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Moji drazí sourozenci v Kristu,

minulou nedělí jsme vstoupili do adventního období. Již první sníh mnohým z
nás připomněl, že se Vánoce nezadržitelně blíží. Většina z nás se těší na období, kdy
utichnou služební hovory a většina neodkladných úkolů zřejmě vydrží do Nového
roku.  Předtím  však  máme  z  pochopitelných  důvodů  potřebu  stihnout  spoustu
záležitostí do Vánoc, takže často ani nevnímáme adventní čas jako přípravu našich
duší na příchod našeho Spasitele.

Nejen v tomto období si kladu otázku, co dělal Ježíš, pokud se chtěl setkat se
svým Otcem… V Bibli najdeme hodně míst, která hovoří o tom, že vstával dříve než
Jeho učedníci a vyhledával samotu bez davů. Ano, Ježíš nezanedbával svoje poslání a
byl ochoten se věnovat všem, kdo to potřebovali. Ale sílu hledal u Otce. A my máme i
v těchto dnech obléci plnou Boží zbroj (viz. Ef 6) a sílu hledat u Pána, v Jeho veliké
moci (Ef 6,10). Tento verš mi dává i v tomto velikém shonu našich životů naději.

Většina z Vás asi ví, že jsem měla příležitost měsíc strávit v rehabilitačním
ústavu v Kladrubech. Vážím si této cenné zkušenosti.  Z úst jedné zaměstnankyně
tohoto ústavu jsem slyšela výstižnou větu: „Tady už nikdo nespěchá, tady už všichni
dospěchali…“. Ano, denně jsem se tam setkávala s mladými lidmi, kteří byli po úrazu
mozku upoutáni  na invalidní  vozík a  někteří  z  nich nebyli  schopni  vyjádřit  svou
myšlenku  či  opsat  text  na  papír.  Jakou radost  měli  mnozí  z  prvních  krůčků  pod
dohledem trpělivého fyzioterapeuta!  Já  osobně jsem se  na  tom místě  cítila  velmi
dobře a moc ráda se tam po čase vrátím. Nebudu teď hovořit o tom, že mi pobyt po
tělesné stránce velmi prospěl. Ano, díky Bohu za takové úžasné místo. Ale panovala
tam i  velmi vstřícná atmosféra,  kde si  vážil  jeden druhého a všichni jsme si  tam
navzájem pomáhali, vždyť jsme na tom byl podobně. Tam neměl nikdo potřebu se
povyšovat nad druhé. Na tom místě nebylo patrné ani to, zda jste docent, lékař, učitel
či uklízečka nebo kuchařka. Každý tam respektoval druhého člověka. Na tom místě
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jsem také víc porozuměla tomu, co znamená pokládat druhého za přednějšího sebe. A
také to, že věci, které nám připadají v tom našem „opravdovém“ světě důležité, tady
pozbývají jakoukoliv hodnotu.

Věřím,  že  i  církev  a  naše  rodiny  pro  nás  mohou  představovat  podobný
mikrosvět,  kde si  vážíme jeden druhého a jsme vděčni za to,  co máme. I  nyní v
záplavě různých negativních informací můžeme chválit Pána a děkovat za každý den.
Ještě  se  s  Vámi  podělím o  jednu  myšlenku  v  této  souvislosti.  Mám tu  možnost
studovat Modul A a nyní ve třetím semestru probírat dějiny metodismu. Velmi mě
oslovila příhoda, jak se mladý John Wesley setkal s vrátným na koleji, který neměl
prostředky  na  jídlo  a  oblečení,  ale  přesto  chválil  Boha.  Chvalme  proto  Boha  v
jakékoliv situaci a buďme vděčni. Přeji Vám všem, milé sestry a bratři, požehnaný
adventní čas i vánoční svátky.

Eva Piherová     (Eva je starší farnosti Protivín, delegátem farnosti a členkou stanice Vimperk)

ZPRÁVY Z FARNOSTI                                                       

- dne 22. 11. se sešlo kompletní staršovstvo farnosti , zde několik bodů ze schůzky: ) M. 
Šálková nám předala pozdravy od našich bratrů a sester, kteří se sešli ve Švýcarsku k volbě 
nového biskupa a informovala nás o průběhu  mimořádné Centrální konference a o 
zvoleném biskupovi Stefanu Zürcherovi. 
Na konferenci byl přijat návrh na směrování naší církve, jehož smyslem je 
jednota. (zpráva od superintendentky připojena v PDF jako Pastýřský list)

- 15. 11. se sešli kazatelé JČ regionu v ČB – podělili se o své radosti i starosti, plány, vize…

- Pastelka - pronájem 8. 11. 2022 panu Drábovi ukončen, hledá se nová rodina.

