Nový pořad pro děti na ČT1
Biblická pátrání
Rádi bychom Vás upozornili na vysílání dětského křesťanského televizního pořadu "Biblická pátrání"
které začíná v sobotu 5.9. v 8:00 na ČT1. Pořad bude pokračovat každou sobotu v 8:00 na ČT1 až do
konce roku.
Sedmnáctidílný cyklus, který přibližuje dětským divákům základní biblické příběhy, na jejichž základě se
formovala euroatlantická civilizace i kultura, připravila do vysílání Česká televize. Pořad z dílny Centra
náboženské tvorby Televizního studia Brno je určený především dětem ve věku od 8 do 12 let.
Obsahem pořadu jsou epizody ze života dvou dětí, Johanky a Adama, které dostaly za úkol připravit
televizní pořad o Bibli. Ve chvíli, kdy se začínají na celém projektu domlouvat, se jim ozve záhadný
profesor Fridrich. Nabídne svoji pomoc a uloží dětem první úkol. Tím se rozběhne celá série pátracích
výletů, kdy Johanka s Adamem hledají stopy daného biblického příběhu, a současně i odpověď na
otázku, zadanou profesorem Fridrichem. Ta nakonec vede i k pochopení smyslu zkoumaného příběhu.
Pátrání děti zavede na nejrůznější místa v České republice, ale také v Izraeli, kde se největší část
biblických příběhů odehrála. Získávají informace od řady informovaných lidí – odborníků. S některými se
setkávají osobně, s jinými navazují spojení prostřednictvím Adamova PDA, podobně, jako s profesorem
Fridrichem.
Jednotlivé díly cyklu nabízejí základní informace o klíčových příbězích bible. To může mít vedle
základního ontologického dopadu i přínos etický; děti dostávají příležitost uvědomit si souvislosti a
důsledky určitých typů praktického jednání. Porozumění těmto souvislostem by ovšem mělo vyplynout
z příběhů samotných, pořad se snaží vyhnout se moralizování.
Celý pořad má bohatou grafiku; znělky a předěly mají jednotnou tvář, která pracuje s charakteristickým
vzhledem starých map a motivy starých zeměměřičských přístrojů. Jiný charakter pak má obrazová
podoba vyprávěného biblického příběhu; kreslené ilustrace, které vytvořil významný výtvarník Jaromír
F. Palme , jsou občas zpestřeny lehkou animací.
Cyklus obsahuje tyto části: Bible – kniha knih, Adam a Eva, Bláznivý Noe, Abraham - otec národů, Josef
a jeho bratři, Vysvobození z Egypta, Desatero, David a Goliáš, Královna Ester, Vánoční příběh,
Pokušení na poušti, Svatba v Káně, Utišení bouře, Milosrdný Samaritán, Dobrý pastýř, Velikonoce a
Letnice.
Každý díl trvá 17 minut, režisérem cyklu je Martin Benc, scénáristkou Ráchel Bícová .
s pozdravem tvurci poradu Biblická pátrání
http://www.ceskatelevize.cz/program/10213603244.html?nzv=Biblick%E1+p%E1tr%E1n%ED
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12. září 2009

Společná píseň a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Společná píseň a modlitba

1.
2.

Dnes dopoledne nám zamyšlením nad Božím slovem poslouží bratr Vladimír Král.
Sboroví zpěváci se sejdou 15 minut po skončení dopolední bohoslužby k nácviku
písní.
3. Ve 14,00 v našem sboru začíná pravidelné odpolední shromáždění. Káže Vladimír
Král.
4. Připomínáme dnešní setkání u Králů na chatě Hvozky od 16,00. Budete mít příležitost
seznámit se podrobněji s připravovanou činností Společenského centra, případně
přispět vlastními návrhy, jak tuto činnost rozšířit a hlavně, jak se do ní osobně aktivně
zapojit. Po představení plánované činnosti Markem Jonczym, proběhne diskuse a pak
bude následovat neformální část s grilováním. Pokud jste nebyli informováni mailem a
máte o toto setkání zájem, kontaktujte prosím s. Jarmilu Královou.
5. Příští sobotu budeme ve sboru slavit Památku Večeře Páně s kázáním našeho
kazatele, začátek slavnostní bohoslužby je v 9,30 hod.
6. V neděli 20. září vyrazíme na sborový výlet do Železných Hor. Podrobné informace
naleznete na nástěnce, kde se můžete i na tento výlet zapsat a přihlásit.
7. Termín slavnostní děkovné bohoslužby, ve které chceme Pánu Bohu děkovat za
možnost rekonstrukce církevního objektu Londýnská 30, se nakonec ustálil na sobotu
7. listopadu.
8. 19.9.09 cca od 15h ve Škvorci u Reitzů se kona Drakyjáda, všichni jsou srdečně
zváni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Country Life
Biodožínky v Nenačovicích u Berouna
13. září 2009

