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existují pevné, řekl bych nerozborné
argumenty pro to, že Ježíš vstal z mrtvých,
a tudíž pro to, že je Mesiáš. Jde o mnohem
lepší důvody než ty, které by to měly vyvrátit.
Vyzkoušel jsem si to, když jsem přemýšlel,
jestli se mám stát křesťanem. Věděl jsem, že
si to potřebuji zodpovědně přebrat, a neunikl
jsem váze argumentů. Proč je potom ale tak
málo křesťanů?
Pardon: Tohle není dobře položená otázka,
protože křesťanů je spousta, jen momen
tálně ne u nás. Proč je tedy u nás málo křes
ťanů? Chci pominout obecně panující před
stavu zhusta podporovanou českými médii, že
křesťanství je překonanou záležitostí, a další
česká specifika. S křesťanstvím mohou mít lidé
opravdu potíže.
Učení o hříchu jako o kořenu všech lidských
problémů je mezi náboženstvími i filozofiemi
ojedinělé. Tuto originalitu miluji, bez ní jsou
snahy zdůvodnit existenci zla na světě jen cha
bými pokusy. Pro člověka, který hledá pravdu,
ale tento ryzí průhled do reality nevyznívá po
zitivně. Kdo uvěří, uznává, že se ve svém životě
mýlil v tom nejzávažnějším, a to nám může
dělat problémy. Bojím se, že Češi momentálně
patří k těm nejsamospravedlivějším národům
na světě, i když problém se samospravedlností
má patrně velká většina lidí, nezávisle na et
nickém původu.
Další potíž je, že u křesťanství nejde jen
o objektivní fakta, která si jeho fanoušek při
vlastní. Nejedná se pouze o to, že byl Ježíš
vzkříšen. Je to základní fakt, ale když tomu
někdo uvěří, znamená to, že se tomu musí
přizpůsobit svým životem. Radikálně to vyjá
dřil Jan: „Kdo říká, že se drží Ježíše, musí žít
tak, jak žil on.“ (1J 2,6, parafráze) Křesťan
ství tedy není jen světový názor, ba ani způ
sob kultu. Všechna ostatní náboženství, která
znám, mají bohoslužebné předpisy. V Nové
smlouvě nic takového najít nelze. Je tam sice
zmíněn křest a Večeře Páně, ale chybí in
strukce, jak je provádět.
Bohoslužba se v kristovském pojetí odob
řadňuje a přesouvá se do obyčejného života,
stává se obyčejným životem, obyčejný život
se stává bohoslužbou. Povinnost radikálně
se změnit nemusí lidem vonět, zvláště když
nechápou, že je to jejich jediná šance, jak se
zachránit.
Všimni si, prosím, jak to probíhá u „konku
rence“: Člověk se setká s životní filozofií, svě
tonázorem nebo zajímavými obřady a toho se
přichytí. Křesťanství je světonázor z pohledu
tohoto světa v podstatě nelichotivý. A je tak
převratný, tak radikální, že si lidé radši dávají
pozor a udržují si odstup.
Příběh o cestě Boha za člověkem je tak
krásný! Vidíme, kolik Boha jeho láska k nám
stála. Můžeme z toho vyčíst i svou hodnotu,
skutečnou hodnotu, která nestojí na tom, jak
úspěšní jsme vypadali, na ničem, čeho jsme do
sáhli nebo čeho jsme zdánlivě dosáhli. Své zá
řezy na pažbě naopak musíme odhodit i se sa
motnou zbraní. Zároveň jsme z hnoje přene
seni do vybrané společnosti dětí světla, mezi
knížata. Z pomíjivosti do věčnosti života. Je to
tak ohromně výhodné! Je to to nejvýhodnější,
co by nás mohlo napadnout, je to nesrovna
telně lepší než vyhrát 122 milionů v loterii.