- Vyměněna tlaková nádoba u plyn.kotle. Kazatel už nemusí denně běhat dopouštět vodu.

- Plán vánočních bohoslužeb 2022 a novoroční bohoslužby 2023:
 24. 12. půlnoční nebude
 25. 12. bohoslužba od 9.30 hod. 
 1. 1. Bohoslužba od 9.30 hod. - obnova smlouvy + VP (účast všech sborů)

- Účastníci šachového klubu se sejdou o adventním pondělí 5. 12. k tradičnímu 
předvánočnímu posezení s punčem a čerstvým cukrovím.

- Přednášky o Izraeli – dvě již proběhly a další dvě se uskuteční v novém roce. Oznámíme.

- Předvánoční setkání  pracovníků církve a jejich rodinných příslušníků  - 15. 12. 2022 

- Naše milá sestra V. Lamačová všechny srdečně pozdravuje. Nyní se přestěhovala do 
domova pro seniory „Světlo“ Písek. Kazatel bude pravidelně navštěvovat a sloužit 
vysluhováním svaté Večeře Páně. 



- Praha potvrdila volbu staršovstva a bude se s námi finančně podílet na kompletní  výměně 
krovu a střešní krytiny na  faře  v Protivíně.

- První neděle v měsíci se ruší polévky. Společný stůl s posezením a dobrotami účastníků 
zůstává. Společný oběd bychom rádi zachovali několikrát do roka při zvláštních slavnostech 
církve, které budou oznámeny předem.

- Kazatel zřídil nový spořící účet naší farnosti s výhodnějším úročením z 0,2% na 4,2%.

- Týn nad Vltavou : 16. 12. 2022 - odpoledne chval a modliteb. Pro příští rok se plánuje 
uspořádat večer chval a modliteb i pro veřejnost, je v plánu pozvat hudebníky odjinud.

- Objekt kaple- nutno dodělat plot, branky, okna..

- Vimperk Večer chval a modliteb i s Božím slovem se uskutečníl 26. 11. 2022, 
 byl pořádán společně s ŘKC. Velmi pozitivní ohlasy.

- Je nutné řešit finance ohledně poplatků za plyn a elektřinu.

- Denní čtení 2022- Úvahy nad hesly Jednoty bratrské, ještě posledních několik 
kousků! Cena publikace  90,- Kč. 

NAROZENINY V PROSINCI SLAVÍ

*10. 12. Navrátilová Drahomíra
*10. 12. Hanzalová Adélka
*17. 12. Kudlička Jiří  
*19. 12. Neuwirthová Pavla
*22. 12. Truhlářová Marie 
*27. 12. Stráský Václav
BLAHOP EJEME, máme radost, že jste s námi! Ř
Kéž vám Hospodin žehná a chrání. Zůstaňte věrní!!!
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Protivín každou neděli od 9.00 hod
4. 12. R. Novák + Týn n. Vlt. ( vysluhování památky sv. Večeře Páně)
11. 12.  R. Novák 
18. 12.  R. Novák + Týn n. Vlt.
25. 12.  Neděle je také 1.sv. Vánoční – 9. 30 (pozor změna začátku bohoslužby) 
1. 1. 2023 Nový rok –  9. 30 h. bohoslužba OBNOVY SMLOUVY + Týn n. Vlt. + Vimperk

Týn nad Vltavou každou neděli od 14.00 h. 
Vimperk každou neděli od 9.30 h.



