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Chceme s Kristem zvítězit!
■ Kristus nám pomáhá zvítězit nad zlem. Neodstranil zlo 

ze světa, ale ovládá ho. 
 Nic nemůže Ježíši zabránit v záchraně těch, kteří mu dů-

věřují.
■ Kristus nám pomáhá zvítězit nad strachem: Také letos se 

nám nevyhnou starosti, spojené s naší budoucností. 
Možná nás při našem rozhodování strach svazuje tak, že 
jsme jako ochrnutí. Ale Ježíš Kristus je tady, aby nás 
vedl.

■ Kristus nám pomáhá, abychom zvítězili sami nad sebou:
 abychom zvítězili 
 – nad pýchou, která nám brání v tom, abychom přijali  

 Boží pomoc,
 – nad předsudky, které nám brání v lásce k bližnímu,
 – nad nutkáním sdělit svůj názor bez ohledu na pokoj.

A jak můžu s Kristem zvítězit? 
■ tím, že věřím v Ježíšovu pravdu,
■ tím, že žiji podle jeho vzoru,
■ tím, že stojím stále při něm a 
■ tím, že hledám jednotu ve společenství. 

To je jen několik myšlenek, které se týkají našeho motta pro 
tento nový rok. Máme celý rok čas na to, abychom motto 
pro tento rok dále prohlubovali – celý rok na to, abychom 
udělali další velký krok směrem k našemu cíli.

Udělejme z roku 2016 rok vítězství s Kristem!

Váš Jean-Luc Schneider

Milí bratři a milé sestry ve víře,

do nového roku vám přeji z celého srdce Boží požehnání:

■ abyste vnímali Boží blízkost a také to, že je Bůh s vámi, 
že vás všude doprovází,

■ abyste cítili jeho velkou lásku, která pomáhá překonávat 
překážky,

■ abyste prožívali po celý rok jeho milost.

Příchod nového roku je pro nás příležitostí, abychom se za-
stavili a zeptali se sami sebe: „Jak daleko jsem se dostal na 
cestě ke svému cíli?“
Na to existuje jednoduché měřítko: představte si, že přichá-
zíte k nějakému domu. Na začátku se zdá, že váš cíl - ten 
dům - je malý, z dálky ho zakryjete jedním prstem. Ale čím 
více se ke svému cíli blížíte, tím více je větší a o to jasněji 
můžete vidět jeho obrysy. 
Naším cílem je být navěky u Pána. Přiblížili jsme se k němu 
v minulém roce? Stal se pro nás Ježíš větším než byl rok 
předtím? Dokážeme lépe poznat jeho podstatu? 
K tomu, abychom se dostali vpřed nám pomáhá stanovení 
dílčích cílů: „S láskou do díla“ – naše motto roku 2014 – to 
byla jedna taková etapa. 
Nebo „Radost v Kristu“ – naše deviza pro právě uplynulý 
rok – další ukazatel naší cesty. Teď uděláme další krok: Bůh 
nám prostřednictvím slova a svátostí dává sílu bojovat s 
tím, co nás od něj vzdaluje. Bůh nám dává sílu, abychom v 
tomto boji zvítězili.

Zvítězit s  
Kristem
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Bůh s námi uzavírá 
smlouvu

Milí bratři a sestry, tady na Novém Zélandu jsem poprvé. 
Slyšel jsem od oblastního apoštola a bratrů ve víře, že Nový 
Zéland je překrásná země. Ještě jsem sice z vaší země nic 
neviděl, ale věřím tomu, co mi bylo řečeno. Také jsem sly-
šel, že země má báječné církevní obce a bratry a sestry ve 
víře. I tomu věřím, ale teprve dnes to mohu vidět na vlastní 
oči a sám vnímat.

Včera jsme byli společně s dětmi a zažili jsme velkolepý 
den. Setkání žáků nedělní školy se konalo s mottem, které 
jsem viděl i tady napsané na zpěvnících: „Be about my 
Father‘s business“  („ … musím být tam, kde jde o věc mého 
Otce„). Jistě víte, že motto se vztahuje k Ježíšovým slovům, 
která pronesl jako dvanáctiletý, když ho rodiče hledali a na-
lezli v chrámu: „ Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevědě-

„Tuto smlouvu neuzavřel Hospodin  
jen s našimi otci, ale s námi všemi, 

kteří jsme tu dnes naživu.“

5. Mojžíš 5,3 
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900 účastníků bohoslužby se sešlo v Aucklandu; dalších 
1100 se připojilo v South Islandu v Austrálii, na ostrovech 
Fidži a v Papui-Nové Guineji.
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li, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ A to platí 
přirozeně i pro nás, nejen pro děti. Musíme být tam, kde jde 
o věc našeho Otce. Mohli bychom to vidět jako povinnost 
nebo nátlak, a to není právě příjemné: MUSÍM dělat to, co 
dělá Otec. Ale takhle to není myšleno, nemusíš chodit na 
bohoslužby, nemusíš se angažovat v Novoapoštolské církvi. 
Když to nebudeš dělat, 
tak něco zažiješ!

Pojďme se zamyslet nad 
tím, co to znamená: „…
kde jde o věc mého Otce“. 
Jinak se zeptám: Co je ta 
věc našeho Otce? Je na 
něm, aby ochránil lidstvo 
od zlého, před bezprávím 
a nakonec před smrtí. Na 
tom pracuje. Zajistí, že 
všichni budou mít mož-
nost setkat se s Kristem, uvěřit a tím dojít vykoupení. Na 
tom pracuje náš nebeský Otec a my máme tu obrovskou 
milost, možnost a zároveň úkol, podílet se na tom, spolu-
pracovat na této věci. Nám samotným se dostává požitku 
vykoupení a můžeme pomáhat, aby se vykoupení dostalo i 
ostatním. Pokud se na to díváme takhle, tak si myslím, že 
dnešní motto nebudeme chápat jako nátlak, ale budeme 
podle něj jednat, je to milost, pramen radosti a požehnání. 
Nejen naše děti, nýbrž my všichni, bratři a sestry, jsme vy-
zváni, abychom byli tam, kde jde o věc našeho Otce. 

Teď jsme slyšeli slovo, které bylo určené v dávných dobách 
lidu Izraele. Jedná se o smlouvu, kterou uzavřel Bůh se 
svým národem. Jen v krátkosti k tomuto příběhu: Bůh si 
vyvolil národ, národ Izrael. Jistě, že to nebyl největší, nejsil-
nější a nejznámější národ své doby. Neexistoval žádný při-
jatelný důvod, proč zvolit právě tento národ, ale Bůh ve své 

lásce a milosti přijal právě 
tento národ a právě s ním 
uzavřel smlouvu. Nejprve 
ho osvobodil z egyptské-
ho otroctví, z rukou fara-
ona a na hoře Choréb mu 
řekl: Vy jste mým majet-
kem před všemi národy. 
To byla první část smlou-
vy. Izraelity převedl přes 
Rudé moře a vysvobodil 
je z rukou Egypta. Dal 
jim slib a řekl o budouc-

nosti, kterou jim připravil. Měli přijít do země, kde teče 
mléko a med. Dal jim zákon spojený s příslibem, že jim 
bude požehnáno, pokud budou podle zákona jednat. To je 
v krátkosti obsah smlouvy, kterou uzavřel Bůh se svým li-
dem. Pokud budou smlouvu dodržovat, bude se jim dostá-
vat požehnání. 

To všechno, spása, průchod Rudým mořem, uzavření 
smlouvy, událost na hoře Choréb, proběhlo a generace, kte-
rá to zažila, zemřela. Za čtyřicet let z těch otců už nikdo 

Smlouvu neuzavřel  
Hospodin jen s našimi otci,  
ale s námi všemi, kteří jsme  

tu dnes naživu.

Děti vítají  
kmenového 

apoštola a jeho 
doprovod apoš-

tolů hudbou.
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nežil. Jen Mojžíš a těch několik málo, kteří zažili průchod 
Rudým mořem a byli svědky toho, jak samotný Bůh pro-
mlouval ke svému národu. Ti ostatní, kteří byli svědkem 
toho, jak mraky pokrývají oblohu, jak bylo slyšet hromy a 
vidět blesky a kteří uslyše-
li Boží hlas, už nežili. Ge-
nerace, ke které Mojžíš 
promlouval, znala tento 
příběh pouze z vyprávění 
otců. Víte, jak to vypadá, 
když se vypráví o minu-
losti. To si pak říkáme: 
„No jo, to je možná tro-
chu přehnané.“ Když člo-
věk něco sám nezažil, tak 
se ptá, jestli se ta událost opravdu tak stala nebo jestli to 
není trochu přikrášlené. 

Mojžíš ale řekl Izraelitům: Bylo to přesně tak, jak jste slyše-
li. Bůh vysušil vodu a provedl nás Rudým mořem, on sám k 
nám promlouval na hoře!

A pak ten příběh se zaslíbenou zemí. Lidé věděli, že to je ta 

zaslíbená země, ale byli si také vědomi toho, že budou mu-
set bojovat, aby se do té země dostali. Poušť už byla daleko 
za nimi, a tak přišli na myšlenku: Tady to taky není špatné. 
Dokážeme pochopit, že naši otcové na poušti snili o zaslí-

bené zemi, oni nic nemě-
li, jen hlad a žízeň, strá-
dali a toužili po domově. 
My už ale máme poušť za 
sebou, můžeme zůstat 
tady, tady by nám bylo 
taky dobře. Proč vůbec 
musíme bojovat o zaslí-
benou zem?

Mojžíš toto nebezpečí 
znal, a proto řekl: Tuto smlouvu neuzavřel Hospodin jen s 
našimi otci, ale s námi všemi, kteří jsme tu dnes naživu. 
Bůh vás chce zavést do země zaslíbené a to je věc, za kterou 
stojí bojovat!

Mojžíš si byl také vědom toho, že lid se dostane do kontak-
tu s jinými národy, kde platí jiné zákony. Izraelité uvidí: Oni 
můžou jíst vepřové maso, můžou dělat to nebo ono a vede 

Ježíš zemřel za tebe, vstal z 
mrtvých a znovu se pro tebe 

vrátí, pro tvoji spásu. 

