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TÁBOŘENÍ POPOUPO 2017
VE VINICI NAJDETE:

rostou ve skrytosti. Nevěra manželská
je toho příkladem. Tajné myšlenky,
přání, psaní, setkání. Končí to lží a
pokryteckým chováním vůči druhému
z manželů. Jediné východisko je
pokání a začít mluvit pravdu.
Právě tak v nás vyrůstají i skutky
odvahy

a

pravdy.

Kdy

člověk

přemýšlením, modlitbou a čtením
sbírá síly k tomu, aby se nebál ozvat,

Tvá tajná - skrytá rozhodnutí ovlivňují

aby našel dost trpělivosti a odhodlání.

tvůj život ať v dobrém, nebo ve zlém a

Aby nepropadl zmatku ve své mysli,

dřív či později se projeví taky navenek.

hněvu, nenávisti a pomstě, aby se

Houba roste 7 až 10 dní. Většinu času

nedal strhnout většinou ke špatnému.

však roste v skrytosti pod zemí. Pokud

Pravda o vítězstvích a prohrách

se už klube nahoru, jde to rychle.

v životě je skryta pod povrchem. Když

Z Písma víme, že Bůh chce, abychom

člověk něco vyhraje či prohraje, pak se

mu zachovali věrnost a že vytíná ty,

to stalo už dávno před tím podle toho,

kdo cizoloží odcházením od něho.

jak si ve skrytém vnitřním životě

Myslím, že základní skrytá výhybka je

přehodil výhybku. Nakonec je skutek.

odvaha a strach. Strach tě musí

Věc je vykonána. Je-li to dobré, je čas

přemoci a odvahu musíš získat.

na radost. Je-li to zlé, je čas na pokání

Odvaha pokračuje v cestě, strach tě

a úklid.

posílá zpátky. To viditelné otočení

Přeju všem, aby vaše skryté výhybky

volantem se stane až tehdy, když je

vedly na správnou cestu, aby byl

uvnitř hotovo, když výhybka byla

důvod k radosti a co nejmíň uklízení

přehozena ať už dobře, nebo špatně.

hnoje.

Věci zlé i dobré se v nás napřed dějí a

Petr Rýgl
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dotyčné chybějící osoby. Po chvíli se
ukázalo, že nikdo další nemíní dorazit.
(Jediným
nováčkem
byla
Vivi
Baronová, naše nová kamarádka, a
obvyklými každoročními návštěvníky –
Adrianka se Samem.) Takže jsme se po
sobě podívali, v duchu napočítali do
devíti a rozesmáli se nad nejméně
početnou partičkou táborníků, jakou
Bradlecká kdy zažila.
Večer hned několik z nás odmítlo spát
ve stanu, nebo si ho dokonce postavit,
a tak jsme se rozvalili pod stoly našeho
oblíbeného cirkusu, kde jsme
přečkávali mrazivé noci. Ráno nás
vytrhnul ze spánku hlasitý křik:
„BUDÍČEK!“ Po dlouhé symfonii
brblání, lamentování, zívání a
kňourání, jsme se rozběhli na
rozcvičku. Popravdě řečeno...to bylo
jen něco, co se běhu vzdáleně
podobalo. Nazvala bych to neurčitým
kymácením s jakýmsi pohybem vpřed,
způsobeným nakloněnou rovinou,
gravitací a holínkami, které klokotaly
kolem našich bezmocných chodidel.
Po rozcvičce jsme se doplazili zpět na
kopeček a hladově se pustili do
snídaně. Dále bylo na programu čtení
z Bible, kde jsme si osvěžili příběh o
Jonášovi. Potom jsme se modlili a
nakonec chválili Pána.
Táborové hry měl na starost Lukáš se