PROSÍME, CHOĎTE NA BOHOSLUŽBU VČAS, POZDNÍ PŘÍCHODY NARUŠUJÍ SHROMÁŽDĚNÍ

SKUPINKY – MODLITEBNÍ – BIBLICKÉ HODINY
- V Protivíně klubovna: každou neděli před bohoslužbou modlitební chvíle.
- Domácí skupinka- Bh Písek – u sestry Magdy Zemanové středy od 10.00, od fary odjezd v 9.30
  Máme radost, že skupinky se účastní i Eva Čistecká, naše dlouholetá členka.
- Šachový klub se schází každé druhé pondělí od 18.00 v klubovně. Stále přijímáme nové členy. 
-  Týn nad Vlt. úterý 18.00; aktuální info schůzek podává Láďa Klimeš(biblická hodina, modlitební,
dělená pánská-dámská, sdílecí) 
- Vimperk: pondělí od 17.00 modlitební, Bh – sdílecí, sbor.dům.

K modlitbám naší farnosti:   (volej ke mně a já tě vyslyším...)
Těm, kterým leží farnost a konkrétní lidé na srdci, předkládáme k modlitbám: prosím, přimlouvejte se za
naše bratry a sestry, za jejich rodiny. Nemusíš znát všechny lidi ve farnosti, ale určitě znáš několik sourozen -
ců v Kristu kolem sebe, na které si můžeš udělat čas v modlitební komůrce, případně se občas zeptat, jak se
jim daří. Tímto systémem může modlitba proniknout všemi sbory, celou farností. Jedni druhých břemena ne-
sme. Co vlastně víme o druhých? 

- Modleme se za starší členy farnosti, kéž jim Hospodin dá novou sílu, novou radost.

- Za sestru Vlastičku Lamačovou a její nové bydlení. 

- Za fungující výbory farnosti a jejich vedoucí (finanční, hospodářský).

- Za mladé lidi do našich sborů, hudebníky. Je zvláštní, že se nám mladí vyhýbají, hledejme na kolenou
možné příčiny. Jsme pohoršením? Co děláme špatně? 

- Za členy sboru, kteří bydlí daleko od našich sborů, nabídněme dovoz-odvoz. Díky všem, kteří tak již činí.

- Za ochotné dobrovolníky, kteří vidí, kde je třeba přiložit ruku k dílu. Proč stále pár stejných lidí dělá všech
nu práci?

- Za dodělání prací v Týně – plot , okna, branky...

- Za štědré dárce, kterým není lhostejný stav sborů. Zdražení energií bude i v  našich sborech a modlitebnách,
vyžadovat další ochotné dárce, kteří si uvědomují situaci a dle toho podporují fungování sborů.

- Za rodinu Katky a Míry Permanových z Vimperka, Marii a Jiřího Truhlářovi – uzdravení

- Za sílu a požehnání v nové práci Tomáše z Týna

Máte-li konkrétní věci k modlitbám-dejte vědět, příště je zveřejníme.

Modlitební štafeta míří opět k nám

Milé sestry, milí bratři,

opět k nám míří naše celocírkevní modlitební štafeta, kdy se my jako farnost 
přimlouváme za naše bratry a sestry z ostatních farností naší Evangelické církve 
metodistické. Tuto štafetu přebereme v neděli 11. prosince 2022 od farnosti v Praze 2,
tedy ECM v Ječné ulici. Tímto dnem máme tu výsadu se modlit za naše milé 
spolumetodisty na našich nedělních bohoslužbách i skupinkách. Věřím, že bratr farář 
Richard Novák připojí aktualizované modlitební předměty, nicméně až budete 
zavřeni ve svém pokojíčku a budete se modlit za Vaše blízké, za naše sbory v naší 
farnosti i za další lidi, které Vám Pán Bůh dává na srdce, připojte prosím i modlitby 



za ostatní místa ECM v ČR i SR. Ačkoliv již nyní oficiálně patříme k jiné církvi než 
bratři Slováci, kteří se rozhodli vstoupit do Global methodist church, stále 
vyprošujeme požehnání i pro ně, neboť takto jsme se společně domluvii. Chceme být 
spolu v kontaktu a modlit se za sebe navzájem i nyní.

