
Přednáška Kateřiny Lachmanové 
OBVYKLÉ PŘEKÁŽKY USMÍŘENÍ 

18.června 2021 v 19 hod. 
Na faře nebo v kostele, podle situace. 

    Srdečně zve Česká křesťanská akademie  

 
OKO EKUMÉNY 
 

Jediné oč jde: abychom zápasili o to, aby v nás bylo světlo. Toto 
poctivé zápasení druhý vyciťuje, a kde v člověku světlo je, tam také z něho 
vyzařuje. Pak se známe, byť bychom pospolu putovali soumrakem, a aniž 
bychom si navzájem potřebovali ohmatávat tvář a srdce…. 

                                                                            Albert Schweitzer 

 
 

 
 
 

Ignaciánský rok 
 

Ignaciánský rok začal 20. května 2021 a skončí 31. července 2022, 
logo navrhl španělský architekt Emilio Ortiz Zaforas. Představuje latinskou 
podobu jména zakladatele Tovaryšstva Ježíšova „Ignatius“, které Iñigo de 
Loyola přijal několik let po svém obrácení v roce 1521. Uprostřed slova je 
patrný kříž, který odkazuje na obvyklý znak Tovaryšstva „IHS“. Písmeno 
„S“ na konci jména je současně číslicí 5 na začátku čísla 500, čímž se 
spojuje Ignácovo jméno s naší dobou, která čítá 500 let po Ignácově 
obrácení. S Ignácovým obrácením souzní heslo zvolené pro oslavy tohoto 
roku: „Vidět v Kristu všechno nově“. 
 

 
Program bohoslužeb v našich farnostech 
a další akce ve farnosti jsou ohlašovány p ři ohláškách 
nebo je sledujte na farním webu, 
který je na adrese: 
www.farnostkostelec.cz 

Neprodejné. Jen pro vnitřní potřebu. Za obsah článku ručí jeho autor. 

KOSTELECKÝ  AND ĚL 
Věstník Římskokatolické farnosti sv. Andělů strážných 

v Kostelci nad Černými lesy 
 

Číslo 6.       XIX.ro čník        Vychází v červnu 2021 
 

   
 
 
 
 

            PŘIHOŘÍVÁ ….. 

 

Musíme spolu posedět, řekl mi tehdy ŽIVOT. Dávno jsem už 

nebyl mladík, a možná proto jsem si přisedl. 

Víš, všechno se může stát hluboce smysluplným. Vše, bez 

výjimky. Já se neztratím ani v tvých minimalistických přáních, 

projektech a záměrech. Ujmu se jich. 

Napadá mne podobenství: s Božím královstvím je to 

podobné, jako když se snažím v autě přechytračit navigaci anebo ji 

ignoruji. Klidně mě po pár metrech upozorní, že by bylo dobré to po 

pár metrech otočit. Několikrát to zopakuje a potom, neuposlechnu-

li, respektuje můj výběr a načítá mi novou trasu do téhož cíle. 

Neláme hůl, smysl je zachován. 

Obdobně se mnou jedná ŽIVOT: PRAVDA se snaží a 

vyhledává, aby mi přece jen mohla dát za pravdu, a CESTA nelpí na 

jedné silnici. Jen nepřestat věřit ve SMYSL všeho, úplně všeho. 

Zůstat s ním modlitbou v kontaktu. Naslouchat. 

        

                                                  (Karel Satoria, Povoláním člověk) 
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Mariánská poutní místa 
77. Chorušice – kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
Obec Chorušice leží 18 km severovýchodně od města Mělník mezi 

Polabím a Kokořínskem. Chorušice se poprvé připomínají okolo roku 
1228 jako součást kláštera benediktinek u sv. Jiří v Praze na Hradčanech.  

Po třicetileté válce 
se začíná rozšiřovat pověst 
o zázračných účincích 
zdejšího obrazu Matky Boží 
na hlavním oltáři gotického 
kostela. Protože sílil proud 
poutníků, bylo rozhodnuto 
kněžnou Antonií Josefou 
Czernínovou vystavět nový 
větší kostel Nanebevzetí 
Panny Marie.  

Současná barokní 
stavba pochází z let 1714-

1716. Po poničení stavby vichřicí v létě 2009 se o obnovu této památky 
snaží obec.  

Jedná se o jednolodní obdélný kostel s trojboce ukončeným 
presbytářem s obdélnými sakristiemi po stranách. V západním průčelí 
kostela je hranolová věž.  

