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Milí přátelé,

redakce Brány vás vítá po prázdninách.

Dětem přeje, aby se uklidnily po všech letních aktivitách
a v klidu vpluly do procesu vzdělávání;

dospělým přeje, aby jim trochu toho letního sluníčka
vydrželo i do nastávajících podzimích měsíců; 

 těm, kdo vstoupili ve stav manželský,
Marie Zvánovcová a Petr Kulhavý     –   30.6.2007
Pavla  Čujanová  a Martin  Cohen     –   14.7.2007
aby byli stále tak štastní, jako ve svůj svatební den;
a všem nám, abychom  zpívali k Boží chvále tak radostně,
jako naši zpěváci při svatebním obřadu.

     
SBOROVÁ  DOVOLENÁ  2007

 Letošní sborové dovolené se zúčastnilo 43 dospělých a 13 dětí. Většina účastníků byla ubytována v klášteře, část v nedalekém penzionu. Potkávali  jsme se nejen při  snídani a večeři, ale i na ranních a večerních programech, které sice nebyly povinné,  ale tak zajímavé, že si je málokdo nechal ujít. Užitek z večerních besed měli i  stálí obyvatelé kláštera, kteří využili příležitosti slyšet přednášku Dr. Křivohlavého přímo v místě svého působiště. My jsme naopak uvítali možnost  dozvědět se něco víc o životě v klášteře i o nám vzdálené mariánské zbožnosti. Beseda s místním farářem byla sice ukončena v půl desáté, ale pro skupinku zájemců se protáhla až dlouho do noci.  Se zájmem jsme si poslechli i Egona Ćierného, Rut Nývltovou, Klárku Maznou, Lídu Holou  i faráře Jaroslava Pechara, jehož úvahu o nebezpečí počítačů uvádíme v plném znění. Letos jsme měli večerní program obohacený i dvěma minikoncerty pro zobcové flétny, v podání Tomáše Bedrníka a Michala Mazného.
Ranní pobožnosti připravili Jiří Holý, Věra Jelínková a Michal Mazný, program pro děti Miriam Žilková a Kamil Skuhra.
Při nedělních bohoslužbách po návratu do Prahy dostaly kytici s poděkováním hlavní organizátorky letošní sborové dovolené: Zdena Kučerová a Rut Nývltová.
RČ

Poděkování 
        Když mi loni oznámila moje přítelkyně Zdena Kučerová, že se uskuteční vaše sborová dovolená v Nových Hradech a nabídla mně účast, ráda jsem nabídku přijala. Jednak proto, že jsem tuto končinu naší  země neznala  - nanejvýš z televizní reklamy na Dobrou vodu. Druhý důvod byl, že znám  některé sestry a bratry vašeho sboru a těšila jsem se, že se s nimi zase uvidím. Toto mé očekávání se splnilo a co ještě víc, poznala jsem, a snad to nebude znít příliš domýšlivě, když si myslím, že  jsem se sblížila i s dalšími.  Naše "parta" v penzionu pana Hummera neměla chybu. Díky řidičce  Jarce Pecharové jsme se podívali i do Rakouska - jednou na dožínky, a podruhé do krásného městečka Weitra, kde jsme kromě jiného obdivovali výrobu nitěných knoflíků všech barev a velikostí. 
    Jsem ráda, že jsem poznala další velice milé sestry a bratry, ať to bylo na výletech do krásného okolí, při konsumování stravy v jídelně, nebo při náhodných rozhovorech.
        A samozřejmě večerní programy, ty byly velice obohacující. Ať to byly přednášky členů vašeho sboru, nebo i setkání s katolickými bratřími.
Mám o čem přemýšlet.
        Za vše vám upřímně děkuji, bylo mně s vámi dobře.