Vyprošujme požehnání, Boží ochranu i moudrost pro vedení naší církve, a to 
především pro nového biskupa Stefana Emanuela Zürcher – Allenbacha, naši 
superintendentku Ivanu Procházkovou, slovenského superintendenta Štefana 
Rendoše, ale i za farnosti, jejich faráře, kazatele, staršovstva i každého, kdo v našich 
sborech souží druhým, ať už pracuje ve staršovstvu, hospodářském výboru, 
zpracovává účetní doklady, vede mládež, dětskou besídku, seniorské aktivity nebo 
připravuje pohoštění, zdobí sborové prostory, uklízí či jakkoliv jinak pracuje jako 
součást Kristova Těla. Mějme na mysli všechny naše farnosti: Brno, Jihlava, 
Litoměřice, Mikulov, obě plzeňské farnosti, všechny pražské sbory včetně našeho 
rusky mluvícího a anglicky mluvícího, Slaný, Tachov, Třeboň, ale i naši farnost a 
naše sbory Protivín, Týn nad Vltavou a Vimperk. Modleme se i za naše bratry a sestry
v obou bratislavských sborech, v Partizánském, Seredi, Trnavě, Slavkovcích i 
Michalovcích.

A teď to hlavní. Svoji modlitební štafetu předáme 8. ledna 2023 farnosti v Brně. A 
protože se všichni mimořádně setkáme 1. ledna na společné novoroční bohoslužbě v 
Protivíně, využijme tuto příležitost k videopozdravu naším bratřím do Brna. Nicméně
zcela mimořádně není nikdo, komu bychom mohli předat štafetu dříve, proto bude i 
náš modlitební řetěz společný pro všechny naše sbory. Zapisujte se prosím, ať už 
elektronicky či ve farnostech. Tabulku zašlu bratřím Richardu Novákovi, Láďovi 
Klimešovi a Zdeňku Neužilovi, vyznačím dny, které budou přiděleny danému sboru a
Vy je zaplníte ochotnými modlitebníky. Zároveň Vás povzbuzuji k tomu, abyste na 
naši církev mysleli zvláště v tomto čase i v rámci Vašich pravidelných i 
nepravidelných setkání.

Děkuji každému ochotnému modlitebníku za třeba i krátkou modlitbu za naše farnosti
a sbory. Kéž každého z Vás vede sám Duch svatý a požehná Vám ve všem dobrém 
díle.

Eva Piherová - farní koordinátorka společných modliteb

„Modliteb Johna Knoxe se bojím více než armády 
o deseti tisících mužích.“ —  
Marie Stuartovna skotská aristokratka 1542 – 1587

      ***



Modlitební předměty prosinec / december 2022
4. – 10. 12.

Litoměřice
Modlíme se 
· za nově pokřtěné Jardu a Ivu, aby dál rostli ve víře a měli duchovní i fyzické zdraví;
· za děti a jejich zpracování vánoční zvěsti na 4. adventní neděli;
· za mladé dospělé a jejich studium, práci, manželství a službu ve sboru;
· za střední generaci i seniory, za všechny obětavé služebníky a služebnice, zkrátka 

sloupy sboru, aby je Bůh dál posiloval v jejich pestrém životě a službě;
· aby náš sbor byl skutečně otevřený a přátelský lidem přicházejícím do sboru;
· za rozpoznání, k jaké práci nás Pán povolává, jak šířit radostnou zvěst; 
· za sestry Olhu a její maminku Viktorii Halitsan, které jsme si adoptovali a snažíme se 

jim pomáhat v integraci ve všech oblastech života;
· za zdraví pracovníků, spolupráci, moudrost pro provoz, plánování, správné kroky pro 

rozvoj naší školy a školky;
· za rozjezd, nové kontakty, sdílení a rozšiřování aktivit mateřského centra;
· za vězně, kteří přichází 1x měsíčně na naše bohoslužby;
· za setkání, bohoslužby a aktivity v adventu – kéž je to chvíle Božího navštívení i lidí v 

našem okolí.
Pane Bože, děkujeme ti, že ty přicházíš do našeho světa a s tebou naše vykoupení, 
vysvobození ze všech úzkostí a trápení .

Filip Jandovský

Detská práca
Ďakujeme Bohu za rodiny s deťmi a za pracovníkov v našej cirkvi, ktorí slúžia deťom.
Ďakujeme za deti, ktoré mohli aj v lete počuť evanjelium na cirkevných akciách (Letný 
tábor v Račkovej doline, Denný tábor v Slavkovciach, Konferencia viery vo Veľkých 
Kapušanoch). 
Modlime sa za tieto deti a aj za pracovníkov, aby s nimi naďalej udržiavali priateľstvo a 
kontakt.
Modlime sa za rodičov, aby si nachádzali čas pre deti, aby ich počúvali, hrali sa s nimi a 
vedeli/chceli ich zaujať.
Modlime sa, aby predvianočný čas v rodinách nebol čas zhonu a stresu, ale aby rodiny 
prežili radostný a požehnaný čas pripomienky narodenia Spasiteľa. 