Hlavní oltář pochází z roku 1693. Je na něm obraz Piety z roku 
1539, který je kopií obrazu Panny Marie Bolestné. Dva boční oltáře sv. 
Jana Nepomuckého a Ukřižování pocházejí z 1. poloviny 18.  století. 
V kostele jsou také dva raně barokní protějškové oltáře: sv. Barbory 
a Svaté rodiny. Pocházejí z 1. čtvrtiny 18. století, mají ornamentální 
doplňky a klasicistně upravenou predellu. Kazatelna pochází z 1. čtvrtiny 
18. století. Na její stříšce se nachází socha Krista Vládce.  

Lavice pocházejí z počátku 18. století a varhany z 1. čtvrtiny 18. 
století. Při hlavním oltáři na konzolách se nacházejí barokní sochy 
Zvěstování. Dva tabulové obrazy zobrazující sv. Václava a Jiří pocházejí 
z období mezi lety 1530-1540. Cínová křtitelnice je z roku 1606 a dva 
dřevěné barokní kandelábry z 1. poloviny 18. století. 

 V hlavní věži se nachází jedna z pozoruhodností kostela: zvony 
ulité v letech 1416 a 1560.  

Farnost je však v současnosti administrována ex currendo 
z farnosti Nebužely a bohoslužby se tu konají nepravidelně. Kostel je od 
roku 1958 kulturní památkou. 

.  

Z historického kalendá ře 
 
1.června 1716 zemřel Jan Josef Božan, kněz, autor kancionálu 

„Slavíček rajský“ (305 let) 
3.června 1626 byl položen základní kámen ke kapli v pražské 

Loretě (395 let) 
3.června 1801 se narodil František Škroup, český hudební 

skladatel, autor naší hymny (220 let) 
11.června 1911 se narodil Václav Bogner, český katolický biblista, 

protagonista římskokatolického liturgického překladu 
Bible (110 let) 

13.června 1231 zemřel sv.Antonín Padovánský, františkánský kněz 
a misionář, církevní učitel (790 let) 

14.června 1936 zemřel Gilbert K. Chesterton, anglický spisovatel  
(85 let) 

16.června 1106 zemřel sv.Benno z Míšně, německý biskup, patron 
Mnichova, patron rybářů a soukeníků (915 let) 

26.června 1911  se narodil Josef Kubalík, český katolický teolog 
(110 let); 

27.června 1796 se narodil Petr Krejčí, světící biskup pražský, 
děkan metropolitní kapituly svatovítské (225 let) 

28.června 1916 se narodil František Vaňák, olomoucký arcibiskup 
v letech 1989-1991 (105 let) 

29. června 1716 se narodil Josef Stepling, katolický kněz-jezuita, 
astronom, matematik, fyzik a meteorolog. Zasloužil 
se o vybavení klementinské hvězdárny, kde se stal 
ředitelem a od roku 1752 zavedl pravidelná 
meteorologická pozorování. (305 let) 

30.června 1676 zemřel Adam Václav Michna z Otradovic, básník, 
skladatel, varhaník (345 let) 

 
17.června 1846 zemřel v Paříži Jean-Baptiste Deburau (vlastním 

jménem Jan Kašpar Dvořák, rodák z nedalekého 
Kolína), výrazný představitel evropské pantomimy 
(175 let) 

30.června 1971 při přistání kosmické lodi Sojuz 11 zahynuli tři 
kosmonauté (50 let) 

 
 

 
Uzávěrka p říštího čísla je 26. června 2021 
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Karla Vobišová-Žáková, první česká profesionální socha řka 
*21.1.1887 Kunžak, †7.6.1961 Praha 

 
V roce 1937 vypsala Jednota pro dostavení Chrámu sv. Víta 

na Pražském hradě soutěž na náhrobek sv. Vojtěcha. Anonymní 
soutěže se zúčastnili všichni přední sochaři té doby a originálním 
návrhem zvítězila akad. sochařka Karla Vobišová-Žáková. Vítězný 
model předčil ostatní návrhy myšlenkově i kompozičně. Sv. Vojtěch 
žehná, podpírán z jedné strany svým učitelem Radlou a z druhé strany 
svým bratrem Radimem. 