Uvádí Čák C.
Společná píseň č. 137
Sborová oznámení
Společná píseň č. 37
Přímluvná modlitba / Králová R.
Píseň pěveckého sboru
Čtení z Bible – Mt 6,19-24 /
Modlitba před kázáním / Mráz J.
Kázání – Král V.
„Křesťanem na plný, nebo částečný úvazek?“
Ztišení po kázání
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č. 343
Modlitba / Král V.
Společná píseň č. 280

neděle od 10 – 17 hodin

Program
Letošním hlavním bodem programu bude vystoupení legendární skupiny Spirituál kvintet, která
představuje záruku kvalitního hudebního zážitku. V přednáškovém sále na vás čeká řada zajímavých
přednášek a filmů – vše v duchu zdravého životního stylu a ekologie. Budou promítány filmy – Architekt
odpadu a Home – propagující myšlenku trvale udržitelného rozvoje a bojující o záchranu naší planety.
I letos jsme pamatovali na nejmenší návštěvníky. Je připravena řada dětských her a soutěží, kde bude
zábavnou formou zpracována ekologická tematika. Pohádkové loutkové představení Ivety Duškové
a Petry Bílkové „Dva kvamarádi“ potěší malé i dospělé diváky. Můžete se těšit na vystoupení dětí
z Waldorfské školy v Jinonicích.
Prostřednictvím exkurzí budete mít jedinečnou příležitost zjistit, jak funguje ekofarma a biopekárna,
které jsou součástí ekocentra Country Life. Možná dostanete chuť i na něco z širokého sortimentu
produktů našeho velkoobchodu a ve vzorkové prodejně Archa si je za „dožínkové ceny“ nakoupíte.
Připravena bude i bohatá biotombola.
Vstupné symbolické – děti 10 Kč, dospělí 30 Kč.
Program v hlavním stanu

12:15
14:00

Zkouška pěveckého sboru
Odpolední pobožnost – kázání - Vladimír Král
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10.00

Slavnostní zahájení 6. ročníku Biodožínek

11.30

Vystoupení žáků 5. třídy Základní školy waldorfské v
Jinonicích

12.00

Hnutí Duha – představení kampaně Velká výzva

12.15

Představení Institutu životního stylu

12.30

Představení projektu Bioškoly
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13.00

Pohádkové představení s písničkami pro děti Ivety Duškové a
Petry Bílkové Dva kvamarádi

14.00

Díkůvzdání a bohoslužba

14.45

Losování tomboly

15.30

Koncert skupiny Spirituál kvintet

KROKY ČESKÉ HISTORIE
15.část - "Český Achilles" - první část
Mládí a doba zrání Břetislava I.

Přednášková místnost – 1. patro
11.00

Přednáška Cukrovka – je to na vás – Robert Žižka, tajemník
Společnosti Prameny zdraví

11.45

Přednáška Vegetariánství v rodinách – Česká společnost pro
výživu a vegetariánství

12.35

projekce filmu Architekt odpadu

14.45

Fair trade v České republice - Lenka Černá, Excellent Plzeň

Čajovna – 1. patro
místo pro odpočinek a doušek lahodných čajů Sonnentor
10.30

projekce dokumentárního snímku Home

13.00

Nejlevnější pod nebem – nejcennější pro lidstvo –
o zdravotních účincích obilnin, luštěnin, ořechů a semen
a jejich využití v kuchyni s praktickou ukázkou a ochutnávkou –
Roman Uhrin, známý kuchař specializovaný na vegetariánskou
kuchyni, autor několika kuchařek.