Na bohoslužbě doplňuje kázání kmenového apoštola: Oblastní apoštol 
Noel E. Barnes (na fotce stojí u oltáře) stejně jako pomocníci kmenového 
apoštola David Devaraj a John Fendt. 
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Tolik ke Staré smlouvě. Teď přejdeme do časů Nové smlou-
vy. Nová smlouva – pokračování té Staré: Bůh poslal svého 
Syna, aby vykoupil svůj lid; aby ho vykoupil prostřednic-
tvím své oběti, skrze své vzkříšení, díky svým zásluhám. 
Jeho učedníci byli svědkové toho všeho. Znali Ježíše, žili s 
ním, promlouvali s ním, měli účast na vzkříšení a poznali: 
On je ten, kdo zemřel a vstal z mrtvých. On je ten, kdo zví-
tězil. Ježíš jim dal příslib: „A když odejdu, abych vám při-
pravil místo, chci se vrátit a chci vás vzít k sobě, abyste byli 
tam, kde jsem já.“ 

Jaké nádherné zaslíbení!

Dal jim evangelium, dal jim svá přikázání a učil je tomu, 
aby dodržovali jeho slovo, a pak budou požehnáni. To bylo 
před dvěma tisíci lety. A jak je to dnes? 

Dneska nemůže nikdo říct: Já jsem viděl toho, kdo vstal z 
mrtvých! Já můžu dosvědčit, že je to pravda: Vstal z mrt-
vých, jak řekl. A musím dodat: Mezi samotnými křesťany 
jsou slyšet hlasy, které říkají: No jo, ten příběh o smrti a 
vzkříšení, jestli se to tak vůbec stalo…, jestli si to někdo 
nepřikrášlil? Dalo by se to také chápat symbolicky, jako ně-
jaký obraz. Tady jde o význam, ne o to, že se tomu musí 
věřit, že zemřel a vstal z mrtvých. To, že někdo musí umřít 
za nás, za naši spásu, není to trochu přehnané? Mnohým se 

se jim také dobře. Jejich život je stejně dobrý jako náš, jsou 
také šťastní, mají také úspěch. Platí pro ně sice jiný zákon, 
ale funguje to očividně dobře. Proč se my musíme bezpod-
mínečně řídit naším zákonem? Nebylo by možné přistoupit 
na kompromis? 

To byl ten důvod, proč Mojžíš svolal svůj lid a řekl jim, že 
smlouva platí pro ty, kteří zde stojí a žijí. 
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boť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má 
Otec, jest mé.“ 

I dnes je úkolem Ducha svatého ukázat nám, kdo je Kristus, 
velebit ho, ukázat nám jeho velikost a přivést nás do jeho 
milosti. Jeho nádhera je větší než všechno, co si dokážeme 
představit. Společenství s Bohem je něco tak nádherného, 
že si to nikdo nedokáže ani představit. Duch svatý nám 
říká: Věřte Kristovu příslibu, vyplatí se to, následovat Ježíše. 
Vyplatí se jít cestou, která vede do Božího království, do 
nádherného společenství s Bohem. Nebudeš litovat. 

Úřad Nové smlouvy, apoštolský úřad, byl seslán zároveň s 
pověřením. Slavit Svatou večeři Páně. Při každé Svaté veče-
ři Páně potvrzujeme smlouvu s Bohem. Vrůstáme stále více 
do poznání Ježíše Krista. Čím lépe známe Ježíše Krista, tím 
větší je naše láska k němu a tím větší je naše přání být u něj. 

To je ten hlubší význam Svaté večeře Páně. Ježíš řekl: „Ne-
budete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít 
v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věč-
ný.“ Zvěstování těchto slov je také úkolem apoštolátu. 

Věčný život, věčné společenství s Bohem v jeho království, 
to je něco velkolepého. Vyplatí se vydat se na Boží cestu. 
Boží království stojí nad vším a nelze ho srovnat s ničím na 
zemi. Abychom toho dosáhli, je potřeba Svatá večeře Páně, 
kterou přijímáme na bohoslužbě. Nestačí si říci: „Jsem vě-
řící křesťan, jsem věřící Boží dítě, činím dobro všude, kde 
mohu.“ Abychom vešli do Božího království, je potřeba při-

to dnes zdá divné. To je nebezpečí dnešní doby. Úřad Nové 
smlouvy, apoštolský úřad, byl dán Bohem, aby dosvědčoval 
jeho smrt a zmrtvýchvstání: Věří ve vzkříšení Ježíše Krista. 
Je to pravda. To, co je zapsáno v Písmu svatém o smrti a 
vzkříšení, je pravda. To je obsah naší víry. To je zadaný úkol 
poslů vyslaných ke křesťanům. Ježíš je vyslal se slovy: „Kdo 
vás přijímá, ten přijímá mne.“ Z tohoto důvodu mohou 
apoštolové promlouvat s autoritou Ježíše Krista. A jaké je to 
poselství, které mají hlásat? Mají zvěstovat všem pravdu: 
Ježíš zemřel za tebe, za tebe, který jsi tu dnes naživu; jeho 
smlouva platí tobě osobně. 

Všechno se to stalo pro tebe, z tvé vůle a kvůli tobě, ke tvé 
spáse: Ježíš zemřel za tebe, vstal z mrtvých a opět pro tebe 
přijde, aby tě spasil. To je ta smlouva, kterou s tebou Bůh 
uzavřel. 

To je úkol úřadu Nového zákona a my 
apoštolové nikdy nezemdlíme, budeme 
při plnění tohoto úkolu následovat naše-
ho Pána a Mistra. Věříme ve smrt a ve 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Věříme, že 
Ježíš zemřel za nás, věříme, že se vrátí 
pro naši spásu. To je jeho slib: Budeš 
smět vejít do království Božího. Vstou-
píš do věčné nádhery, do věčného spole-
čenství s Bohem. 

Mnozí si pomyslí, že toto poselství plati-
lo pro naše předky. Ti žili v obtížných 
poměrech, museli tvrdě bojovat o svou 
existenci, zažívali bídu, nouzi, nemoci, 
války, mnohé nebezpečenství a krize, 
potřebovali jednoduše něco, co jim dodá 
naději: Ano, jednoho dne přijde spása! 
Pak bude všechno lepší!

Dneska máme dobrou lékařskou péči, 
nemusíme si dělat tolik starostí, nemusí-
me mít strach z budoucnosti. Máme svůj 
život pevně v rukou, spousta problémů se dá řešit. V této 
zemi je mír a je možné zajistit si budoucnost. Nemusíme 
věřit v lepší budoucnost na onom světě. Je možné uskuteč-
ňovat své štěstí tady na zemi, pokud na to půjdeme správně. 
Nemusíme snít o lepším onom světě. Touha po věčném 
společenství s Bohem, očekávání Božího království nehraje 
žádnou roli. Spousta lidí se o to už vůbec nezajímá. 

V Nové smlouvě ale Bůh seslal Ducha svatého, který má za 
úkol učit a oslavovat Syna Božího. Duch svatý zvěstuje 
Kristovu nádheru, vede nás k poznání Krista a učí nás, v 
čem spočívá Boží nádhera. Ježíš o Duchu svatém řekl: „Ne-

Kmenový apoštol Schneider slaví Svatou večeři Páně pro zesnulé. 
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jímat pokrm, který nám dává On – Svatou 
večeři Páně, tady v jeho církvi, kde působí 
apoštolové.  

Stejně jako jedli Izraelité na cestě do zaslí-
bené země manu, tak Svatá večeře Páně je 
pokrmem na naší cestě, bez ní to nejde. 

Nejedná se o to, že bych chtěl přimět lidi k 
tomu, aby navštěvovali bohoslužby, ale 
nemohu zamlčet, že opravdový prožitek 
Svaté večeře Páně je nepostradatelný k 
tomu, abychom byli připraveni na návrat 
Ježíše Krista a dostali se do věčného spole-
čenství s Bohem. 

První nebezpečí, které Mojžíš viděl, vidí-
me i my dnes. Někteří říkají: Tento Boží 
zákon, přikázání a evangelium, známe 
spoustu lidí, kteří věří v něco jiného. Mají 
své vlastní zákony. A podívejte se na ně. 
Cítí se stejně šťastni jako my. Někdy dokonce ještě šťastněji. 
Třeba to ještě takhle fungovalo za našich rodičů nebo pra-
rodičů, ale dnes už je to jiné. Oni jsou dokonce úspěšnější 
než my.

Potom si ale musíme připomenout definici úspěchu. Ježíš 
řekl: „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě milu-
je. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho 
budu milovat a dám se mu poznat.“ 

Jistě, že k tomu, abychom zbohatli, abychom byli úspěšní a 
šťastní, abychom se tady na zemi rozvíjeli, evangelium ne-
potřebujeme. K tomu vedou jiné cesty. Ale abychom zažili 
Kristovu lásku, jeho dobrotu a blízkost, abychom ho po-
znali, existuje pouze jediná cesta: Poslušnost evangeliu; ří-
dit se evangeliem v každodenním životě, to platilo pro naše 
otce a platí to i pro nás dnes. Neděláme to proto, abychom 
měli víc peněz, abychom byli ochráněni před nemocemi, 
abychom se ujistili, že naše děti se budou vyvíjet tím správ-
ným směrem, nýbrž proto jsme poslušní Božích přikázání, 
protože chceme zažít lásku Ježíše Krista. Chceme zažít to, 
jak stojí při nás. Chceme zažít štěstí ze společenství s Kris-
tem. Čím důsledněji budeme sledovat Kristovy zákony, tím 
lépe jim porozumíme. Tím lépe porozumíme plánu, který s 
námi má. Jeho smlouva, Nová smlouva, není určena otcům, 
je určena nám všem, kteří jsme tu dnes naživu. Žijeme ve 
víře, že Kristus zemřel za nás a že nás vezme k sobě, až se 
znovu vrátí. To je jeho smlouva, kterou s námi uzavřel, jeho 
slib, který nám dal a jehož naplnění chceme zažít. Proto 
jsme na bohoslužbě, proto je pro nás tak důležitá Svatá ve-
čeře Páně a proto je naší starostí, abychom to vždy dokáza-

HLAVNÍ MYŠLENKY

Věříme, že Ježíš Kristus zemřel skutečně za 
nás a že se vrátí, aby nás vzal k sobě.