Proč to lidem nedochází? Vždyť je to tak
zřejmé a jednoduché... Tady pro případné
adepty nastává další potíž: Když nemají světlo,
z věčné slávy nevidí nic, opravdu nic. Není jim
líto, že přicházejí o něco tak úžasného, protože
se jim to jako úžasné nezdálo ani nezdá. Takže
k tomu, abychom udělali ten nejlogičtější zá
věr a rozhodnutí, potřebujeme Boží intervenci,
zjevení. Je to opravdu zvláštní. Dostáváme se
k tomu, že křesťanství není jen vědecký světový

Mají to
nevěřící
těžké...
názor podepřený nejlepšími argumenty, ale zá
roveň a víc vztah s Bohem, kterému věříme.
To, co Čechům také znesnadňuje cestu
k víře v Krista, jsou názory některých medi
álně působících teologů. Pomíjím jisté církevní
papaláše, kteří křesťanství prezentují více
méně jako etiku a kteří zatajují jak vstupní
bránu pokání, tak radikalitu následování, bez
nichž je křesťanství něčím jiným, jen ne ži
votem podřízeným Kristu. Jsou tu teologové,
kteří relativizují vzkříšení a kteří tím, že mají
akademické tituly a funkce, působí jako sku
teční odborníci.
Nekritizuji teology jako takové, a už vů
bec ne teologii, kterou potřebuje každý křesťan
(a nejen potřebuje, dokonce i má; někdy ovšem
ne tu nejlepší). Kritizuji samozvané odborníky,
kteří to mají nalinkováno, kteří působí sebe
jistě a relativizují úhelný moment víry, Kris
tovo vzkříšení. To jsou farizeové současnosti.
Podivuhodnost křesťanství znamená, že
křesťanský život nelze žít z vnějších zdrojů. To
kupodivu naopak není žádný problém. Když
člověk jednou uvěří, když se setká s Kristem,
má Krista v sobě, a proto je pro něj život víry
něco normálního. Vstoupili jsme do Boží pří
tomnosti a držíme se jí.
Existují i křesťané, kteří by chtěli žít
z vnějších zdrojů: Toto se smí, toto se nesmí!
Toto ještě můžu, tohle už asi ne. Povinnosti,
hranice, posouvání hranic, žonglování s vlast
ním svědomím. Kontakt s takovými křesťany
může našim současníkům v poznávání Krista
také bránit.
Když o tom tak přemýšlím, vypadá to,
že to nevěřící mají opravdu těžké. Ještě že
jsi tu Ty, který jim můžeš ukázat Krista,
dobrého a neodolatelného.
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úvodník

„Vůdce“ jako sprosté slovo?
David Novák

K

krátce 

dyž se v Česku řekne slovo „vůdce“, mnoha
lidem i mnoho let po válce naskočí asoci
ace s Adolfem Hitlerem. Jenže nejen s ním.
Slovo vůdce, vedoucí, lídr a podobná další vyjá
dření pro tuto pozici evokují moc – a hlavně její
zneužití. Proto jsme na různé „vůdce“ hodně opa
trní. V křesťanství, kde se akcentuje pokora a pod
řízenost, možná ještě trochu opatrnější.
Specifického českého přístupu k vedení jsem
si povšiml, když jsem spolupracoval s Američany
a občas jezdil na některé jejich konference. Zatímco Češi organizují konferenci, Američané organizují „leadership conference“. Je-li naše konference pro vedoucí, pak zveme vedoucí, oproti tomu
Američané zvou „key leaders“ (klíčové vedoucí).
Před časem jsem byl na jakési mezinárodní konferenci, a protože ji organizovali Američané, jednalo se o Global Leadership Summit (Světové vrcholné setkání vedoucích). Česká evangelikální
aliance každý rok organizuje Evangelikální fórum,
které má podobný formát jako European Leader-

