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Příležitost, nebo 
převozníkovo veslo?

Můj milý čtenáři, 
máš v  ruce další pestrobarevné číslo mého zpra-
vodaje. Pestrobarevné nejen co do  fotografií a  ob-
rázků, ale i  co obsahu článků a  jejich šíře. Kálef 
je prostě taková barevná směsice všech možných 
aktivit a  zábavy pro malé, větší i  nejmenší. Nejen 
tento časopis, ale i celý rok přináší tu modrou, tu 
zelenou, tu červenou, tu hnědou, tu růžovou barvu, 
nějakou aktivitu a každý si tu svou oblíbenou najde. 
A za  tím vším stojí spousta dobrovolníků, kteří ty 
barvy míchají a vytváří z nich to, co nás pak všech-
ny baví. A krom těch dobrovolníků je tu ještě jedna 
barevná partička. Výbor mého spolku, který to 
celé nějak koordinuje, podporuje a  přemýšlí, jak 
se mnou dál. A  jak má každá barva svoje místo, 
mají i lidé ve výboru svůj čas. Ten se naplní na jaře. 
A tak kdo asi bude mým novým malířem? Kdo bude 
tvořit tu barevnou pestrost dál? Je to příležitost, 
jak do těchto barev ponořit svůj štětec a ukázat, co 
je v  nás. Věřím, že být mým výborem je opravdu 
radost, příležitost a  nabídka seberealizace, a  ne 
veslo známého převozníka, které je třeba držet až 
do úplného roztrhání těla, nebo do chvíle, kdy ho 
v  rychlosti vrazíme jinému a  utečeme. Moji sou-
časní malíři neutíkají daleko, jen se jejich ruka se 
štětcem trochu unavuje. A tak budeš ty mým novým 
malířem? Napiš mi: kalef@evangnet.cz

Za BK
Miki Erdinger
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V sobotu 5. září byli do Nového Města na Moravě pozvá
ni učitelé nedělní školy z celého seniorátu, aby se společně 
mohli začít těšit na nový školní rok a podpořili se navzájem 
v úsilí pracovat s dětmi v minimálním formátu nedělní školy 
co nejlépe a nejradostněji. Kromě učitelů a učitelek přijeli 
i někteří faráři, partneři a děti a o všechny bylo moc hezky 
postaráno. 
Nová příručka pro práci v nedělní škole se jmenuje „Dál přece 
nejdeme sami“ a motivem velikého stromu naznačuje, že jako 
nové větve vyrůstáme z kmene, kterým sám sebe označil Ježíš, 
a že kořeny naší víry jdou hluboko k praotcům.
V prvním pololetí tohoto školního roku projdeme s dětmi 
příběhy od stvoření světa k Josefovi. Zrovna povídání o stvo

Seniorátní 
setkání učitelů NŠ

ření světa nám velice krásně připravila a předvedla Daniela 
Šimková z místního sboru s náhodně shromážděnými dětmi; 
šla důsledně po linii toho, že Boží dílo je dobré, využila přímo 
celé pasáže z Bible a zbytečně se nerozptylovala vysvětlová
ním nesouladu vědeckého poznání a biblické zvěsti.
S hostem, bratrem Ondřejem Mackem, jsme se potom za
měřili jednak na způsob, jak číst a vyprávět příběhy praotců, 
jednak na promýšlení základů evangelické spirituality. 
Obojí bylo obohacující, Ondřej Macek dokázal otevřít sché
mata starých příběhů tak, abychom v nich mohli vidět běžné 
lidské vztahy, pohnutky, pocity a motivace, které fungují 
nezávisle na historické době. Ukázal nám nově modely viny, 
strachu, selhání, odpuštění a požehnání mezi nejbližšími 
lidmi a nabídl mnoho možností, jak příběhy kreativně pro
žívat s dětmi.
Pátrání po základech evangelické spirituality bylo bohaté 
tím, že jsme se sešli v Novém Městě velmi různí: faráři, laici, 
evangelíci z tradičních rodin, jejichž předkové svými zadky 
leští kostelní lavice přes dvě stovky let i nově přišedší bratři 
a sestry. Rozhodně jsme nevypracovali žádnou definici, ale 
každý sám pro sebe jsme si uvědomili, jak je důležité přemýš
let o tom, čemu, jak a proč věřím a dostávat to do souladu 
s tím, co a jak vyučuji děti v nedělce.
Závěrečné nápady na výtvarné pojetí letošního cyklu a prak
tické výukové tipy (hlavně od novoměstských farářů) byly 
jako vždycky přitažlivé a oběd skvělý!
Celkově: deset z deseti !

Ilona Mužátková

Strom
Letošním pojítkem programu v nedělní škole, které se dá využít i v dalších 
letech, je strom. Jak tento motiv u vás ve sboru použijete?

Sázava
Držíme se návodu z příručky pro nedělní školu, o dalším či širším použití jsme 
zatím neuvažovali. Velký obraz stromu visí v místnosti pro nedělní školu a děti 
postupně dolepují jak sebe, tak praotce.

Nové Město na Moravě
Strom používáme jako spojovací prvek pro mladší děti. Máme jej na  tabuli asi 
1×1,2 m. Do kořenů každou neděli nalepujeme obrázek z daného příběhu (z bib
lických pexes nebo z internetu; předem nachystané), do koruny jako lístky fotky 
(nebo obrázky) dětí. Symbolicky má znázorňovat, z čeho my a naše víra rosteme, 
což jsme se dětem snažili sdělit na úvodních rodinných bohoslužbách. Svoje fotky 
si měly děti přinést a také jsme jim nabídli, že je můžeme při nedělce nafotit.

Třebíč
Strom v naší nedělce visí, vytvořily ho samy děti, je veliký. Dolů nalepují obrázky 
z nedělky, nahoru své fotky, kterých zatím donesly jen pár…
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Moraveč
Moravečský strom měří půldruhého metru, je malovaný 
na plátně a  to je pověšené na nástěnce. Pomocí špendlíků 
přidáváme kartičky se jmény dětí i obrázky připomínající 
probírané příběhy.

Jihlava
Strom (života) budou mít děti před očima a jen tak ho nepře
hlédnou, má na výšku metr osmdesát. Nahoře se objeví jejich 
fotky či jména, teď se zrovna zabývají pradávnými kořeny… 

Jestli a jak strom budeme používat i v příštích letech, to se 
ještě uvidí.

Pelhřimov
Vzhledem k věkovému složení dětí v naší nedělní škole (větši
na předškolních) jsme motiv stromu zatím nepoužili. V zimní 
modlitebně na faře ve Strměchách se nám však tento motiv 
přímo nabízí – přední stěna této místnosti je vyzdobena vel
kým plátnem s vyobrazením stromu.