                                                        Helena  Richterová z Liberce
Křesťan a počítač

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo 
bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. (1.Tes 5,23)

vzal jsem si tato slova jako základ pro přemýšlení o práci na počítači. Prvotním cílem, ke kterému apoštol ukazuje, je posvěcení. Do „dnešnějšího“ jazyka převedeno: je tu řeč o oddělenosti pro Boha. Je li něco svatého, je to vyděleno z běžného užívání, je to odděleno pro Boha. A to je i celoživotní úkol každého člověka, zapojit se svým dílem do tohoto vydělení se ze světa, který od Boha odpadl a v moci a síle Ducha svatého se k Bohu vracet. A to, co nás bude v následujících minutách zajímat, je nakolik nám v této cestě k Bohu může počítač pomoci či naopak uškodit.
Apoštol zdůrazňuje, že jde o to „cele posvětit“, že jde o celého člověka a vidí v lidském bytí tři složky – duchovní, duševní a tělesnou. Nebudu v tuto chvíli řešit, nakolik jsou tyto složky oddělitelné, tedy nakolik nám Ducha dává a odnímá Bůh, nakolik je duše nesmrtelná – na to si pozvěte někoho jiného. Já budu tyto tři složky využívat a komentovat jako tři projevy lidské existence:
-	duchovní složka, tedy oblast náboženská, oblast vztahu k Bohu, oblast, která se týká naší spásy; 
-	duševní složka, tedy oblast psychická – zde bude řeč o závislostech, zvycích, vyrovnanosti, pohodě, také o sociální oblasti, tedy o vztazích s druhými lidmi atd.;
-	tělesná složka – zde bude řeč o zdraví.
A to vše pak v souvislosti s tím, jak tuto složku lidské existence může či nemůže ovlivňovat práce na počítači. Pozitiva jsou obecně známá – rychlost a přesnost počítače v oblasti zpracování dat (kartotéka, biblický software), komunikace (e-mail, ICQ, chat…), dokonalost simulace reality v případě her a tím i atraktivnost např. výukových programů – to jsou věci běžně využívané. Proto se zaměřím na negativa, na možná rizika, která se v práci s počítačem mohou skrývat.