Toužíme po věčné nádheře a důstojně se 
účastníme Svaté večeře Páně, abychom 
věčné nádhery dosáhli.

Dodržujeme Boží přikázání, abychom zažili 
blízkost Ježíše.

li opravdově prožít. Proto chceme jít cestou, kterou nás Pán 
vede. Proto ho posloucháme a používáme evangelium v 
každodenním životě. 

Vím, že to není v podstatě nic nového, ale snad je toto dneš-
ní slovo určeno právě tobě nebo mně, a snad poslouží k 
tomu, abychom něco změnili ve svém životě. Tak by to 
mělo být!
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Církev Ježíše Krista 

Co znamená obecně „církev“?
Pojem „církev“ má v obecném jazykovém úzu tři různé vý-
znamy. Jednak to může být křesťanský dům Boží (např. ves-
nický kostel), v němž se shromažďují věřící k bohoslužbě, 
dále je „církev“ označením pro církevní obec a nakonec se 
„církví“ rozumí také křesťanské společenství (denomina-
ce), například Novoapoštolská církev nebo Katolická cír-
kev.

„Denominace“, z latinského „denominatio“ („označení“, „po-
jmenování“), je neutrální pojem pro náboženské společenství.

Je církev nezbytná?
Ano, církev je pro křesťana nezbytná, neboť jen v ní slyší 

Boží slovo, přijímá svátosti a zažívá společenství s Bohem i 
s ostatními věřícími. Tyto jednotlivé složky jsou ve svém 
celku nepostradatelné pro dosažení spásy. Bez církve by 
člověk výše uvedené možnosti neměl. 

Jak lze zažít neviditelnou stránku církve Ježíše 
Krista?
Neviditelnou stránku církve lze zažít mimo jiné v účincích 
spásy. Ty jsou pro člověka neviditelné a může je uchopit jen 
ve víře. 

Příklady účinků spásy: 
■ když Bůh odpouští hříchy,
■ když je křtem smyt dědičný hřích,

V září 2015 vyšel Katechismus Novoapoštolské církve v otázkách a odpovědích. Z 
celkem 750 otázek a odpovědí představují Community výběr několika otázek a odpo-
vědí – v tomto vydání se zaměříme na kapitoly Církev Ježíše Krista a Úřad.
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■ když Bůh dává dar Ducha svatého,
■ když jsou ve Svaté večeři Páně dávány tělo a krev Ježíše 

Krista,
■ když jsou zesnulým udělovány svátosti,
■ když jsou prováděny úkony spojené s požehnáním (kon-

firmace, ordinace atd.),
■ když Bůh působí v kázání skrze lidská slova,
■ když je žehnáno obci. 

Jak lze zažít viditelnou stránku církve Ježíše 
Krista?
Viditelnou stránku církve lze zažít mimo jiné díky působe-
ní lidí v ní. Například, 
■ když se lidé hlásí k Ježíši Kristu,
■ když se slaví bohoslužba, 
■ když se světí voda ke křtu a provádí se úkon křtu,
■ když nositelé úřadu vysvěcují a rozdávají chléb a víno ke 

Svaté večeři Páně,
■ když apoštolové vkládají ruce a provádějí Svaté zapeče-

tění,
■ když se káže,
■ když se pronášejí modlitby,
■ když se praktikuje láska k bližnímu.

Jaké jsou znaky církve Ježíše Krista?
Kristova církev má co do viditelné i neviditelné stránky ná-
sledující čtyři znaky: jednota, svatost, všeobecnost a apo-
stolicita. Tyto znaky církve se nazývají „notae ecclesiae“.

Co znamená: „jednota církve Ježíše Krista“?
Církev je jedna, protože je jen jeden Bůh. Církev dává svě-
dectví o jednotě Boha, Otce, Syna a Ducha svatého, který v 
ní působí. Ježíš označil vzájemnou jednotu a lásku za po-
znávací znamení těch, kteří mu patří a následují ho. Tak se 
v církvi projevuje podstata Boha: „Bůh je láska, a kdo zůstá-
vá v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm“ (1. Janův 4,16).

Co znamená: „svatost církve Ježíše Krista“?
Církev je svatá, protože trojjediný Bůh je svatý. Působí v 
Kristově církvi ve slově a svátosti.

Co znamená: „všeobecnost církve Ježíše Krista“?  
Církev je všeobecná, protože Bůh je zde pro všechny lidi, 
pro živé i pro mrtvé. Zvěstování evangelia nezná hranic.

Co znamená: „apostolicita církve Ježíše Krista“?  
Církev je apoštolská, protože je v ní zvěstováno apoštolské 
učení a působí v ní apoštolský úřad. 

Kde zažijeme církev Ježíše Krista?
Církev Ježíše Krista zažijeme tam, kde různou měrou vlád-
ne jednota, svatost, všeobecnost a apostolicita. Nejintenziv-
něji se církev Ježíše Krista vyskytuje tam, kde existuje apo-
štolský úřad, jsou udíleny tři svátosti živým i mrtvým a je 
zvěstováno Boží slovo. Tam je přítomno spasitelské dílo 
Pána, v němž je připravována Kristova nevěsta na svatbu v 
nebi.

Co jednotlivá církevní společenství spojuje?
Spojujícími prvky jednotlivých církevních společenství 
jsou křest ve jménu Boha, Otce, Syna a Ducha svatého, vy-
znávání Ježíše Krista a víra v trojjediného Boha. Díky po-
křtěným, kteří praktikují svou víru a vyznávají Krista jako 
svého Pána, lze církev zažít jako společenství víry, naděje a 
lásky.
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Úřad
Co si představit pod pojmem „úřad“?
Obecně se „úřadem“ rozumí funkce nebo oficiální pozice, s 
níž jsou spojeny konkrétní úkoly a odpovědnost. V širším 
smyslu požívají nositelé úřadu autoritu, která jim umožňu-
je vést společenství a činit odpovídající rozhodnutí.

Jaký je původ duchovního úřadu?
Původ duchovního úřadu vychází z toho, když Bůh, Otec, 
poslal Ježíše Krista. Ježíš Kristus je tedy Vyslanec Boží. Jako 
takový je zmocněn, požehnán a posvěcen ke spáse lidí. 
Apoštolové jsou vyslanci Ježíše Krista.

Duchovní úřad je vždy spojen s Ježíšem Kristem a s jím 
poslanými apoštoly. Úřad a apoštolát tedy spolu souvisejí: 
Tam, kde působí apoštolský úřad, existuje duchovní úřad. 

Pojem „apoštolát“ se používá především pro označení nosi-
telů apoštolského úřadu jako celku („apoštolát“ = apoštolové 
Ježíše Krista). Kněžští nositelé úřadu a diákoni jednají z po-

věření „apoštolátu“ a zastávají úkoly v oblasti duchovní péče, 
zvěstování slova a udílení svátostí.

Co rozumíme „zmocněním“ k duchovnímu úřadu?
Duchovní úřad uděluje apoštol z pověření Ježíše Krista. 
Příjemce úřadu získává podíl na plné moci apoštola. Z této 
plné moci má z pověření apoštola čerpat a využívat ji. Pří-
jemce úřadu tak jedná ve jménu apoštola a zastupuje ho v 
rozsahu vymezeném pro tento úřad. Nakonec apoštol nosi-
tele úřadu vysílá. Tento vyslanec má vůči tomu, kdo ho vy-
slal, odpovědnost a závazek.

Příklady jednání na základě zmocnění:
Když odpuštění hříchů zvěstuje apoštol, jedná na základě 
zmocnění Ježíše Krista. Proto apoštol zvěstuje odpuštění 
hříchů slovy: „Oznamuji vám radostnou zvěst: Ve jménu 
našeho Pána Ježíše Krista, Syna živoucího Boha, jsou vám 
odpuštěny hříchy.“ Když odpuštění hříchů zvěstuje kněž-
ský nositel úřadu, jedná v zastoupení apoštola. Proto kněž-
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ský nositel úřadu zvěstuje odpuštění hříchů slovy: „Z pově-
ření apoštola, který mě posílá, vám oznamuji radostnou 
zvěst: Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, Syna živoucího 
Boha, jsou vám odpuštěny hříchy.“

Co rozumíme „službami“ v církvi Ježíše Krista?
Každý pokřtěný je povolán, aby sloužil Pánu aktivní láskou 
vůči bližnímu a vyznáváním víry (srov. Jan 12,26). 

Pokud jsou v církvi Ježíše Krista přidělovány jednotlivým 
věřícím určité úkoly a oblasti činnosti, jež přispívají k blahu 
věřících a k zvěstování evangelia, považujeme je za „služ-
by“. Takové služby jsou vykonávány všude tam, kde pokřtě-
ní vyznávají svou víru v Ježíše Krista jako svého Pána slo-
vem i skutkem. 

Jaký je rozdíl mezi službami v církvi Ježíše Krista a 
duchovním úřadem?
Služby se liší od duchovního úřadu tím, že mohou být vy-
konávány bez ordinace.

Jaký úřad ustanovil Ježíš Kristus?
Ježíš Kristus dal své církvi bezprostředně jen jeden úřad, a 
to úřad apoštolský. Apoštoly zmocnil, požehnal jim, posvě-
til je a obdařil Duchem svatým: „Jako mne poslal Otec, tak 
já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: Při-
jměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou 
odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ 
(Jan 20,21-23). Apoštolům svěřil správu svátostí. Tímto 
způsobem se stává jeho oběť přístupná lidem (srov. Matouš 
28,19.20).

Plná moc apoštolů „spravovat svátosti“ znamená, že Je-
žíš Kristus pověřil apoštoly, aby udělovali svátosti. Přestože 
nejsou všechny svátosti udělovány jen samotnými apoštoly, 
vždy se vztahují k apoštolskému úřadu.