Povím vám nyní celičkou pravdu o
druhém
ročníku
našeho
samostatného táboření bez rodičů.
Takže pokud jste zoufale bažili po
informacích, co tam ty vaše děti mohly
bez dozoru celý týden vyvádět, jsem
váš člověk. Prozradím vám všechno.
Nutno říci, že očekávání letošního
tábora neproběhlo úplně poklidně.
Většině se totiž nechtělo. Tak a je to
venku. Nakonec jsme ale všichni
dorazili ve smluvený čas na ten náš
malý kopeček s tyčí uprostřed, která se
bez vlajky tváří spíš než jako stožár,
jako vyhublý totem, ke kterému se
přivazují indiánští váleční zajatci. Za
pomoci našeho kmenového kumpána
a hrdiny Jiřího Kloučka se nám podařilo
vztyčit ten obrovský bílý cirkus,
kterému říkáme jídelna. No a pak už
jen zbývalo vyčkat na nové tváře,
neznámé odvážlivce, kteří se nám
upsali jakožto táborová posila. Nuže,
sedmá hodina uplynula, oheň začal
plápolat a nás devět panáčků
netrpělivě přešlapovalo po kluzkých a
propadajících se prknech jídelny. Náš
velký náčelník Klárka se nakonec
chopil mobilu a jal se obvolávat
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Samem. Lehce nás znepokojil jejich
tichý rozhovor, který jsme zaslechli:
„Máš ty hry?“
„Dneska ráno jsem nějaký vymyslel.“
„A kde je máš?“
„No...v hlavě. A ty nějaký máš?“
„Ne, ale už na tom dělám.“
Dotyčným se omlouvám, za citaci.
První hra, která měla v názvu cosi o
pašování lidí, haprovala na tom, že se
nikomu nechtělo běhat lesem z kopce
a zase do kopce a u toho se nechat
nahánět neustále energickým Vítkem.
A tak jsme skončili u karetní hry Bang,
která se v podstatě stala letošní
etapovkou.
Omlouvám se, ale dál si absolutně
nevzpomínám, jak šly události za
sebou. Nicméně, každý den náčelník
Klárka vyrazil s pomocníkem do Jičína
pro jídlo a nechal nás napospas hladu
a té hnědobílé lesní kočce, která
okupovala naše právoplatné území.
Skvělá byla Samova hra, při které jsme
ve skupinkách bloudili lesem po
fáborkách, řešili záludné hádanky i
hlavolamy a hráli si na hobití výpravu
při přelézání roklí a propastí. Vypíchnu
tu jeden z úkolů, kde jsme museli do
lavoru nasbírat padesát bukvic,
abychom nakrmili legendárního kance
Karbouse. Také nás zmátla otázka:
„Mám otce i matku, ale nejsem jejich

syn. Kdo jsem?“ Jako správní křesťané,
někteří z nás okamžitě vyhrkli: „Je to
Ježíš!“ Správná odpověď přitom byla
velmi banální. Dcera.
Také jsme si zahráli strašidelnou noční
hru. Představte si, lovili jsme bobry. A
tentokrát skoro doslova. Museli jsme
se po tmě plížit, hledat vystřihnuté
bobry z papíru a nenápadně je odnést
do tábora, aby nás nechytil strašidelně
hejkající Sam.
Dál nás čekal noční výsadek, který pro
nás zařídil další spřízněný člen kmene
Ondra Spáčil, ochotně nás se
zavázanýma očima naskládal do auta a
odvezl na neznámé místo. Musím říct,
že mě pokaždé trochu láká otevřít
okénko a křičet – únos! Rozdělili jsme
se do skupinek, ve kterých jsme se
vybavili batohy plnými jídla, pití a
oblečení, jako bychom se chystali na
měsíční expedici na severní pól. O to
víc nás překvapilo zjištění, že hned za
druhou zatáčkou jsme došli do
osvětlené Bradlecké Lhoty (bez mapy,
vážení!) a za půl hodinky už se váleli
zpátky
v
táboře
s
pytlem
marshmelounů.
Jednoho dne se nám podařilo získat síť
na volejbal, kterou nám propůjčil ten
milý pán, co dole seká trávu a stará se
o koupaliště, za odměnu, když mu
pomůžeme to menší vyčistit. Po chvíli
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se náš kmen proměnil v uklízecí četu a
navždy zanechal na dně stopu
dobrého skutku. No, spíš do té doby,
než se koupaliště opět zanese špínou a
bude vypadat jako čistokrevná bažina.
Několikrát se nám podařilo navodit
svěřovací atmosféru a ať už to bylo se
všemi u konečného táboráku, nebo jen
s pár kamarádkami, schovanými v
boudě, byla to síla. Naše kamarádství
se prohloubila a upevnila tak, jak jsme
nikdy nevěřili, že je možné. Bůh tam
byl všude s námi a dával o sobě docela
jasně vědět. Byl to čas obětí,
vyplněných modliteb a společných slz.
Bylo to krásné. A já nemohu být
šťastnější, že všechny ty lidi ve svém
životě mám.