Duchovní složka.
Na prvním místě je nutno říct, že spásu si nemůžeme nijak zasloužit a ani nejsme jejími garanty. Spásu nám dává Bůh, dává nám ji zdarma ze svého neskonalého milosrdenství a pro zásluhy Ježíše Krista. Vzhledem k tomu, že …víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha … a že ve všech nebezpečích slavně vítězíme ne lidskou silou, ale mocí toho, který si nás zamiloval (Řím 8,28.37), nevidím důvod, proč by měla práce na počítači ohrozit naši spásu jinak, než cokoliv jiného v tomto světě. Počítač je jen nástroj, který může pomáhat či ubližovat a vzhledem k tomu, že to je velmi propracovaný nástroj, tak může buď hodně pomáhat a nebo také hodně ublížit. Klackem nenaděláte moc dobra, ale ani taky moc zla. Nožem naděláte dobra víc, ale také můžete nadělat víc zla. Počítač může přinést ohromnou pomoc do lidských starostí, ale v případě zneužití také hodně uškodit.
Otázka, kterou si v této souvislosti musíme položit, zní: může nás vůbec něco připravit o spásu? A teprve tehdy, když na tuto otázku odpovíme: „Ano, může!“, pak má smysl ptát se dál, jestli to může být počítač. Nu – podle mého názoru odpověď zní: „Ne, o naši spásu nás nikdo a nic připravit nemůže!“ Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy (1Tim 2,3-4) a nenapadá mne nic, co by mohlo mít při posledním soudu větší váhu, než Boží vůle, řečeno s Lutherem – ukažte mi ten nejhroznější možný hřích, já ho udělám, aby ďábel pukl vzteky, až mi ho Bůh odpustí.
Jsou lidé, kteří se s tímto názorem neztotožňují. Argumentují především svobodnou lidskou vůlí a přijímají obraz pekla, jakožto místa, kam po posledním soudu půjdou lidé, aby byli trestáni za to, co v životě dělali či nedělali. A kdesi mezi tím jsou lidé, kteří tvrdí, že člověk může Boha do poslední chvíle odmítat a hájí obraz pekla jako místa, kam odcházejí lidé, kteří i při posledním soudu řeknou, že s Bohem nechtějí mít nic společného a Bůh jejich svobodnou vůli i v tomto okamžiku respektuje. 
Neosobuji si patent na jediný správný výklad Bible a v této otázce už vůbec ne a proto tyto (byť mně cizí) alternativy připustím jako jeden z možných výkladů a směrů pro naše uvažování. Jestliže tedy mohu přijít o spásu buď jako trest a nebo dobrovolně – jako důsledek svobodného rozhodnutí, ve kterém odmítnu Boha, zamysleme se nad tím, jestli je v těchto dvou možnostech počítač něčím specifický. Nemyslím si to. Nemyslím si, že by počítač uváděl do nějakých zvláštních a jinde neexistujících pokušení.
Na druhou stranu si nemá smysl zakrývat, že ta klasická stará pokušení může určitým způsobem modifikovat či dokonce umocnit. Zákeřnost těchto hříchů se může skrývat v tom, že si člověk ani neuvědomí, že se hříchu dopouští. Po vzoru starých zpovědních zrcadel si projděme Desatero a uvidíme:
V jednoho Boha věřiti budeš – tady myslím nic specifického počítač nepřináší. Dá se mu přinášet oběť v podobě času, peněz a energie právě tak, jako nakupování, automobilu či fotbalu. Co si myslím, že je specifičtější, je „zbožštění internetu co do vševědoucnosti“. Znovu a znovu se setkávám s představou, že informace získané z internetu jsou neomylné. Navíc se dá přes něj setkat s nejrůznějšími sektami a s prezentací názorů s vírou naprosto neslučitelnými.
Nezobrazíš si Boha – zde snad už vůbec nic nehrozí, zvláště proto, že toto přikázání do našeho života nijak výrazně nezasahuje.
Nevezmeš jména Božího nadarmo – taktéž mne nic nenapadá.
Pomni, abys den sváteční světil – práce na počítači je stejná, jako jakákoliv jiná práce, tedy opět nic specifického.
Cti otce svého i matku svou – zanedbávám-li úctu k rodičům kvůli diskotéce či kvůli počítači, to vyjde hádám nastejno.
Nezabiješ – v Ježíšově dotažení k nenávisti dává počítač možnost vylévat si svoji zlobu na druhých formou anonymních e-mailů a SMS z webu, ale opět je to jen jiná podoba „klasických hříchů“. Zapamatujme si ale tu anonymitu! Ta bude stát v pozadí mnoha dalšího a řekl bych, že nebezpečnějšího.
Nesesmilníš – pornografie na webu je strašlivá spousta, ale neliší se od pornografie tištěné. To co jsem již zmiňoval je „umocnění možností“ – právě anonymita uživatele umožňuje totiž velmi snadnou dosažitelnost. Za zmínku rozhodně stojí možnost anonymní komunikace. Člověk může navazovat známosti a vztahy a měl by pamatovat na to, že manželskou věrnost je možno narušit už touto formou. A o to zákeřněji – vždyť toho druhého znám jen podle přezdívky (NICKu), tak přeci o nic nejde…
Nepokradeš – tady je potřeba mít na mysli především přepalování CD, stahování MP3 a vůbec porušování licenčních práv. Nic z toho není něco, co bychom neznali i z jiných oblastí, než je oblast počítačů, ale vím, že velké množství uživatelů počítače si ani neuvědomuje, že nějaká práva porušují. Pokud by vás toto téma zaujalo, můžeme se k němu vrátit podrobněji (pojmy typu freeware, OSA apod.)
Nevydáš křivé svědectví – již jsem to zmiňoval u přikázání „nezabiješ“ – počítač umožňuje v běžném provozu neodhalitelnou anonymitu a tak lži, pomluvy, vydávání se za někoho jiného atp. patří k častým prohřeškům účastníků internetových diskusí.
Nebudeš toužit po ničem, co patří tvému bližnímu – počítač a jeho vybavení může být snadno předmětem nějaké takové touhy, taková závist je případ zvláště u dětí a mládeže. A nejen je sama o sobě hříchem, ale může rozbíjet vztahy a vést ke krádežím.
Sumář duchovních rizik práce na počítači: počítač nepřináší žádná specificky počítačová nebezpečí. U hříchů, které už z dějin církve známe, umožnil některé z nich páchat snadněji, asi tak, jako automobily umožňují prchat zločincům rychleji, než když museli před spravedlností unikat pěšky. Není to důvod k zákazu automobilů či počítačů, ale k připomínce, že naše jedinečnost před Bohem se nedá skrýt za nějaký NICK, že za své jednání jsme v každém okamžiku zodpovědni a proto se z něj také budeme Bohu zodpovídat. A že je proto nutné svoje jednání reflektovat, zamýšlet se nad tím, co děláme a co neděláme.