Kdo dle Nového zákona udělil dar Ducha svatého? 
Ze Skutků 8,15-18 vyplývá, že udělení daru Ducha svatého 
je vázáno na apoštolský úřad: Filip kázal v Samaří a křtil 
věřící vodou. Apoštolové se o tom doslechli a poslali tam 
Petra a Jana. Ti „se za ně modlili, aby také jim byl dán Duch 
svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen po-
křtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili 
ruce a oni přijali Ducha svatého“. To podtrhují Skutky 19,6: 
„Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch sva-
tý.“

Jaké byly další důležité úkoly apoštolů? 
Důležitým úkolem apoštolů bylo zvěstovat, že Ježíš Kristus 
působil mezi nimi, zemřel a vstal z mrtvých (srov. Skutky 

13,26-41; 17,1-4). Bojovali proti falešnému učení, které tyto 
skutečnosti popíralo (srov. 1. Korintským 15,3-8; 1. Janův 
4,1-6).

Který úřad vzešel jako první z apoštolského 
úřadu?
Počínaje Svatodušními svátky začali apoštolové plnit svůj 
úkol a hlásat evangelium. Již brzy se však ukázalo, že budou 
potřebovat pomocníky: Bylo proto zvoleno sedm mužů. Ke 
své službě dostali požehnání tím, že se apoštolové modlili a 
vkládali na ně ruce. Těchto sedm mužů bylo označeno za 
první diákony. 

„Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce.“ 
Skutky 6,6

Jaké úrovně úřadu a jaké úřady existují v Novoa-
poštolské církvi?
V Novoapoštolské církvi existují tři úrovně úřadu s různou 
duchovní mocí: apoštolové, kněžské úřady a diákoni. 
■ K úrovni úřadu apoštolů patří: kmenový apoštol, apoštol 

oblasti a apoštol.
■ K úrovni kněžských úřadů patří: biskup, starší oblasti, 

evangelista oblasti, pastýř, evangelista obce a kněz. 
■ K úrovni úřadu diákonů patří: diákon a poddiákon.



13

community 01/2016 ZPRÁVY ZE SVĚTA

Jděte do celého světa: Pozvání na 
Mezinárodní den mládeže 2019 

V době od 30. května do 2. června 2019 se opět bude konat Evropský den mládeže – 
tentokrát za účasti bratrů a sester z celého světa. „Udělá mi radost, když na den Nane-
bevstoupení Ježíše Krista 2019 přijede do Düsseldorfu mnoho mladých lidí“, říká kme-
nový apoštol Jean-Luc Schneider, nejvyšší představitel Novoapoštolské církve.

V roce 2009 se Evropského dne mládeže v Düsseldorfu zú-
častnilo 35.000 mladých lidí. O pět let později se konal Me-
zinárodní den církve v Mnichově za účasti  45.000 bratrů a 
sester. A nyní, o dalších pět let později, se má konat další 
velké setkání. Rozhodli o tom apoštolové oblasti Novoapo-
štolské církve na svém pravidelném zasedání v Johannes-
burgu (Jihoafrická republika), které se koná každých 6 mě-
síců. Ještě předtím apoštol oblasti Rainer Storck (Severní 
Porýní-Vestfálsko) informoval o přípravách, které se Mezi-
národního dne mládeže týkají.

Uprostřed Evropy
Düsseldorf jako místo konání této velké akce má několik 
předností: Město leží uprostřed Evropy, má dobré dopravní 

spojení, a to jak v oblasti hromadné, tak i dálkové dopravy 
a k dispozici je i mezinárodní letiště. Kromě toho jde o mís-
to už známé, protože se tu konal Evropský den mládeže 
2009, a to organizaci tak velké akce značně zjednoduší. 
Město Düsseldorf  je v Evropě jedinečné tím, že má zastře-
šený vytápěný stadion hned vedle výstaviště s kapacitou  
45.000 míst k sezení. Díky pohyblivé střeše umožňuje plá-
novat akce nezávisle na počasí. 

V areálu výstaviště jsou nejrůznější haly pro konání akcí s 
celkovou plochou asi 90.000 m2, mezi kterými se návštěvní-
ci pohybují po chodnících. V konferenčním centru jsou k 
dispozici také různé prostory pro workshopy a akce menší-
ho rozsahu pro 20-150 osob. K tomu je třeba ještě připočí-
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tat haly jako zázemí během konání akcí a devět hal urče-
ných k přenocování o ploše 123.000 m2 pro až 24.000 osob. 
Vnější prostor mezi halami může sloužit jako otevřená scé-
na pod širým nebem.

Očekává se více než 30.000 účastníků
Na Mezinárodní den mládeže 2019 jsou pozváni mladí vě-
řící ve věku mezi 14 a 35 let – nezávisle na rodinném stavu. 
Dále pak ti, kteří slouží jako doprovod a také mnoho set 
pomocníků. Již při konání Evropského dne mládeže bylo 
možné pozorovat velký zájem mimoevropských účastníků 
o mezinárodní setkání mládeže: v roce 2009 přijelo do Dü-
sseldorfu několik set účastníků z Afriky, Ameriky a Asie. 
Tentokrát má přijet ještě více mezinárodních hostů.  

Předběžné plánování vychází z toho, že v den Ježíšova Na-
nebevstoupení se bude konat úvodní bohoslužba. Slavnost-
ní zahájení je naplánováno na pátek dopoledne. Pak bude 
následovat dvoudenní program ve veletržních halách s nej-
různějšími výstavami, přednáškami, workshopy, koncerty a 
dalšími akcemi. V sobotu je na programu hudební večer. 
Vyvrcholením a zároveň zakončením Dne mládeže bude 
bohoslužba v neděli, kterou bude sloužit kmenový apoštol 
Jean-Luc Schneider.

Mezinárodní hosté – mezinárodní program
Hostitelem Mezinárodního dne mládeže je Novoapoštol-
ská církev Severní Porýní-Vestfálsko, která pod vedením  
apoštola oblasti Armina Brinkmanna organizovala již Ev-
ropský den mládeže v roce 2009. Tak jako tehdy i tentokrát 
si přejeme, aby se na uspořádání Dne mládeže podílelo 
mnoho novoapoštolských křesťanů z různých regionů a 
zemí.  Proto apoštol oblasti Rainer Storck propagoval už na 

shromáždění apoštolů oblasti myšlenku, aby se na tvorbě 
programu podílely pokud možno všechny okruhy působe-
ní apoštolů oblasti na celém světě: apoštol oblasti Rainer  
Storck řekl, že se bude těšit na všechny hosty ze všech zemí, 
kultur a národností.

„Pro nás jako hostitele je tato událost velkou poctou, ale 
také výzvou“, to jsou slova představitele Novoapoštolské 
církve v Severním Porýní – Vestfálsku. „Jsem si jistý, že ne-
jen na základě zkušeností z roku 2009, ale také díky mnoha 
angažovaným bratrům a sestrám v našich obcích se akce 
vydaří.“

Apoštol oblasti je už dnes vděčný za každého, který je 
ochotný o víkendu Nanebevstoupení Krista pracovat jako 
pomocník. „Budeme potřebovat mnoho pomocníků, aby-
chom se mohli postarat o naše hosty a abychom zajistili 
hladký průběh akce.“ Apoštol oblasti ale nemá žádné sta-
rosti. „Mnozí hovoří ještě dnes o Evropském dni mládeže a 
o jeho výjimečné atmosféře. Proto jsem přesvědčený, že bu-
deme mít mnoho pomocníků, kteří se budou podílet na 
konání Dne mládeže v Düsseldorfu.“

Příprava začíná v roce 2016
Další podrobnosti o Mezinárodním dni mládeže je potřeba 
ještě připravit. O to se bude starat plánovací štáb, který za-
hájí svou činnost v roce 2016. Přitom se plánuje úzká spo-
lupráce a koordinace se shromážděním apoštolů oblasti.

Pro konání Dne mládeže se plánuje založení společnosti 
s.r.o. –  jako při Evropském dni mládeže 2009. Společníky 
této s.r.o. bude několik evropských oblastních církví.
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Společenství
regionálně Okruh působení apoštola oblasti Švýcarsko

Kmenový apoštol  
Schneider navštívil hlavní 
města na Dunaji

Třetí červnový víkend 2015 se sourozenci v Maďarsku a  
Rakousku radovali z bohoslužby kmenového apoštola  
Jean-Luca Schneidera.  

První zastávka: Budapešť
V sobotu 20. června 2015 se sourozenci z celého Maďarska 
sjeli do hlavního města na bohoslužbu kmenového apošto-
la. Radostné očekávání všech 260 sourozenců bylo veliké, 

neboť od poslední návštěvy kmenového apoštola uplynulo 
již 17 let. Bohoslužbu v městě Debrecín naposledy sloužil 
15. března 1998 Richard Fehr. 

V slavnostním sále dělnického domu v městské části 
Kispest sloužil kmenový apoštol Schneider s biblickým slo-
vem z Lukáše 6,47.48: „Víte, komu se podobá ten, kdo slyší 
tato má slova a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům: 
kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla po-
vodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím po-
hnout, protože byl dobře postaven.“ Kmenový apoštol se ve 
svém výkladu zmínil o tom, že nás Pán vyzývá, abychom 
jeho učení převedli do svého způsobu života a projevili ho 
zejména ve vztahu k bližnímu. Naše poslušnost má vychá-

Apoštol oblasti Norberto Passuni, apoštolové Jörg Steinbrenner, Philipp Burren, Semion Cazacu, Vasile Cone, Jürg 
Zbinden a Thomas Deubel (1. řada zleva)

Několik významných událostí druhé poloviny roku 2015
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zet z lásky a nikoliv z očekávaných výhod. Láska nám 
umožní zachovat Pánu věrnost i v neštěstí, řekl kmenový 
apoštol na závěr.
K přisluhování vyzval oblastního apoštola Norberta  Passu-
niho (Argentina) a apoštoly Jörga Steinbrennera (severní 
Německo) a Philippa Burrena (Švýcarsko). 

