylo vztaženo slavné milénium 1929,
zejména dokončením dostavby gotické katedrály sv.Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Odborníci, ač se
dlouho přeli, nakonec stanovili, a to na základě přísné historické kritiky všech známých skutečností, že
tím rokem je rok 935. Těchto 6 let vlády Václava je naplněno maximálním úsilím o rozvoj českého státu,
jeho rozšíření a upevnění vlády svého rodu. Již tato doba je začátkem budování nových sídelních celků
- hradišť a jejich hospodářského zázemí - vesnic v rozsahu, který si popíšeme, až budeme mluvit o
vládě Václavova bratra Boleslava I. S ohledem na následné historicky doložené události po r.935 je
nutno zcela reálně připustit, že kníže Václav měl již vybudovanou i silnou armádu, kterou pak jeho bratr
Boleslav tak výrazně použil v dílčích bojových šarvátkách se synem Jindřicha I., který se jmenoval Ota I.
a kterému historie přidala přízvisko Veliký. Ale tak daleko ještě nejsme. My se teď na chvíli budeme
zabývat Václavovým bratříčkem Boleslavem.
Jak již víme, narodil se v r. 915 a v tomto roce se rodina jeho otce Vratislava stala knížecí a
přestěhovala se na Pražský hrad. Předtím žila (Vratislav, Drahomíra a jejich děti) na hradišti Stará
Boleslav, které si ještě "Stará" neříkalo. Je dokonce pravděpodobné, že se hradiště jmenovalo jinak. Po
nabytí plnoletosti 15 let, cca v r.930, vykázal kníže a bratr Václav Boleslavovi toto hradiště opět jako
rodinné sídlo. Od té chvíle neslo toto hradiště Boleslavovo jméno. Zde se také Boleslav oženil a cca v
r.931 či 932 se mu zde narodil první syn, který dostal od své matky, jež se jmenovala Biagotta jméno po
otci a od matky historie přídomek "druhý pobožný". Ale to až o hodně a hodně později. V této době, asi
osudným r.929 počínaje, dochází na dvoře Boleslavově k jednáním, která bychom mohli nazvat
vzbouřeneckými, neboť se zde scházeli lidé, kteří nesouhlasili s politikou panujícího knížete Václava
vůči říšské moci. Tato činnost kulminuje v r.935, kdy se Boleslavovi narodil druhý syn, který dostane
jméno Strachkvas, ale bude si sám říkat Kristián!
Píše se 27.den devátého měsíce t.r. a kníže Václav jede se svojí družinou, v níž na předním
místě nechybí jeho nejlepší přítel Podiven, na křtiny ke svému bratrovi. Vybral si to dobře, rád slaví
křesťanské svátky a dnes je svátek Kosmy a Damiána, prvokřesťanských lékařů-mučedníků a pozítří
dokonce sv.Archanděla Michaela. Bratrovi veze jistě četné dary a snad bude dítěti i kmotrem?! Večer při
hostině je však svými lidmi varován : "Bratr tě chce, pane, odstranit..", ale on nedbá a připíjí dítěti i
sv.Archandělovi, ochránci věrných křesťanů. Prý již během této hostiny družiníci Boleslava čtyřikráte
povstali se zlým úmyslem, ale pokaždé opět usedli. Ráno 28.září 935 jej na cestě k nešporní
bohoslužbě napadl bratr ve chvíli, kdy mu Václav děkoval za pohostinství. Václav ale jeho útok odrazil,
vždyť je o 8 let starší a možná i o více. V této chvíli ale vystupují Boleslavovi našeptávači a vzbouřenci,
napadají knížete, který chce uniknout do chrámu Kosmy a Damiána, což se mu ale zradou kněze
nepodaří a dokonají dílo zrady! Kníže Václav umírá jednou paží svíraje kruh kostelních dveří, který tkví
ve lví tlamě a dodnes plní tuto funkci ve svatováclavské kapli v katedrále sv.Víta, Václava a Vojtěcha v
Praze zbudované Otcem vlasti nad hrobem mučedníka.
