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Sova
Již malé děti poznávají sovu podle přímého pohledu velkých očí a spojují si ji se 
symbolem moudrosti. Většina druhů sov žije a  loví v noci. Sovy se řadí k ptákům 
s  nejdokonalejším mozkem a  mozkovou činností. Souvisí to patrně s  velmi 
výkonnými smysly, zvláště sluchem a  zrakem. Tyto smysly společně s neslyšným 
letem, z nich dělají vynikající lovce. Oči sov patří k  nejdokonalejším zrakovým 
orgánům mezi ptáky. Sovy jsou jedinými zástupci ptačí říše, kteří mají oči umístěny 
vedle sebe, nikoliv po stranách hlavy. Jsou dokonale uzpůsobeny pro noční vidění, 
ale jsou nepohyblivé. Sovám však nic nebrání ani v  pohledu do stran, protože 
dovedou otáčet hlavou až o 270 °. Mají velmi dobře vyvinutý sluch. Citlivost sluchu 
u sov je výrazně větší než u ostatních ptáků, což jim umožňuje lovit i v podmínkách, 
kdy mohou přesně lokalizovat kořist pomocí sluchu. Při porovnání s lidmi mají sovy 
zhruba padesátkrát lepší sluch a slyší i v oblasti ultrazvuku. Sova je v každém směru 
pozoruhodné zvíře. Na celém světě jich žije přes 200 druhů, u nás je nejznámější 
kalous ušatý. 

O moudrosti se hodně mluví v Bibli. Určitě nás nepřekvapí, že moudrost je i jednou 
z vlastností živého Boha, Hospodina. On je jejím zdrojem a dárcem. „Neboť moudrost 
dává Hospodin, poznání i  rozumnost pochází z  Jeho úst,“  píše v  knize Přísloví  2,6 
moudrý král Šalomoun, který sám byl obdarován od Boha velkou moudrostí. 
Buďme mezi moudrými! Věřme Bohu, naslouchejme Ježíši, učme se od něho! On je 
moudřejší než Šalomoun, než my všichni dohromady. V Kristu „jsou skryty všechny 
poklady moudrosti a poznání“, píše apoštol Pavel ve svém dopisu Koloským 2,3.

„Počátek moudrosti je bát� e Hospodina; 
velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí.“

(Izajáš 43,19)
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Pracovat v BTM?  Nezaváhal jsem ani na chvilku.
V současné době se věnuji našim novým webovým 
stránkám www.btm-eshop.cz
Doufám, že nabídka a objednávání našich 
produktů je pro vás pestřejší, snazší, příjemnější.
Pracovní pozici –  expedici zásilek – jsem před 
časem předal kolegovi Tomášovi Urbanovi. Karel Novák

Milí přátelé,

Po prvním půlroce práce v Brněnské 
tiskové misii se mohu ohlédnout a po-
tvrdit, že chybami se člověk učí. Kama-
rád pokaždé dodává: „Žel vlastními.“ 
Občas si lámu hlavu nad tím, jaké mu-
sel mít životní zkušenosti, které ho při-
vedly k tomuto závěru. O to víc mi to 
bez přestání vrtá hlavou, když vím, že 
již mnoho let vytváří přistávací progra-
my pro letadla…

Dříve nebo později si snad všichni 
přiznáme, že děláme chyby. Jen „hlu-
páci“ nikdy nechybují. Své chyby někdy 
vnímáme jako malicherné, jindy zase 
jako „klíčové“. Může se rovněž stát, 
že budeme nahodilými či nechtěnými 
svědky chyb, které jsou fatální. Pod-
stata chyby je v tom, že nejen přináší 
ztráty, ale může přinést i velké pouče-
ní pro budoucí dny. Tím je chyba vý-
znamná a důležitá v obou směrech. Je 
smutné, že lidé se bojí chyb natolik, že 
se ztotožní s heslem: „Kdo nic nedělá, 

ten nic nepokazí.“ Jenže chyby k učení 
se, ale i k práci neodmyslitelně patří.

V Brněnské tiskové misii děláme 
mnoho změn, abychom se přizpůso-
bili neobvykle náročné době a naši 
službu nejen zachovali, ale také ino-
vovali a zlepšovali. Bylo by naší velkou 
chybou, kdybychom se lekali toho, co 
se děje a bude dít, a ustávali ve svě-
řené službě. Nepovstat ráno z poste-
le s vděčností za další nový den živo-
ta a nepokusit se jej naplnit dobrým 
dílem, a to jen ze strachu, že se nám 
něco nepodaří, by bylo zlé.  Svět tak 
jedná, ale my „nejsme ze světa, i když 
jsme na světě“ (Janovo evangelium 
17. kapitola). Plodem strachu je stres, 
ztráta sil a ztracený čas.