14.30

projekce dokumentárního snímku Home

Exkurze s ochutnávkou na ekofarmě Country Life
V 11.00, 12.00 a 13.00 hodin bude začínat exkurze na ekofarmě s ochutnávkou produktů, exkurzi vede
Ing. Jiří Pospíšilík, vedoucí ekofarmy
Exkurze v pekárně, mlýně a balírně
V 11.00, 13.00 a 15.00 hodin můžete absolvovat exkurze s odborným výkladem v našich provozech.
Další informace , Program pro děti
11.30

Vystoupení žáků 5. třídy Základní školy waldorfské v
Jinonicích.

13.00

Pohádkové představení s písničkami pro děti Ivety Duškové a
Petry Bílkové Dva kvamarádi

Po celou dobu konání akce bude v areálu bude připravena řada dětských her, soutěží a aktivit, které
bude zajišťovat Česká společnost pro výživu a vegetariánství a Společnost pro zvířata.
U ekologické výstavky společnosti Ekokom „Tonda obal na cestách“ si děti mohou ověřit, zda správně
třídí odpad.
Tombola - Zúčastněte se tomboly a vyhrajte hodnotné ceny! Ceny si můžete prohlédnout a lístky do
tomboly zakoupit na infostanu. Losování tomboly proběhne v hlavním stanu ve 14.45 hodin.
Přejeme vám příjemný nedělní den a spoustu poučných i chuťových biozážitků!
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" A jako slunce ve své síle zastiňuje a oslabuje silným leskem svým světlo hvězd a měsíce,
tak nový Achilles, nový Týdeovec, Břetislav, novými triumfy umenšuje a zastiňuje hrdinství a
nejskvělejší vítězství svých dědů. Neboť v něm byly všechny přednosti tou měrou vyvrcholeny, že na
vojně vynikal statečností nad Gedeona, tělesnou silou převyšoval Samsona a jakousi zvláštní převahou
moudrosti předčil Šalomouna. Tím se stalo, že ve všech bitvách býval vítězem jako Jozue, že byl nad
zlato a stříbro bohatší než králové arabští a oplývaje všude nevyčerpatelným bohatstvím a neustávaje v
rozdávání darů mohl se rovnat řece, v níž nikdy se neztratí voda...". Takto oslavil knížete Břetislava náš
milý Kosmas ve své Kronice České. Pro upřesnění : Týdeovec neboli Diomedes byl syn bájného reka
Týdea a král Arga. O ostatních zmíněných nám netřeba poučování.
Oldřichův syn byl opravdu moudrý vládce, který definitivně vyvedl český stát z krize, o které
jsme mluvili v předminulém díle. Patřil ke skvělým vojevůdcům, dal zemi i právní předpis známý jako
Břetislavova dekreta a zajistil pokračování přemyslovského rodu svými pěti syny. Z nich druhorozený
Vratislav korunoval otcovy snahy získáním královské hodnosti pro českou zemi. Břetislav a Vratislav
jsou skutečně dvě světlé postavy našich národních dějin 11.století. My se ale v tomto našem povídání
budeme zabývat jeho mládím a událostmi jeho života ještě před tím, než byl provolán v r. 1035 českým
knížetem.
Břetislav se narodil v r.1002 tatínkovi Oldřichovi a mamince Boženě. Maminka v té době
nebyla ještě manželkou českého knížete, což jak za nedlouho uvidíme, přineslo mladíkovi později určité
potíže. V roce 1012 se jeho otec stává českými knížetem a Břetislav, jako jeho jediný mužský potomek,
vlastně kněžicem. Proto musel být na svoji budoucí vysokou funkci vládce země řádně připravován.
Musel umět vládnout a v případě nezbytnosti i válčit. To obojí vyžadovalo od desetiletého chlapce
cílevědomou, důslednou a tvrdou výchovu. Kněžic měl svou vlastní družinu složenou z mladíků zhruba
stejného věku, s níž se cvičil ve zbrani, lovu a společně se zúčastňovali už tenkráte válečných tažení a
