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6. června 2009
1.

Uvádí / Králová J.
Společná píseň č. 165
Sborová oznámení
Společná píseň č. 59
Přímluvná modlitba / Fuksová M.
Sbírka pro potřeby sboru
Píseň pěveckého sboru „Toto místo“ / A. Bruckner
Čtení z bible – 1. Kor 1,18-21 / Jonczyová M.
Modlitba / Kloudová P.
Kázání – Jonczy R.
„Meč Goliášův, nebo Kristův?“
Hudební ztišení / Vonášková J.
Obřad „Umývání nohou“

Dnes dopoledne budeme v našem sboru slavit Památku Večeře Páně a zamyšlením nad Božím
slovem nám poslouží náš kazatel Radek Jonczy.
2. Zkouška Vinohradského smíšeného sborového zpěvu začne 15 min po skončení bohoslužby.
3. Odpolední shromáždění se koná poblíž Strašnického sboru v ulici Nad Olšinami 17 od 14,00 a dnes
bude kázat bratr Šotola. Od 15,30 se ve Strašnicích koná modlitební setkání.
4. Dnes od 18,00 jste zváni do kaple Thomayerovy nemocnice na Worship, večer plný hudby a zpěvu,
věnovaný Bohu a lidem. Večerem na téma „vděčnost“ vás bude provázet Vít Vurst.
5. Rada Starších se sejde ke svému jednání v pondělí 8. června v 18,30 Nad Petruskou.
6. KD 1 se ke studiu s bratrem Benešem sejde 13. června v 18,30 nad Petruskou.
7. Příští sobotu nám Božím slovem poslouží náš evangelista Csaba Čák.
8. Příští neděli 14. června jste zváni od 10,00 na sportovní den ve Štětkovicích. Podrobné informace o
této akci naleznete ve zpravodaji.
9. S předstihem si vás dovolujeme informovat o tom, že v sobotu 20. června se dopolední bohoslužba
zde v Ječné ulici ruší. Poslední bohoslužba Vinohradského sboru v této modlitebně proběhne
s největší pravděpodobností v sobotu 27. června. Tato informace však ještě bude dle výsledků
kolaudačního řízení upřesněna.
10. V nabídce sborového traktátu jsou nově úkoly sobotní školy, advent ,znamení doby, kazety pro děti
a soubor příběhu Věrní přátelé. V případě zájmu se obraťte na sestru Marii Královou.
11. Částka darů na rekonstrukci sboru se za měsíc duben navýšila o 8 300,- Kč, celková částka tedy
činí 4 204 200,- 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, abyste pamatovali na to, že si náš sbor
jako cílovou částku stanovil 5 000000,- Kč.

Píseň pěveckého sboru „Agnus dei“ / Haydn J.
Obřad „Večeře Páně“
Společná píseň č. 3
Áronské požehnání

14:00 hod.

Strašnice, Odpolední pobožnost, kázání / J. Šotola

15:30 hod.

Strašnice, Modlitební chvíle
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Jonczy Radomír
Sikorová Renata
Šanovcová Emilie
Dobiášová Drahomíra
Kopecká Elen
Trejbal Otto
Dlouhá Simona
Kloudova Pavla

5. června
5. června
7. června
7. června
7. června
7. června
9. června
9. června
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Subject: pozvánka pro rusky mluvící vašich sborů
Jeremiáš 33,3
Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.
Rusky mluvící sbor Praha - Nusle, ul. Žateckých 11, srdečně zve rusky mluvící bratry a sestry, přátele a
kamarády na slavnostní bohoslužbu "Můžeš chtít víc!" dne 4. července 2009.
V programu:
- oslava Boha zpěvem a v modlitbách
- studium Bible
- kázání
- sdílení se
- pohoštění
- koncert
Začátek bude v 10,00 hodin, předpokládaný konec v 18,00 hodin.
Zájemci ať se hlásí na e-mail: ukroleks@seznam.cz nebo tel: +420 774 245 233.
Oleksandr Lytovchenko
Žalm 133,1
Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně.