Nedělní škola v Pelhřimově
V současné době máme nedělní školu v Pelhřimově paralelně 
s bohoslužbami, které zde začínají už v 8.45 (od 10.45 jsou 
bohoslužby ještě ve Strměchách – zde však nedělní škola 
není). Děti jsou při bohoslužbách na začátku – odcházejí 
před kázáním. Místem konání je byt faráře v podkroví sbo
rového domu. Program připravují členové farářovy rodiny – 
manželka Štěpánka, dcera Abigail a syn Samuel. Děti, které 
nyní tvoří společenství nedělní školy, jsou většinou před
školního věku v rozmezí 2–5 let: 2 dvouletí kluci – dvojčata, 
čtyřleté děvče a pětiletý chlapec. Školního věku je desetiletý 
a čtrnáctiletý hoch. Všechno to jsou děti presbyterů či faráře. 
Řady nedělní školy někdy posílí další děti presbytera, který 
však pracuje a bydlí mimo Pelhřimov. Program nedělní školy 
sestává z modlitby, zpěvu, biblického výkladu, kreslení a her. 
Rodinný charakter současné nedělní školy je podtržen i tím, 

že se dění účastní i maminky těch nejmenších dětí a po bo
hoslužbách pak leckdy zůstanou i  s  tatínky v  rozhovoru 
a sdílení s rodinou faráře. Každý rok nacvičujeme s dětmi 
a mládeží vánoční hru, kterou pak předvedeme na Štědrý 
den 24. 12. dopoledne od 9 hodin v  jídelně pelhřimovské 
hotelové školy. K aktivní účasti zveme i některé děti, které 
nejsou členy sboru.
Je důležité, aby ve sboru byla vlídná atmosféra, která je k dě
tem přejná. Děti dobře vycítí, zda jsou ve sboru skutečně 
vítány nebo jen trpěny. A velmi důležité jsou i vzájemné vazby 
mezi dětmi – aby se děti do nedělní školy těšily, protože se 
tam setkají s kamarádem či kamarádkou. 
Jsme si vědomi křehkosti tohoto malého společenství nej
menších členů, ale věříme, že práce s dětmi má smysl a za
slíbení.

Michael Hána
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Pomůcky na hraně?
Název tomuto příspěvku dala pomůcka, na kterou jsem ná
hodou narazila při přípravě své nedělní školy – když jsem 
hledala inspiraci na internetu. Uvádím zde její obrázek a zá
roveň jsem poprosila několik farářů, zda by mi stručně na
psali, zda považují použití takové pomůcky v nedělní škole 
za vhodné. Také jsem požádala učitele naší novoměstské 
nedělní školy, zda by se s Vámi podělili o to, jaké pomůcky 
používají oni a kde hledají inspiraci. 
Podstatnou část nedělní školy věnujeme vyprávění biblické
ho příběhu. Jde nám o předání, pochopení, přijetí poselství, 
které dětem biblický příběh přináší. Je také důležité, aby si 
děti odnesly z vyprávění to, jakou mám příběh souvislost 
s jejich životem, jak se týká přímo jich. 
Přesto, že při přípravě nedělních škol vycházíme ze stejných 
příběhů, velkou podporou nám je katechetická příručka, kaž
dý učitel promítá do svých příprav své zkušenosti. Různí 
učitelé používají různé pomůcky. 
Domnívám se, že je důležité pamatovat na jejich funkci (proč 
je používám) a pro mě osobně je také důležité estetické hle
disko (jak pomůcky vypadají). Pomůcky mohou ilustrovat, 
podtrhovat zvěst vyprávění. Nepochybně je jejich výhodou, 
že mohou upoutat dětskou pozornost. Pomocí některých 
pomůcek můžeme rozvíjet symbolické myšlení. Navíc platí, 
že si děti lépe zapamatují, pokud zapojují více smyslů. 
Pomůcky používáme zejména při vyprávění příběhu. Snad 
nejčastěji jsou využívány obrázky, zejména flanelograf. Dále 

pak různé loutky, předměty (kamínky, mušličky, dřívka, kusy 
barevných látek). K prožití příběhu nám může dopomoci 
i přehrání scénky, její dramatizace.
Zejména ke konci setkání se využívají činnosti, které by dě
tem měly připomenou poselství, které si mají z nedělní školy 
odnést. Mohou to být pohybové hry, inspirované příběhem. 
Plní různé pracovní listy, křížovky, kvízy. Věnují se tvořivé 
činnosti. Mohou malovat obrázek související s příběhem (jen 
třeba možnosti využití různých výtvarných technik jsou ome
zené, protože obvykle není na konci mnoho času a rodiče 
předpokládají, že děti budou z nedělky chodit stejně čisté, 
jako do ní přišly). Také je možné vyrábět „výtvor“, který má 
vystihnout pointu příběhu. 
V novoměstském sboru jsem jednou z učitelek, které učí 
mladší děti – tzn. cca od 2  let až do třetí třídy. Mám ráda 
spíš jednoduchost a přírodní materiály, proto nedám dopus
tit na  jednoduché dřevěné loutky, které máme k dispozici. 
Většinou si k tomu vystačím s několika barevnými látkami. 
Jednak je mohou využít k vytvoření konkrétního prostředí 
(jezero, obloha, zem), ale i pro symbolické vyjádření. K tomu 
mám po ruce vždy pár ošatek, proutěných košíků, přírodnin. 
V případě, že chci zdůraznit sváteční chvíle, používám svíč
ku. Pro výtvarné tvoření hledám inspiraci na zahraničních 
stránkách – zejména amerických nedělních škol. Pokud je 
to možné, snažím se nachystat si různé činnosti pro děti 
školkové a malé školáky.

Daniela Šimková

Odpovědi farářů

Jan Tkadleček:
Jako odstrašující vtip je to dobré… Myslím, že je to ukázko
vý příklad mechanického (zde doslova) ztvárnění biblické 
výpovědi. O nanebevstoupení to vlastně nic neříká – a to je 
škoda. Pomůcka, symbol, rekvizita by měla nějak vystihovat 
podstatu, oč ve vyprávění jde. 