Duševní složka
Zde bude řeč o naší psychice a také o sociální oblasti, kde vidím jedno z největších ohrožení, které v sobě počítač skrývá. 
Počítače nevyvolávají závislost v pravém slova smyslu. Náruživé chování ve vztahu k počítačům a Internetu se však může závislosti v mnohém podobat (silná touha nebo pocit puzení pracovat s počítačem, potíže v sebeovládání, odvykací stav, tedy duševní obtíže, když člověk s počítačem pracovat nemůže, růst tolerance (zvyšování času stráveného u počítače), postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů a pokračování v užívání přes jasně škodlivé následky).
Návyková rizika se mohou týkat 
-	Internetu, např. diskusní skupiny (chat)
-	Počítačových her
-	Hazardních her na Internetu
-	„Závislosti na práci“ obecně
-	Pornografie v elektronické podobě
Co s tím – základ je reflexe. Uvědomit si duševní a sociální rizika i výhody uměřeného chování. Teprve v tu chvíli se s tím dá něco dělat! Je možné pracovat se sebemotivací k rozumnému chování ve vztahu k počítačům. Uvědomit si, kdy počítač je nástroj k práci a kdy už je to prostředek k úniku před realitou a před jinými životními povinnostmi. Mluvit o tom s druhými a hledat u nich pomoc.
Jako první pomoc, ale především jako prevence je prvním úkolem plánování práce na počítači a hledání takové činnosti, která je s počítačem neslučitelná – třeba sekání zahrady. Případně vymazání nebezpečných her z počítače. Člověk se musí naučit dělat si radost – ale bez počítače: hudba, četba, jídlo („čajíček“), příroda, spánek, kutilství… Anonymní alkoholici mají zásadu: „abstinuj dnes“: Tedy co neudělám dnes, k tomu už se zítra vůbec neodhodlám. Může pomoci udělat si časový snímek – kolik času věnuji počítači a kolik času něčemu jinému. Plánování odpočinku a věnování se rodině plánujte stejně, jako jakoukoliv jinou činnost.
Děti jsou návykovými problémy více ohroženy než dospělí. Důvodů je více:
-	Návykový problém se rozvíjí v dětství a dospívání rychleji.
-	Nedostatečný rozvoj sociálních dovedností a jednostranný životní styl má v dětství a dospívání vyšší rizika než později.
-	Velmi rizikový je pro děti prvek násilí v počítačových hrách.
-	Vyšší rizika s sebou nesou i výše zmiňovaná návyková rizika a na Internetu časté neobjektivní informace o drogách.
-	K tělesné stránce: pohybový systém dětí trpí nadměrným sezením více než v dospělosti.
Co s tím rodiče mohou a mají dělat. Na první místě je to citlivost na signály, které známe z protidrogové prevence, jako je náhlé zhoršení prospěchu a chování, únavnost, ztráta zájmů a ubývání kvalitních přátel atp. Rodiče si musí uvědomit, že žádný počítač nemůže nahradit laskavé, spolehlivé a předvídatelně se chovající rodiče a čas, který s dítětem tráví. To, čemu se říká „tvrdá láska“, znamená dávat najevo zájem a vřelost, ale také projevit obavy, upozornit na problémy a trvat na změně. Jestliže cítíte, že zájem vašeho dítěte o počítač přerůstá zdravou mez, pak je potřeba stanovit přiměřená pravidla týkající se práce s počítačem i dalších stránek života dítěte a trvat na jejich prosazování. I za tu cenu, že bude potřeba přestěhovat počítač z dětského pokoje na místo, kde na něj budete vidět. Za cenu, že si „zaneřádíte obývák“, se tím sníží riziko nevhodného používání počítače a budete mít lepší přehled o množství času, který takto dítě tráví. Je třeba rozvíjet také jiné zájmy dítěte a nabízet další způsoby trávení volného času. 
A v každém případě vědět, že nadměrný čas věnovaný počítači může být projevem nějakého jiného problému v komunikaci s lidmi. A to platí nejen pro děti! Pro případné duševní nebo jiné problémy dítěte je nutné vyhledat psychologickou nebo další odbornou pomoc a nenechat dítě před nimi utíkat k počítači.
Krátce, ale samostatně je potřeba zmínit i o problematice zaměstnanců, pro které může být surfování Internetem nebo „chat“ mnohem důležitější a zajímavější než práce, za kterou jsou placeni. Je v zájmu zaměstnavatele sledovat pokles produktivity, časté chyby, zhoršenou komunikaci s ostatními, skrývání toho, co běží na počítači, únavnost, podrážděnost a vyšší nemocnost a problémy přiměřeně řešit. Nejen proto, že zaměstnance platí, ale třeba i pro minimalizaci rizika úniku citlivých dat.
Samozřejmě je na místě rozhovor a případné doporučení vhodné pomoci, ale na místě může být například omezení přístupu na internet (to se dá řešit obecně – tím, že připojené počítače jsou umístěny na všeobecně viditelném místě) a nebo omezení služeb, které ten který zaměstnanec využívá (např. jen e-mail)