Modlím se za odvahu, vytrvalost 
a sílu k přechodu od věcí, které jsou již 
za námi, k těm, které již nastávají. Buď-
me v úzkém spojení s Bohem. V našem 
jednání bude více pokoje, chyb méně, 
a z těch, které přesto přijdou, se hod-
ně poučíme.  Jaroslav Bajer

Chybami se člověk učí…
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Režisér Lubomír Hlavsa dokonču-
je film o J. A. Komenském „JAKO 
LETNÍ SNÍH“, kterým chce jeho 
společnost VISTAFILM divákům 
přiblížit život posledního biskupa 
Jednoty bratrské Jana Amose Ko-
menského. Film by mohl mít pre-
miéru ještě v roce 2020.

info: www.vistafilm.cz

Proč si vážím práce BTM
„Nestydím se za evangelium,  

protože to je Boží moc  
ke spasení každého, kdo věří.“ 

(Římanům 1,16)

Každý, kdo si uvědomuje skutečnost, že 
život po smrti nekončí, vnímá, že potřeba 
šířit evangelium v tomto ztraceném světě 
je naprosto kritická. (viz Marek 16,16) Je 
to právě evangelium, které jediné má moc 
přinést věčný život lidem, kteří jej slyší 
a přijímají.

Pokud se však nevěřící dobrou zprávu 
o milujícím Pánu Bohu a Spasiteli Ježíši 
Kristu nedozví, pak jim schází příležitosti, 
aby se pro něho rozhodli a jejich šance na 
obrácení se velmi snižuje. (viz Římanům 
10, 14) Každý potřebuje slyšet, číst, nebo 
se nějak dozvědět o spasení, za které Pán 
Ježíš draze zaplatil na kříži!

Velmi si vážím vynikající služby BTM 
a nádherných letáčků, které z Božího Slo-
va přináší odpovědi věřícím i nevěřícím. Ať 
už je člověk krátce spasený, nebo je třeba 
dlouho křesťanem, ale neví, jak oslovit své 
známé, spolužáky, kolegy v práci, sousedy 
a sdílet s nimi ten nádherný život s Bo-
hem, pak může využít skvělých materiá-
lů BTM a podle aktuálního tématu vybrat 
letáček, přání, nebo dárek do konkrétní 
situace.

Já sám velmi rád využívám malých 
letáčků, které nosím u sebe v peněžen-
ce, v batohu, nebo je s sebou vozím au-
tem a díky nim jsem vždy připraven šířit 
dobrou zprávu lidem kolem sebe. Příle-
žitosti mi pak do cesty posílá sám Pán. 
Když zaplatím u pokladny, často než 
odejdu, vytáhnu malý letáček s květinou 
a s úsměvem jej předám prodavačce se 
slovy, že to je přáníčko pro ni, aby měla 

„JAKO LETNÍ SNÍH“ – film o Janu Amosi Komenském

NAPSALI JSTE NÁM AKTUALITA

krásný den. Nesetkávám se s tím, že by 
mne s tím někdo odmítl. 

Rád používám různé letáčky na pravi-
delných veřejných evangelizacích v ulicích 
našeho města. Když je období před Vá-
nocemi nebo Velikonocemi, rozdáváme 
s přáteli různé letáčky BTM s touto téma-
tikou. Pokud se mě někteří oslovení lidé 
zeptají, jak se setkat s Bohem, rád volím 
letáčky s evangeliem a modlitbou spasení. 
Materiálů v nabídce BTM je velmi mnoho. 
Každý, kdo se připraví, může být ve správ-
nou chvíli účinnou pomocí ztraceným li-
dem – ke spasení!

Šíření životadárného Božího Slova je 
díky letáčkům od BTM o mnoho jedno-
dušší! Každý může s úsměvem věnovat 
nějaký pěkný letáček lidem, se kterými se 
setká. Příležitosti jsou každý den na kaž-
dém kroku. Kdo se stydí oslovit ostatní, 
může letáček třeba zanechat v čekárně 
u doktora, na stolku ve vlaku, nebo v poš-
tovní schránce… a s modlitbou věřit, že se 
dostane do správných rukou. Možností, 
jak šířit dobrou zprávu o Ježíši Kristu je 
mnoho.

Velkou výhodou letáčků je, že i když 
oslovený člověk nemusí mít v danou chvíli 
mnoho času na rozhovor, může si věnova-
ný letáček ponechat a přečíst si jej později 
v klidu doma, a to i několikrát po sobě!

Další velkou výhodou letáčků je, že si 
je sami můžeme ve volné chvíli pročítat 
a být jimi povzbuzeni, potěšeni a budo-
váni. Když čekáme na autobus nebo vlak, 
jedeme v tramvaji, máme obědovou pře-
stávku, jsme v čekárně u lékaře, nebo se 
vrátíme domů po náročném dni ze školy 
či práce, můžeme mít některý z letáčků 
po ruce, přečíst si ho, chvíli nad ním pře-
mýšlet a využít i malou chvilku času k bu-
dování sebe sama.

Rádi také využíváme omalovánky, mag-
netky a dárkové předměty jako odmě-

ny při programu v dětské nedělní škole 
(besídce). Děti z nich mají vždy velikou 
radost.

Chtěl bych Vás, drahé sestry a milí 
bratři v Kristu povzbudit, abyste využíva-
li těchto vynikajících materiálů pro sebe 
i své blízké. Někdy se od známých dozví-
me, že je věnované materiály velmi potě-
šily, ale až v nebi se dozvíme, jak ohromně 
pozitivní dopady na životy lidí měla posel-
ství v letáčcích, které se k lidem dostaly. 
  