¡¡Zemřel Luděk Rejchrt. 31. 1. ve věku 80 let zemřel Luděk Rejchrt, evangelický farář, spisovatel, autor mnoha písní a divadelních her (nejen pro děti). Během své
dlouholeté duchovenské služby působil ve
sborech ČCE v Křížlicích a v Praze 4-Braníku. Jeho písně se objevily např. ve zpěvnících Buď tobě sláva, Zpívejte s námi, Slunce svítí všem nebo na nahrávce Má město
dvanáct bran. Napsal např. knihy „Apokalypsa aneb Zpěv o naději: Výklad Zjevení
Janova“ nebo „Na úpatí hory: dvacet šest
esejů o biblických pojmech“, jeho divadelní
hry vyšly ve dvou knižních souborech.
Veřejná „vděčná vzpomínka“ na Luďka
Rejchrta proběhne 30. 3. od 14:00 ve sboru
ČCE v Praze 4-Braníku.
¡¡Sněhová koule Alfy. Pravidelný celodenní seminář kurzů Alfa proběhl 26. 1.
v modlitebně KS Praha pod názvem „Rozkutálejme sněhovou kouli“. Akci, které se
účastnilo na 60 lidí, pořádala KMS. Na setkání se dlouholetý spolupracovník Alfy Tadeusz Czudek, starší CB Český Těšín, představil jako nový předseda Rady kurzů Alfa. Proběhlo také rozloučení s dlouholetým
vedoucím kanceláře Alfy Milošem Poborským, který se stal ředitelem ETS.
Seminář byl komponován jak pro lidi,
kteří mají s vedením kurzu osobní zkušenosti, tak pro nové zájemce o pořádání této
široce přijímané evangelizační metody.
Princip sněhové koule a roli Ducha svatého
představil novopečený předseda rady a ve
svém druhém příspěvku mluvil o skupinkách pro obrácené absolventy kurzu jako
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ship Forum organizované Američany. Aliance pořádá fórum, Američané Leadership Forum...
Tento jazykový posun jsem zaznamenal
v křesťanském kontextu, nevím, jak je to na poli
byznysu. Americkou křesťanskou kulturu zmiňuji proto, že se s ní přinejmenším v Církvi bratrské setkáváme dost často. Nicméně i z toho, co
popisuji, je zřejmé, že česká křesťanská kultura
s termíny vedení šetří, zatímco v americkém balení je to naopak. Ponechme stranou Američany,
kteří někdy mohou přemrštěným důrazem na
vedení působit poněkud pyšně (ne každý může
vést), a spíše se podívejme na sebe.
Neprocházel jsem náplň českých teologických škol, které připravují kazatele na jejich
službu, ale pokud vím, předmět vedení většinou
chybí nebo patří mezi popelky. Jako by se příliš nepředpokládalo, že pastor, kněz, farář, kazatel někoho povede. Z toho, co se ve školách učí,
to spíše vypadá, že pastoři budou 80 % své práce
věnovat kázání, případně vyučování, což je ale
naprostý nesmysl.
Možná by se někomu líbilo zavřít se někde v učebně a párkrát za týden vylézt před posluchače s novými výzkumy toho, co jako pastor vybádal v Písmu. Jenže všichni víme, že to tak

nejen není, ale ani být nemá. V reálu stráví kazatel mnoho času tím, že v různých podobách někoho vede. A nejen to – dokonce se vedení od něj
očekává. Ano, vedení se dá, a dokonce má rozložit mezi více lidí, bráníme se systému „osvíceného pastora“, ale v nějaké míře kazatel prostě vést
musí. Otázkou je, zda vede dobře, nebo špatně.

Znalost Bible nestačí
Podle toho, co se (ne)naučil ve škole, se ale většinou pastor musí spokojit s tím, co různě pochytal na konferencích, na YouTube nebo na TEDu
(každoroční konference, kde přednášejí inspira
tivní odborníci z různých oborů; záznamy jejich vy
stoupení jsou dostupná na internetu – pozn. red.),
a s tím, co si přečetl. Pro vysvětlení uvedu zkušenost jednoho z velmi inspirativních křesťanských
vedoucích Andyho Stanleyho: „Čtyři roky jsem
chodil na uznávaný seminář. Víte, kolik přednášek nebo seminářů na téma vedení a vůdcovství
jsem měl v povinných osnovách? Vsadím se, že
to víte. Ani jeden. A to jsem absolvoval obor určený pro ty, kteří cítili povolání k tomu, aby vedli
místní církev. Ještě horší než to, že vedení nebylo