Veletrh evangelizace nabídl mnoho nových aktivit
Knihy, časopisy, letáky, pohlednice, elektronické nosiče, kurzy, přednášky, umělecká vystoupení,
společenská setkání a mnoho dalších aktivit zaměřených na šíření křesťanské radostné zvěsti evangelia - prezentovali jejich vydavatelé, tvůrci a organizátoři v sobotu 30. května na prvním Veletrhu
evangelizace v modlitebně pražského sboru církve adventistů na Smíchově - Malvazinkách. Obě patra
vstupní haly zaplnily desítky výstavních stánků a místnosti v budově posloužily jako tematické dílny.
Mezi vystavovateli byly například Česká biblická společnost, sdružení Maranatha, vydavatelství AdventOrion, občanské sdružení Život a zdraví, humanitární organizace ADRA, Brněnská tisková misie, ACET,
Středisko korespondenčních kurzů, Exit 316, Moravian ze Suchdolu nad Odrou, Nová pieseň z
Trenčína, AWR studio, komunitní centra Generace Liberec, B plus Hradec Králové, Klíč Plzeň,
brněnská studentská organizace INRI Road, Pathfinder a další.
V tematických dílnách přednášeli odborníci na témata: veřejná evangelizace, evangelium dětem a
mladým lidem, následování Krista ke službě, zdravotní misie, komunitní centra, motivace k
evangelizační práci sboru, s knihou za přítelem a misie sboru v médiích. Účastníci prožili také řadu
audiovizuálních prezentací inspirujících k využití a zapojení se do nových misijních aktivit křesťanů v
České republice.
„Mám radost z toho, jaký je o tuto akci zájem, a to jak ze strany vystavovatelů a přednášejících, tak i ze
strany návštěvníků," uvedl Vít Vurst, vedoucí oddělení osobní služby při Českém sdružení Církve
adventistů sedmého dne, které Veletrh evangelizace uspořádalo.