 Jakub N., Váš bratr v Kristu

„Vše na tomto světě se dá napravit 
jen jemným teplem lásky, poněvadž 

jinak je to nemožno.“
Jan Amos Komenský
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NOVINKY V NAŠÍ NABÍDCE Z NAŠÍ NABÍDKY

Skládačka z dřevěných kolíčků  
pro šikovné kluky i holky

Balení obsahuje:
- 34 lamelek z kvalitního 

bukového dřeva
-  podrobný návod
-  krátký text, který vás obeznámí 

s významem pojmu „Boží trůn“ 
        Na výrobě lamelek se podíleli lidé se zdravotním postižením.

Strachu se neboj!
V  těchto dnech procházíme nelehkým obdobím. Máme obavy ze šíření koronaviru, mnoho 
lidí se obává budoucnosti. Jaké bude mít pandemie ekono mické důsledky? Kde v této situaci 
hledat útěchu, na ději a jistotu pro budoucnost?  Cena 3,50 Kč l Obj. kód H159

AKTUÁLNÍ TÉMA

V  této stručné, svým obsahem ale velmi 
hutné knize, autor John Lennox, profe-
sor matematiky na univerzitě v  Oxfordu, 
přezkoumává sou   časnou situaci a  snaží 
se v ní najít hlubší smysl. Především však 
chce ukázat na spolehlivou a pevnou na-
ději, které se lze přidržet i v současné krizi.
 Formát 110 × 178 mm, brož., 64 str. Cena 79 Kč l Obj. kód K92

John C. Lennox  
Kde je Bůh v době koronaviru?

SKLENĚNÝ KŘÍŽ 
(s háčkem na zavěšení)

Připravili jsme pro vás skleněný 
kříž ve dvou barvách – světle 
modrý a hnědý.
Každý kus je originál!
výška: 17,5 cm    
šířka: 11 cm
tloušťka skla: 1,8 cm
Objednací kód: 
SKL1 modrý
SKL2 hnědý
Cena: 199 Kč

Žijeme v mimořádné době. Naše dřívější jistoty vzaly za své, a to bez ohledu na náš 
světonázor či víru. Koronavirová pandemie a její důsledky nás uvádějí do rozpaků 
a znepokojení. Jak se s tím vším vyrovnat?
Na téma koronavirové pandemie jsme již vydali knihu „Kde je 
Bůh v době koronaviru?“ a letáček „Strachu se neboj!“

KORONAVIROVÁ PANDEMIENOVINKA

Člověk nacházel v  psovi vždy věrného a  spo leh livého 
přítele. Svým pej skům lidé pro jevují lásku, věnují jim péči 
a starostlivost. Odměnou je jim věrnost a po cit opětované 
lásky. Je smutné, že ve světě mezilidských vztahů to 
tak často nevypadá. To, co tak často postrádáme u  lidí, 
nacházíme v Boží lásce ke každému z nás.   
 Cena s přílohou 12 Kč l Obj. kód DK175

S PŘÍLOHOU 
Akinu sušenky pro psy

– kostičky 
l minisáček 10g

OBLÍBENÝ LETÁČEK PRO VŠECHNY PEJSKAŘE
S MALÝM DÁRKEM PRO JEJICH MILÁČKY

PŘÁTELSTVÍ NA CELÝ ŽIVOT…  

MAGNETKY S AFORISMY PAVLA KOSORINA

M5 M28 M4

DALŠÍ OBLÍBENÉ MAGNETKY

M13 M18 M27
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Rozhovor prof. Wernera Gitta 
pro Brněnskou tiskovu misii

Jaká byla Vaše osobní cesta k Bohu? 
Když jsme po válce bydleli v Saaße, malé 
vesnici v Dolním Sasku, konala jedna zdra-
votní sestra ve svém malém jednopokojo-
vém bytě každou neděli dětskou besídku. 
Děti z vesnice mne tam pozvaly. Poprvé ve 
svém životě jsem slyšel příběhy o Ježíši. To 
všechno proniklo hluboko do mého srdce 
a už se to nikdy neztratilo. V roce 1972 se 
v Městské hale v Braunschweigu konala 
velká evangelizace. Kanadský evangelista 
Leo Janz tam vyzval k plnému rozhodnutí 
pro Krista. Při zpětném pohledu považuji 
onen listopadový den za den svého obrá-
cení. Od té doby jsem začal intenzivně číst 
Bibli a byl jsem připraven, abych svěřený-
mi dary svému Pánu sloužil. 

Jak vnímá Vaše nevěřící okolí Vaši víru 
a činnost?
S nevěřícími v průběhu své služby nebo ze 
sousedství nebo v časopisech či v e-mai-
lech jsem měl problémy jen zřídka. Ačkoli 
moji víru nesdíleli, moji činnost přijímali. 
Po jedné přednášce mi jeden ateista řekl: 
„S tím, co jste říkal, vůbec nesouhlasím, 
ale už po několika minutách jsem věděl, že 
je zde někdo, kdo celou svojí bytostí stojí 
za tím, co říká. To mi často chybí při jiných 
přednáškách.“ Lidé se v první řadě ptají, 
zda jsme autentičtí a teprve pak je zajímá, 
co říkáme.

Jaký biblický verš Vás v životě provází?
Ústřední význam v mém životě měla slo-
va ze Žalmu 23 „Hospodin je můj pastýř, 
nebudu mít nedostatek.“ Při pohledu zpět 

mohu říci, že toto slovo bylo nad mým ži-
votem i při mé nevědomosti před mým 
rozhodnutím víry.