Velkou radost vzbudila přítomnost oblastního apoštola na 
odpočinku Leslieho Latorcaie. Rodilý Maďar přicestoval z 
Kanady, aby navštívil příbuzné ve své rodné vlasti. Kmeno-
vý apoštol Schneider ho na závěr bohoslužby vyzval, aby 
pronesl k sourozencům několik slov v maďarštině.

Druhá zastávka: Vídeň-Donaustadt 
V slavnostním sále lidové vysoké školy Vídeň-Donaustadt 
sloužil kmenový apoštol Schneider následující den, v nedě-
li 21. června 2015, další bohoslužbu, které se zúčastnilo na 
600 sourozenců. 

Při příjezdu do rakouské metropole přivítal nejvyššího 
představitele církve a jeho doprovod dětský sbor, který 
přednesl píseň ve vídeňském dialektu. To však nebylo 
všechno. Další překvapení čekalo na hosty v místnosti pro 

Kmenový apoštol děkuje dětem za přednes písně ve 
vídeňském dialektu 

Bohoslužba ve Vídni

Ve služební místnosti v Budapešti 

Kmenový apoštol s překladatelkou

nositele úřadu. Na zdi visely výkresy dětí s myšlenkami a 
přáními, které kmenového apoštola velmi potěšily.

Základem bohoslužby kmenového apoštola Jean-Luca 
Schneidera bylo biblické slovo z Efezským 3,18.19: „… 
mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šíř-
ka a délka, výška i hloubka …“ Ve svém kázání přenesl 
kmenový apoštol uvedené rozměry na božské vlastnosti. 
Šířka je symbolem božské milosti. Ježíš měl mnohem širší, 
otevřenější pohled než jeho současníci. Délka je symbolem 
božského letopočtu. „Letopočet Boha je jiný než letopočet 
člověka“, uvedl kmenový apoštol ve svém kázání. Bůh nám 
však dává dnešek, kdy se pro něj můžeme rozhodnout. 
Hloubka znázorňuje Boží lásku. Sahá až ke kořenům. „Po-
kud kořeny sahají v zemi hluboko až k vodě, sucho je neo-
hrozí“. Výška jako poslední rozměr vyjadřuje, že nás Bůh 
chce povýšit k „novému člověku“, jenž se může oprostit od 
veškeré přítěže. 
Kromě apoštola oblasti Norberta Passuniho (Argentina) 
sloužili také apoštolové Thomas Deubel (Švýcarsko) a Jörg 
Steinbrenner (severní Německo).
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Kmenový apoštol v Římě 

Kmenový apoštol Jean-Luc Schneider navštívil o víkendu 
28. a 29. listopadu 2015 Itálii. Jeho první zastávkou byl Řím, 
kde se konala bohoslužbu v sobotu 28. listopadu v 11 hodin 
v kongresovém sále hotelu Holiday Inn na Via Aurelia. 
Kromě bratrů a sester z novoapoštolské obce Řím byli na 
tuto významnou událost pozváni i bratři a sestry z oblastí 
Itálie střed, Itálie jih, Sicílie a Sardegna. Kmenového apoš-
tola doprovázeli apoštol oblasti Markus Fehlbaum, apošto-
lové Jürg Zbinden, Jens Lindemann, Franz-Wilhelm Otten, 
apoštol na odpočinku Orando Mutti a pro Itálii stanovený 
biskup Rolf Camenzind.

 Už v pátek se v Římě sešlo mnoho nositelů úřadu a bratrů 
a sester ve víře. Většinou cestovali několik hodin. Od první-
ho okamžiku vládla radostná a srdečná atmosféra. Ostatní 
přijeli v sobotu ráno. Ze svých domovů vyjeli už o půlnoci, 
aby se mohli této bohoslužby zúčastnit. Členové sboru a 
orchestru využili čas před bohoslužbou ke zkoušce. Záro-
veň se zdobil oltář a konaly se poslední přípravy.

Orientovat se nejprve na Ježíše Krista
Kmenový apoštol Schneider sloužil 266 účastníkům boho-
služby slovem ze Zjevení 1,17: „Neboj se. Já jsem první i 
poslední“. Kmenový apoštol mluvil německy a jeho slova, 
věta po větě, byly překládány do italštiny. Ve svém kázání 
mimo jiné řekl: „Nemáme důvod se čehokoliv bát, když Je-
žíš zaujímá první místo v našem srdci. Ať prožíváme trápe-

Sbor doprovodil bohoslužbu krásnými písněmi Hudební vystoupení dětí 

Kmenový apoštol Schneider na bohoslužbě v Římě Apoštol Zim Otten s překladatelem, evangelista na 
odpočinku Helmut Wankerl
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Kmenový apoštol se loučí se sourozenci v Římě 

ní nebo radost, Ježíš Kristus je tím prvním, kdo s námi ho-
voří. Chceme se chovat jako on, bez jakýchkoliv výhrad či 
podmínek. Bůh nám odpouští naše viny a my odpouštíme 
svým bližním. Tak naplňujeme Boží vůli. Když se takto 
chováme, pak má poslední slovo Ježíš a ne my. To je jasné 
znamení, abychom všechno, co začínáme a končíme, dělali 
společně s Pánem.“  

Ježíš není jen tím prvním a posledním, je jediným
Oba apoštolové z Německa, Jens Lindemann a Franz-
-Wilhelm Otten zdůraznili ve svém kázání Ježíšovu jedi-
nečnost. V našem každodenním životě dáme často na ná-
zory jiných, v duchovní rovině stačí jedna adresa: Bůh a 
jeho Syn Ježíš Kristus.

Apoštol Otten upozornil, že Bůh je Bohem lásky, trpělivos-
ti, pravdy a milosti. Dal nám svou milost ještě před tím, než 
jsme se narodili.

Kmenový apoštol motivoval věřící, aby o víře hovořili a ví-
rou žili. Ale podotkl, že ne vždy je to snadné, když jsou 
obce malé a věřící musí jezdit mnoho kilometrů, aby se 
mohli zúčastnit bohoslužby. Vyjádřil také přání, aby se ital-
ským obcím dostalo výjimečného požehnání!

Bohoslužbu hudebně doprovázel smíšený sbor, ve kterém 
zpívalo 50 zpěvaček a zpěváků a také dětský sbor.
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Kmenový apoštol na  
prvním adventu v Miláně

Bezprostředně po bohoslužbě v Římě pokračovali kmeno-
vý apoštol a jeho doprovod dál. Cestovali vlakem do Milá-
na, kde měli 29. listopadu 2015 bohoslužbu pro církevní 
obce oblasti Ticino (Švýcarsko), severní Itálii Ovest a sever-
ní Itálii Est. K apoštolovým doprovázejícím nositelům úřa-
du se přidali na bohoslužbě v Miláně ještě apoštolové Phi-
lipp Burren, Vasile Cone, Semion Cazacu, Thomas Deubel 
a Erhard Sutter. 560 bratří a sester se sešlo na bohoslužbě v 
kongresovém centru Milanofiori. Kmenový apoštol Jean-
-Luc Schneider se na bohoslužbě o prvním adventu zabýval 
biblickým slovem z druhého listu Korintským 1, 20. „Ke 
všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řeče-

no ´Ano´. A proto skrze něho zní i naše ´Amen´ k slávě 
Boží.“ 

Kmenový apoštol Schneider poukázal na to, že se může-
me těšit z naplnění všech Božích příslibů, jak minulých, 
tak současných i budoucích. Jeho příslib toho, že někdo 
rozdrtí hadí hlavu, se naplnil, když Ježíš Kristus pro nás 
zemřel na kříži. Bůh dal apoštolům plnou moc a přislíbil 
utěšitele, Ducha svatého. „To všechno prožíváme dnes“, 
tolik kmenový apoštol. Syn Boží slíbil, že se vrátí a vezme 
nevěstu k sobě. Přislíbil také svatbu v nebi a tisícileté krá-
lovství pokoje. Nakonec přislíbil věčné společenství s Bo-
hem. „To je naše budoucnost. Toho chceme být svědky. 
Tento příslib chceme potvrdit našim osobním amen, tak 
se staň!“ řekl kmenový apoštol ve své závěrečné řeči. 
Kmenový apoštol Schneider byl nadšený přijetím a rados-
tí bratří a sester z Itálie. Se všemi se rozloučil mohutným 
pozdravem CIAO.

Srdečné přivítání kmenového apoštola při jeho příjezdu na nádraží v Miláně
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Instrumentální hudba na bohoslužbě Zpěv sboru

Kmenový a oblastní apoštol ve služební místnosti Varhaník na bohoslužbě v Miláně
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Pohled z galerie na oltář a varhany

Slavnostní řeč starosty Hanse-Ruedi Hottigera

Nový kostel v Zofingenu

Vysvěcení nového kostela v 
Zofingenu  

V neděli, 9.srpna, vysvětil apoštol Philipp Burren nový kos-
tel Novoapoštolské církve v  Zofingenu. Základem boho-
služby byla slova z Matouše 5,16: „Tak ať svítí vaše světlo 
před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vaše-
mu Otci v nebesích.“   

Vysvěcující modlitbou apoštola Burrena se stal nový kostel 
sakrálním prostorem, ve kterém působí Duch svatý a svítí 
Boží světlo. Apoštol pak upozornil přítomné bratry a sestry 
na různé aspekty tohoto světla. Mluvil o světle víry, lásky a 

naděje. Připomněl, že pochybnosti, které toto světlo osla-
bují, nesmějí dostat prostor projevit se. Bohoslužbu hudeb-
ně doprovázel orchestr a sbor, společně s krásnými tóny 
nových varhan.

Po bohoslužbě promluvil k přítomným starosta Zofingenu 
a architekt nové budovy. Starosta Hans-Ruedi Hottiger 
označil nový kostel za zdařilý a měl radost z toho, že přispě-
je k zhodnocení a kráse historického centra Zofingenu. Ar-
chitekt Beat Schneider označil kostel za „dítě“, které má 
obzvlášť rád a na které je hrdý. Apoštol Burren na závěr 
poděkoval všem, kteří umožnili stavbu nového, krásného 
kostela, ať už díky finančním obětem, plánování, realizaci 
nebo jako aktivní bratři a sestry své obce.
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Nový kostel v Curychu-Albisriedenu

Vysvěcení nového kostela v 
Curychu-Albisriedenu

Před víc než třemi lety byly obě obce Curych-Albisrieden a 
Curych-Wiedikon sloučeny. Od té doby chodili bratři a ses-
try na bohoslužby do obce Wiedikon. Mezitím byl postave-
ný nový dům Boží v Albisriedenu.