Chata Karolína se otevře veřejnosti (Rtyně v Podkrkonoší)
Adventisté ze sboru v Červeném Kostelci zvou o víkendu 5. až 7. června obyvatele širokého okolí na
společné setkání na chatě Karolína ve Rtyni v Podkrkonoší. V pátek od 19.30 hodin bude ekumenická
bohoslužba, v sobotu od 9 a od 14 hodin společné bohoslužby podkrkonošských sborů ve velkém stanu
pro tři stovky lidí a v neděli od 9 hodin je připraven den otevřených dveří spojený od 14 hodin s oslavou
dne dětí - soutěžním a sportovním odpolednem pro rodiny s dětmi.
Ekumenická bohoslužba věřících z různých církví působících v okolí bude mít téma „Oslavujme
Hospodina, navzdory..." Promluví zde faráři Církve československé husitské a Českobratrské církve
evangelické D. Smetana a M. Kitta i kazatel Církve adventistů sedmého dne P. Adame. V sobotu bude
hostem bohoslužeb pražský kazatel církve adventistů M. Kysilko.
Nedělní program zahájí cyklistický závod do vrchu pro všechny věkové kategorie s časovkou na
příjezdové cestě k chatě – ulici Ke hvězdárně. Registrace je od 9 hodin, start v 10 a vyhlášení výsledků
ve 13 hodin. Závodníci ve věku do 18 let musí mít cyklistické přilby, děti do 10 let musí být v doprovodu
rodičů. Účastníci závodu mají možnost se po skončení závodu osprchovat, občerstvit se a využít okolí
chaty ke koupání v bazénu i k dalšímu sportování v podobě fotbalu a volejbalu. Od 12.30 hodin budou
hostitelé podávat zdarma „Gulášek paní Karolíny".
Zábavné a soutěžní odpoledne dětí bude od 14 hodin. Pro návštěvníky jsou připraveny dětské soutěže,
hry, projížďka s koňmi, kouzelnické vystoupení a další. Pro zájemce bude otevřené bifé s možností
zakoupení občerstvení. Připraveno bude i ohniště pro opékání z vlastních zásob. V případě
nepříznivého počasí bude odpolední program ve velkém stanu před chatou. Automobily mohou
parkovat u chaty. Mezi 13. a 14. hodinou bude možno využít kyvadlové dopravy mikrobusem od
Kampeličky. Svoz zpět bude realizován skupinově po dohodě.
Více informací na: 4u2.casd.cz a casd.cz/cervenykostelec
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Bůh, který nosí lidi
Marek Jonczy
Úvodní četba textu: IZ 46, 3-4
I. Úvod
Těší mě, že se jako sbor můžeme společně radovat z krásného jubilea našeho milého bratra.
Rád bych Ti, bratře Dudo, i já popřál hodně Božího požehnání do dalších let Tvého života a
ke své gratulaci připojil biblický text z knihy Izajáš, který jsme zde četli úvodem.
Téma dnešního kázání jsem se snažil zvolit tak, aby bylo povzbuzením především Tobě, ale
také nám všem, kteří se dnes společně s Tebou radujeme z Tvého životního jubilea.
[v1]
Ne náhodou bývá kniha proroka Izajáše označována jako evangelium Starého zákona. Je
plná krásných zaslíbení. Rád bych vás dnes pozval k promýšlení jednoho z nich. Ve svých Biblích si
nalistujte 46. kapitolu Izajášovy knihy. Naše úvodní čtení bych ještě rád rozšířil o několik dalších veršů,
které nám text pomůžou [v2]vsadit do širšího kontextu. Ze 46. kapitoly knihy Izajášovy čteme 3.-9. verš.
II. Historický kontext
Prorok Izajáš se tímto svým kázáním snaží oslovit své Izraelské soukmenovce v době
babylónského zajetí. Jeho kázání tedy zaznívá v nelehkém období Izraelského exilu. Víra Izraele je
vystavena těžkému náporu pohanských kultů a Izraelský národ se tak ocitá pod silným náboženským
tlakem. Přesto však neztrácí identitu Bohem vyvoleného národa. Nezanedbatelný podíl na tom stavu
mají bezpochyby proroci, kteří Izrael posilují ve víře a snaží se tak zabránit tomu, aby pohanské kulty
pronikaly do jejich náboženství. Vezmeme-li v úvahu, že Babylonská říše byla v době Izraelského exilu
středem řady různých kultur a náboženství celého tehdejšího světa, pak si ještě více uvědomíme, jak
velký nápor to na malé pozůstatky izraelských exulantů musel být.
Tlaky vyvíjené na Izrael byly o to nebezpečnější, že se nepohybovaly jen v teoretické rovině.
Šlo totiž o silná modlářská lákadla nabízející uspokojení všech možných, a především zvrácených,
požitků.
A právě na pokušení tohoto druhu prorok Izajáš reaguje svým Slovem. Používá přitom
zajímavou ilustraci. Říká: „Přátele vzpomínáte si ještě? Náš Bůh je přece živým Bohem. Vždycky nás
nosil, nosí a nosit bude, stejně, jako nosí matky své děti. On není jako pohanští bůžci, které jejich ctitelé
musí s nemalou námahou nosit z místa na místo na svých vlastních ramenou. A ještě se přitom chudáci
celí hrbí.“ Pojďme se na toto Izajášovo přirovnání podívat z blízka.
III. Bůh, který je nošen
Izajáš musel být nejen charismatický člověk, ale musel mít i notnou dávku smyslu pro humor. I
vykladači Bible upozorňují na to, že od pátého verše začíná 46. kapitola nabývat ryze ironický charakter.
O pohanských bozích se zde Izaiáš vyjadřuje s nadsázkou a doslova se jim vysmívá. Určitě jste si
všimli, jak vtipně se v pátém verši otírá o druhé přikázání Desatera: „Komu mě připodobníte a s kým mě
srovnáte, komu mně přirovnáte, abychom si byli podobní.“ Jakoby tím chtěl říct: „Přátelé, vždyť to, co
dělají ti pohané je doslova primitivní. My přece známe a ctíme Desatero: „Nezobrazíš si Boha
zpodobením ničeho…“