Milena Belková

11. – 17. 12.
Mikulov
Modlíme se za
· za uzdravení sestry Oksany, která žila s naším sborem v Mikulově; vrátila se na 

Ukrajinu a čeká ji vážná operace;
· za adventní událost v naší farnosti – dobročinný koncert 3. prosince se skupinou Tehíla 

z Bratislavy a s burzou, jejíž výtěžek půjde na pomoc potřebným dětem. 



Ať Pán dá, že by se po covidové pauze tato událost opět stala lákadlem pro nové lidi 
dobré vůle; 

· za vánoční slavnost 25. prosince s dětským programem, aby oslovil i sváteční 
návštěvníky bohoslužeb;

· za to, aby Pán povolal do studia a služby laické kazatele;
· za přípravu projektu zateplení a dalších úprav valtické fary, aby mohla nadále 

poskytovat přístřeší lidem z Ukrajiny.
Pavel Procházka

Ženská práca
Vstupujeme do obdobia Adventu a Vianoc, keď mnohé z nás sa stretnú so svojimi 
blízkymi, ktorých možno dlhšiu dobu nevideli. Poďakujme Pánovi za tieto spoločne 
chvíle.
Myslíme na modlitbách na ženy a sestry, ktoré takúto príležitosť nemajú.
Myslíme na rodiny, ktoré sú rozdelené kvôli vojne. 
Myslíme na rodiny, ktoré trpia pre nedostatok základných životných potrieb.
Myslíme na rodiny, ktoré museli opustiť svoje domovy.
Myslíme na ženy, ktoré sú týrané a pre svoje deti nemôžu vytvoriť vhodné podmienky pre
ich detstvo.
Prosíme Pána, aby sme neboli ľahostajní a hľadali možnosti ako byť nápomocní nielen v 
tomto sviatočnom čase. 

Štefania Sklenarová

18. – 24. 12.
Brno
Brněnský sbor prochází zásadními změnami. Některé již během posledního roku nastaly, 
jiné se rýsují před námi. Některé již můžeme sledovat v jasných obrysech, podoba jiných je
pro nás zatím ještě jakoby skryta v mlze. Proto prosíme:
· o Boží vedení a o moudrost a otevřené srdce při všech našich rozhodováních 

dotýkajících se budoucnosti sboru;
· o odvahu, abychom změnami, které nás ještě čekají, procházeli s důvěrou, že jsme 

pevně v rukou milujícího Boha;
· o povzbuzení, abychom byli schopni svědčit o přítomnosti Božího Ducha mezi námi 

tím, že budeme ve vzájemné lásce dále kráčet po společné cestě víry, ať již nás po ní Pán
povede kamkoli.

Josef Havíř

Diakonia
Sme vďační za ľudí, ktorí rôznym spôsobom pomáhali a pomáhajú ľuďom, trpiacim 
vojnou.
Modlíme sa za ukončenie vojny na Ukrajine.
Ako kresťania a Boží ľud si chceme všímať v adventnom čase osamelých v našich zboroch,
v našom okolí a pomôcť im. 



Túžime byť tento rok štedrejší k iným, k tým, ktorí to potrebujú a míňať menej na dary len 
pre seba a svoje rodiny. 
Modlime sa, aby vianočné scénky (Cesta za hviezdou, Hansov vianočný príbeh a 
Vianočný zázrak), ktoré sú na youtube Diakonie ECM, oslovili ľudí aj tieto Vianoce a aby 
oni mohli otvoriť Ježišovi svoje srdcia.
Modlíme sa za vianočný koncert pre detské domovy, ktorý sa bude konať v sobotu 
17. 12. 2022 v Seredi, aby sa vianočná zvesť dotýkala všetkých prítomných a priniesla 
radosť a nový život. Ďakujeme za možnosť konať znovu tento koncert a za ochotných 
spolupracovníkov.