V roce 1947–48 byl model náhrobku sv. Vojtěcha vystaven 
ve svatovítské katedrále na místě, které určil již Karel IV. Jenže v únoru 
1948 moc převzala komunistická strana a Jednota pro dostavení 
Chrámu sv. Víta byla rozpuštěna a její majetek převzala Kancelář 
prezidenta republiky se závazkem, že započaté práce v katedrále 
dokončí. Závazek však nikdy nenaplnila.  

Náhrobek sv. Vojtěcha měla rodina sochařky až do roku 1998 
ve svém bytě v Praze. O umístění náhrobku sv. Vojtěcha do katedrály 
usilovala sochařka až do své smrti v roce 1961.  

Vše se podařilo uskutečnit až instalací sousoší 19.dubna 2018. 
Vybral R. Jozíf 

Tvůrcem ideové koncepce chrámového interiéru byl 
pravděpodobně chorušický děkan Kašpar Studnička, chrámové kněžiště je 
zasvěceno oslavě Matky Boží, středobodem prostoru kněžiště je umístěný 
milostný obraz Bolestné Panny Marie. 

Velmi výrazné opravy a změny mobiliáře pak probíhaly 
za dlouholetého působení děkana Jana Adama Baümla (†1789), 
významná oprava oltáře provedena v roce 1933 provedená na náklady 
děkana Pavla Mudrocha. 

R. Jozíf 
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Odpovědi na otázku ANKETY z minulého čísla Anděla 
 
JAK PŘEDÁVÁTE POSELSTVÍ VELIKONOC MIMO ST ĚNY KOSTELA? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Otázka se ke mně dostala náhodou a nutí mě k zamyšlení. Čekají lidé 
„mimo kostel“ na moje svědectví Velikonoc? Obávám se, že můj svět 
víry a náboženství je jim lhostejný a moje poselství NADĚJE V KRISTU 
je „mimo stěny“ nepochopitelný. Snažím se být dobrým člověkem. 

                                                                                           Pavel Čech 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ježíš říká: „Nebojte se“! Život nebývá jednoduchý a o různé strachy 
není nouze. Proto často myslím na Jeho slova a snažím se povzbudit 
druhé. 

                                                                                                       Jitka 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kromě chvil nepozornosti, věřím, že neustále. 
                                                                              Ondřej, Magistr umění 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Když se mi srdce „nechvěje radostí z Poznaného“, těžko skrze mne 
rozechvěje druhé. 
                                                                                   Jana, v domácnosti 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---Radostnou zprávu Velikonoc předávám dál vlastním životem 
v NADĚJI!  Snad to z mého života vyzařuje. Zemřel mi tatínek a 
nemusela jsem zoufale truchlit, protože mám naději 

                                                                              Martina Zichalová 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Každé setkání s člověkem je setkání s Živým Kristem. Mám lidi ráda. 
                                                                                        Marie Večeřová 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Období pandemie mne přimělo uvědomit si, že v Něm žiji, pohybuji se 
a jsem. Proto nemusím nic nikam přenášet. Ani do kostela ani 
z kostela. Každým nadechnutím nesu poselství o stvoření, životě, 
vítězství nad smrtí. Je jedno, kde jsem. 
Nádech, Výdech, Stvoření, Život, Vítězství, Poselství. 
                                                                                                      Trinitas 
 

Co byste pop řál naší kostelecké farnosti? 
 Vědomí toho, že není malých farností. Jsme pokračováním mnoha 
zdejších generací a těm budoucím stále máme co předat. Chtěl bych, 
abychom se se ctí zhostili v příštím roce 250.výročí úmrtí kněžny Marie Terezie 
Savojské, které připadá na 20.únor 2022.  
 
A je něco, co byste cht ěl sdílet a já se na to nezeptala? 
 Na závěr by to chtělo nějaké moudro. V dnešní „tekuté“ době 
vzájemně se míjejících diskusí bych připomněl slova svatého Augustina: 
“V podstatném jednota, v pochybnostech svoboda, ve všem láska! 

                                                                             Za Anděla děkuje Marie V. 