Ani nevím, co bych ještě řekla.
Poslední večer jsme měli pizzu. Náš
nejmilejší pracant Pavel vlastnoručně
spravoval propadající se podlahu
jídelny, aby měl pevnou půdu pod
nohama alespoň tábor menších,
kterým jsme předávali štafetu. Vzdali
jsme stezku odvahy, protože jsme se
báli Sama. Nechyběly ani Vítkovy
památné hlášky nebo vtipné historky s
nezabržděným autem, samovolně
ujíždějícím k Jičínskému kostelu.
Tak si říkám - na to, že se nám tam
nejdřív ani nechtělo jet, docela dobrý
ne?
Eliška Václavíková
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etapová hra a nebo vyrábění. Dělali jsme
třeba lampičky z pomerančové kůry,
malované kameny a motýlky z papíru.

Pokud tak úplně nerozumíte nadpisu,

Jednou také dokonce trdelníky na ohni.

jedná se o název knížky, podle které

Chodili jsme dolů na koupaliště plavat

proběhl letošní tábor na budce a jde o

(voda byla hodně osvěžující 😉), hrát hry

zkratku tří slov: Podivuhodná pouť

a stavět hrady z písku. Každý večer končil

pouští.

táborákem.

Sešlo se nás 13 dětí a 7 dospělých:
Václavíkovi, Krusberští, Bachmannovi,

První večer děti našly v lese tajuplnou

Šormovi, Peterkovi, Kloučkovi, Šimkovi.

truhlu a v ní mapu s cestou pouští.

Často se na táboře objevovali také

Rozhodně se všichni chtěli vydat na

mládežníci (Pavel, Klára, Anežka, Eliška),

cestu. A tak jsme společně s dětmi

kterým patří velký dík za veškerou

putovali tekutými písky, našli oázu s

pomoc.

pomerančovníky, vyráběli štíty a meče a

Největší obavy jsme měli z prvních dvou

bojovali s drakem, došli jsme až na hrad,

dnů, sobota totiž měla kompletně

kde nám dopřála občerstvení krásná

propršet (to jsme měli stavět stany) a v

paní. Také jsme zkusili přejít velmi úzký

neděli hlásili déšť na většině území.

most, zažili stezku odvahy a setkali se s

Zároveň mělo přijít velké ochlazení na cca

Pastýřem u studny.