pod ním musí ještě ke všemu chudáci hrbit. Nakonec jej postaví někam na podstavec, a on tam jen stojí
a kouká. Ve své bezmocnosti se chudák ani nehne, natož aby byl schopen jakkoli reagovat na jejich
úpěnlivé prosby, odpovídat jim, nebo je zachránit z jejich soužení. Opravdu „bezvadnej kauf“.
IV. Bůh, který nese
A právě do této polemiky, vyhrocené až do silně ironického podtónu, zazní jasné prorokem
tlumočené Hosodinovo slovo: „Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit“. Není to úžasný
postřeh? Náš Bůh je ochoten nás nosit.
Podíváme-li se na zde použité slovíčko „nosit“ do původního hebrejského textu zjistíme, že se
jde o sloveso obecně užívané k nošení břemen. Hospodin si tedy svůj lid nakládá jako opravdovou
zátěž, kterou je ochoten nosit. To je opravdu silný kontrast. Na jedné straně jsou zde bůžkové, kteří své
ctitele stojí obrovské úsilí, námahu a peníze. Na druhé straně je zde revoluční Bůh, který pro své ctitele
žádné úsilí a námahu neznamená. Navíc je schopen pohybu. Pro své ctitele se obětuje a je ochoten a
schopen je sám nosit.
V našem textu je však ještě jeden zajímavý kontrast. Izraelský Bůh není jen pohyblivý a
obětavý. Je také Bohem schopným komunikace. Zatímco pohanští bohové mlčí, jak glosuje Izajáš v 7.
verši, tak Hospodin skrze proroka ke svému lidu promlouvá. Poskytuje jim spásonosné rady pro život.
Oznamuje jim dokonce i to, co se v budoucnu stane a co se zatím ještě nestalo.
Zatímco pohanští vyznavači ke svým vytesaným bůžkům bez jakékoli odezvy jen zbytečně a
zoufale úpí, vyznavači pravého Boha vedou se svým Bohem smysluplnou komunikaci.
V. Lákaví bozi
Přesto všechno jsou Izraelci svému živému a obětavému Bohu nevěrni. Cizí náboženství jsou
přece jen pro ně lákavá a oni s těmito cizími a bezmocnými bohy často a rádi koketují. Otázka zní proč?
Boží vůli ztělesněnou v Desateru přece velice dobře znají a druhé přikázání, na které se Izajáš ve své
řeči odvolává, jim určitě není cizí.
Velký podíl na jejich náklonností k cizím bohům měl bezpochyby otřes způsobený exilem.
Právem se jim mohlo jevit, že se i jejich Hospodin stal imobilním a zůstal někde v rozvalinách
jeruzalémského chrámu. Jako by si začali klást otázku: „Není naše situace přece jen důsledkem toho,
že náš Bůh už nebyl schopen za námi dorazit z těch rozvalin Jeruzaléma? Neměli jsme si jej nakonec
přece jenom taky vyrobit a vzít si jej sebou do exilu ?“
Pohanští bohové pro své vyznavače nakonec přece jen nějakou tu výhodu měli. Jejich ctitelé
je mohli vidět, být s nimi v neustálém fyzickém kontaktu a jako jejich vlastníci je ve chvíli, kdy jim přestali
fungovat, mohli rozbít a udělat si nové. Dle potřeby je také mohli přemísťovat na jiná, příhodnější místa.
Možná, že Izraelští začali zapomínat, že hlavní intence druhého přikázání nespočívá jen ve
varování před výrobou a uctíváním „vytesanin [v3]“ (org. překlad), ale především před
pokušením manipulace Boha. Nezobrazíš si mě právě proto, aby Tě pak moje socha, obraz nebo i
představa nesváděly k myšlenkám, že se mnou budeš moci jakýmkoli způsobem manipulovat.