 
Starom ěstská exekuce 21. června 1621 

 
Představitelé stavovské opozice se dopustili mnoha chyb, hlavně však 

upřednostnili své osobní zájmy nad zájmy království, jehož samostatnost 
osudově ohrozili. To se bohužel v našich dějinách nestalo ani poprvé ani 
naposledy. Z toho pak vyplynulo nepochopení tehdejší mezinárodní situace, 
kdy uvažovaní spojenci vyslovili spíše jen slovní podporu. Anglický král Jakub 
I. (otec Alžběty, manželky Fridricha Falckého) odmítl podporu, nizozemské 
stavy se cítily vázány mírovou smlouvou se Španělskem do roku 1624, Jan Jiří 
Saský, který měl zřejmě touhu stát se českým králem (jako luterán neměl 
v oblibě kalvinistu Fridricha Falckého), se nakonec postavil na stranu 
Habsburků a za to od nich získal Horní i Dolní Lužici (hranice zemí Koruny 
české tehdy byla cca 40 km od Berlína). Samotní stavové svobodně přijali 
Ferdinanda II. za svého krále ještě za života krále Matyáše v roce 1617. 
Samotný Fridrich Falcký jako kurfiřt dal svůj hlas Ferdinandovi II. na římského 
krále při volbě v roce 1619. A mohl bych pokračovat, ostatně dočíst se můžete 
leccos. 

Jedna věc se ale často nezmiňuje. Na začátku července 1620 přijela 
na Pražský hrad návštěva, která pak také hrála roli v tragických rozsudcích 
smrti. Předáci českých stavů se obrátili s žádostí o pomoc na Osmana II., 
vládce osmanské říše. Diplomatem tehdy přijatým s velkými poctami na Hradě 
byl Mehmet Aga. Fridrich Falcký slíbil sultánovi vazalství a roční poplatek 
700 000 tolarů. K tomu došlo 12.července 1620. Ovšem válečné události byly 
rychlejší. Kdyby raději věnovali peníze na zaplacení dlužného žoldu svých 
vojáků. Bitva na Bílé hoře byla z vojenského hlediska marginální, Praha se 
mohla za svými hradbami bránit, vzhledem k blížící se zimě, by k obléhání 
nedošlo. Král, jehož osobním heslem bylo: „Diverti nescio!“  (česky: Prchat 
nedovedu!) byl mezi prvními, který Prahu ve spěchu opustil. 

Vybral R. Jozíf 

P.S. Staroměstská exekuce se týkala jen Čech. Na Moravě, ve Slezsku ani 
v Lužici k žádnému rozsudku smrti nedošlo.  
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                                                 MILÍ ČTENÁŘI, 
rádi bychom prostřednictvím Anděla vytvořili prostor pro nás, kteří 

se scházíme v našem „andělském kostele“. Místo pro pár otázek, které by 
mohly rozvinout větší vzájemnost a poznání „bližních“, sedících, klečících a 
stojících. 
 
Zakladatel, tvůrce a dlouholetý vydavatel Anděla pan RICHARD JOZÍF 
 
Dobrý den pane Jozífe, m ůžete se prosím krátce p ředstavit? 
 Pocházím z nedalekého Českého Brodu, vyučil jsem se 
typografem a při zaměstnání jsem si udělal maturitu. Následně jsem 
vystudoval matematickou analýzu ekonomických procesů. Studiu historie 
jsem se věnoval neoficiálně. Po roční vojenské službě jsem začal pracovat 
především na vývoji polygrafického software a od roku 2013 pracuji jako 
knihovník v Arcibiskupském paláci. 
 
Jak jste se k vydávání And ěla dostal a jak dlouho už jej utvá říte? 
 O vánočních svátcích 2002 jsem byl umluven, a tak časopis 
skládám od druhého čísla, tedy od února 2003. 
  
Váš zájem o historii je v And ělovi znát, která postava minulosti Vás 
oslovuje?  A p řípadn ě pro č? 
 Česká historie je velmi poučná a je těžké vybrat jen jednu postavu. 
Každé období má vždy několik zajímavých osobností. V poslední době mě 
zaujal kardinál Schwarzenberg, který byl pražským arcibiskupem v letech 
1850 až 1885. Předtím byl arcibiskupem v Salzburgu (1835-1850) a 
nechtělo se mu příliš opouštět milované hory. Psal o tom i dojemné dopisy 
papeži, ale nakonec se arcibiskupského stolce v Praze ujal a velmi se 
zasloužil o národní obrození. Díky jeho podpoře byla v roce 1862 založena 
Česká typografická beseda a začaly se ve velkém tisknout česky psané 
knihy. Praha se za jeho episkopátu proměnila z ospalého provinčního 
města v sebevědomou metropoli.  
 Možná o něm napíši do Anděla článek.  
 