Je pro vzdělané lidi těžší najít Pána Boha?
V Přísloví 8,17 čteme: „Já miluji ty, kteří 
milují mne, a kdo mne hledají, naleznou 
mne.“ Toto slovo nerozlišuje mezi vzděla-
nými a méně vzdělanými lidmi, ani mezi 
chudými a bohatými. Jediným kritériem 
je naše vůle. Kdo Boha hledá, ten ho také 
najde.

Přečetl jste (kromě Bible) nějakou knihu 
vícekrát?
Velice rád čtu knihy Stefana Zweiga. Vy-
nikající je jeho kniha „Magellan“, ve které 
vypravuje napínavým způsobem a krás-
ným stylem o mnoha událostech v průbě-
hu prvního obeplutí Země.

Je nějaká část Bible nebo biblická 
postava, která Vás inspiruje?
Velice mne oslovuje osobnost apoštola 
Pavla. Po svém obrácení k Ježíši se zamě-
řil na jeden jediný cíl. Vše vsadil na to, aby 
předával dál zachraňující poselství o Ježíši. 
To dělal s takovou silou vůle, že ho od to-
hoto poslání nemohlo odradit ani proná-
sledování či vězení, ani hlad či žízeň, ani 
kamenování, bití nebo jakékoli jiné nebez-
pečí. Podařilo se mu, že v Ježíšově jménu 
všechno vydržel, a proto podal svědectví: 
„Všechno mohu v Kristu, který mne posilu-
je“ (List Filipským 4,13).

Na co se Vás lidé nejčastěji ptají?
Mnozí z našich současníků jsou ovlivněni 
všeobecně rozšířeným učením evoluce, 
a proto nemohou věřit všemu, co je v Bib-
li obsaženo ve zprávě o stvoření. To má 
za následek oslabení důvěry v Boží slovo. 

K tomu se objevuje mnoho položených 
otázek. Kromě toho se jedná o odpovědi 
ohledně jistoty spasení a také na specific-
ká místa v Bibli.

Utkvěl Vám v paměti nějaký zajímavý 
moment, spojený se zvěstováním Krista, 
na který vzpomínáte?
Nezapomenutelnou je pro mne jedna 
přednáška v přeplněné posluchárně uni-
verzity v Karagandě (Kazachstán). Bylo 
to krátce po zhroucení Sovětského sva-
zu. Mluvil jsem na téma „Proč jsou tady 
hvězdy?“ a došlo i na původce hvězd. Je to 
tentýž Pán, který nám nabízí věčný život. 
Na otázku ke konci: „Kdo by chtěl Ježíšovo 
poselství přijmout pro sebe osobně? Kdo 
se chce nechat Ježíšem zachránit?“ po-
vstalo překvapivě mnoho lidí.

Po dvou letech jsem byl v Karagandě 
znovu. Na téže univerzitě nás pozdravil 
profesor Pavel Kulikov a představil nás 
jako hosty z Německa. Ve svém úvodním 
slovu řekl: „Představuji německého vědce 
profesora Gitta… Před dvěma lety byl prá-
vě zde a měl přednášku. Seděl jsem tehdy 
mezi studenty. A pak došlo k něčemu, co 
se v této posluchárně ještě nikdy nestalo: 
Přátelským, ale rozhodným hlasem nás řeč-

ník vyzval, abychom učinili rozhodnutí pro 
Krista. Mnozí studenti tenkrát povstali na 
znamení, že to udělali. Také já jsem se zve-
dl ze svého místa – učinil jsem rozhodnutí 
pro Krista.“ Potom se obrátil na studenty: 
„Znáte mne. Mnoho let jsem na této uni-
verzitě vyučoval obor ‚vědecký ateismus‘. 
Teď jsem křesťanem. I vy dnes dostanete 
příležitost, abyste se rozhodli. Udělejte to!“

Bůh tak přemohl někoho, kdo Boha 
popíral a celé roky studenty vědeckými 
argumenty přesvědčoval, že žádný Bůh 
neexistuje. Po převratu byl obor „vědecký 
ateismus“ zrušen a nahrazen „Dějinami 
ateismu a náboženství“. K tomuto novému 
oboru ale nebyly žádné učebnice. A tak 
použil moji knihu „A co jiná náboženství?“, 
která byla k dispozici také v ruštině (v čes-
kém překladu: „Hledání východiska“). 
Nyní mluvil někdejší profesor ateismu 
ve svých přednáškách o své víře v Boha 
– jaká proměna! Později založil v Kaza-
chstánu rádiovou misii, aby mohl evange-
liem oslovit co nejvíce lidí ve svém jazyce.
 
Jak hledáte spolupracovníky v ostatních 
zemích?
Z dnešního pohledu mohu říci, že jsem 
s poselstvím evangelia navštívil mnoho 

ROZHOVOR ROZHOVOR

BTM vydala již tři 
letáčky s texty 
Wernera Gitta: 

Proč jako vědec  
věřím Bibli
Největší pozvání 
Co má koronavirus 
společného s Bohem?
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BTM ve službě vězňům
Z Boží milosti BTM si již 28 let dopisuje 
s vězni a vede je k Bohu. Vězni, různého 
stáří píšou a touží po sdílení a povzbudi-
vém slovu. Mnozí teprve ve vězení po-
chopí, jaký má život smysl a také co leh-
komyslnost a hřích způsobí. Rozbité ro-
diny, promarněný a zničený život. Mnozí 
již rezignovali, ale přece jsou takoví, kteří 
zareagují na dobrou zprávou o Božím od-
puštění a pomoci, zatouží po novém živo-
tě s Bohem.
Z dopisu vězně Václava:

„Ahoj Líbo, děkuji za dopis, který mě 
v tomto neklidném prostředí potěšil a do-
dal novou sílu. Tvůj poslední dopis mě nutí 

Z DOPISŮ

vzpomínat a přemýšlet, kde se v mém pří-
padě stala chyba. Vím, že mě měla moc 
ráda babička, ale rodiče, ti měli své zá-
jmy, pak se rozešli, každý za někým jiným. 
Bývalo mě moc smutno a zvláštní strach 
mě provázel celé dětství. Říkal jsem si, až 
já budu velký, tak budu s dětmi a manžel-
kou jezdit na výlety a budu stále s nimi. 
Babička zemřela, a já byl víc s klukama na 
ulici, než doma. Měl jsem dojem, že jim 
doma ani nechybím. 

Měl jsem 25 let, byl jsem sebejistý 
a myslel, že mám vše pod kontrolou. 
Ale octl jsem se poprvé ve vězení. Starší 
spoluvězeň mě varoval, že život se šrá-
mem vězně je těžký, ale já ho nebral 
vážně, pořád jsem věřil, že se to nějak 
spraví a budu mít normální život ve své 
rodině. Stále jsem měl v sobě touhu po 
rodině a šťastných dětech, ale nakonec 
bylo vše jinak.         

Teď je mi 45, jsem zklamán sebou 
i lidmi. Ale jedno plus vězení mělo, že 
jsem se dověděl o Bohu, o kterém jsem 
nic nevěděl. Nad smyslem Vánoc a Veli-
konoc, mě nenapadlo přemýšlet. Cítím 
v různých situacích, že se mě Bůh zastá-
vá, potěšuje a dává naději. Děkuji BTM 
i Tobě za možnost dopisování a letáčky, 
které mě povzbuzují a přibližují k Bohu. 

Libo, mám k tobě prosbu, víš, že 
mám mít výstup. Mám problém, jsem 
hodně potetovaný a velice rád bych se 
toho zbavil. Zjisti mi způsob, jak se dá 
tetování odstranit. 

Přeji Tobě a všem členům BTM Boží  
pokoj.     Zdraví Václav“

Za sebe můžu říct, že dopisování si 
s vězni je činnost, která vezme za srd-
ce. V dnešním světě, je silný zážitek, 

Rekordní dopis z vězení – délka 80 stran 
A4, hmotnost 162 g :-)

zemí po celém světě. Vždy to bylo na zá-
kladě osobních kontaktů. V mnoha přípa-
dech byli určití lidé zde v Německu či v ci-
zině osloveni knihami nebo přednáškami 
na paměťových médiích (nejdříve šlo o ka-
zety, později o CD a DVD) a následně mne 
pozvali. Když jsem cestoval s přednáškami 
po Paraguayi, někdo se mne zeptal: „Víte, 
proč tady jste?“ – „Ano, dostal jsem po-
zvání.“ – „Chtěl bych Vám to říci přesněji: 
Když jsem byl v Německu, dostal jsem tam 
kazetu s Vaší přednáškou. Vaše svědectví 
mne tak oslovilo, že jsem tu kazetu předal 
bratřím zde v Paraguayi s prosbou, aby to-
hoto člověka pozvali. To se pak také stalo, 
a proto zde jste.“

Jaké misijní aktivity oceňujete, a které 
považujete za zvlášť efektivní v dnešní 
době? 
Misie se dá dělat ve svobodných demo-
kratických zemích díky moderní techni-
ce nejrůznějším způsobem: zvěstováním 
Slova v církvích a ve veřejných budovách, 
šířením knih a traktátů, použitím CD či 
DVD. Zvlášť účinnou platformu zvěstování 
dnes nabízí internet s filmy na YouTube. 
Nedávno jsem měl přednášku v jednom 
shromáždění, kde mohlo být kvůli koro-
naviru přítomno jen 30 osob. Přednáška 
byla nafilmována a umístěna na YouTube. 
V průběhu dalších čtyř týdnů měla 40 000 
shlédnutí. Takové možnosti šíření jsme si 
v dřívějších letech neuměli ani představit. 

Na které oblasti by se měla práce církve 
soustředit? 
Ústředním úkolem církve je zvěstování 
zachraňujícího poselství o Ježíši Kristu. 
U Lukáše 19,10 to Ježíš uvádí jako základ 
svého působení: „Neboť Syn člověka při-
šel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ Jde 
tedy o to, zvát ztracené lidi, aby přišli k Je-

žíši, dosáhli odpuštění hříchů, a tím získali 
věčný život. Církev by měla být pro kaž-
dého člověka záchrannou stanicí a zraně-
ným, zápasícím lidem nabídnout duchovní 
pomoc.