o možnosti, jak na Alfu navázat. Emeritní předseda rady Alfy Michal Vaněk,
pastor SŽ Brno, promluvil o nezastupitelné roli Ducha svatého při službě na
kurzu Alfa i v další výchově učedníků.
Semináře se věnovaly kurzům
Manželské večery (Dagmar a Jakub
Dagmar a Jakub Güttnerovi
Güttnerovi) a Alfa pro mládež (Iva
a Dominik Jeníčkovi), přípravě prvního
také např. moderátor Jan Rosák s manželkurzu (P. Josef Ptáček, Irena a Martin Ham- kou, poslanec Aleš Juchelka nebo soudbálkovi), rozvoji stávajícího kurzu (P. Mari- kyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková.
usz Kuźniar, Michal Vaněk) a dalším téma- Celkově v rámci NTM proběhlo 152 registům. Účastníci také slyšeli řadu svědectví trovaných akcí na 60 místech v ČR.
o proměně životů vírou v Krista. Členové
V tomto týdnu také vyvrcholila kamrady Alfy P. Mariusz Kuźniar a Martin Ham- paň „Zveme Česko na rande“ a odstartovala
většina z plánovaných 70 kurzů Manželské
bálek vedli závěrečné chvály a žehnání.
večery. Podle koordinátorů, manželů GüttMezidenominační kurzy Alfa se od
roku 1992 z londýnského sboru HTB rozší- nerových, je tato kampaň celosvětově uniřily do 165 států světa. Za 22 let své působ- kátní, ačkoli se kurzy konají ve 120 zemích.
nosti v Česku se zařadily mezi nejpoužíva- Zapojilo se do ní 12 církví a stovky dobronější evangelizační nástroje u nás. Nejedno volníků, kteří neziskové kurzy na jednotlispolečenství svědčí o tom, že Alfa je pro něj vých místech organizují.
trvalým zdrojem nově obrácených.
Manželům Güttnerovým se p odařilo
kurzy propagovat nejen na internetu
a sociálních sítích (placená reklama na
¡¡Česko začalo chodit na rande.
V týdnu 11.–17. 2. proběhl již 13. Národní Googlu, Seznamu, Facebooku), ale také
týden manželství (NTM), tentokrát s téma- pomocí bannerů ve městech, plakátů
tem „Zabijáci manželství“. „Dobré manžel- v pražské MHD a svou účastí v médiích. Byli
ství není samozřejmost a je pro něj potřeba hosty např. několika pořadů České televize
něco udělat,“ vyzval na úvodní tiskové kon- nebo internetové DVTV.
ferenci v Senátu jeden z koordinátorů NTM
Petr Adame. Dobré manželství je podle něj ¡¡Otevřít církev mladým. 1.–2. 2.
v současné společnosti „popelkou“, ohrože- proběhla v konferenčním centru Malenoviným druhem, a cílem NTM je na to mediál- ce mezidenominační konference s názvem
Církev pro mladé. Akci pořádaly KAM a ČEA.
ně upozornit a manželství podpořit.
Záštitu nad letošním ročníkem převzal Přihlásilo se 150 účastníků z 56 sborů a 13
senátor Marek Hilšer, podpořil ho osobně denominací, kteří se pod vedením řečníků

zamýšleli nad tématem „Misijně otevřená
mládež/církev“. Účastníci také dostali brožuru „7 charakteristik církve pro mladé“,
které byly formulovány na základě dvou
podobných konferencí v roce 2017. Brožura
je dostupná i na www.cirkevpromlade.cz.
„Cílem konference nebylo přinášet hotová řešení, ale především podněcovat účastníky k přemýšlení a diskusím
o misijně otevřeném prostředí v kontextu
jejich místní služby. Proto nebylo špatně,
pokud si z konference odváželi více otázek
než odpovědí,“ tvrdí organizátoři. Jejich