Zdeněk Šorm:
Já bych takovou pomůcku – zvlášť u tak velkých dětí jako je 
kluk na obrázku – nepoužil. I když má určitý vtip, postrá
dám u ní jakýkoli pokus vyjádřit smysl biblického poselství 
o nanebevzetí. Bible není popisná reportáž. Slova a děje v ní 
mají souvislosti, které jim dávají vnitřní obsah. Pouhým 
zvnějšněním děti jenom utvrzujeme v tom, že jde o pohád
ky nebo scifi, které s jejich životem nemají nic společného. 
Spolu s pohádkami a scifi je pak odloží, nebo je povedou 
k infantilnímu pohledu na víru a život.
Záleží ale také hodně na „komentáři“. Dovedu si předsta
vit, že s humorem, který by „setřel“ tu popisnost, obrátil ji 
ve vtip a ten využil pro přemýšlení o obsahu, by to i s touhle 
pomůckou mohla být dobrá nedělka. 

Foto 1: Pomůcka znázorňující nanebevstoupení Ježíše – oblíbený 
způsob zpracování v některých amerických nedělních školách
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Jak mluvit s druhými o křesťanství a o Bohu?
Je asi potřeba si předem srovnat v  hlavě: Co je pro mě 
na křesťanství nejdůležitější? Čím a jak proměňuje můj život? 
Co mi „to s Bohem“ dává a co bere? Oč je život křesťana slo
žitější? Oč nadějnější, uklidněnější, proměněný nadhledem, 
nadechnutější? Co bych tak vlastně druhým řekl o Ježíšovi?

Vlastní víra
A opravdu chceme povědět? Jaká je skutečně naše víra? Jak 
ji živíme? Kolik času se modlíme, čteme bibli? Postíme se?
Jak hluboce proměňuje naše víra to, jak vedeme své kaž
dodenní zápasy, vstávání, nakupování, zacházení s vodou, 
jednání s lidmi, výchovu dětí, vztah s manželkou/manželem? 
Jak je pro nás víra důležitá? Vstupuje do našeho rozhodo
vání? Kolikrát denně si řekneme tohle je „boží“ a  tohle by 
se asi moc Ježíšovi nelíbilo? Popasováváme se s Kázáním 
na hoře – někdy uhnout, někdy přece vydržet, pokusit se?

Povědět
Sdílí se kdejaká pitomina. Slova někdy tečou tak rychle. Mlu
víme, pomlouváme, omlouváme, smlouváme. Ale jak moc je 
řeč o tom, co je pro nás důležité? Nebo to důležité je zároveň 
příliš intimní?
Jestliže nás něco změnilo, jestliže něco opravdu obohatilo 
náš život, pak o tom chceme přece povědět.

Jasně že je třeba „to s Bohem“ žít. Jasně že ideální by bylo, 
kdyby to na nás bylo nějak vidět, kdyby to od nás odkoukali, 
inspirovali se, resp. pochopili beze slov. Ale i těm, kdo vírou 
(vztahem s Bohem) žijí, to někdo musel povědět, dovysvětlit.

Daniel Matějka:
Věřím, že jsou k užitku pomůcky, které dětem pomohou si 
příběh zapamatovat. Dobře to funguje, když je v tom scho
vaný i kus legrace. Trocha humoru se nevylučuje s hlubším 
pochopením příběhu. Pokud by se ovšem dětem s vážnou 
tváří říkalo: „Podívejte se, takhle Ježíš vystupoval na nebesa,“ 
tak bych si nebyl jistý, jestli vyučující porozuměl, o co v tom 
příběhu jde.

Odpovědi učitelů na následující otázky
1. Jaké pomůcky při své nedělní škole používáte? 
2. Kde hledáte při přípravě své „nedělky“ inspiraci?

Eva Novotná:
1. V případě vyrábění nejvíce papír, pastelky, nůžky, lepidla.
2. Inspiraci nejvíc nacházím v pracovních sešitech pro uči

tele nedělní škol nebo podle doporučení faráře.

Ruth Šormová:
1. Pracuji v nedělní škole se staršími dětmi, a tak si pomůcky 

většinou chystám ad hoc – pracovní listy pro jednotlivé 
děti nebo pro celou skupinu, koláže z obrázků apod. Jinak 
využívám knížky a encyklopedie, fotky, krátká videa. Chtěla 
bych se naučit pracovat s nějakým jednoduchým progra
mem pro animaci, to by, myslím, starší děti bavilo, kdyby 
mohly biblický příběh pomocí animace samy vytvořit.

2. Inspiraci hledám v rozhovorech s ostatními učiteli, v kníž
kách a na internetu.

Dita Novotná:
1. Většinou používám papírové loutky na špejli a papírové 

kulisy.
2. Hlavně v biblickém příběhu, o kterém mám mluvit. Vy

mýšlím loutky a pak vzpomínám, která hra a písnička by 
se k tomu tématu hodila.

Foto 2: Originální vlastnoručně vyráběné pomůcky – loutky 
Dity Novotné





7

Ježíšův příkaz, několikrát opakovaný, je dost jednoznačný: 
Jděte. Na konci evangelia třeba: Jděte ke všem národům a zís
kávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha sva
tého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. 
A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. 
(Mt 28,19–20) Jděte (pohyb), získávejte učedníky (proces), 
křtěte (poskytujte znamení boží blízkosti) a učte je (tomu 
Kázání na hoře i slovy neuchopitelnému vzkříšení).
Věříme, že „to s Bohem“ by mohlo nějak proměnit životy 
těch, na kterých nám záleží? Nebo: Záleží nám na těch, co 
se s nimi potkáváme?
Máme strach, jsme zdrženliví, nechceme vnucovat, hledáme 
těžko slova, tušíme, že se to vlastně skoro nedá říci, že zku
šenost nepředáme… A samozřejmě také, že můžeme hodně 
pokazit, možná nenávratně.
Ale nám to „něco dalo“…
Děti učíme, aby se rozdělily. Pokud to jde. Pokud mají, co 
nabídnout.

Přítomnost
Do nějaké míry ovšem platí, že klíčové je i ono bytí beze slov. 
Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude 
osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé 
po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město 
ležící na hoře. (Mt 5,13–14)
Čím jsme solí? To tam Ježíš ovšem neřekne.
Snad tím, že žijeme jakousi důvěru k Bohu, že tušíme od
povědnost za to, jak žijeme. Snad tím způsobem života – 
pokusem spravovat se podle božích pravidel. Snad jakousi 
otevřeností do budoucnosti, užít si přítomný okamžik, ale 
nesoustředit se jen na něj; tušit, vidět, ještě za horizont, po
koušet se o to. Snad touhou po lepším světě, snad snahou pro 