Apoštol oblasti Markus Fehlbaum vysvětil 30. srpna 2015 
nový kostel v obci Curych-Albisrieden. Jako základ boho-
služby u příležitosti vysvěcení kostela použil slova ze Zjeve-
ní 21, verš 3: „A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: Hle, příby-
tek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni 
budou jeho lid, on sám, jejich Bůh, bude s nimi.”

„Radujte se v Pánu na všech cestách – Pán je 
nablízku.“ 
To bylo poselství, které apoštol oblasti předal věřícím. Řekl, 
že je to i jeho přání. Bůh se bude zjevovat také v tomto no-
vém domě Božím. Poukázal na starou smlouvu  Boha s li-
dem Izraele: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; nebudeš mít ji-
ného boha mimo mne.“ Měli bychom to vnímat tak, jak je 
napsáno v Písmu svatém. „Hojnost Božího požehnání 
bude, až budeme moci v nebi, v tomto novém Jeruzalémě, 
žít společně s Bohem.“ Apoštol oblasti se zmínil také o tom, 
že vysvěcení chrámu trvalo déle než doznání se k Bohu.

„I po spojení a sjednocení obou obcí bude požehnaný vývoj 
pokračovat“, řekl apoštol oblasti shromážděné obci.

Pohled do sálu kostela

Orchestr
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Slavnostní obec Curych-Albisrieden

Hudební příspěvek orchestru a varhan

Sbor

Apoštolové Philipp Burren a Jürg Zbinden stejně jako bis-
kup André Kreis vyjádřili ve svém kázání vděčnost a radost 
z toho, že obec může vlastnit tuto krásnou budovu. Apoštol 
Zbinden uvedl následující srovnání: „Tak jako hřejí a půso-
bí blahodárně sluneční paprsky, které pronikají vrstveným 
sklem na čelní straně kostela, tak staví Bůh dům také v 
mém a tvém srdci. Staví ho aktem milosti za aktem milosti, 
bohoslužbu za bohoslužbou.“ 

Pozdrav předsedy městské rady Curychu
Matthias Wiesmann, předseda městské rady Curychu a his-
torik ekonomie, obci poblahopřál. Nový Boží dům by měl 
být tím pravým místem pro setkávání bratrů a sester. Vyjá-
dřil také radost z toho, že vedle kostela vzniklo i 35 nových 
bytů. Svou radost a vděčnost z úspěšného stavebního pro-
jektu vyjádřila také architektka paní Pascale Guignard. Bě-
hem občerstvení pak měli přítomní příležitost podělit se o 
své dojmy a radovat se ze zdařilé církevní stavby.

Při založení v roce 1922 měla obec Albisrieden 
161 členů, z toho 10 nositelů úřadu. V roce 1955 
dostala obec nový dům Boží v Anemonenstrasse, 
kde stojí dodnes. Tento kostel vysvětil apoštol 
oblasti Ernst Streckeisen. Kvůli renovaci kostela 
v roce  1977 měla obec k dispozici kostel v obci 
Curych-Wiedikon. Tato obec vznikla v roce 1936 
jako šestá obec města Curych. Kostel v Bühlstra-
sse vysvětil v roce 1952 apoštol oblasti Ernst 
Eschmann. Apoštol Zbinden se zmínil mimo jiné o 
tom, že v obci Wiedikon sloužili všichni dosavadní 
kmenoví apoštolové. V roce 1978 byl právě zde 
uveden do úřadu kmenového apoštola apoštol 
oblasti Hans Urwyler jako nástupce kmenového 
apoštola Ernsta Streckeisena. Tehdy měla obec 
přes 900 členů a ve sboru zpívalo víc než 100 
zpěváků. Dne 11.03.2012 se obce Albisrieden a 
Wiedikon sloučily v obec Curych-Wiedikon. Obec 
má dnes 585 členů, z toho je 26 nositelů úřadu.

KRONIKA
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Opětovné otevření kostela 
v Curychu-Seebachu po 
kompletní sanaci 

Po rozsáhlé sanaci a po nové úpravě okolí se 11. října 2015 
opět otevřel kostel v Curychu-Seebachu. Stavba trvala deset 
měsíců a během této doby se bohoslužby konaly v nedaleké 
hřbitovní kapli Schwandenholz. Na tomto poklidném mís-
tě nadosah přírody se našlo provizorium, kde se bratři a 
sestry cítili dobře.

Základem bohoslužby, kterou sloužil biskup Rudolf Fässler 
u příležitosti opětovného otevření kostela, byla slova z 5. 
Mojžíš  5, 3: „Tuto smlouvu neuzavřel Hospodin jen s našimi 
otci, ale s námi všemi, kteří jsme tu dnes naživu.“  V kázání 
poukázal biskup mimo jiné na to, že se architektům, jejich 
týmu a stavebním dělníkům z lásky a na základě odborných 
znalostí podařilo z kostela v Curychu-Seebachu dřívějšího 
drahokamu vytvořit vzácný broušený drahokam. Dnes je 
obec v Curychu-Seebachu vlastníkem tohoto klenotu. Na 
základě cíleného broušení září kostel v krásném lesku, v ne-
poslední řadě také díky zajímavě umístěnému osvětlení v 
budově kostela.

Kostel v Curychu-Seebachu

Přenos bohoslužby 
kmenového apoštola ze 
Zofingenu

18. října 2015 navštívil kmenový apoštol Jean-Luc Schnei-
der obec Zofingen. Tato bohoslužba byla přenášena do ce-
lého okruhu působení apoštola oblasti Švýcarsko. 

Kmenový apoštol sloužil slovy z Lukáše 12, 21: „Tak je to s 
tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“  
Bohoslužbu doprovázelo velké množství hudebních pří-
spěvků. Kmenového apoštola přivítal dětský sbor písní 
«Aleluja». Následovaly sbor, varhany,  orchestr a hudebníci 
hrající na dechové nástroje. Na závěr řekl Jean-Luc Schnei-
der, že jeho srdce okouzlil dětský sbor, který zpíval s velkou 
radostí a motivací.

Kmenový apoštol se zdraví s dětmi

Sál kostela
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Domácí bohoslužba v Recesti

Oblastní apoštol Fehlbaum s novým diákonem

Apoštol oblasti Markus 
Fehlbaum v Moldavsku   

V polovině července 2015 panovalo v Moldavsku, stejně 
jako všude v Evropě, horké léto. Apoštol oblasti Markus 
Fehlbaum cestoval z Curychu do Kišiněva. Hlavní město 
Moldavska je s víc než 700.000 obyvateli zároveň nejlidna-
tějším městem státu. Je důležitým hospodářský a kulturním 
centrem země i univerzitním městem.

Apoštol Semion Cazacu přivítal apoštola oblasti 15. čer-
vence na letišti v Kišiněvu. Odtud oba odjeli autem do  
Recesti, do místa vzdáleného severně od hlavního města asi 
2 hodiny jízdy. V jednoduše zařízeném domě na venkově 
sloužil apoštol oblasti „domácí bohoslužbu“ pro 50 bratrů a 
sester.

Druhý den svého cestování po Moldavsku, 16. července, 
navštívil apoštol oblasti Fehlbaum dětský prázdninový tá-
bor v blízkosti města Orhei. Pro naladění se na bohoslužbu 
uvedly děti podobenství o „Milosrdném Samaritánovi“. 
Tento obraz byl tématem bohoslužby, která následovala. V 
Orhei udělil apoštol oblasti dvěma dětem svátost Svatého 
zapečetění. Nakonec navštívil Singerei, kde se také konala 
bohoslužba. Během dvoudenní cesty po Moldavsku udělil 
apoštol oblasti 13 věřícím dar Ducha svatého a uvedl do 
úřadu jednoho diákona a jednoho kněze.

V tomto domě se konala domácí bohoslužba Děti s oblastním apoštolem



Novoapoštolská církev v 
Maďarsku   

Církevní vedení
Maďarsko tvoří jednu vlastní církevní oblast s 10 obcemi. 
Tato oblast je přidělena oblastnímu apoštolovi Švýcarska. 
Od března 2015 o tuto oblast pečuje apoštol Thomas Deu-
bel po boku oblastního apoštola Markuse Fehlbauma. V 
této zemi působil deset let starší oblasti Rudolf Majechrzak, 
který byl uveden na odpočinek ve svých téměř sedmdesáti 
letech. V současné době se stará o oblast oblastní evangelis-
ta István Makula v Debrecínu a Mihály Rab v Budapešti. 
Spolu s nimi působí 19 kněží a diákonů.

Pohled do historie
Už v roce 1873 přišel do Maďarska člověk od znovuobnove-
ného apoštolského úřadu. Ale teprve v roce 1948 mohla být 
založena v Budapešti církevní obec. Tento pozitivní vývoj 
skončil náhle v roce 1956, v důsledku politických změn. 