Jakub Vejmělka a Bedřich Smola

záměrem je, aby vedoucí sborů a mládeží
v neformálních osobních setkáních v rámci
jednotlivých regionů pokračovali a reagovali na konkrétní místní potřeby. Napříč
ČR mohou komunikovat pomocí facebookové skupiny „Církev pro mladé“ a sdílet
tak své zkušenosti, tipy i materiály. K dispozici jsou tam i jednotlivé přednášky
z konference.
„Čím dál víc si uvědomuji, že v církvi
musí jít primárně o Ježíše, ne o mravní
ponaučení, výplň volného času nebo přátelský kroužek. Bylo velkým povzbuzením vidět na konferenci lidi, kteří se snaží
o stejnou věc,“ zhodnotila akci účastnice
Alžběta Litvanová.
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vyučováno, bylo skryté poselství: ,Vedení není důležité. Pokud znáte Bibli, víte vše, co potřebujete
vědět o tom, jak vést sbor.‘ Znalost Bible ale ještě
z člověka nedělá vůdce.“
Když se podíváme na sbory, od kterých bereme inspiraci, téměř vždy je v jejich čele nějaký
kvalitní vedoucí. Není sám, vytváří prostor pro
druhé, ale vede. S dotyčným nemusíme souhlasit, může nám někdy lézt na nervy (což se u vedoucích stává), není dokonalý, ale vede. Otázka
je, zda je ve sborech a v církvi prostor pro rozvoj
vedoucích, anebo zda se jich spíše obáváme, zda
se spokojíme s tím, že nějak bylo a nějak bude
a že Pán si svoje stádo určitě uhlídá i bez našeho
přičinění a vedení. Určitě nějak bude a jistě si
Pán svoje stádo uhlídá a církev na nás nestojí, ale
to nijak nevyvrací potřebu mít dobré vedoucí,
kteří někoho někam vedou.

nesu syndrom Husákových dětí s mentalitou
„seď alespoň do třiceti v koutě a drž ústa a krok“.
Proto se při těchto negativních myšlenkách snažím o sebekontrolu a hlavně neposuzovat vedoucí na základě jejich věku. Věk a s ním související zkušenost může být bonusem, nikoli ale
automatickým mandátem vést. Stejně tak není
automatickým klíčem k vedení ani mládí a s ním
související dynamika.

Důvěra a prostor k chybám
Nemyslím si, že jen vedoucí přinese sboru
záchranu. Avšak vedení je dar. Do jisté míry se
ho lze naučit a vedoucí velmi potřebujeme. Potřebujeme lidi, kteří dokážou vytyčit směr, strhnout, přijít s inovativními nápady, nespokojí se
se zaběhnutým statem quo, lidi, kteří
dokážou jít i do rizika. Jistěže tito lidé
potřebují být obklopeni dalšími spolupracovníky, ale to nic nemění na tom, že
vedoucí potřebujeme.
Nechci se rozepisovat o tom, jaký by
měl vedoucí být. Zda se jedná (řečeno
s Henrym Nouwenem) o „zraněné ranhojiče“, nebo (řečeno s Billem Hybelsem) o „odvážné vedoucí“. Jednak platí obojí, jednak to je na
jiné pojednání a hlavně na pojednání od povolanějších, než jsem já. Myslím si však, že se v kultuře
našich církví musíme učit vedoucí vyhledávat.
A to nejen v kontextu vedení sborů, ale i různých

Vedení není pozice, ale
schopnost lidi nadchnout.
Přiznám se, že mně někdy leze na nervy, když
vidím, jak se do pozic vedoucích v církvi situují
lidé, kterým je dvacet, pětadvacet let... Bez velkých zkušeností a na rozdíl od některých z nás
i bez různých šrámů, které jsme od života dostali. Jenže pak si uvědomím, že si v sobě asi