„to lepší“ něco dělat. Snad tím, že věříme, že to má ještě cenu 
o něco se snažit. Snad tím, že nám není jedno, jak to tu chodí. 
Snad tím, že zkoušíme odpouštět, prosit o odpuštění, vů
bec prosit, nepovyšovat se, nepohrdat druhými, přijímat, jít 
na návštěvu i tam, kam se nám nechce, ale něčemu, někomu, 
to pomůže. Snad tím, že nevěříme jen sami v sebe, v okolnos
ti, ale ještě v Boha. Snad tím, že se modlíme, i za druhé. Snad 
tím, že se snažíme být nějak prospěšní. Snad tím, že na Pána 
Boha nějak tiše upozorňujeme… slovy, tím, jak žijeme.
Jsme tu, abychom dodávali svou existencí, myšlením, postoji, 
tomuto místu chuť (a snad i šťávu). Abychom sem do své 
země něco vnášeli a kořenili to tu.
Inspirujeme? Vnášíme do svého okolí něco, co by v něm jinak 
chybělo? Co? Čím to tu obohacujeme, co by třeba nikdo jiný 
jinak nevyslovil, neudělal?
Dost podstatná mi přijde také diakonie i Diakonie (třeba ČCE). 
Podobně jako v prvním století panují o nás různé předsudky 
a šance, že dostaneme příležitost pořádně a obšírně vysvětlit 
kým jsme, komu věříme, je spíš dost malá. Možná, že proto 
občas stačí dělat něco pro druhé – bez velkých řečí.
Podobným směrem, i když drsně a nekorektně pověděno, 
míří: „Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když 
se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov 
získat svým jednáním…“ (1Pt 3,1)
Ale zároveň platí: „Buďte vždy připraveni dát odpověď kaž
dému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte 
to s tichostí a s uctivostí.“ (1Pt 3,15–16)

Vysvětlovat
Měli bychom to, čemu věříme, mít tedy alespoň trochu srov
nané. Utváření a dotváření naší křesťanské víry by se proto 
nemělo zredukovat na  neděli, biblickou hodinu, mládež, 
rychlou modlitbu před vstupem do  limbu, ale je nutné se 
dále vzdělávat (s notýskem a tužkou) i číst „náboženskou 
literaturu“. (Pro mě osobně jsou vedle tématických knih 
hodně důležité rozhovory či vzpomínky křesťanů – svědků.)
Peter Bukowski ve své knize Budu s tebou. Role bible v pas
týřském rozhovoru (Jihlava, Mlýn, 2008) podává poměr
ně vyčerpávající výčet otázek, kterým jsou často křesťané 
vystaveni: 
– „Co má být na křesťanské víře, když přece církev spáchala 

tolik bezpráví?“
– „Musí člověk každou neděli běžet do kostela, aby byl křes

ťanem?“ ptá se někdo, kdo se na bohoslužbách neobjeví 
pravidelně ani ve svátky. Varianta: „To, že jsem vystoupil 
z církve, přece nemá nic společného s mou vírou,“ říká 
někdo, kdo by chtěl být kmotrem.

– „Jak má člověk věřit bibli, vždyť si přeci neustále protiřečí?“ 
„Přírodovědecká“ varianta této otázky zní: „Musí člověk 
vlastně věřit tomu s tím žebrem?“ Nebo také: „Když Adam 
a Eva byli první lidé, odkud teda vzali Kain a Ábel své 
ženy?“

– „Co mají znamenat všechna ta různá náboženství, nevěří
me přece všichni v jednoho Pánaboha?“

– „Když Bůh miluje všechny lidi, proč teda vůbec dopustil, 
aby hřešili?“ Nebo: „To s tím stromem přece byla léčka!“

– „Proč nemůže Bůh odpouštět jenom tak, proč kvůli tomu 
musí nadto obětovat svého syna?“

– „Jak to může Bůh dopustit?“ Varianta: „Proč to potkalo 
zrovna mě?“ Nebo také: „Čím si to XY zasloužil?“

– „Co bude s Erwinem, teď, když je mrtvý?“
– „Opravdu modlitba pomáhá?“

Myslím, že je k nim potřeba ještě přidat například: Proč já, 
proč právě on? (Bůh nemůže být, nebo nestojí za hovor, když 
dopouští takové utrpení, neslyší modlitby.) Dodržuji desa
tero, tak co ještě? Věřím v Boha, ale proč bych k tomu měl 
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potřebovat církev či nedělní kostel? Navíc tam chodí lidé, 
kteří mi ublížili. Nebo: Podívejte se, co tam chodí za  lidi! 
Musel zabíjet syna?

Pozvat
Pojďte a uvidíte (J 1, 39), vyzval Ježíš své první učedníky.
Léty osvědčený (a  zároveň logický) způsob, jak někomu 
představit křesťanskou víru, je pozvat ho do křesťanského 
společenství (bohoslužby, mládež, sborové odpoledne, výlet, 
pobyt, tábor, voda, …)
Problémem je, že se za  to naše společenství občas trochu 
stydíme. Za jeho lidskost, jeho členy, jistou zapšklost i za to, 
v jakých se občas setkává prostorech.
Nemuseli bychom být velkými misionáři, kdybychom se jen 
někdy odvážili své kamarády či kolegy (ale také děti, vnou
čata, snachy, zetě, švagrové a švagry) pozvat na bohoslužby 
(jen tak, aby viděli), na rodinnou neděli, svatbu, pohřeb, Vá
noce, Velikonoce. (Nebo při oslavě narozenin zařadit krátkou 
modlitbu.)
Každý máme svůj okruh přátel, kolik jich o nás ví, kam v ne
děli chodíme a proč?
Znovu: Jestliže jsme to bytostně přijali, je to naší součástí, 
měli bychom s tím chtít seznámit druhé. (Vím o čem mluvím, 
také jsem tolikrát držel hubu…)
Sbor je v  lecčems nejefektivnější místem, kde se s křesťan
stvím seznámit. Děje se „to“ tam pravidelně… Ovšem jazyk 
mnohdy nesrozumitelný a hudba z 19. století. A pak: jedním 
z největších zabijáků „počínající víry“ je zklamání ze vztahů. 
Ono to tam nechodí lépe, než venku před kostelem…
A ještě jedno riziko nás asi napadne. My v těch našich kos
telech nevypadáme často moc nadšeně, radostně, jako vzá
jemně podpůrné společenství. Proč?

Proces
Myslím (věřím), že každý člověk je v životě někdy zastaven, 
čímsi odjinud dotčen, znejistěn. Někdo slyší více, je citlivější, 
usilovněji hledá, někdo méně. Bylo by dobré, kdyby v kaž
dém sboru byla pro tyto lidi jakási platforma, série výkladů 
o základech křesťanství, prostor pro rozhovor, otázky, bez
pečné prostředí, kde se jim někdo bude věnovat a nabídne 
své zkusmé, neuzavřené odpovědi. (Například Alfa kurzy 
mohou něčím takovým být.) Zároveň jde ovšem o kombi
naci zřetelného uvědomění, že sbor něco takové dělat má, 
lidí, připravených nabídnout osobně a zaujatě své odpově
di, a distribuovaného pozvání (také nejlépe osobního). Je 

pravděpodobné, že vždycky se najde jeden, dva, kteří jsou 
v životní fázi, kdy se jim nové informace hodí, nebo jsou 
dokonce právě v čase hledání. 