Milena Belková

25. – 31. 12.
Superintendentka
Pane Ježíši, dobrý pastýři a hlavo církve, pomáhej prosím naší superintendentce Ivaně. 
Buď jí nablízku na cestě a ve všech zápasech. Obdař ji svým pokojem. Naplň ji Duchem 
svatým.
Svěřil jsi jí břemeno služby vedení – prosíme tě, dej jí sílu a moudrost. Dej jí horlivé a 
vnímavé srdce, aby nám byla inspirací v následování Tebe. 
Posilni i její rodinu, aby v ní Ivana mohla zakoušet pokoj a radost. Posiluj ji a obnovuj její 
sílu každého dne. Dej zdraví jejímu tělu. Ochraňuj ji, aby obstála v každém protivenství a 
v každé zkoušce. Potěšuj ji svojí přízní. Amen.

Ctirad Hrubý
Superintendent
V poslušnosti Božieho slova, ktoré nás vyzýva sa modliť za ľudí v postavení autority, 
ďakujme a prosme  nebeského Otca za br. superintendenta Š. Rendoša. Ďakujeme za jeho  
ochotu a pokoru slúžiť. Sme vďační za jeho vôľu žiť v poslušnosti evanjelia. Keď sa v Biblii 
hovorí o Áronovskom požehnaní, myslí sa v prvom rade na Božiu ochranu. Tak nech Pán 
chráni br. Šefana na jeho cestách, od zlých ľudí a nečistých síl. Byť v moci postavený môže 
byť určite prejavom Božej priazne, ale je to aj náročné povolanie, preto sa modlime za 
zmocnenie jeho života a zdravia. Pre rozhodnutia malé či veľké, obdar ho Pane 
múdrosťou, aby mohol spravodlivo rozsudzovať medzi tvojím ľudom. Naplňuj ho svojím 
Duchom, aby mohol rásť v chvále a radosti zo spasenia. Prosíme tiež, rozšír jeho obzor, 
aby mohol rozumieť a vnímať súčasnú situáciu tak, aby sme ako cirkev zasiahli ľudí 
dnešnej doby.  Luboš Tagaj

Modlitby za církev – modlitební štafeta
Jeden sbor se modlí za celou církev.

04. 12. 2022    Praha 2 11. 12. 2022    Protivín 
08. 01. 2023    Brno 15. 01. 2023    Bratislava – Staré Mesto 
22. 01. 2023    Mikulov 29. 01. 2023    Bratislava – Elim
05. 02. 2023    Jihlava 12. 02. 2023    Plzeň – Maranatha 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



Není nad starou, dobrou knihu…
Kazatel tento měsíc, pro dlouhé zimní večery, doporučuje:
- kdo by neznal Zimbardův  Stanfordský experiment? Doporučuji se podívat i na dokument,
který byl výborně zfilmován a hned nám je zjevnější,  co všechno v člověku je,  a jak se z
inteligentních lidí mohou za určitých podmínek stát bezcitné zrůdy. Ve vězení nás psychopaté
nepřekvapí, ale že ve velké míře se mohou dostat i na vládní pozice, je alarmující. Zimbardo
se  otázkou dobra  a  zla  zabývá  v  mnoha svých knihách.  Proto  je  kniha rozhovorů velice
podnětná a mnohé osvětlí.
                                   
Philip Zimbardo - Paměti psychologa  Portál, 2021                          399 Kč     339 Kč

V  rámci  Stanford  Historical

Society Oral History vznikly v roce

2017  nahrávky  rozhovorů  s

předním  současným  psychologem

Philipem Zimbardem (*  1933).  V

nich vzpomíná na své drsné dětství

za hospodářské krize v chudinském

čtvrti  New  Yorku  v  rodině

sicilských  emigrantů,  svou  touhu

studovat, která ho dostala z těchto

poměrů  až  na  vysokou  školu,

začátky  psychologické  praxe  v

laboratoři  se  zvířaty,  přátelství  se

Stanley  Milgramem.  Velkou  část

věnuje  vzpomínkám na  atmosféru

na univerzitě v 60. a 70. letech a na

okolnosti, průběh a důsledky svého

světoznámého  Stanfordského

experimentu.  Dále se ale věnuje i

následujícím projektům (zkoumání

stydlivosti),  svému  angažmá  ve

zkoumání  vězeňských  systémů,

aféře kolem věznice Abú Ghrajb, své přednáškové činnosti po celém světě. Kniha přináší nejen

unikátní, živě líčené, a přitom obsahově nabité paměti výrazné osobnosti světové psychologie, ale

podává i široký vhled do dějin celého oboru ve 20 století.