Leden 2015: oblastní evangelisté Mihály Rab a István 
Makula, apoštolové Thomas Deubel a Rudolf Kainz, starší 
oblasti Rudolf Majechrzak, kněz Benjamin Zahn, diákon 
István Ferenczi a kněz Géza Wagner

Maďarsko a deset míst, kde se konají bohoslužby

Apoštol Max Gurtner 
(sedící) s nositeli úřadu 
v Budapešti 

Kněz Rudolf Wepsz s chotí 
a poddiákon Rudolf 
Majechrzak v Budapešti

Poddiákon Károly Losonczi, evangelista Rudolf Ma-
jechrzak, apoštol Ludwig Teucher,kněz János Sventek a 
diákon Lajos Fehér

Ještě před významnými politickými změnami ve východní 
Evropě v 90. letech byla Novoapoštolská církev uznána jako 
církev státní a v roce 1985 obdržela církevní obec v Buda-
pešti vlastní modlitebnu pro setkávání a pro konání boho-
služeb. V průběhu dalších let bylo postaveno a vysvěceno 7 
dalších modliteben. S oblastním evangelistou Rudolfem 
Majechrzakem (od 1999 – starším oblasti) se stalo Maďar-
sko v roce 1989 samostatnou oblastí.  Zanechaly tu své sto-
py i několik let péče nejprve apoštol Rudolf Kainz, později 
apoštol Rudolf Schneider a Heinz Lange.
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Církevní oblast, kde působí oblastní apoštol Švýcarska



Oblastní apoštol 
Richard Fehr s chotí 
v Debrecíně

Oblastní apoštol Peter Dessimoz 
(sedící) s biskupem Hansem Trimma-
lem, apoštolem Rudolfem Kainzem a 
evangelistou Rudolfem Majechrzakem 
v Budapešti

Oblastní apoštol Ar-
min Studer v Győru 
(Rábu)

Apoštol Heinz Lang, oblastní 
apoštol Markus Fehlbaum a 
biskup Paul Imhof (zleva) v
Budapešti

Fotografie ze současnosti

Slavnostní události jako např. 80. na-
rozeniny kněze. R. Lászla Farkasiho v 
Miskolci 25. října 2015

Bohoslužby apoštola obohacují jak bratry a sestry 
ve víře, tak i život obce

Zvuky pozounu v 
Debrecíně

Hry ve školce Občas zazní i 
krásné sólo na 
violoncello

Pravidelné sborové dny, např. 6. června 2015 v Budapešti, 
posilují radost ze zpěvu a děti se jich také s radostí účastní
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Bohoslužba pro zesnulé s 
apoštolem v Bergamu

První neděle v listopadu je v Novoapoštolské církvi vždy 
spojená s bohoslužbou pro zesnulé. V Bergamu prožilo v 
tento den nezapomenutelné dopoledne mnoho bratrů a 
ses ter, kteří se tu shromáždili. 

V neděli 1. listopadu 2015 byly na tuto zvláštní bohoslužbu, 
kterou sloužil apoštol Jürg Zbinden, pozvány obce Milán 
střed a Trezzano sul Naviglio (MI). Apoštol sloužil asi 270 
přítomným těmito slovy z 1. Jan  5, 5: „Kdo jiný přemáhá 
svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?“

Dávat bez omezení svou lásku bližnímu
Apoštol ve svém kázání řekl, že „přemoci svět“ znamená  
bojovat proti zlu, které v něm vládne. Nedejme nikdy ve 
svých srdcích prostor zlým myšlenkám; víra v Ježíše Krista 
je klíčem k naší záchraně a on je tím, který je zapotřebí k 
tomu, abychom zlo překonali. Na každé bohoslužbě dosta-
neme to, co je nutné, abychom se stali novým stvořením. 
Bez omezení chceme dávat svou lásku bližnímu, všem těm, 
kteří chtějí přijmout spásu. I mnoho zesnulých duší nevěři-

lo v Ježíše. V jeho nekonečné lásce chce Ježíš ještě i dnes 
všechny zachránit, i tyto duše. Proto existuje bohoslužba 
pro zesnulé. Na této bohoslužbě mohou přijmout svátosti 
ty duše, které jsou připravené a touží po spáse.

Další úkony
V rámci této výjimečné bohoslužby se konaly i další úkony: 
malá Alexandra byla pokřtěna vodou a společně se svým 
bratrem Davidem oba přijali také dar Ducha svatého tím, 
že apoštol položil svou ruku na jejich hlavu.

O této na události bohaté neděli dostala obec Bergamo také 
dva cenné dary, dva kněží byli uvedeni do úřadu: diákon 
Keremateng a diákon Tabiri, kteří budou představeného 
obce podporovat v duchovní péči.

Uvedení na odpočinek
Po zhruba 27 letech činnosti v úřadu odešel kněz Giuseppe 
Matrone na zasloužený odpočinek. Společně s několika 
málo bratry a sestrami stál u zrodu obce Bergamo. Tato pů-
vodně malá obec se rozrostla a má v současné době krásný 
a radostný zástup věřících a teď dostala i dva nové kněze. 
Během apoštolova poděkování se kněz Matrone díval s do-
jetím na bratry a sestry své obce, plody jeho láskyplné a 
věrné práce.
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Poznat Boha!

Sourozenci z obce Râșnov, jež náleží k oblasti Dâmbovița-
-Brașov, se velmi těšili na návštěvu našeho apoštola oblasti 
Markuse Fehlbauma. Ten předtím společně s apoštolem 
Conem navštívil den mládeže pro všechny mladé souro-
zence z Rumunska a Moldavska v Sighisoaře. Na zpáteční 
cestě do Bukurešti se měla uskutečnit bohoslužba v obci 
Râșnov. 

Ačkoliv byl už konec září, bylo počasí v tento podzimní den 
nebývale teplé. Počet účastníků byl mnohem vyšší než ob-
vykle a pronajatá místnost příliš malá. Bratři se tedy roz-
hodli, že se bohoslužba uskuteční na nádvoří, a vše potřeb-
né pro ni připravili. Odpoledne se ale nebe zatáhlo tmavými 
mraky a blýskalo se a hřmělo. Když apoštol oblasti přijel, 
ptali se ho bratři, zda přeci jen nebude lepší sloužit boho-
službu uvnitř, ačkoliv pronajatá místnost je příliš malá. 
Apoštol oblasti však rozhodl, že zůstanou venku, kde byl již 
připraven oltář. 

Bohoslužba tedy začala, zatímco oblohu křižovaly blesky a 
ozývaly se hromy. Nakonec se spustil i déšť.

Slovo bylo vybráno z Evangelia podle Jana 17, 3: „… když 
poznají tebe, jediného pravého Boha”.

Apoštol oblasti vysvětlil, jak se nám podaří poznat milého 
Boha skrze zážitky ve víře, a sice díky dětské víře a lásce. 

Oblastní apoštol vyzval k přisluhování apoštola Coneho a 
biskupa Antona. Poté zažila obec odpuštění hříchů, oslavila 
Svatou večeři Páně a přijala závěrečné požehnání. Bezpro-
středně po poslední písni se strhl silný liják. 

Tímto způsobem jsme mohli konkrétně poznat Boha, jeho 
všemohoucnost i lásku, kterou chová ke svým dětem.



30

community 01/2016 SPOLEČENSTVÍ REGIONÁLNĚ

„Pomáháme v Rumunsku“

Nadace „NAK-Humanitas“ si před zhruba deseti lety dala 
za úkol poskytnout pomoc dětem ze sociálně slabých po-
měrů. Společně s rumunskou partnerskou organizací, spol-
kem „Pomoc dětem v Rumunsku“, se starají o to, aby děti ve 
stacionářích a dětských domovech měly zajištěn pravidelný 
denní režim s potřebnou péčí, pomoc při plnění domácích 
úkolů, pravidelný stravovací režim, a tak se zlepšily jejich 
šance pro pozdější důstojný život. „Naše děti se mají osvěd-
čit v každodenním životě a umět se o sebe postarat, aby 
nemusely žít na ulici. Mají se naučit pomoci si samy a ne-
spoléhat se na pomoc druhých. Chceme být na naše děti a 
na to, co dokázaly, hrdí – i ony by měly být hrdé na nás!“.  

Skvělá nabídka
„Mládež z naší oblasti již několikrát aktivně podpořila pro-
jekty naší církve v zahraničí“, píše diákon Rosario Jöhr. 
Také v roce 2015 chtěla být společně se svými vedoucími v 
pracovní oblasti apoštola oblasti Markuse Fehlbauma uži-
tečná. „Vedoucí mládeže, oblastní evangelista Oscar Bal-
mer, oslovil v této souvislosti našeho biskupa André Kreise. 
Ten zpočátku trochu váhal, neboť se domníval, že chceme 
podnikat spíše něco pro vlastní zábavu“, uvádí třicetiletý 
diákon. Když biskup Kreis viděl, že to mladí sourozenci 
myslí vážně, přišel za nimi s následující nabídkou.

Protože byl spoluodpovědný za vybudování dětských 
stacio nářů v Rumunsku a Moldávii, nabídl mládeži, aby 
jela na týden do Rumunska, kde se měla v obci Zabrani  
zapojit do projektu dětského stacionáře. V Zabrani existuje 

Debora Messerli, 18: „Pře-
kvapilo mě, jak nás děti 
rychle přijaly do svých srdcí 
a jak byly vůči nám otevření. 
Není to nic samozřejmého. 
Také obdivuji, co všechno 
jsme dokázali. Jsem si jistá, 
že na tento týden budeme 
ještě dlouho vzpomínat. 
A je to tak, jak řekl biskup 
na bohoslužbě: „Na koho 
Rumunsko zapůsobí, ten 
tam nechá kus svého 
srdce.“

A je hotovo! Hrdě pózují thunští mladí lidé před barevně vyzdobenou fasádou dětského domu v Zabrani.

❶

❷
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od jara 2013 dětský stacionář, který se v současné době  
stará o 25 až 30 dětí ve věku od 3 do 15 let. Bratr Renato 
Corfù z Bazileje, vedoucí projektu spolku „Pomoc dětem v 
Rumunsku“, připravil spolu se svým týmem vše pro to, aby 
mládež mohla do Rumunska přijet. Také se o ni během  
jejího pobytu v Rumunsku staral. 

Cesta do Rumunska nevyžadovala splnění žádných před-
pokladů. „Pouze jsme zveřejnili výzvu, kdo z mládeže naší 
oblasti chce jet pomáhat do Rumunska“, líčí Rosario Jöhr. 
Když uplynula lhůta pro přihlášení, měli jsme 23 mladých 
dobrovolníků. Cesta do Rumunska se měla uskutečnit buď 
autem, nebo letadlem. „Mládež se na pobyt v zahraničí vel-
mi těšila, protože valná většina ještě nikdy nebyla v tak da-
leké cizině“, popisuje Rosario Jöhr.