Obsah procesu
Zmíním jen několik prvků, které jsou podle mě v procesu 
předávání a odhalování víry důležité.
Bible je sbírka (někdy jen do  věty zhuštěných) příběhů, 
lidského vyprávění, co dotyční s Bohem zažili. Lidé slovy 
sdělovali nesdělitelné, vyslovili (zapsali) příběh o vlastní zku
šenosti. A funguje to tak, že v bibli zachycené zkušenosti 
inspirují příběhy těch, kdo je čtou, nebo kterým jsou vyprá
věny. Inspirovaly ty, kteří je dál vyprávějí. (Nutné mi občas 
přijde i podtrhnout, že se „to s Ježíšem“ skutečně historicky 
a v určitém kontextu odehrálo. Ale kdosi tím už změněný 
o tom referuje.)
Součástí procesu je určitě žasnutí (nebe plné hvězd, naroze
né dítě, milování, včelí úl, obraz, báseň, tanec, ...) neodůvod
něná láska (dávána či přijímaná), šimrání v podbřišku, husí 
kůže, silný vzmach emocí. Nebo, jinak řečeno, zkušenost 

„přesahu“, doteku „čehosi/kohosi“, nečekaného vlití síly 
(působení Ducha svatého), uzdravení, pádu na hubu.
Jistou roli hraje i svědomí. Cosi zevnitř se ozývající (byť mno
hokrát zahlušené); tušení, co je dobré a co zlé, co ubližuje. 
Zase mu začít víc naslouchat, jako když jsme byli mladší.
A někdy je snad možné i podtrhnout aktuálnost nabídky: 
Tady a teď je možné se dozvědět něco o „životě, smyslu, prav
dě, naději, cestě“. Možná budeš mít ještě spoustu jiných 
příležitostí, možná už také ne. Není teď vhodný čas si nějaká 
témata projít a zaujmout k nim postoj? (I třeba, aby, již však 
poučeně, bylo možné křesťanské odpovědi odmítnout.)

Metody
Bez slov to moc nejde. Je třeba neustále hledat nové způsoby 
pojmenovávání, znovu odhalovat obsah ustálených formu
lací. Nefaráři jsou ve zřetelné výhodě, nehrozí jim tak ztráta 
citlivosti pro to, co je srozumitelné a co zní jen jak obroušená 
fráze. Své duchovní prožitky předat nemůžeme, ale může
me říci právě (pokud to máme, jak výše naznačeno, trochu 
zformulováno), co nám „to s Bohem“ dává.

„Činy lásky“ dělají hodně. Obětavost, dobrovolnictví, anga
žovanost pro druhé (a  taky přírodu, tvář světa kolem nás) 
provokuje, překvapuje, ale také občas inspiruje. Kde se bere 
motivace tohoto člověka nasazovat kůži, věnovat čas, sílu, 
peníze?
A dějí se zázraky. Pán Bůh se sám staví lidem do cesty. Ježíš 
však s určitostí věděl, že znamení jsou různě interpretovatelná, 
zasahují sice smysly, otřesou, ale jejich účinky nebývají právě 
dlouhodobé a jako základ pro poučenou víru málokdy stačí.
A také občas Pán Bůh naplňuje Duchem, silou, že uděláme, 
co se zrovna hodilo, řekneme, co zrovna mělo být řečeno. 
Důležité je Pána Boha o ovoce a dary jeho Ducha poprosit.

Modlitba
Opět platí: Mámeli někoho rádi, chcemeli pro něj to nej
lepší, chcemeli s ním „mluvit o Bohu“, pak se za něj máme 
(nejdřív) modlit. A také za sebe a své mluvení, mlčení, jed
nání, odvahu, strach.

Ondřej Macek
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Fotoreportáž 
ze Dne rodin „V přírodě“
Moraveč, květen 2015

Z indoor chrámu Páně vyrážíme 
do outdoor chrámu Páně.

Bleskový průzkum, z kterých koutů 
Vysočiny jsme na Valkounov přijeli.

Děti tvoří a sportují kolem tábořiště, do
spělí objevují kouzlo přírodních zahrad.

Výdej luxusního oběda z táborové 
kuchyně včetně desertu a kávy.

Bohulibý závěr celého dobrodružství: 
Zasazení lípy.

Honba za indiciemi vehnala nebohé 
účastníky rodinné soutěže i na vor.

Záludný černokněžník si troufá 
i na diváky. Ještě že jsou tu hrdinové 
divadla Drum bun!

Mistr Jan: „Jestlipak víte, co musí umět 
správný reformátor? Zatloukat hřebíky!“

A z teepee zase zpět do civilizace. Ale 
tenhle den venku v nás zůstane.

Alena a Jan Tkadlečkovi
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Seniorátní setkání všech generací 2015 v Horní Krupé

Hrabání 
louky

1. 8. 2015 N
ový Jim

ra
m

ov

První nedočkaví účastníci

Chleby, děti, už jsou v troubě

Seniorátní mládež na peci

Člověk je Boží obraz i prach země

Prohlídka areálu fary

Báječný hornokrupský servis

Nic dobrého nebude ztraceno

Výtvarná dílna zvonivá

A Jonášem to letos končí…

To je výzva!

I takto lze seno z plachty na hromadu dopraviti…Svačina
Vstupní

 instruktáž

Prosímvás, hrábě 
nejsou motyka!

Jak z pěti řádků udělat jeden 
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Rozhovor
Pavla Šindlera se Štěpánkou Zajíčkovou

Pavel: Víra je pro tebe slovo, s kterým 
se nesetkáváš poprvé. Jsi pravidelnou 
účastnicí bohoslužeb a dalších sboro
vých aktivit, do kterých se aktivně za
pojuješ, jezdíš na kurzy pro mládež…
Jak tomu slovu „víra“ rozumíš? Co 
pro tebe znamená „věřit“? 

Štěpánka: Víra je pro mě důvěra 
v Boží pomoc, vedení a ochranu.

Pavel: Je těžké být věřícím mimo 
prostředí sboru, třeba ve škole? Vědí 
o tobě spolužáci, že jsi věřící? Myslíš, 
že je to ovlivňuje, a jak to ovlivňuje 
tvé kamarády a kamarádky? Jsou také 
věřící, nebo tě respektují s tím, že jsi 
trochu jiná?