Na kterou sakrální stavbu a místo byste nás upozorn il a kam se rád 
vracíte? 
 Utajenou perlou našeho kraje je tismická bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie, která patří mezi deset nejvzácnějších románských staveb 
v České republice. 
 

Jsem křesťanka. Beru svoji víru vážně. Věřit ve Vzkříšeného Krista pro 
mne znamená věřit, že vše má svůj smysl (někdy hodně skrytý ) 
v NĚM. Být křesťanem je pro mne totéž co být člověkem NADĚJE. A 
platí to v kostele i mimo něj……s opravdovostí, bez katolických klišé. 
                                                                                       Maria Sedláková 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Velikonoční poselství rozhodně stojí za to, abychom mu věnovali svou 
pozornost. Často se nám stává, že si jej pěstujeme jen pro sebe nebo 
tak nějak mezi sebou. Ne, že bychom jej nechtěli předávat dál, ale zdá 
se nám, že v dnešní době je to něco velmi těžkého. Měli bychom však 
rozlišovat dávání dál - od starosti, zda ti oslovení naše svědectví 
akceptují nebo dokonce v sobě rozvinou. Řekla bych, že nám vlastně 
tato starost tak úplně nepřísluší, respektive lze se dotyčného, ale až na 
jeho žádost, patřičně ujmout a pomoci mu v jeho dalším duchovním 
rozvoji.  
Mně osobně se tento druhý případ podařil pouze jednou v životě. Moje 
nyní už sestra v Kristu se stala velkou modlitebnicí.  
Jinak chodím s „očima otevřenýma“ a očekávám, že mi Pán pošle do 
cesty někoho, komu mohu svědčit o Kristu. Je přitom vždy nutné ptát 
se Ducha svatého, zda je to právě vhodné a taky je nutné předem 
navázat osobní přátelský vztah.  
Už se mi to několikrát v životě podařilo a doufám, že i nadále bude 
dařit. 
                                                                                        Jindra Malíková 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A NA ZÁVĚR: 
 
Otázka vzešla z řad čtenářů a byla součástí rozhovoru, který se 
zamýšlel nad tím, CO, JAK a PROČ v životě nás věřících, kteří 
neustále čerpají z bohatství, jak tvrdí. 
 
Josef Prokeš – z knihy PÁN SE STARÁ 
 
„Křesťanství říká, že Bůh je člověku tak blízko, že z lásky k němu dal 
svého jednorozeného Syna, aby ho zachránil. Tu hlubokou radost a 
štěstí, ke kterým vede touha v srdci každého člověka. Proč se ale v tom 
případě tak málo lidí o křesťanství zajímá? Ztratil dnešní člověk tuto 
touhu po štěstí? Anebo přestal věřit, že by ji mohl někdo někdy naplnit? 
Či snad dnešní křesťané mluví o svém Bohu takovým způsobem, že je 
pro ostatní spíše matoucí a nezajímavý“? 



Anděl 6/2021                                                                         Anděl 6/2021 

6                              7
                            

Vladimír Boublík: Teologie mimok řesťanských náboženství 
Dokončení z minulého čísla 

 
Konstituce LG mluví nekřesťanech: „jsou různými způsoby 

zaměřeni k Božímu lidu“. Náboženská zkušenost mimo náboženství je 
podle teologie možná.  Podle autora humanismus a Boublíkovo pojem 
titanismus (titánská svoboda) nesouzní s otevřenosti k „posvátnu“, jen 
v kultuře a společnosti kde by byl ateistický humanismus donucen, aby 
bral ohled na tajemství člověka. Nebo to může být odpor a vzpoura 
proti vnucenému ateistickému humanismu a může otevírat skuliny 
k ostýchavé náb. zkušenosti.1 Ale důležitá je podmínka odmytizování 
ateistického humanismu.  Člověk může odmítat podřízení „posvátna“ 
nevyhne se podřízení smrti. 