Tělesná složka
Na počítačích tráví lidé stále víc času, takže některá poškození jsou již statisticky měřitelná. Například rostou počty případů poškození karpálního tunelu, jaké známe např. u montérů a nebo šiček.
Některá rizika práce s počítači lze považovat za diskutabilní, např. vliv elektromagnetických polí kolem katodových monitorů nebo vliv dlouhého sezení před katodovými monitory na pokožku obličeje. Jiná rizika, kterým se chci věnovat, jsou zřejmá a prakticky mimo pochybnost. 
Oči
Některé příčiny problémů jsou jasné a snadno odstranitelné – třeba příliš malé písmo, nevhodná vzdálenost očí od monitoru. Jiné jsou méně známé, ale odstranitelné – pro práci na počítači se nehodí kontaktní čočky a je dobré používat klasické brýle. A pak jsou tu věci, se kterými nic nenaděláme – monitor není tak pohyblivý, jako kus papíru, nezabráníme odleskům monitoru, které oči zbytečně namáhají a některé oční vady se mohou projevit právě až po zvýšené zátěži.
Jak tyto problémy, když ne řešit, tak alespoň minimalizovat jejich negativní důsledky: 
-	Zavírat oči alespoň např. na tři vteřiny. Případně občas rychle zamrkat a pak nechat na chvíli oči zavřené.
-	Střídat ohnisko, krátce se dívat do dálky.
-	Kde je to možné, provádějte korekturu na papíře.
-	Vzdálenost očí od monitoru by u monitoru velikosti 15 palců neměla být kratší než délka natažené paže, u větších monitorů pochopitelně ještě větší.
-	Na monitoru ani v jeho okolí by neměl být prach. Elektricky nabité prachové částice mohou dráždit spojivky i pokožku. Z téhož důvodu by se v okolí katodových monitorů nemělo kouřit. 
Zápěstí
Zápěstí lze přirovnat ke skutečnému tunelu, kde se mezi kostí a vazem tísní cévy a nerv. Jestliže zanícené šlachy zduří, může být v tomto průchodu (v karpálním tunelu) těsno. Zvýšeným tlakem pak trpí především nerv. K příznakům patří brnění, snížená citlivost palce, ukazováku a vnitřní stany prostředníku, někdy bolest vystřelující až do ramene. Klesá svalová síla při stisku. Bolest se nemusí vůbec objevit nebo se objevuje až mnoho hodin po té, co práce s klávesnicí skončila. 
-	Nebezpečí lze zmenšit přestávkami v práci nebo střídáním různých druhů práce. Doporučuje se přestávky 10 až 20 minut každou hodinu nebo lépe 5 minut přestávky po 20 minutách nebo ještě lépe 30 sekund po 3 minutách. Procvičovat zápěstí pohyby nahoru a dolů a kroucením či tlakem dlaně na zeď nebo na druhou dlaň.
-	Nekouřit (nikotin stahuje cévy a zhoršuje prokrvení)
-	Používejte jen nezbytnou sílu. 
-	Neohýbejte zápěstí vzhůru a ani je nevychylujte do stran. Zadní část klávesnice nezdvíhejte, aby vás to nenutilo zdvíhat ruce a ohýbat zápěstí nahoru. (pro nácvik dlaha na horní část zápěstí). Záleží i na výšce židle.
-	Při práci se nepodepírejte o ruce. Podpírání se o ruce prakticky vyřazuje svaly nad místem, kde jste se podepřeli. To vede k přetěžování právě těch nejcitlivějších oblastí kolem zápěstí. Opíráním se o zápěstí v oblasti karpálního tunelu by se zhoršoval krevní oběh v této oblasti.
-	Mějte ruce v teple a nepracujte v průvanu. Existují i speciální rukavice, u nichž jsou volné prsty a které udržují tuto oblast v teple.
-	Trackball je z ergonomického hlediska šetrnější než práce s myší. Práci s myší může také do značné míry omezit používání klávesových zkratek.
Páteř, záda, sezení
Správně sedět je důležité z více důvodů. Předchází se tím únavě a bolestem, což zlepšuje soustředění. Zvyšuje se odolnost vůči stresu, předchází se tím nemocem pohybového systému, usnadňuje to dýchání. Dýchání člověka, který nedbale sedí, se často odehrává spíše v hrudní než v břišní oblasti a přetížené svaly v horní části hrudníku, které se upínají na krční páteř, mohou působit bolesti. Dobré držení těla při sezení také zlepšuje krevní oběh v rukou a tak snižuje riziko problémů se zápěstími.
Pro sezení platí pravidlo pravých úhlů. Nohy jsou naplocho na zemi, holeně jsou k nim v pravém úhlu, v pravém úhlu k nim jsou i stehna. Přibližně kolmo ke stehnům je trup, paže visí kolmo podél těla a předloktí jsou kolmo k pažím. 
Ramena uvolněte a nezdvíhejte je. Lokty jsou volně pohyblivé a zápěstí v prodloužení předloktí (ne zdvižená!). Okraj sedací plochy nesmí tlačit na zadní stranu kolena, aby neomezoval oběh krve. Bradu zasuňte trochu dozadu, aby se nekulatila záda a nestlačovaly cévy a nervy. Máte-li problémy s krční páteří, kupte si ve zdravotnických potřebách límec z molitanu nebo jiného vhodného materiálu. Chrání krční páteř před průvanem a mírným tlakem brání aby člověk nedržel krk dlouho v nevhodné poloze. Každých dvacet minut se zdvihněte a trochu se protáhněte dozadu. Horní oblast bederní páteře a dolní hrudní páteř můžete podepřít např. tvrdším polštářem nebo nastavením opěradla židle. Dobrý sed usnadní to, že máte monitor ve správné výši – tedy jeho horní okraj je přibližně ve výši očí nebo trochu pod ní. Jestliže opisujete nějaký text, používejte stojánek umístěný vedle monitoru, který bude držet předlohu více méně kolmo. Cvičení nahradí spoustu léků, ale žádný lék nenahradí cvičení. Často se během dne sami sebe ptejte jestli se cítíte pohodlně a zda se vám sedí dobře.
Hlava
Práce na počítači může mít vliv i na bolesti hlavy způsobené napětím šíjových svalů, přetěžováním očí, psychickými faktory (stres), přetěžováním očí. Rady jsou podobné jako u problému se zády: správně sedět, dělat v práci přestávky, nepřetěžovat oči a oční vady korigovat brýlemi.
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KONFERENCE   IEF