Chantal Landmesser, 19: „Velice 
mě dojala závěrečná píseň na pá-
teční bohoslužbě: ‚Dokud se opět 
neshledáme!‘ Od té chvíle na tuto 
větu neustále myslím.“

Christof Tschanz, 19: „Na 
mě osobně velmi zapů-
sobil rozhovor s vedoucí 
dětského domova, která 
ho vybudovala spolu se 
svým mužem. Myslím, že 
je za tím velké odhodlání 
a nasazení. Přál bych si, 
aby stejný postoj měli i 
všichni budoucí vedoucí.“

❷

➎

❸

❹
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Tedy vzhůru do Rumunska!
V pondělí 5. října nastal den D. V brzkých ranních hodi-
nách odjeli dobrovolníci vlakem do Curychu a odtud letěli 
přes Mnichov do Temešváru (západ Rumunska). Na letišti 
je přivítali rumunští pomocníci. V domě „Casa Humanitas“ 
v Zabrani bylo připraveno malé občerstvení a poté se dob-
rovolníci v pozdních odpoledních hodinách ubytovali v 
dětském domově, stacionáři, humanitním domě nebo v 
soukromí. Všechny tyto lokality se nacházely v obci Zabra-
ni a byly od sebe vzdáleny jen pět až deset minut pěší chůze.  

Andrea Jöhr, 33: „Zvláštní 
okamžik jsem zažila s 
malou Soňou. Na nádvo-
ří dětského domova 
jsme zpívali a tancovali. 
Najednou Soňa vedle mě 
ztichla. Když jsem se na 
ni podívala, stála s otev-
řenou pusou a zářícíma 
očima. Před ní se právě 
dokončovalo dětské 
hřiště. Nikdy na ten výraz 
v obličeji nezapomenu. 
Zářící oči vyjadřovaly víc, 
než sebekrásnější podě-
kování (Multumesc).“

Do práce!
Bylo tu co dělat, proto jsme se ihned pustili do práce! Každý 
si mohl vybrat, co bude dělat nebo co mu nejlépe půjde. 
Nechyběly ani dobré rady a kreativní nápady. „Často jsme 
se rozhodovali až na místě, kdo se čeho ujme“, říká Rosario 
Jöhr. Mládež postavila pro zábavu dětí pískoviště (3), dvoji-
tou houpačku z dřevěných kmenů (5), barevně vyzdobila 
fasádu dětského domova (2), roztřídila oblečení darované 
věřícími, s dětmi barvila kameny a hrála s nimi hry (1). Po 
vykonané práci se mládež spolu s dětmi zvěčnila na zdi svý-
mi otisky rukou (11).

Ostatní aktivity
Během svého sedmidenního pobytu v Rumunsku měla 
mládež také čas seznámit se s okolím. V pondělí ráno na-
vštívila německý hřbitov v Zabrani, kde je pohřben také Patrick Luttringer, 24: 

„Mně se velmi líbilo 
obrovské nadšení všech, 
kteří přijeli, aby zde 
pomohli. Také mě dojal 
jeden chlapeček, který 
mě spontánně obejmul a 
vůbec mě nechtěl pustit.“ 

❻

❼

❽
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Rosario Jöhr, 30: „Nejvíc 
na mě zapůsobilo spole-
čenství s dětmi, protože 
během našeho pobytu 
jsme s nimi mohli mnohé 
podniknout. Také boho-
služba v Aradu, kterou 
sloužil biskup Jürgen 
Müller, byla důležitou 
událostí našeho pobytu v 
Rumunsku. Příjemně mě 
také překvapila kreativita 
a pracovitost naší mláde-
že. Vzájemnou harmonii 
nelze vyjádřit slovy.“

Dietmar Buchholzer, který zahynul v roce 2015 při tragické 
události. Dietmar Buchholzer byl jedním z organizátorů 
tohoto projektu (4).

V úterý podnikla mládež výlet k řece Maroš, kde sbírala 
odpadky (8). Byla tak pilná, že nakonec byl Mercedes 
Sprinter zcela naplněn plastovými lahvemi. Závěr dne strá-
vila u táboráku (9). Když se všichni najedli a zazpívali si, šli 
spát. 

V pátek navštívili nedaleké město Arad. Během procházky 
ulicemi rozdávali pozvánky na večerní bohoslužbu (10), 
která se konala v hotelu zdejšího města. Po bohoslužbě, kte-
rou sloužil biskup Müller (Rakousko), zůstali ještě v tomto 
hotelu na večeři. 

V sobotu se vypravili s dětmi na vršek Soimos (7), který 
nabízel nádherný výhled do krajiny. Navštívili starou zříce-
ninu a na zpáteční cestě si prohlédli klášter Maria Radna, v 
němž právě probíhala svatba. Večer společně rekapitulovali 
svůj pobyt v Rumunsku a všichni dostali malý dárek. 

Neděle byla jejich posledním dnem v Rumunsku. Než odje-
li na letiště do Temešváru, rozloučili se s dětmi – a ukáplo i 
několik slz (6). 

Výsledek
„Pro mládež se tato cesta stala tématem častých rozhovorů. 
Byli jsme nadšeni z toho, co jsme mohli udělat, ale také z 
přátelství s dětmi. Jsem přesvědčen, že si všichni dokáží 
představit, že by něco podobného znovu rádi zažili. Práce, 
na níž se mládež podílela, byla přínosem pro všechny“, říká 
Rosario Jöhr.

❾

❿
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Nahoře: Oblastní evangelista Marc Tavernay 
slouží bohoslužbu 
Dole: Účastníci bohoslužby v kostele v 
Chamosonu 

Trochu jiná vánoční 
bohoslužba 

Ke své velké radosti mohli bratři a sestry z církevní obce 
Martigny – Sierre prožít slavnostní bohoslužbu o čtvrté ad-
ventní neděli v centru Vallis. Bylo to už posedmé, kdy kněz 
Marek Glab v St-Piere-de-Clages poskytl křesťanským cír-
kevním obcím z farností Chamoson a St-Piere-de-Clages 
bezplatně prostory nádherného romantického kostela z 11. 
století. 

Vánoční bohoslužbu tam sloužil oblastní evangelista Marc 
Taverney. Jako základní slovo pro  bohoslužbu použil pasáž 
z Bible z Janova evangelia 21, 15 s tématem očekávání v lás-
ce. Bohoslužba byla doprovázena různými hudebními přís-
pěvky. K radosti přítomných se bohoslužby zúčastnilo i 9 
hostů, mezi nimi i kostelník. Po bohoslužbě se obec sešla u 
společné večeře v obci Chamosonu. 

„Informační dokument“ pro členy církví AGCK-CH vyšel v 
němčině, francouzštině a italštině

Významný krok ke 
spolupráci

Rada křesťanských církví ve Švýcarsku (AGCK-CH) a No-
voapoštolská církev ve Švýcarsku (NAK Švýcarsko) vydala 
informační dokument o spolupráci. Tento dokument slouží 
Společenství členských církví AGCK- Švýcarsko a Novoa-
poštolské církvi ve Švýcarsku k usnadnění vzájemné spolu-
práce. Dokument představuje ve zkrácené podobě základy 
víry Novoapoštolské církve. Otázky, které se týkají uznání 
křtu, sňatků mezi lidmi různého vyznání, vzájemných poz-
vání a společných sociálních a diakonických aktivit s křes-
ťany a křesťankami jiných denominací. 

Dokument je určen pro praktické užití v obcích a usnadně-
ní konstruktivní spolupráce. Farářka Claudia Haslebacher, 
předsedkyně Rady AGCK – NAK, zdůrazňuje: „Jsem vděč-
ná za to, že AGCK-Švýcarsko vydalo tento informační do-
kument.“ Novoapoštolská církev není mezi křesťany dosta-
tečně známá. Jako rada pověřená dialogem si přejeme, aby 
tento dokument pomohl předcházet různým nedorozumě-
ním a zároveň přispěl k vytváření nových vztahů. Apoštol 
na odpočinku Heinz Lang dodává: „Jsem rád, že Rada 

AGCK-Švýcarsko a NAK Švýcarsko tento informační leták 
vytvořily. Bude poskytovat cenné podněty na společné ces-
tě k ekumeně a zároveň podporovat úctu a ocenění v křes-
ťanském soužití.“ 
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Cílená pomoc dětem z 
problematických rodin

Chudoba v Rumunsku je zřejmá primárně ve venkovských, 
hospodářsky často zaostalých oblastech, kde je zároveň ne-
dostatečné vzdělávání, pracovní vytížení, boj o každodenní 
přežití, alkoholová závislost a zdravotní problémy. Oběťmi 
toho všeho jsou, jako obvykle, děti.

Projekt vzdělávání a zdraví probíhá od léta 2013 a má za 
úkol zlepšit životní situaci znevýhodněných dětí a mládeže 
v oblastech Botosany, Issai a Sucesava. Díky tomuto projek-
tu FSM.est - Asociatia pentru Sanatate si Dezvoltare Suste-
nabila (Sdružení pro podporu zdraví a udržitelný rozvoj) 
mohly získat děti a mládež z obzvláště problémových rodin 
kromě pravidelného doučování další cílenou podporu, kte-
rá zlepší jejich životní situaci. Kromě různých podnětů a 
záchranných opatření, která se týkají vzdělávání, zdraví a 
hygieny, patřily k nejvýraznějším událostem roku 2015 te-
maticky zaměřený týden před Velikonocemi a letní škola. 
Pro děti to mimo jiné znamenalo dostat se z vesnice do ji-
ného prostředí, společné aktivity a zážitky, kreativní ru-
kodělná tvorba a další umělecké aktivity. 

Aktivity v neziskové a humanitární oblasti  

Malé skupinky si vyráběly své draky (foto FSM)

Dítě s vlastnoručně vyrobeným drakem (foto FSM)

Téma letní školy bylo odpovídající pro měsíc září. Děti měly 
vlastnoručně vyrobit draka, který měl létat. Organizace 
FSM získala dva velmi angažované absolventy umělecké 
školy v Lasi, kteří už měli zkušenosti s kreativní činností pro 
děti. Organizace NAK Humanitas podpořila tento projekt 
pro vzdělávání a zdraví částkou 25000 euro. 
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