A v zesměšňování pohanských bůžků jde Izajáš ještě dále. Ve verši šestém říká: Nejprve
pohané musí pro výrobu svého boha sehnat spoustu zlata a stříbra. Pak se musí poohlédnout po
nějakém tom schopném zlatníkovi, který jim jejich bůžka uková. Při přenášení z místa na místo se pak

VI. Naše představa o Bohu
A právě tady začíná text promlouvat také k nám. Spolu s ostatními protestanty jsme sice své
kostely doslova vybílili. Zbavili jsme je všech soch a symbolů. Znamená to však, že nám už druhé
přikázání nedělá žádné potíže? Nezůstaly však v našich představách vytesaniny Boha vytvořené našimi
vlastními touhami a nesplněnými přáními? Nepřizpůsobili jsme si jej tak trochu svému vlastnímu
obrazu? Nevytvořili jsme si ve své vlastní fantazii Boha mravního ideálu, nebo naopak Boha násilné
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akce? Boha dobrého nebo zlého? Boha adventistů a jinověrců? Boha osobního a neosobního? Boha
pro děti nebo pro dospělé? Nezapomněli jsme i my, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu a ne Bůh
k obrazu člověka?
Všichni falešní bohové mají jedno společné. Jsou výtvorem lidské mysli a stávají se tak našim
majetkem. Nerozhodují oni o nás, ale my o nich. Neposunují oni nás, ale podle své vlastní potřeby a
představ posouváme my s nimi. Ono totiž vyznáváme-li falešné bohy, nemodlíme se k nim, ale sami
k sobě a naším představám. Uctíváme de facto svojí představu. Nepřetvořili jsme živého Boha
v takovouto modlu?
VII. Komu tě připodobníme?
Jak bychom tedy měli reagovat na výzvu proroka Izajáše? Komu bychom měli připodobnit
našeho Boha?
Myslím, že odpověď všichni známe. Evangelista Jan v první kapitole čtrnáctém verši
připomíná, že Bůh se prostřednictvím Ježíše Krista stal člověkem. Člověk si sice nesmí zobrazovat
Boha, Bůh se však může a chce zobrazovat člověku.
Určitě si všichni vzpomenete na Ježíšovu výtku adresovanou učedníku Filipovi: „Tak dlouho
jsem s vámi Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžete říkat: Ukaž nám Otce?“
Právě tady máme k dispozici jediný klíč ke správným představám o našem Bohu. Jedinou a
správnou představu o Bohu nám může zprostředkovat jedině příběh Ježíše Nazaretského. On je náš
pohyblivý Bůh, Bůh, který se pro nás obětuje a nese nás i naše životní břemena. Jedině On nám Boha
ukazuje v tom pravém světle, bez příměsí našich vlastních falešných představ a fantazií.
I Ježíš věděl, že musí včas opustit naši zemi, a to proto, aby si do něj učedníci nezačali
promítat sami sebe, své vlastní sobecké zájmy, mocenské ambice nebo nesplněné sny. Protože, jak o
tom čteme v Koloským 1,15: „On je obraz Boha neviditelného…“
On je Bůh nezobrazitelný, nemanipulovatelný, neideologizovatelný. Je to Bůh stále nově a
nově překvapující, který je věrný až za hrob. Je to Bůh, do kterého nemusí nikdo z nás nic investovat,
protože On vše investoval do nás. Bůh, který s námi půjde kamkoliv, třebas i do pekel, jak vyznáváme
v apoštolském vyznání víry. Půjde s námi a ponese nás jako naše matka. Ponese tak, jako nás nosil až
dosud a ponese až do našich šedin. Bude nás všechny nosit a až do konce věků, aby nás mohl
zachránit. Nosil, nosí a i nadále ponese také Tebe, milý bratře Dudo. [v4]
AMEN