Poslední červencový týden se v Písku konala konference IEF ( Mezinárodního ekumenického společenství),  jejíž program se zaměřil na cestu, kterou toto seskupení během své čtyřicetileté existence ušlo. Mezi 240 účastníky bylo i několik členů našeho sboru, někteří se podíleli na organizaci tohoto setkání, někteří přijeli jako hosté jen na jeden den. 
Program se konal v novém sborovém domě společenství ELIM. Hodně a dobře se zpívalo, diskutovalo,  každý den se konaly bohoslužby některé ze zúčastněných církví.
Středa byla věnována obnově křtu a křtům. V rámci této slavnosti byla pokřtěna  i 
Eliška Sýkorová.



Z liturgie křestní obnovy:

Bože, v našem křtu jsi nám dal účast na životě a smrti, na vzkříšení Ježíše Krista.
Vyznáváme ti, že jsme často nežili podle obrazu nového člověka.
Vyznáváme ti, že jsme se příliš málo snažili o uskutečnění tvé vůle.
Proto k tobě voláme: Kyrie eleison
 

Bože, naším křtem jsi nás  zapojil do světového těla  Kristova,
abychom celému světu dosvědčovali tvou uzdravující a usmiřující lásku.
Vyznáváme ti, že jsme příliš těžkopádní při překonávání rozdělení mezi církvemi a při zviditelňování našeho darovaného společenství.
Proto k tobě voláme: Kyrie eleison

Bože, smiluj se nad námi – odpusť nám naši vinu pro Ježíše Krista a veď nás svým svatým Duchem k novému, věčnému životu.
Proto k tobě voláme: Kyrie eleison
 
Duchu stvořiteli – ty jsi se na počátku vznášel nad vodami; při křtu Ježíšově jsi sestoupil  v podobě holubice; o Letnicích jsi byl vylit za bouře a ohně.
Přijď k nám a otevři naše srdce a smysly pro tvé životodárné slovo, které dosvědčuje smlouvu křtu, abychom slyšeli a byli obnoveni  tvou mocí.  Amen.

INFORMACE

„Náš“  nepálský student
 VANLATHANGA CHETTRI
mohl  díky naší finanční pomoci začít studovat na Presbyterian Theological Seminary. I v dalších dvou letech  bude potřebovat naši podporu.
Narodil se 6. října 1982. Pochází z křesťanské rodiny, je nepálské národnosti. Pomáhá své církvi v Darjeelingu v severní Indii, kde žije mnoho Nepálců.

Můžete mu psát na adresu:Vanlathanga Chettri, c/o Mrs E. Tamang,
                                            Thani Gaon, P.O. Rajpur
                                            Dehradun 248009,  Uttranchal, India
-------------

Ještě jednou ze svatby Marie a Petra (k obrázku na titulní straně):
tolik svatebčanů se nechalo vyfotografovat, když už ostatní odešli