bitev. Tito družiníci následovali svého pána a museli být ochotni za něho položit i život. Učili se zacházet
mečem, lukem, kopím, oštěpem, sekerou i dalšími zbraněmi. Museli ovládat i techniku jízdního boje. V
tom druhém umění - vládnout se mladý Břetislav učil zejména tím, že se zúčastňoval důležitých jednání
a doprovázel významná poselstva; později pak byl již pověřován správou menších územních celků či
diplomatickými úkoly. To vše a jistě i mnoho dalších věcí musel Břetislav zvládnout ještě dříve, než mu
otec svěřil do správy Moravu. To se stalo v roce 1019, kdy Oldřich Moravu dobyl a vyhnal z ní polské
okupanty. To jistě pro mladého kněžice nebyl snadný úkol. Břetislav se z počátku mohl opřít právě o své
družiníky, se kterými sem přišel a kteří obsadili stávající hrady a postupně budovali novou správu země.
Netrvalo ale dlouho a kněžic si na Moravě získal dobré jméno a pevné postavení. Jeho sídlem byla
Olomouc. Místo, odkud vládli Přemyslovci již před polskou okupací. Ve střední a severní Moravě byla
využita opevněná sídla již z dob Velké Moravy a vlády Boleslava I. a II. z 10.století, na jihu byly
vybudovány hrady zcela nové, vzdálené nejvýše do 10 km od starých center. Tím byla vybudována
opěrná linie na řece Dyji, která zapadla do budoucí hradské soustavy, o které se zmíníme příště. "Český
Achilles" se svou vládou, již před povýšením na knížete, zapsal velmi dobře do myslí a srdcí Moravanů
a byl oblíben. Jeho vláda zde přinesla zemi klid spojený s prosperitou. Dodnes zde jedno místo svým
jménem mladého kněžice připomíná. Je to Břeclav, vybudovaná v blízkosti starých center Velké
Moravy, jak je dnes známe z archeologických výzkumů. Na Moravu a pravděpodobně právě do
Olomouce si Břetislav přivezl také svou manželku Jitku neboli Juditu, německy Juttu nebo Gutu. A tak
citujme Kosmu : "jinoch nejkrásnější a hrdina nejudatnější" získal "děvu, která svou krásou předčila
všechny, co jich pod sluncem jest". Jak jsme si již pověděli, Břetislav se narodil jako nemanželský, což
začalo vadit ve chvíli, kdy se stal jediným nástupcem českého knížete. Proto jeho otec z obavy, že tato
skutečnost může ohrozit výběr některé z urozených dívek, naplánoval věci tak, jak se poté seběhly.
Jitka byla dcerou markraběte bavorské marky Jindřicha ze Schweinfurtu. Ten v roce 1021, o kterém si
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povídáme, již 4 roky nežil a dívka byla jako sirotek na vychování v rodinném klášteře ve Schweinfurtu
neboli, jak my říkáme, Svinibrodu. Měla si zde v bezpečí klausury osvojit vše, co se na urozenou pannu
sluší a vyčkat zde na vhodného ženicha. Toho se také, i když za velmi překvapivých skutečností,
dočkala. Břetislav s sebou vzal své nejlepší družiníky, Hájek jich uvádí 30 a s nimi odešel údajně k
císaři. V klášteře pak požádali o nocleh. Druhý den Judita s dalšími dívkami vyšla ven z kláštera a na
tuto chvíli Břetislav čekal, popadl dívku, položil před sebe na koně a začal únos. V bráně pak přeťal
mečem řetěz, abychom citovali z Dalimila "nad řetězem kněžic mečem máv, přeťal ho a vyšel s Jitkou
zdráv...". Jelikož k hranicím Moravy bylo 200 km a jelikož museli tudíž i několikrát přenocovat, bylo
velmi pravděpodobné, že je pronásledovatelé dohoní. Nikdo je však nepronásledoval! Ani Jitka se