12.část - Vnitřní krize českého státu
Našeho knížete Boleslava II. čekaly složité časy a to na poli vnitřních poměrů, ale i v
zahraničních vztazích. Císař Ota I., se kterým se náš kníže nedávno usmířil, umírá v Římě 7.12.983 a je
tu znovu Jindřich Bavorský Svárlivý a je tu zase Boleslavova podpora právě jemu. Scénář z r.973 se po
deseti letech téměř přesně opakuje a Boleslav musí opět přijít v r.986 k vítěznému Otovi III. s
"prosíkem" a holdovat mu, což také bezezbytku udělá. Nyní obraťme svoji pozornost k poměrům, jež
jsme nazvali vnitřní.
Roku 981 umírá kníže Slavník, matka drží dobré vztahy s Prahou, r.982-3 se její syn Vojtěch stává
dokonce biskupem země, na Libici přejímá po otci žezlo vlády nejstarší ze synů, Soběslav. Je nyní po
otci seniorem rodu, táhne mu na "třetí křížek" a stane se nejpozoruhodnější postavou rodu, i když pro
dějiny své země ne zrovna kladnou. Po zvolení svého bratra pražským biskupem se chápe nastalé
příležitosti a razí vlastní minci (tzv.Vojtěchovskou) s nápisem "Tento denár patří biskupovi" (samozřejmě
v latině). Své mincování provádí jak na Libici n./C., tak i v Malíně. Po roce 990 dokonce razí minci, na
níž se nechá spodobnit s královskou korunou, což bylo v té době právo pouze německých a
byzantských císařů.
S největší pravděpodobností lze usuzovat na tento mocenský "vzestup" rodiny Slavníkovců v souvislosti
s krizí českého knížectví té doby. Po zmíněné diplomatické Boleslavově kolizi v letech 983-6 nebyli nyní
panující Oto III. a zejména jeho matka císařovna Theofano vůbec nakloněni Boleslavově státu, ba přímo
naopak. Již v této době polský kníže Měšek (ano a zrovna ten, co měl za manželku Boleslavovu sestru
Doubravku) zabírá severní část Moravy a to s plnou podporou německého císaře. Ani opakované
odchody biskupa Vojtěcha ze země situaci neprospěly.
Poprvé odešel v r.988, rok po smrti své matky a po svém návratu na Boleslavovo naléhání na sklonku
roku 992 odešel podruhé a definitivně do Říma r.994. Zde dal dokonce kanonický souhlas s odtržením
území, které na českém knížeti dobyl polský kníže Měšek od své diecéze. To vše působilo v Čechách
nevoli proti rozpínavosti Slavníkovců a namnoze bylo chápáno jako zrada. Jediným světlejším
momentem je v této době založení prvního benediktinského kláštera mužské řehole v Břevnově s
klášterním kostelem sv.Benedikta, Bonifáce a Alexia českým knížetem na popud biskupův. Dnes má
barokní kostel patrocinium sv.Markéty.
Je rok 994, Čechy jsou opět bez hlavy církve a za souhlasu německého císaře Polskem
oloupeny o značnou část svého území. Nejstaršímu synovi Boleslavovi II. je okolo 38 let a má s
manželkou, jejíž jméno historie nezná, jedinou dceru. Jeho nevlastním bratrům je Jaromírovi 20 let a
Oldřichovi 19. Okolo pražského knížete a jeho syna se do popředí stále více prosazuje jiná rodina
stařešinského rodu a to jsou Vršovci. Boleslav III., jako řekněme kněžic, budoucí vůdce země vdává
svoji jedinou dceru, jejíž jméno také zatím neznáme, právě za předáka tohoto rodu. V této době, pro
české knížectví tak krizové, došlo nakonec i ke vnitřním střetům ozbrojenců slavníkovských a
přemyslovských.
Hrozila občanská válka a úplné zhroucení stoletého českého státu Přemyslovců. V tento osudový
okamžik vyrazil Ota III. na výpravu proti slovanskému kmeni Bodrců. Bylo Boleslavovou povinností
postavit se do čela českého vojenského oddílu na pomoc císaři.
Boleslav II. byl v této době však vážně nemocen (uvažuje se o cévní mozkové příhodě) a tak v čele
Čechů stojí Boleslav III. Samostatnému (!) oddílu Slavníkovců velí Soběslav. Hlavní vojenské síly Prahy
i Libice jsou tedy mimo území knížectví. Navíc si Slavníkovec císaři Otovi III. stěžoval na útlak své
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Milí účastníci cesty do Bolívie, Milí Maranatha dobrovoľníci,