Jsou témata, která by podle Vás měla cír-
kev více zdůraznit nebo nově interpreto-
vat? 
Hlavní úkol církve jsem už uvedl v odpo-
vědi na předchozí otázku. Církev by dále 
měla ukázat, jak na tomto světě žijeme 
podle Boží vůle. Kromě toho by věřící měli 
být školeni, aby rozeznali falešná učení 
v náboženstvích, filozofii, politice či vědě, 
aby nemohli být svedeni. To všechno je 
možné jen tehdy, když církev samotná za-
ujímá jasnou pozici vůči Bibli a důsledně 
podle toho vyučuje. Dobré měřítko nám 
nechal Pavel ve Skutcích apoštolů 24,14: 
„Věřím všemu, co je napsáno.“

K formě misie: Měla by se dnešní forma 
změnit, abychom dosahovali lepších vý-
sledků? 
Poselství Bible pro nás lidi je stále totéž – 
nikdy se nezmění a nikdy také nesmí být 
změněno. Formy zvěstování se měnit mo-
hou. Zde se jedná o to, abychom využili 
moderní stav komunikačních prostředků. 
Když přišly na trh první kazety, nasta-
la poprvé možnost, že se evangelizační 
přednáška dala poštou poslat na velice 
vzdálená místa. Pak se pomocí DVD dala 
na jiná místa poslat a promítnout nafilmo-
vaná kázání v Powerpointu. Internetem se 
možnosti podstatně rozšiřují. Přednášku, 
která se právě koná, je možné o chvíli 
později vidět na YouTube po celém světě. 
Něco takového zde nikdy nebylo! 

Dokončení rozhovoru příště. 
Ptala se Markéta Bajerová,  
Přeložil: Ing. Josef Potoček
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když neznámý člověk píše, že teprve ve 
vězení pochopil, jakou cenu má svobo-
da, žaluje na sebe a snaží se v dopise 
odložit tíži, která ho nenechá spát. Jiný 
se ptá po Bohu a píše, že mu o něm ni-
kdo nic srozumitelného neřekl.

Nevím, co hned napsat, když vězeň 
napíše. „Může mi Bůh odpustit, když 
jsem zodpovědný za vraždu?“ Takové-
mu člověku pošlu letáčky a „Gedeon-
ku“- Nový zákon a napíši ať čte, a sám 
hledá u Pána Ježíše odpověď. Stalo se, 
že dotyčný je dojatý z toho, co se do-

zvěděl, setká se 
s Ježíšem a na-
lezne pokoj. 
Mo dleme se 
za vězně. Jsou 
mezi nimi svůd-
ci i svedení. Je-
dině Pán Ježíš 
jim může ote-
vřít oči i srdce 
pro nový život.   

          Líba 

„Lidé jsou v zásadě dobří,“ říká Jiří Su-
chý, „jenže jim to nikdo neřekl a proto 
se chovají jako hajzlové.“ Souhlasím 
s ním a říkám, že jste dobří, už proto, 
že jste obrátili své zraky k mému textu.
     Dva renomovaní psychoneurologové 
s plným barákem toho vercajku, který 
umí měřit, co všechno dělají trpaslíci 
v mozku a navíc jeden z nich se věnu-
je změnám vědomí, Andrew Newberg 
a Mark Robert Waldman, sepsali před 
léty knížku, která se jmenuje HOW 
GOD CHANGES YOUR BRAIN (= Jak Bůh 
mění váš mozek) a tam se praví: Není 
úkolem neurověd pátrat, zda Bůh je, či 
není, ale můžeme odpovědně říct, že 
v lidském mozku má svoje místo.
     Ve chvíli, kdy osvícenci dosadili 
člověka na nejvyšší trůn a nebyli sou-
časně ochotni pochopit, že jsme ži-
vočichové (sice zvláštní, ale to delfíni 
taky, ti se dokonce vzájemně oslovují 

MUDr. Radkin Honzák, CSc. – VZKAZ DOBRÝM LIDEM 
(na popud pana Jaroslava Bajera)

jmény) a že jako živočichové, vědomí 
si své smrtelnosti, toužíme po přesahu 
a intuitivně hledáme smysl své exis-
tence. Nejsme zřejmě sami, sloni také 
mají své hřbitovy a šimpanzi své rituá-
ly. Ale furt si myslíme, bůhvíco nejsme! 
Darwinova teorie emocí kvůli tomu 
musela počkat (přece nejsme zvířata! 
jsme!!!), až se víc než po století dočka-
la plné satisfakce.
     Bože milý, / jsi-li, // chraň duši mou, 
/ mám-li jakou – napsal dávno člověk 
zasluhující obdiv, novinář a básník, 
Karel Havlíček Borovský a my, co jsme 
zmítáni pochybnostmi, nejsme s to ra-
cionálně pochopit ani scholastické ar-
gumenty Tomáše Akvinského, ani ho-
roucí vyznání víry apoštola Pavla v Lis-
tu Korintským. Není nad to, obrátit se 
někdy k dětskému myšlení, které klade 
dosud nezodpovězené otázky, proč to-
hle vše existuje?

PŘEDSTAVUJEME

Pavle, jak jsi prožil dobu koronaviru I.?  
Kvůli jednomu hloupému viru jsme zcela 
rezignovali na normální život. Pokud bu-
deme žít ve strachu a panice, nepomůže 
nám ani lék, ani vakcína. Chceme-li jít 
dál, musíme se vrátit k tomu, co je pod-
statou života. A tou je respekt k jeho ne-
konečné rozmanitosti. Nebojme se překá-
žek a postavme se čelem k jakékoli výzvě.
Zvládneme to nyní lépe?   
Zanedlouho budeme skládat reparát. 
A půjde o to, jestli se zase k smrti vyděsí-
me a všechno zastavíme nebo si zacho-

váme chladnou hlavu. Neměli bychom 
podléhat hlavně panice. Protože ať se 
děje cokoli, život si vždycky poradí.