 Zajímavá je kapitola Náboženké úchylky, zde se autor 
zaměřuje na postoje, které znetvořují náboženskou zkušenost, patří 
sem prvky, které ochromují nebo ničí otevřenost k očekávání. Vystřídal. 
To je případ i ateistů, kdy titánský poživačný duch člověka, který si 
vtvořil svá božstva podle svých vlastních požadavků, ale ani 
monoteistická náboženství nejsou bez nebezpečí znetvoření. Dále 
uvádí modloslužbu ve smyslu uctívat lidská díla, uctívat moc atd., dále 
jsou to lžináboženství a cesta titánského hříchu, filosofický panteismus 
zužuje „posvátno“ na rozměry člověka. Podle autora je zahalený 
ateismus (to je ateismus uprostřed náboženství) nejnebezpečnější 
pokušení náboženství. 

V závěru první části je rozsáhlá kapitola Připrava na 
evangelium v náboženstvích a předkládá podrobně a přehledně 
křesťanské náboženství a hodnoty, které může křesťan evangelizovat 
světu. 

Druhá část knihy Církev a mimokřesťanská náboženství 
popisuje tři vztahy mezi nimi: zástupnost, poslání, střet mezi nimi.  
Křesťanství má výlučné postavení, výlučnost chápeme jako dokonalou, 
závěrečnou, eschatologickou a všeobecnou povahu smlouvy církve 
s Otcem zjeveným v Synu, uskutečnění proměny na Kristův lid.2  
Církev je pro spásu nutná. Autor se dále zaměřuje na zpochybnění 

                                                           
1  Srov., str. 206. 
2  Tamtéž, str. 272. 

výlučnosti křesťanství filosofií. Ta má své vlastní pojetí dějin v rámci 
náboženských věd. Výlučnost si lze představit jedině ve výlučnosti 
Krista. Jiná náboženství jsou často jedinou přípravou ke spáse.  
Následuje historie křesťanství. Vztah mezi vírou a náboženstvím lze 
vnímat na úrovni náboženské zkušenosti. Spásný význam náboženství 
je učení o výlučné povaze křesťanství a je spojeno s otázkou 
všeobecné spásy. Je to paradox, protože většina lidí se nemá možnost 
seznámit s evangeliem, a to zdánlivě zpochybňuje všeobecnost spásy 
uskutečněné v Kristu. Teologie dnes pracuje neustále na nauce o 
spásném významu náboženství. Přítomnost jiných náboženství 
nemůže už přehlížet. Krok vpřed představuje teologie bezejmenného 
(anonymního) křesťanství (Schlette). Teologie nikdy nevyloučila jiné 
cesty spásy. Kristus se může setkat s lidmi i bez seznámení se 
s evangeliem. Zemřel za všechny. Kristus se projeví v osobních 
danostech, v běžných okolnostech života. Křesťanství bez Krista. 
Teologie nezná znamení, jež by bez pomoci evangelia mohla povolávat 
lidi, myslí proto na nevyslovenou víru, kde je Kristovo tajemství. Je zde 
podrobně zpracovaná teologie K. Rahnera. Pro Boublíka je zjevně 
pojem bezejmenný křesťan choulostivý, protože se nepodílejí na 
osobním tajemství Krista. 

 Jako reakci předkládá Boublík svůj pojem bezejmenní 
katechumeni. Klade si otázku, jaký je spásný význam náboženství pro 
teologii, jež nepřijímá bezejmenné křesťanství? 3  Nabízí svoje 
uspořádané řešení     o spásném významu náboženství bez evangelia. 
Závěrečný přechod do věčného života je možný jedině ve smrti a 
uskutečňuje se v osobní účasti na smrti Kristově.  K misiím 
(samostatná kapitola) se Boublík staví kladně. V závěru autor nabádá, 
že se křesťané nemají vracet k minulosti, ale hledat a zkoušet cesty 
nové. 

Tato úžasná kniha mě obohatila nejen vynikajícím a pečlivým 
zpracováním zajímavých témat, ale obzvláště potěšila moje srdce.  
Zaujala mne ta část knihy, ve které autor citlivě přibližuje spásnou 
úlohu Krista.  Je poznat, že čerpá z vlastní tajemné náboženské 
zkušenosti a má dar přenést nadšení a lásku v Kristu na čtenáře.  

Mgr. Jindra Junová. 
                                                           
3  Tamtéž, str. 320 