rodiny od vládců země Přemyslovců čili jinak řečeno žádal císaře o zajištění státního převratu ve vedení
české země. Za této jistě velmi nelehké situace došlo 27. a 28.9.995 k obklíčení hlavního centra
Slavníkovců - Libice n./Cidlinou, k jejímu dobytí, vyplenění a vyvraždění všech přítomných Slavníkových
synů včetně jejich rodin. Zachránil se pouze Radla a nepřítomný Soběslav, Vojtěch a Radim. Všechna
hradiště Slavníkovců, zejména Libice, Malín, Čáslav, Vrbčany, Žabonosy a další byla osazena
posádkami věrnými Přemyslovcům. Skončilo Slavníkovské dobrodružství, v němž počítali s přechodem
řízení českého knížectví na svůj rod. Tím, i když hrůzným, způsobem si Přemyslovci zajistili
neomezenou vládu v zemi, i když, jak dále uslyšíme, ještě zdaleka neměli vyhráno.
Kdo vlastně dal příkaz k této vojenské akci? Boleslav II. vážně nemocen, Boleslav III. mimo
území, Jaromír a Oldřich dosud mimo účast na vládě nebo snad, jak se někde dočteme, Vršovci, kteří
prý volali na Slavníkovce shromážděné ke svátku sv.Václava : "Když váš je Václav, náš je Boleslav"?
Nevíme. Historici tápou a my se tím trápit nebudeme. Jednou vše vyjde jasně najevo, že! My celou tuto
krvavou epizodu našich dějin uzavřeme tím, že zde čeští křesťané vraždili české křesťany a tím, že
28.zářijový den byl v roce 995 sobotní!
Nyní ale již naposled obrátíme pozornost na osobu 62 let starého knížete, který, jak již jsme
se řekli, byl těžce nemocen. Vyléčil jej mnich z kláštera Corvey (Sasko) jménem Thiddag. Pamatujete?
První pražský biskup byl z tohoto kláštera a tehdy jsme si slíbili, že o něm ještě uslyšíme.
Teď tedy znalosti zde pěstované lékařské vědy zachránily Boleslava na celé další čtyři roky života.
Zmínili jsme se také o královně Emmě, druhé, ale spíše třetí manželce knížete, která byla matkou, ale
zase spíše nevlastních dvou mladších synů Boleslavových, totiž Jaromíra a Oldřicha. Byla to italská
princezna, později manželka západofranckého krále Lothara čili královna.
Po smrti manžela se uchýlila pod ochranu bavorského vévody Jindřicha Svárlivého, který byl manželem
její sestřenice a zde byla seznámena s Boleslavem, kterého se stala manželkou cca v r.989. Již za
svého života dostala jako "věnné město" Mělník, kde razila se souhlasem manžela své vlastní denáry s
nápisem EMMA REGINA a CIVITAS MELNIC.
Po smrti Boleslava v r.999 a nástupu jeho nejstaršího syna Boleslava III. Ryšavce byla donucena i se
svými dětmi Jaromírem a Oldřichem v r.1002 uprchnout na dvůr Jindřichova syna stejného jména, který
se v tomto roce stal římským císařem. To umožnilo posléze a opět díky této vzácné ženě záchranu
českých zemí a vládu rodu Přemyslovců, ale o tom až příště.

Za váš zájem o české dějiny děkujeme!