Byl nápor v Potravinové bance?
Pomáháme asi 90 organizacím, pro kte-
ré je nouzový stav jejich klientů něčím 
zcela rutinním.

Co bys vzkázal našim odběratelům?
Aby nepřestali věřit, doufat a milovat, 
protože víra, naděje a láska jsou nepora-
zitelné. 
Děkuji za rozhovor.  Ptal se Karel Novák.

Experiment Života nevymyslel člověk, 
ani jeho vývoj, a pokud je to zákoni-
tost, tak se ptám, zda člověk vymyslel 
vesmír. Je to blbé: sousloví „křesťan-
ská pokora“ nás vrací na ta místa, kam 
patříme a to se nám nelíbí. Upřímně: 
já taky moc pokornej nejsem! Ale vě-

domí, že nejsem na špici toho všeho, 
co se tady odehrává, je užitečné. A jak 
řekl Einstein: Bůh nehraje s vesmírem 
kostky, jen my na jeho úmysly nedo-
hlédnem. A to nás někdy štve a vede 
ke vzpouře.  � m

PAVEL KOSORIN  
autor (nejen biblických)  

aforismů. Zakladatel 
a vedoucí Potravinové 

banky v Brně.
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Představení 
organizace  
NE PORNU
na YouTube

Název projektu zní celkem výmluvně, 
ale mohl bys nám více přiblížit, co je 
jeho náplní? 
Projekt NePornu má dva hlavní cíle: 
1) Rozšiřovat povědomí o nebezpečí 

pornografie. 
2) Pomáhat těm, kteří jsou na pornu 

závislí. 
V dnešní době je pornografie přijímaná 
jako něco normálního. Proto se snažíme 
upozorňovat na to, že pornografie může 
mít na člověka velmi negativní dopad, 
přičemž si na ni člověk může vytvořit 
závislost. 
Zároveň ale nechceme pouze pouka-
zovat na problém, ale chceme lidem 
nabízet pomocnou ruku. Lidé nás tedy 
mohou anonymně kontaktovat s žádostí 
o pomoc a my jim přiřadíme osobního 
e-kouče zdarma. E-kouč není žádný od-
borník, ale empatický člověk, který je 
připravený doprovázet druhé na jejich 
cestě uzdravení. 

Můžeš nám prozradit, jaký má váš pro-
jekt dopad? 
Projekt oficiálně funguje od roku 2018. 
Tedy nás za celý rok kontaktovalo 66 
lidí s žádostí o pomoc. V loňském roce 
2019 to bylo již 243 klientů. Byl to také 

jeden z důvodů, proč jsme v lednu 2020 
založili samostatnou neziskovou organi-
zaci NePornu, z. s. A jen pro představu: 
v prvním pololetí nás kontaktovalo 190 
klientů. 
Píší nám jak křesťané, tak nekřesťané. 
Mladí i staří. Muži i ženy. Samotná čísla 
dokazují to, že se jedná o velmi potřeb-
nou službu. Lidé často mají pocit, že jsou 
na to sami, protože se bojí o svém pro-
blému s kýmkoliv mluvit. My jim v pod-
statě nabízíme anonymní pomoc, takže 
nás kontaktují i lidé, kteří by jinak nadále 
zápasili v tajnosti. 
Máme za sebou i spoustu úspěšných pří-
běhů. Ne každý je sice ochotný svůj pří-
běh sepsat, ale na našem webu NePor-
nu.cz najdete již celou řadu příběhů lidí, 
kteří se své závislosti na pornu zbavili. 

Jakým způsobem si může člověk říct 
o pomoc? 
To je velmi jednoduché. 
Stačí zajít na náš web 
NePornu.cz, kde vypl-
ní kontaktní formulář.  
Do několika dní se mu 
ozve e-kouč, který 
s ním začne pracovat. 
Není v tom žádná věda. 

Rozhovor s PETEM LUPTONEM, 
ředitelem NEPORNU, z. s. 

PŘEDSTAVUJEME

Je možné projekt NE PORNU nějakým 
způsobem podpořit? 
Určitě ano! Je celá řada možností, jak se 
mohou lidé do projektu zapojit. Na tom-
to místě zmíním tři základní možnosti:
1) Neustále hledáme nové e-kouče. Ne-

hledáme odborníky, ale empatické 
lidi, které si sami zaškolíme. Nejedná 
se o nic složitého. Pokud byste měl 
někdo zájem, jednoduše nám napište 
a my vám řekneme další informace. 

2) Můžete nás také podpořit finanč-
ně, a to ve formě jednorázového 
nebo pravidelného daru (číslo účtu: 
2601745437/2010).

3)  Sledujte nás na sociálních sítích 
a sdílejte naše příspěvky. Díky tomu 
se může informace o nabídce pomo-
ci dostat těm, kteří to opravdu po-
třebují. 