Je zase září. Vzpomínáte? Před 14 lety na Tětíně byl také tento měsíc a tady navíc vytéká i
krev oběti. Napadá mne, zda této kruté scény byl svědkem i malý 3letý Boleslav (syn bratrovraha), bude
si to jistě pamatovat celý svůj život! Tak jako na Tětíně i ve Staré Boleslavi nám historie zanechala
jména vrahů - tady jsou : Tira, Čsta a Hněvsa, zrádný kněz byl Chrastěj. Byli povražděni i Václavovi
družiníci, zejména se uvádí ctný muž Mstina a další. Nejbližšímu příteli knížete, nám již známému
Podivenovi, se daří uprchnout; ještě o něm uslyšíme. První staroslověnská legenda pak dále tento
příběh uzavírá tím, že matka Drahomíra, která na hostině také byla přítomna, umyla Václavovo tělo v
příbytku kněze, oblékla jej a uložila uprostřed kostela. Její lidé jí donesli zprávu, že "popravčí četa" se
chystá i na ni a tak prý uprchla do Charvát. Do Charvát? My jsme ale Václavova syna VáclaviceZbraslava zastihli brzy nato u Stodoranů, odkud Drahomíra pocházela, že? Boleslav měl volné ruce
nejdříve ke hrůzovládě a poté k vládě. Netušil, že sice zkrátil bratrovi časný život, ale zajistil mu život
věčný, ve kterém bude coby vévoda svého lidu živý i po 1100 letech. O vládě Boleslava Ukrutného si
povíme zase příště.
J. a S. Linhartovi
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České sdružení CASD a Křesťanská škola Elijáš vyhlašují výběrové řízení na pozici Zástupce
ředitele školy. K dispozici je byt v Praze, požadovány jsou pedagogické vzdělání, praxe v oboru a
členství v církvi ASD. Uzávěrka přihlášek je 31.5.2009.

Maranatha Gospel Choir zve na veřejnou nahrávku DVD
Pražský pěvecký soubor Maranatha Gospel Choir působí již tři a půl roku. Rozhodl se proto pro své
příznivce a fanoušky připravit dárek ve formě DVD. Disk bude obsahovat krátký dokument o souboru,
celou řadu zajímavých bonusů a především živý záznam z koncertu. Natáčení koncertu se uskuteční v
neděli 29. března 2009 od 18.30 v pražském divadle „U Hasičů“ v Římské ulici nedaleko od náměstí
Míru.
Na natáčení jsou zváni všichni příznivci gospelu i souboru, kteří budou ochotni spolupracovat především
vytvořením skvělé atmosféry. Dobrovolné vstupné bude určeno na pokrytí části nákladů, spojených s
natáčením. Technické zajištění akce poskytne AWR studio, s.r.o. a Studio Dlouhá.

VYTAX aneb vitamíny pro generaci x
motivačně vzdělavací program Českého sdružení CASD, který startuje od října 2009. Na dotazy
mnohých z vás chceme tímto podat pár základních info o VYTAXu – stránky www.vytax.cz jsou „na
spadnutí“. V brzké době vám budou k dispozici. Kdo by chtěl, může se už teď přihlásit, protože „kdo dřív
přijde, ten dřív….“ Jménem Lipa Vašek Vichr Vondrášek Nyní si můžete bližší informace přečíst na
www.mladez.net VYTAX aneb vitamíny pro generaci x
Je určen pro všechny mladé lidi v církvi, kteří chtějí být užiteční a aktivní mezi svými i ve svém okolí –
v církvi i mimo ni. Má za cíl podpořit osobnostní růst účastníků v dimenzi vertikální i horizontální.
CÍL projektu
Cílem projektu je oslovit mladé lidi na „jejich vlně“ a jejich jazykem. Nejen je oslovit, ale ukázat jim, že
život v církvi i služba v církvi i mimo ni může být radostí a dobrodružstvím…, když má mladý člověk
jasno v tom, kdo je osobnostně on sám a kdo je Pán Bůh…, když porozumí církvi i dnešnímu
sekulárnímu světu a naučí se odpovídat svým stylem života na jeho aktuální potřeby…, když pochopí a
naučí se žít křesťanství jako svůj přirozený životní styl.
ORGANIZAČNÍ TÝM
Václav Vondrášek, Jan Libotovský, Tomáš Libotovský (web)
GARANT projektu
České sdružení CASD
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