Štěpánka: Na střední, zvlášť na gym
náziu, už to není tak těžké jako 
na zá kladce, kde se spolužáci chovali 
opravdu ošklivě. Teď se mě spíš ptají 
na některé věci, které je ohledně víry 

zajímají. Kamarádi jsou převážně věří
cí a ti, co nejsou, se musí s mojí vírou 
smířit. Myslím, že je to neovlivňuje.

Pavel: Myslíš si, že řešíš úplně tytéž 
problémy jako tví vrstevníci, nebo se 
to přece jen něčím liší? Dokázala bys 
říci čím? 

Štěpánka: Většinu problémů mám 
stejných, ale asi to mám trochu 
jednodušší v jejich řešení, protože 
víra nastavuje určité hodnoty života.

Pavel: Máš nějaké vzory lidí věřících, 
někoho, kdo ti imponuje, kdo se ti 
zdá, že tím správným způsobem víru 
žije? 

Štěpánka: Skoro u každého člověka 
vidím něco, co se mi na něm líbí 
a nějaký kousek vzoru víry, který se 
mi zamlouvá.

Pavel: Souhlasila bys s tím, že je víra 
především o hledání cest tam, kde se 
zdá, že žádné nejsou? Nebo je víra 
něco jako pravda, která člověka vede 
do cíle? 

Štěpánka: Víra je hledání cesty 
a po kus o výběr té správné z mnoha 
dalších.

Pavel: Jsou lidé věřící, myslím ty, kte
ří to o sobě tvrdí, hodní? V případě, 
že ano, čím si to vysvětluješ? V přípa
dě, že ne, jak si to vysvětluješ? Myslíš, 
že je to správně? 

Štěpánka: Ano i ne. U všech je 
něco, co by mohli zlepšit, včetně mě. 
Od všech ale očekávám, že budou 
hodní. 

Pavel: Potkala jsi v církvi hodně 
prostitutek, celníků, hříšníků… nebo 
alespoň takových lidí, o kterých se dá 
říci, že se jim život moc nepovedl a po
třebují spíše pomoci? (Jestli řekneš: 

„Ano, potkala,“ tak mi to vyrazí dech.) 
A jestli my do této skupiny lidí nepatří
me, proč myslíš, že mluvíme v kostele 
o Bohu a proč jej potřebujeme? 

Štěpánka: Hodně ne. Každý člověk je 
hříšný a každý potřebuje Boží pomoc, 
i když si to nechce přiznat.

Pavel: Líbí se ti ve sboru? Baví tě 
poslouchat moje kázání? Co bys 
změnila, co ti chybí?

Štěpánka: Sbor je příjemný. Kázání 
hodnotit neumím a nebudu se o to 
pokoušet. Změnila bych asi počet 
dětí a mladých lidí, ve své věkové 
kategorii jsem ve sboru jediná.

Pavel: Řekneš čtenářům, kolik je ti 
let, co ráda děláš, když se neučíš? 

Štěpánka: Je mi 17, bohužel se učím 
celý život☺. Když nejsem ve škole, 
ráda čtu, chodím do pěveckého sboru 
a snažím se naučit se na kytaru. 

Pavel: Přeji mnoho úspěchů ve škole, 
v životě a moc děkuji za rozhovor!
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Z deníku mladé 
zaklínačky
Zaklínač, ten umí věcí,
proklíná, ale i léčí.
Zabíjí bez slitování
a po citech ani zdání.

Člověk, co si peklo prožil,
stvořen, aby lidem sloužil,
a i když ho nenávidí,
co by si kdo dělal z lidí?

Stojím na nádvoří Kaer Morhenu se stejnou otázkou jako 
všichni. Všichni, kdo jsou dnes tady, jejichž matky přislíbily 
zaklínačům své děti. Proč? Proč jsi mě sem poslala? Je to 
jen řečnická otázka, všichni víme, proč jsme tady a co se 
od nás očekává.
Přichází jeden ze starších zaklínačů. Poznám ho podle jizev 
na tváři a znaku ve tvaru vlčí hlavy na hrudi. Říká něco, čemu 
rozumím, ale nechci rozumět. „Nyní jste ve světě zaklínačů. 
Ve světě příšer, nestvůr a démonů. Čeká vás boj. Nejen s ne
stvůrami, ale i s vámi samými. Bojujte a nevzdávejte se. Jen 
někteří z vás přežijí Zkoušku trav a Cestu meče. Jen někteří 
z vás se stanou zaklínači.“ Po poslední větě mi přejede mráz 
po zádech. „A proto se běžte posilnit před ohňovým rituá
lem.“ Hladově se vrhnu do jídelny. Tam na nás čeká vskutku 
vynikající večeře. Při jídle se alespoň trochu rozptýlím, když 
však vzpomenu na zaklínačova slova, přejde mě hlad. Odstr
čím talíř s nedojedenou porcí a rozběhnu se do svého pokoje. 
Cestou mě odchytí zaklínačka s tmavými vlasy: „Běž k ohni,“ 
nařizuje mi. Netuším proč, ale poslechnu ji.
Přicházím mezi posledními. Zatímco jsem se proplétala 
chodbami hradu, ostatní už dojedli a nyní hledí do plame
nů ve strachu i v očekávání, co bude dál. „Nyní, jak jsem už 
řekl, přijde ohňový rituál.“ Zaklínač, který nás před několika 
hodinami přivítal, se připlíží k ohni tiše jako stín. „Vydáte se 
do lesa, kde najdete barvu svého klanu podle svého jména. 
U každé svíčky je jméno a pásek v barvě klanu. Až najdete 
své jméno, vezměte vše i s vaší svíčkou a vraťte se zpět. Zde 
se pak připojíte k jednomu z klanů.“
Každou svíčku obejdu nejméně dvakrát, než konečně spat
řím své jméno na růžovém papírku. Klan růžových? Trochu 
zklamaně (růžová nikdy nepatřila mezi mé oblíbené barvy) 
zvednu pásek i svíčku a vydám se zpátky. Ztemnělé nádvoří 
osvětlují čtyři louče. Matně si vzpomínám, že jsou čtyři klany, 
a tak se vydám k první z nich. Už po několika krocích vidím 
modrý pásek na  jejich varkočích. Klan modrých. Pokraču
ju k další louči. Vidím dívku se zeleným páskem, která mě 
předběhne. Se sebevědomým výrazem ukáže pásek na svém 
předloktí, stejný jako mají všichni ostatní z klanu. Klan zele
ných. Jdu tedy dál k třetí louči a cestou uvazuju pásek kolem 
zápěstí. Konečně! Vidím růžový pásek zapletený do copu 
mladé zaklínačky, obmotaný kolem ruky tmavovlasého za
klínače. Vůdci našeho klanu. Klanu salamandra.