Další informace najdete na:
NePornu.cz

Matt Fradd – Mýty o pornu
Kniha reaguje nenáboženským způsobem na běžné 
názory lidí, že pornografie je naprosto neškodná, nebo 
dokonce prospěšná. Matt Fradd odkazuje na zkušenos-
ti pornoherců i konzumentů a na odborné výzkumy 
neurologů, sociologů a psychologů, aby ukázal, jakým 
způsobem pornografie ničí jedince, vztahy i společ-
nost. Své argumenty podpírá nejnovějšími vědeckými 
výzkumy, aby vyvrátil smyšlená tvrzení, která lidé pou-
žívají na obhajobu pornografie.
Matt Fradd je ředitelem organizace The Porn Effect, je-
jímž cílem je pomáhat lidem zbavit se závislosti na por-
nografii. Je autorem knih a článků zabývajících se otáz-
kou pornografie a přednáší na toto téma po celém světě.
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NOVINKA V NAŠÍ DISTRIBUCI 

POMOC 
V ZÁVISLOSTI
Organizace NePornu, z. s. nabízí
pomoc a informace lidem, kteří
bojují s otázkou pornografie. 

osobního e-kouče
diskrétnost
anonymitu
žádné časové omezení
vše zdarma 

"Když jsem ve 12ti letech začal sledovat
tvrdé porno, nikdo mi neřekl, že to může
mít nějaké následky."

NePornu.cz
info@nepornu.cz

V rámci e-kouč inku nabízíme:

Kontakt

Podpořte nás
2601745437 / 2010

„Když jsem ve 12 letech začal 
sledovat tvrdé porno, nikdo mi 
neřekl, že to může mít nějaké 

následky.“
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Zpravodaj Brněnské tiskové misie vychází 4 × ročně. Toto číslo vyšlo v září 2o2o. 
Smetanova 9, 602 00 BRNO l tel: 771 113 576 l e-mail: btm@btm.cz l www.btm.cz

Dary na provoz misie můžete zasílat na náš účet číslo 2901805366/2010 
Všem dárcům předem velmi děkujeme.

Řekněte lidem kolem sebe: 

„ZÁVĚŤ POMÁHÁ“
Měsíc dobročinné závěti

13. září je Mezinárodním dnem závětí. 
Připomíná lidem po celém světě význam 
závěti a upozorňuje na možnost věnová-
ní peněz, nemovitostí i movitostí dobro-
činným organizacím. Konat dobré skutky 
lze jak za života, tak i po něm, a to právě 
prostřednictvím závěti. Co je třeba pro to 
udělat? V klidu, včas a s jasnou myslí udě-
láte pořádek ve věcech dědictví, se svým 
majetkem naložíte dle vlastního uvážení, 
rozhodnete tedy sami, jakému bohulibé-
mu účelu by měl sloužit. 

Je samozřejmostí, že těm, kteří ve své 
poslední vůli pamatují na dobročinnou 
organizaci, tyto organizace notářský po-
platek za sepsání závěti proplatí. A jak 
lidé nejčastěji uvažují o své dobročinnos-
ti? Lidé většinou pamatují na organizace, 
které jim byly blízké už za života. V České 
republice přibývá těch, kteří svůj majetek 
v závěti odkáží právě na charitativní účely. 

Majetek člověka, který po sobě ne-
zanechal závěť ani zákonné dědice, totiž 
připadá po rozhodnutí soudu státu. Zku-
šenosti z vyspělejších zemí ukazují, že tyto 
majetky mohou sloužit mnohem lépe v ru-
kou křesťanských neziskových a charita-
tivních organizací, než kdyby byly v rukou 
státu. Je přirozené, že v křesťansky ori-
entovaných institucích směřují takovéto 
prostředky vždy k těm lidem, kteří nejvíce 
potřebují pomoc a péči.

V letošním roce se programově přidává 
k Měsíci dobročinné závěti i Brněnská tis-
ková misie (BTM), jejíž činnost – všestran-
ná pomoc potřebným – je známa již od 
roku 1992. BTM byla nápomocna nejen při 
nečekaných událostech, které vyžadovaly 
okamžitou pomoc (například povodně). 
V její činnosti má své nezastupitelné místo 
také služba vězňům a jejich rodinám. Prů-
běžně pomáhá také těm, kteří jsou ve ve-
liké nouzi. Soustavně připravuje produkty, 
které mohou hodně pomoci těm, kteří 
procházejí těžkým obdobím života.

„Radostného dárce miluje Bůh“, píše se 
v Bibli. Dávej to, co dáváš s radostí! Dávej 
to, co není na úkor těch, za které neseš 
přímou zodpovědnost. V letošním, mimo-
řádném roce, kdy i BTM v důsledku koro-
naviru zápasí o přežití, může vaše dobro-
činná závěť znamenat mnohem více, než 
si na první pohled dovedete představit. 
Může to dokonce znamenat, že zásadním 
způsobem podpoříte pokračování činnos-
ti Brněnské tiskové misie. Pokud byste se 
rozhodovali k daru pro BTM, ozvěte se. 
Jsme ochotni nejen za Vámi přijet a vše 
vysvětlit, ale i naprosto respektovat vaše 
svobodné rozhodnutí ve věci závěti. Tento 
akt darování má tu svojí úžasnou hodnotu 
právě v tom, že je naprosto dobrovolným, 
spontánním a radostným aktem dárce.

Za Brněnskou tiskovou misii
Bc. Jan Titěra, bývalý ředitel v.r. 
Mgr. Jaroslav Bajer, současný ředitel v.r.
Doc. MUDr. Pavel Smilek, PhD v.r.
Předseda Správní rady BTM
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