nepokusila o útěk či žádost o pomoc. Podle Kosmy byli pomstěni neviní členové Břetislavovy družiny.
Jelikož Jitčin bratr Ota Bílý, markrabě norgavský a vévoda Švábský patřil k nejvýznamnějším mužům v
nejbližším okolí krále a ze stejného okruhu byli i Bábenberkové, též příbuzní Judity, docházejí historici k
názoru, že celá uvedená konstrukce únosu byla předem domluvena mezi Oldřichem a seniorem rodu
Bábenberků a správcem východní marky Adalbertem. Vždyť pro ně bylo lepší provdal dívku za
budoucího českého knížete, než za kteréhokoliv říšského hraběte čekajícího na nějaký úřad z
panovníkovy milosti. Nicméně manželství Břetislava Jitky bylo velmi šťastné a již na Moravě se z něho
narodili nejméně 3 synové. Jitka tak s Břetislavem žila na Moravě plných 14 let, než se Břetislav stal
českým knížetem. Jak mladý kněžic vypadal nám zachytil dávný umělec na fresce ve znojemské
rotundě sv.Kateřiny. Někdy na jaře roku 1035 se Břetislav stal českým knížetem a Jitka českou
kněžnou. Ale o tom až příště.
Za zájem o českou historii děkují Jana a Slávek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seminář o službě ve věznicích
Ve dnech 29. a 30. září 2009 se uskuteční na půdě Teologického semináře CASD dvoudenní seminář
pořádaný Vězeňskou duchovenskou péčí a hlavním kaplanem Vězeňské služby ČR na téma: „Duchovní
a pastorační péče ve věznicích ČR“. Kontakt na vdpcr.eu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZEMĚ ŽIVITELKA
Třiatřicáté setkání mladých lidí v Českých Budějovicích s tradičním názvem Země živitelka se ukuteční
o víkendu 11. až 13. září v budově sboru církve adventistů v ulici Fráni Šrámka 34 vedle Palackého
náměstí. Mládež tohoto sboru připravila bohatý program s vojenským kaplanem Zdeňkem Mikulkou,
kazatelem Vaškem Vondráškem, skupinami z Budějovic, Prahy a Litoměřic, představením nové
iniciativy VYTAX, folkovou kapelou Svítání (na snímku), filmem a výletem do Českého Krumlova.
V pátek je prostor pro klid a ztišení se po celém týdnu. Sál bude ponořen do tmy a za svitu svíček
povedou moderátoři rozhovor s hlavním hostem, kapitánem Zdeňkem Mikulkou, který je kaplanem 21.
základny taktického letectva Armády České republiky v Čáslavi, v letech 2002 – 2003 se zúčastnil mise
v Kosovu (KFOR) a v letech 2006 – 2007 také v Afghánistánu (ISAF).
Sobotní dopoledne je určeno k zamyšlení, ke zpívání a bohoslužbě s kázáním z Božího slova.
Odpoledne vystoupí se svými programy mladí lidé z Budějovic, Prahy a Litoměřic. Výrazovým
prostředkem bude divadlo, poezie, hudba a zřejmě i nadhled a humor. Večer nabídne koncert
renomované folkrockové skupiny Svítání a promítání celovečerního filmu.
Neděle je dnem pro lepší poznání některého z malebných míst jižních Čech. Objednaným autobusem
se tentokrát účastníci vypraví do Českého Krumlova zapsaného mezi památky světového dědictví
UNESCO. „Naší touhou je připravit vše pro setkání, nová a obnovená přátelství, aby tato akce byla
prostorem nejen pro konzumaci, ale i pro aktivní zapojení do programu. Chceme, aby akce s nálepkou
‘křesťanská’ nebyla pouze pro křesťany. Aby si každý našel pro sebe právě to, co je mu blízké, aby se u
nás každý cítil svobodně," uvedl za pořadatele Luděk Kysela.
Více na zivitelka.aspweb.cz.
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Kalendář akcí
11.-13.9. 09 Země živitelka České Budějovice www.mladez.net/index.php?art=12417