¡¡Proměny 2019 – Sedm hor. Konference pražského sboru AC CBH pod
názvem Sedm hor společnosti proběhla
8. a 9. 2. v konferenčním centru City v Praze 4. Hlavním řečníkem byl americký pastor Mark Beliles, který se zabývá úlohou
křesťanů ve společnosti. Uvedl, že k proměně společnosti nestačí modlitba, ba
ani evangelizace. Belilesovou vizí je působení křesťanů ve všech oblastech dnešní kultury a společnosti. Proměna probíhá přinášením biblických hodnot a Božím
působením.
Beliles uváděl příklady z různých států, kde je proměna ve směru křesťanských
hodnot patrná podstatně víc než u nás.
Součástí akce byla talkshow s křesťany,
kteří se v různých sférách u nás už uplatnili (Libor Michálek, Edita Dlouhá, Ellen
Makumbirofa), moderovaná Tomášem
Süssem, a šest seminářů s osobnostmi,
které o společenskou proměnu usilují.
Závěr konference patřil kázání Mihala
Kreka, chorvatského baptistického pastora,
který zakládá sbory a věnuje se lidem na
okraji společnosti.

jména k ospravedlnění nenávisti a páchání
násilí na bratrovi,“ řekl na konferenci papež.
Šajch Ahmad Tajib ve svém příspěvku
vyzval muslimy žijící na Blízkém východě,
aby přijali místní komunity křesťanů. Muslimy na Západě vyzval, aby se v nových
domovských zemích integrovali a respektovali místní zákony.
Společně pak podepsali tzv. Dokument lidského bratrství, v němž se zavázali
ke společnému boji proti extremismu. Nic
ovšem nenasvědčuje tomu, že by na Arabském poloostrově, v srdci islámu, mohl být
zrušen např. zákaz konvertovat ke křesťanství.
Papež František se o mezináboženský
dialog a o zmírnění pronásledování křesťanů snaží dlouhodobě. Jako první hlava
římskokatolické církve například navštívil buddhistickou Barmu (Myanmar), před
třemi lety se setkal s ruským patriarchou
Kirillem.
Otázkou je, zda mohou setkání a společná prohlášení nejvyšších náboženských
představitelů něco reálně změnit. Ani ne
před třemi lety se například právě Ahmad
Tajib nechal slyšet, že odpadlictví od islámu
by se mělo trestat podle práva šaría, tedy
smrtí.

dílčích oblastí služby. Tito lidé potřebují prostor
k chybám a k experimentům. Potřebují důvěru
a zdroje, z kterých se mohou učit. Zároveň potřebují kolem sebe někoho, kdo jim bude partnerem
a kdo jim dokáže beze strachu nastavit zrcadlo.
Bill Hybels kdesi napsal, že vedení není pozice, ale schopnost s lidmi pohnout odněkud někam a dokázat je nadchnout. K jeho slovům bych
dodal: nadchnout nejen pro Boží záměry, ale pro
konkrétní Boží záměry. Že máme jít „pod Kristův
kříž“, jakožto křesťané asi nějak tušíme všichni.
Je skvělé, když nás někdo nadchne a strhne tím,
že to dokáže konkretizovat. Superduchovní lidé
mi jistě namítnou, že to je práce Ducha svatého.
Ano, ale je třeba dodat, že Duch svatý pracuje
i skrze lidi a skrze vedoucí.
Jsem vděčný, že kolem sebe pár výborných
vedoucích mám, a modlím se za to, abych jim
byl oporou i inspirací. Modlím se za to, aby
sbor, kde jsem, byl líhní vedoucích. Nebojím se,
že pak nikdo nebude dělat nic obyčejného. Jednak ve vedení jde většinou o zcela obyčejné věci
(a kdo toto nepochopil, na vlastní kůži nezakusil a nezakouší, nemá na pozici vedoucího co dělat), jednak ne všichni povedou. Zároveň ti, kdo
nepovedou, se nebudou bát nechat se vést. Snad
je něco takového realizovatelné i u nás v Česku.

dosah“, tedy na dosah Bohu, chvále, zázrakům i Bibli.
Letošní, už desátý ročník se nesl ve znamení oslav. Hlavní program byl proto zahájen stylově – v róbách a oblecích. Nechybělo ani operní vystoupení oblíbeného moderátorského dua, Aleny Rýparové a Daniela
Šerého. V sobotu dopoledne byly na programu workshopy, ve kterých si mohli