Jana a Slávek Linhartovi

termín našej misijno-pracovnej cesty je síce ešte veľmi vzdialený, no napriek tomu pre veľký
záujem po únijnej konferencii CASD v Ostrave Vám posielam základné informácie o ceste s prihláškou.
Združenie CASD v meste Santa Cruz po dohode s vedením únie CASD v Bolívii pre nás pripravuje
miesto, kde budeme mať možnosť s Božou pomocou postaviť novú modlitebňu. Stavať budeme opäť
ako v roku 2009 priamo v tomto meste. Mesto Santa Cruz leží v nadmorskej výške 180 metrov nad
morom, žije v ňom viac ako 1 milión obyvateľov, nachádza sa v pásme tropických amazonských
pralesov vzdialených asi 200 km, preto treba počítať s vyššími teplotami a vlhkým podnebím.
Termín nášho odletu je naplánovaný na 20.01.2010. Predpokladaný prílet do cieľa je večer 21.01.2010.
Miesto odletu bude pravdepodobne letisko vo Viedni /podľa možností, ktoré nám poskytne cestovná
kancelária, ktorá zabezpečuje letenky – upresním neskôr/. Predpokladaný návrat domov je v týždni od
08.02 až 11.02.2010. Presné informácie ohľadne cesty Vám pošlem včas, hneď ako dostanem
informácie od cestovnej kancelárie po objednaní leteniek a to bude v mesiaci september.
Finančné náklady spojené s cestou na jednu osobu činia cca 1350 EUR /letenka, strava, ubytovanie/.
Finančné náklady na zakúpenie stavebného materiálu pre jednu modlitebňu, ktoré mi oznámil brat
Roberto Gullon, predseda únie CASD v Bolívii v jednom z posledných e-mailov sú 18 000 US dolárov.
Chcem Vás poprosiť, aby ste na svojich modlitbách predkladali nášmu Pánovi túto sumu. Verím, že
spoločne nájdeme sponzorov, ktorí budú ochotní podielať sa s nami na tomto projekte a pomôžu nám
zrealizovať plán stavby novej modlitebne.
Chcem Vás poprosiť aj o pomoc v ďalšej veci a to je pomoc v kuchyni. Hľadám znovu ako v minulých
rokoch kuchárku, ktorá by bola ochotná starať sa o prípravu stravy pre celú skupinu. Ak by ste vedeli
o niekom, kto by bol ochotný podujať sa tejto úlohy, prosím dajte mi vedieť.
Prihlášky, ktoré sú súčasťou tohto listu, prosím aby ste mi posielali čo najskôr e-mailom na adresu:
mjurecko@zoznam.sk taktiež sumu 1350 EUR ktorá bude úhradou ku každej prihlásenej osobe
posielali na účet Slovenského združenia CASD do Bratislavy resp. Českého združenia CASD do Prahy.
Posledný možný termín prihlásenia sa je 31.08.2009.
Účet Českého združenia CASD v Prahe :
Číslo účtu: 2124349 /
0800
var. s. 911400 Česká spořitelna, Praha
Niekoľko dôležitých informácii v bodoch:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cestovné doklady – PAS dôležitá jeho platnosť 6 mesiacov od príchodu do krajiny
Cestovné zdravotné poistenie
Povinné očkovanie do krajín Južnej Ameriky –žltý medzinárodný očkovací preukaz !!
Žltá horúčka, Hepatitída, Týfus, Tetanus
Cestovná príručná lekárnička....
Náradie na stavbu ...pracovné rukavice,....
Darčeky pre domácich bratov a sestry a ich deti – Navštíviť chceme jednu sobotu aj naše dva
zbory v nápravných zariadeniach v Santa Cruz, i detský domov v Serenite, kde chceme
priniesť pomoc vo forme hračiek, písacích potrieb i financií...

Prajem Vám Božie požehnanie a teším sa s Vami na cestu do Bolívie. Verím, že náš láskavý a dobrý
Pán požehná celý plánovaný misijno-pracovný projekt budúcoročnej cesty do najchudobnejšej
Juhoamerickej krajiny
S pozdravom
Miloslav Jurečko
Tel: 00421 32 7716 083, Mob: 00421 905 294 472 , 00421 911 294 472
http://bolivia.casd.sk/
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