Philip Zimbardo patří k nejznámějším současným psychologům na světě. Proslavil se mj. svou

knihou Luciferův  efekt.  Portál  chystá  k vydání  jeho  knihu Nesmělost.

Daniel Hartwig je historik, filozof a archivář Stanfordovy univerzity.
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Židovský svátek Chanuka

Význam slova Chanuka je  zasvěcení  nebo  vysvěcení.  Je také nazývána jako  Svátek
světel.  Proč tomu tak je? O jaká světla  se jedná? Připomíná dobu znovuzasvěcení
druhého židovského chrámu, které nastalo po jeho znesvěcení vojskem Antiocha IV.

Zázrak,  který  se  tenkrát  stal,  je  námětem ke  každoroční  oslavě.  V  chrámu  byla
nalezena pouze jedna konvička oleje, která měla vydržet ke svícení pouhý den. Světlo
však hořelo celých osm dní. Během této doby se stihlo vylisovat olej nový a zároveň
jej posvětit.

Zázračný olej a Menora
Ústřední  příběh  se  odehrává  v  roce  167  př.  n.  letopočtem,  sedm let  po  usednutí
Antiocha IV. Epifánese na seleukovský trůn. Ten neměl Židy příliš v lásce, a tak nařídil
jejich zmasakrování a rabování židovského chrámu. Jako obrovskou provokaci zařídil i
vztyčení Diovy sochy uprostřed chrámu.

Vůči  tomuto  povstal  židovský  kněz  Matitjáš  se  svými  pěti  syny,  Jochananen,
Šimeonem, Eleazarem, Jonatanem a Judou. O rok později kněz Matitjáš umřel, a tak
jeho vedoucí pozici v povstání zaujal jeho syn Juda. Po dalším roce došlo k osvobození
židovského chrámu a tím i k jeho znovuzasvěcení. Juda s jeho bratry tehdy vyhlásili
Chanuku jako oslavu této příležitosti.
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Chrám byl vyčištěn a byl taktéž postaven nový oltář. Při této příležitosti však nalezli
pouze jedinou konvičku posvátného oleje, která vždy vydržela jen jeden den. Menora,
posvátný osmiramenný svícen, však měla hořet celou noc bez ustání.

Když však byla Menora zažehnuta, hořela celých osm dnů, což bylo velkým zázrakem,
neboť za  tuto  dobu  byl  připraven  olej  nový.  Židovští  mudrci  pak  tedy  rozhodli  o
uchování připomínky této události osmidenním svátkem.

Kdy se slaví Chanuka?
Kromě toho,  že  se  Chanuka  skládá  z  mnoha obřadů a  obyčejů,  je  také  provázena
typickými  jídly,  hrami  a  písněmi.  Vše  probíhá  v  úzkém  rodinném  kruhu,  ale  i  na
společných shromážděních v chrámu. Během této doby se normálně chodí do práce,
existují ale úlevy v pracovní době, aby si věřící mohli stihnout svíci zapálit. Izraelské
děti však mají výhodu větší, neboť během této doby do školy nechodí.

Její začátek je datován na  25. den měsíce kislev,  který je podle gregoriánského
kalendáře obdobím mezi 3. listopadem a 4. prosincem.  Každým rokem tak začátek
oslavy Chanuky spadá na jiný den.

Letos to bude 10. prosince.

Nejdůležitějším  symbolem  Chanuky  je  chanukija,  tedy  osmiramenný  svícen  s
pomocným ramenem na zapalovací svíci zvanou šamaš (sluha). Do hodiny po setmění
musí být zapálena další svíce. Každý den se svíce přidává, poslední den svátku tak svítí
svíce všechny.

Chanukija se většinou jako připomínka umísťuje tak, aby ji mohli vidět i kolemjdoucí,
například do okna nebo poblíž vchodových dveří.                             (převzato z internetu)
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POŽEHNANÝ ADVENT, 
POKOJNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ 
A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK, 
PŘEJE STARŠOVSTVO FARNOSTI
TĚŠÍME SE NA VÁS V ROCE 2023 A.D.
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