Bystrost, hbitost, to je moje.
Hned se pustím do souboje.
Rychle, až se tají dech,
tasím meče na zádech.

Zachráním tě, když tě spatřím.
Nevíš ale, co mi patří!
Neděkuj mi, nemáš zač.
Já jsem totiž zaklínač!
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Kálefův tábor 
pro mladší
Pokud jste se v  období letošních let
ních prázdnin z jakéhokoli důvodu na
cházeli v prostoru mezi obcemi Křídla 
a Olešná a viděli jste zde děti špinavé 
od bláta až po uši hrající si u potoka, 
indiánská teepee, stožár, na kterém 
vlála vlajka s  muži nesoucími vinný 
hrozen, a spoustu dalších atypických 
věcí, vězte, že hladina alkoholu ve vaší 
krvi nemusela být ani příliš vysoká. 
Konal se zde totiž Letní stanový tábor 
bratra Kálefa, běh pro mladší. Letoš
ním tématem byla výprava do starově
ku. Setkali jsme se s antickými bohy, 
postavili si svoje vlastní město, nau
čili se spoustu užitečných dovedností, 
poměřili síly v antických olympijských 
hrách, pobavili se s kamarády i  s ve
doucími, vydali jsme se také na drsnou 
deštivou robinsonádu se spaním pod 
širákem, pobili řecké příšery, postavili 
div světa a spoustu dalších zábavných 
věcí. Na pořadu dne byly samozřejmě 
i bohoslužby, zpívání u táboráku a vy
nikající jídlo. Všichni jsme si tábor moc 
užili a těšíme se na příští rok.

Šimon Mareček

Odcházím do pokoje a stejně jako všichni se ukládám k spán
ku. Poprvé v životě mám pocit, že někam skutečně patřím.

Začínám se sžívat s denním režimem. Po budíčku, který je 
cca v 8.30, následuje rozcvička, pak nástup a snídaně. A pak 
to začne, náš zaklínačský výcvik. Vyrábíme si vlastní meče 
a přichází boj, nejen s nestvůrami, ale i s našimi protivníky 
z ostatních klanů. Učíme se spolupracovat se skupinou, ale 
i přežívat jako jednotlivci. Survival, který jsem si sama pro 
sebe nazvala (a překvapivě se to chytilo) „Kdo přežije Kálef“ 
(KPK), má mnoho podob. Od jedení nechutností, přes hodi
nový běh a držení se na stromě, až po zápasy v bahně a sprint 
potokem. Zkrátka, každý survival je jinak náročný, to platí 
všeobecně pro výcvik. Všechno, co prožíváme a děláme, je 
svým způsobem náročné i zábavné (ať už jde o robinzoná
du, Vikingy, kančáky, medvěďáky, plíženou, přepad či nosít
ka☺) Stačí jen vytrvat, přežít to míň příjemné a užít si tu 
nádhernou chvíli, kdy ucítím na hrudi chlad svého amuletu. 
Kdy uslyším slova: „Od dnešního dne jsi zaklínač.“

…

Do  Světa zaklínačů jsem se úplně ponořila. Možná, že 
nádvoří Kaer Morheru je jen táborovou loukou, můj pokoj 

týpkem a mladí zaklínači, kteří se mnou nastoupili, jen parta 
bláznivých teenagerů, jako ostatně i  já. Vlastně ne možná, 
je to tak.
Jsem v Křídlech na táboře Bratra Kálefa a ač to z úvodu není 
moc jasné, neprovozujeme tu žádnou magii ani šamanské 
praktiky. Celý tábor je naopak veden v křesťanském duchu. 
V neděli máme „kostel“, každý den společné ztišení. Jedny 
bohoslužby jsme dokonce měli večer, za svitu svíček, což byl 
suprový zážitek. Ale každý tábor má svůj styl – podle něho 
pak vypadají hry, soutěže, oblečení, rekvizity, …, no a tenhle 
jel zrovna „fantasy“.
Takže pro někoho to byl třeba jen další tábor, ale pro mne 
znamená část života, kterou jsem strávila v magickém světě, 
jak jsem si vždy přála. Ve světě, kde mohu být sama sebou –
kde fantazie ožívá.
A i když už jsem zase zpátky v „tvrdé realitě“, vím, že Kálef 
2015 nikdy nezapomenu.
Díky za tenhle tábor! Díky všem, kteří ho připravili, i těm, 
kteří ho jako spoluučedníci a spoluklanovníci sdíleli se mnou. 
Přála bych si, jestli za pár let budu mít možnost pomáhat 
s přípravou dalšího tábora, aby jeho účastníci odjížděli s hla
vou plnou smutku, že už to končí, ale srdcem plným nádher
ných vzpomínek a zážitků, jako letos já. Ještě jednou díky!

Danny Šimková
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LeSeM – Letní setkání mládeže
LeSeM je setkání evangelic
ké mládeže, které se obvykle 

koná na konci letních prázdnin. Je v evan
gelickém středisku Blažkov. Trvá týden, ale všichni 

účastníci by tam nejraději zůstali i déle. Program chystá asi 
7 vedoucích. Hlavním vedoucím byl tento rok Ladislav Chladil 
a Miki Erdinger. Je to skvělá akce na odreagování, poznání 
nových lidí, prohloubení stávajících vztahů, vyzkoušení si 
netradičních věcí a zajímavých her a v neposlední řadě se zde 
můžete s ostatními zamyslet nad různými (nejen) biblický
mi tématy. Tento ročník byl na téma Pod Tlakem – Autorit, 
Náboženství, Image, Zodpovědnosti a Slabosti. Každý den 
dopoledne se zamýšlíme nad daným tématem, pak se na
obědváme a po volnu je připravená odpolední hra, ta většinou 

trvá do svačiny, po ní je na výběr z několika dílen a po večeři 
nějaká hra či film. Nechybí zde ani sporty, nejčastěji se hraje 
volejbal, ale zahrajeme si i frisbee či fotbal.
Já jsem byl letos na LeSeM podruhé a vůbec jsem nelitoval. Je 
to akce, kterou si rozhodně užijete a budete se těšit na další 
ročníky. Je tu super parta, které spolu funguje nejen na LeSeM. 
Potkáváme se na školkách či si chystáme sami nějaké akce. Ale 
i nováčkům se zde líbí. Rád vzpomínám na moje první LeSeM, 
kde jsme se všichni rychle spřátelili, všichni nás nové přijali 
rychle mezi sebe.
LeSeM je opravdu úžasná akce, kam se vždy všichni celý rok 
těšíme, kde je spoustu srandy a přátel a kde se také dozvíme 
o naší víře a můžeme ji prohlubovat. ☺