12.9. 09 Den Klubu Pathfinder
12.9. 09 Burza učebnic Frýdek-Místek http://deti.casd.cz/
12.9. 09 Worship Ostrava http://worship.casd.cz/worship.html
12.9. 09 Otvorenie novej modlitebne Považská Bystrica http://povazskabystrica.casd.sk/
12.9. 09 Koncert skupiny VocKap Klatovy www.vockap.cz/
13.9. 09 Síla lidskosti (film + setkání) Veselí n. Mor. http://casdvnm.webnode.cz/news/sila-lidskosti/
13.9. 09 Biodožínky Nenačovice u Berouna www.countrylife.cz/biodozinky/
13.9. 09 Výbor MSS Ostrava 596 623 504
13.-20.9. 09 SONS – rekreační pobyt Tři Studně, Žďárské vrchy 775 789 036
14.-15.9. 09 Intenz. kurz (Misie v našich podm.) Sázava www.tscasd.cz/clanek.php?id=145
15.9. 09 Unijní výbor zdraví Brno 00421/905 323 628
16.-20.9. 09 Evropský kongres KE Salcburk, Rakousko www.mladez.net/index.php?art=11587
17.-18.9. 09 Intenzivní kurzy (řečtina, hebr., ang.) Sázava www.tscasd.cz/clanek.php?id=145
18.-20.9. 09 Oblastní setkání oddílů Pacov www.pathfinder.sk
18.-20.9. 09 Drakiáda Plzeň www.pathfinder.cz/2akce/cs.html
18.-20.9. 09 Křesť. motosraz, Motosnění 2009 Nové Město pod Smrkem
19.9. 09 Koncert skupiny Sourozenci Český Těšín www.sourozenci.cz/koncerty.htm
19.9. 09 Setkání podkrkonošských sborů Malé Svatoňovice http://nachod.casd.cz/oznam.html
19.-20.9. 09 Ježíšova škola služby (kaz.odd.) Banská Bystrica, Kežmarok 00421/905 302 793
19.-26.9. 09 Týden zdraví – tematický týden (celosvětově stanoven Generální konferencí)
20.9. 09 Goliášův meč Zlín www.pathfinder.cz
20.9. 09 Výbor ČSU Brno 241 471 939
20.9. 09 Výlet do Železných hor org. sbor Praha-Vinohrady
20.9. 09 Koncert skup. Bezefšeho Mělník www.bezefseho.cz/index.php?i=kon_1
20.-27.9. 09 Rekon.pobyt NEWSTART 2009 Hotel Horník, Českom. vrchovina www.magazinzdravi.cz/
21.9. 09 Kazatelské setkání Praha (ČS) 224 251 742
21.9. 09 Intenzivní kurz (řečtina, hebr., ang.) Sázava www.tscasd.cz/clanek.php?id=145
22.-24.9. 09 Intenzivní kurz (Spiritualita) Sázava www.tscasd.cz/clanek.php?id=145
22.9. 09 Vaříme ze vzduchu aneb... Opava www.zivotazdravi.cz
22.9. 09 Setkání asist. a vedení KE Vrútky, Slovensko 00421/903 503 698
22.9. 09 Pedagogická rada TS Sázava 777 077 166
24.9. 09 Imunita a životní styl Znojmo www.zivotazdravi.cz
24.9. 09 Výbor KP MSS Olomouc www.pathfinder.cz
24.9. 09 Setkání asist. a vedení KE Návsí, ČR 00421/903 503 698
25.-27.9. 09 Východná Vysoká (mládež) Mlynčeky www.casd.sk
25.-28.9. 09 Výroční sraz VV-KP Hlinsko www.pathfinder.cz/2akce/cs.html
25.-28.9. 09 Třeboňský groš, JK-KP Třeboň www.pathfinder.cz/2akce/cs.html
26.-27.9. 09 Bobří desetiboj, SH-KP Česká Lípa www.pathfinder.cz/2akce/cs.html
26.9. 09 Sbírka 13. soboty pro Jihoamerickou divizi
26.9. 09 Koncert skup. Bezefšeho Hejnice www.bezefseho.cz/index.php?i=kon_1
26.9. 09 Severočeské okrskové setkání Liberec samuel.v@email.cz
27.9. 09 OAT Harta Slezská Harta www.mladez.net
27.9. 09 Výbor Českého sdružení Praha www.casd.cz/cs
28.9.-4.10.09 Pobyt seniorů Podhájska, Slovensko stary.misa@seznam.cz
29.9. 09 Výbor evangelizace Brno 775 789 007
29.9. 09 Unijní výbor KE Brno 00421/903 503 698
29.9. 09 Správní rada NF Zdravý život Brno 737 820 318
29.-30.9. 09 Intenzivní kurz (VDP) Sázava www.tscasd.cz/clanek.php?id=145
30.9. 09 Unijní rada Brno 241 471 939
30.9. 09 Unijní výbor kazatelského odd. Brno 241 471 939
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