Bc. David Novák, Th.M., je předsedou Rady
CB, správcem sboru CB Praha 13-Stodůlky
a vyučujícím na ETS.

rád, že se to dělo i letos,“ zhodnotil Royalfest Petr Machalec z pořádající 3. přední
hlídky Valašsko.
Viktorie Pokorná



připravila Lucie Vlasáková a Tomáš Dittrich

¡¡„Výkupné“ za Petra Jaška? V lednu přinesla MF Dnes zprávu, podle které
česká rozvědka před dvěma lety vyplatila
„stovky milionů korun“ egyptské tajné službě za pomoc s vyjednáváním o propuštění
misionáře Petra Jaška, vězněného mezi lety 2015 a 2017 v Súdánu (viz také rozhovor
v ŽV 2017/4). „Dobře informovaný zdroj“
novinám řekl, že Česko darovalo Egyptu peníze na nákup speciální techniky pro odposlechy mobilních hovorů, tzv. Agáty, a spekuluje o tom, že na tyto účely nemusely být
účastníci vyzkoušet, jak chválit Boha hud- vůbec použity. Podle MFD se tak „nad tímto
příběhem vznášejí otázky ohledně podezřebou, tancem nebo divadelní scénkou.
Stejně jako účastníci, i vystupující se
lých přesunů peněz“.
sjeli ze všech koutů. Na pódiu se během
Časopis Reflex k tomu publikoval kotří dnů vystřídaly místní kapely Boží děcka mentář, že by peníze na Jaškovo výkupné,
a Sto7 s těšínskými Adonai a hradeckými
které byly zaplacené z prostředků daňoMozaika Worship. Český kvartet doplnily
vých poplatníků, měl nyní stát vymáhat
slovenské Chvály tábora Levitů.
„od o rganizací, jejichž ideologii byl misioČesko-slovenští byli i řečníci. Páteční
nář v Africe hlásat“.
program odstartovala Barbora Bačíková,
Hlas mučedníků, vysílající organizace
„odchovankyně Royalu“, v sobotu mikro- Petra Jaška, zprávu o výkupném popřela.
¡¡Papež na Arabském p oloostrově.
„Chci vás jen ujistit, že vše, co se píše v MF
Začátkem února navštívil František jako
fon převzal Igor Rosa, vedoucí slovenské
Dnes o výkupném, ať už pro Egypťany, nebo
první papež Spojené arabské emiráty, kde
Dětské služby Levitů. Na nedělní bohose setkal s hlavou sunnitského islámu Ah- ¡¡Royalfest: zpěv, tanec i divadlo. službě pak nejen účastníkům Royalfestu, pro Súdánce, finančním nebo v Agátách, je
úplný nesmysl a nic takového se nestalo,“
madem Tajibem. Součástí papežova progra- 218 účastníků, pět kapel a šest řečníků. Ta- ale také celému sboru AC Valašsko slounapsala k případu bývalá velvyslankyně
mu byla účast na mezináboženské konfe- ková je bilance víkendového festivalu Roy- žil vedoucí brněnské přední hlídky Karel
v Egyptě, Veronika Kuchyňová-Šmigolová,
Hauptman.
renci v Abú Zabí.
alfest, na který se 1. 2. sjeli do Valašské„Mnozí po akci psali, že k nim Bůh mlu- která jednání o propuštění Petra Jaška za
„Jakákoli forma násilí spáchaného ve
ho Meziříčí royalisté (členové „křesťanskéčeskou stranu koordinovala. Její stanovisko
jménu Boha Stvořitele je bez váhání odsou- ho skautu“ Royal Rangers) z celé republiky. vil a přitahoval je k sobě. Právě to je jeduž se ovšem v médiích neobjevilo.
zena, protože je to vážné znesvěcení Božího Ústředním tématem letos byla výzva „Na
ním z hlavních cílů akce, proto jsem moc
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