Štěpán Pikna (Brno – Blahoslavův dům)

Svět a co já s ním?
Otázka, kterou si kladli členové SOMu tak dlouho, že ji vetkli do názvu 
podzimních seniorátních dnů. Téma, které bylo blízké i Seniorátnímu 
setkání všech generací, se kterým jsou naše podzimní seniorátky mládeže 
již několik let spojeny. Horní Krupá tedy nepřivítala v polovině září jen 
téměř dvě stovky evangelíků všech generací, ale i dvacítku mládeže.
Hostem nám byl Jan Škrob, student fakulty humanitních studií, šéfredak
tor časopisu Protestant a aktivista. Jeho přemítání nad tím, zda má cenu 
být jako křesťan aktivistou, v jakém směru, co to aktivismus je a jaké má 
pozitivní a negativní stránky, umožnilo mládežníkům nahlédnout na sebe 
sama jako na křesťana uprostřed davu. Na to, jak moc nám křesťanům 
má nebo nemá být jedno, co se kolem nás děje.
Novým prvkem se stala celovečerní hra „na vraha“. Každý z nás měl ně
jakou roli, kterou hrál, postavu, do které se stylizoval a během divadla 
se stala vražda. Vyšetřovatelé jsme byli všichni a snažili jsme se vypátrat 
vraha a jeho motivy, proč vraždil na konferenci různých náboženství. A pak 
už jen tradiční půlnoční polívka, pizza v troubě na dřevo, exkurze do všech 
zákoutí ekologického programu tamního spolku, výroba sádrových masek 
a spousta hraní s kytarou a byly z toho krásné seniorátní dny.
Snad jediným paradoxem bylo, že nejvíce zastoupeným sborem, co do po
čtu účastníků, byl Praha – Střešovice ☺. 
Tak snad na zimních SKidnech v Daňkovicích 22.–24. ledna 2016 budou 
v převaze naše horácké sbory☺.

Miki Erdinger



Adventní a vánoční pozvánky
Sázava
Čtvrtou adventní neděli, tj. 20. 12. v 10.00 tradičně chystáme v Sázavě 
dětskou vánoční hru, letos Vánoční blues od Michala Kitty. Zapojí se 
asi 20 dětských herců.

Nové Město na Moravě
Odpoledne 29. 11. zveme děti na adventní jarmark, na kterém bude 
mj. i „dětská tržnice“. Tam mohou prodávat svoje výrobky (přání, 
svícny, vánoční ozdoby, cukroví, sušené plody, palačinky, džusy, …). 
Polovina výdělku jde na adopci na dálku a polovina dětem zůstane. Při 
jarmarku proběhnou i dvě sbírky, na kterých se děti také do určité míry 
podílejí – Krabice od bot a Hračka do krosny – více je na samostatných 
pozvánkách.
V neděli 13. 12. pořádáme od 17 hodin adventní benefiční koncert, 
který bude letos zajímavý i pro dětské návštěvníky – vystoupí na něm 
hudební uskupení s příznačným názvem Příliš mnoho saxofonů.
Na Štědrý den od 15.30 budeme hrát vánoční hru Vánoce na pumpě 
(po několikerých úpravách), jejíž součástí bude i stínové divadlo.

Třebíč
Na hru zveme! A to 20. 12. v kostele v Třebíči a 24. 12. 
v Myslibořicích – autobus od fary jede ve 12.30 – je to výborný způsob, 
jak zabavit děti před Štědrým večerem – tatínci je obvykle doprovázejí 
a maminky mají doma klid  . A zámek v zimě, zvlášť když nasněží, je 
velmi romantický!
Téma divadla, které již tradičně píše náš dvorní autor Petr Maláč, 
je – jak jinak – uPrchlíci. Už je vybraná i hudba, ale neprozradím, jen 
napovím, že je ze slavné opery… Kulisy se budou vyrábět o víkendu 
ve Smrku u Maláčových – nejspíš už koncem listopadu.
Zveme i na oblíbené Prozpěvování v sobotu 12. 12. v Myslibořicích 
v 15 hodin a pak v neděli 13. 12. od 16 hodin v Třebíči v kostele – 
přijeďte si zazpívat s populární kapelou Josefa Zajíce a spol.

Telč
Bohoslužby s vánočním pásmem máme letos v Telči v neděli 20. 12. 
v kostele sv. Ducha v obvyklou dobu od 8.30. V rámci bohoslužeb je 
možno uslyšet z úst dětí básničky, případně písně, tentokrát obohatí 
program i dětské vánoční pásmo (biblická pantomima na motivy 
příchodu mudrců do Betléma).

Moraveč
Tradičně chystáme dvě adventní události s dětmi: benefiční koncert 
29. 11. po bohoslužbách, kdy děti zahrají na různé nástroje, některé 
připravují i drobné scénky. Větší divadelní hru chystáme na bohoslužby 
13. 12. Chceme zopakovat způsob, který nám udělal radost loni: děti 
nemají žádné předem dané texty, ale na zkouškách improvizací podle 
naznačené dějové struktury samy naplní své role. I při veřejném prove-
dení je pak prostor pro různá překvapení.

Daňkovice
Letos u nás v Daňkovicích hrajeme s dětmi, mládeží a také s dospělými 
hru Oslava narozenin od Zdeňka Šorma. Hra proběhne 24. 12. od 9.30 
v Daňkovicích a od 11.00 v Borovnici.

Jihlava
Vánoční hru chystáme do Střížova v neděli 20. 12. ve 14 hodin a mělo 
by to být tentokrát krimi (podle hry Michala Kitty).

Pelhřimov
Vánoční hru chystáme i letos, ale teprve ji vybíráme. Děti ji sehrají opět 
na Štědrý den od 9 hodin v jídelně pelhřimovské hotelové školy.
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Dìtská tržnice, dobroty k jídlu i pití
Káva, èaj a další „fair-trade“

Rukodìlné výrobky, stánky neziskových organizací,
Krabice od bot, Hraèka do krosny - sbírky pro dìti v nouzi

Nedele 29.11.
14.00 - 17.00

presbyterna a park 
evangelického kostela

VÝTÌŽEK PODPOØÍ PROJEKT ADOPCE NA DÁLKU
A ÈINNOST ZÚÈASTNÌNÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ.
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