18°C. Po úpěnlivých modlitbách (kdy
nemůžete dělat fakt nic jiného než se

Pokud vám to všechno přijde jen jako hra

modlit a přibalit deku navíc) se stalo

pro děti, mýlíte se. Každý z nás se někdy

následující: V sobotu nepršelo vůbec a

ve svém životě ocitne na Poušti, kdy se

přes den jsme to zvládli jen v tričku,

mu nohy boří do tekutých písků a

občas se ukázalo i sluníčko. Další dny byly

nezbývá než volat Pomocníka. Každý z

podobné, jen sluníčka trochu přibylo.

nás už někdy bojoval s Drakem a čelil jeho

Takový malý zázrak.

lžím. Každý z nás potřebuje přejít most,

Tábor trval jen pět dní, a tak byl program

který postavil Pastýř, abychom nespadli

hodně nabitý.

do Velké prázdnoty. A nejdůležitější je
setkání s Ním a život podle Vznešených

Ráno jsme se učili nové písničky a četli

pravidel Pastýřových přátel.

jsme příběh z knížky. Pak následovala

teta Ellen (fota z táboření v Oznámení)
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Z praxe víme, že otázka, jestli můžeme nebo nemůžeme poznat objektivní pravdu, je
v apologetice jedna z nejdůležitějších, protože dnes se většina sporů mezi křesťany a
nekřesťany tak či onak dostane do tohoto bodu. Obvykle to probíhá takto: křesťan
věcnými argumenty vítězí a nekřesťan, neschopný vyvrátit argumenty křesťana, couvne
do všeobecné obranné pozice: „To, co říkáš, možná platí pro tebe, ale ne pro mě. Pravda
je relativní. Jakým právem se mi snažíš vnutit svoje přesvědčení? Vždyť ty mně vlastně
odsuzuješ.“
Strategie křesťanské apologetiky si musí vědět rady i s takovýmto vývojem situace.
Musíme být připraveni ukázat svým oponentům (to je našim přátelům), že v relativitě a
subjektivitě hledají útočiště pouze tehdy, když ztratí argumenty, nikdy tehdy, když
vyhrávají, anebo si myslí, že vyhráli.
Následky subjektivního a relativního chápání pravdy jsou destruktivní nejen pro
apologetiku, pro intelektuální upřímnost a čestnost, ale také pro sám život. Protože
jestliže je pravda objektivní, jestliže žijeme ve světě, který jsme nestvořili a který
nemůžeme změnit pouze svým myšlením, jestliže jsme ho ve skutečnosti pouze
nevymysleli, pak nejdestruktivnější, v co můžeme uvěřit, by bylo popření prvotního faktu
– že pravda je objektivní. Je to to samé, jako kdybychom zavřeli oči při řízení auta nebo
bezstarostně ignorovali upozornění lékaře (C. S. Lewis, The Poison of Subjectivism / Jed
subjektivismu).
Definování pojmu „objektivní“
1. Slovo objektivní ve slovním spojení „objektivní pravda“ nepředstavuje necitlivý,
nestranný a neosobní postoj k věci. Pravda není postoj. Pravda nespočívá v tom,
jak jsme ji poznali, ale je v tom, co jsme poznali.
2. Přídavné jméno objektivní neznamená něco, „co všichni znají“, nebo něco, „v co
všichni věří“. I kdyby všichni pokládali lež za pravdu a uvěřili jí, stále zůstane lží.
Pravdu nenajdeš tak, že o ní dáš hlasovat.
3. Objektivní neznamená „veřejně dokázaný“. Objektivní pravdu můžeš poznat i
soukromě – například se dozvíš o místě, kde je ukrytý poklad. Pravdu můžeš poznat
i bez dokazování; poznat a vědět je jedna věc, poskytnout dobré důkazy nebo
odůvodnit svoje poznání, druhá.
Slovo objektivní v pojmu „objektivní pravda“ znamená „nezávislost poznávajícího a
jeho vědomí“. „Mám na něco chuť“ je subjektivní pravda; „Platón napsal Stát“ je
objektivní pravda; „Nechceme být nesobečtí“ je subjektivní pravda. „Měl bych být
nesobecký, ať chci nebo nechci“ je objektivní pravda.
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Definování pojmu pravda
Celým problémem mezi subjektivismem a objektivismem je ve skutečnosti definování
pojmu pravda. Definice, kterou zde poskytujeme, je všeobecná; je to definice toho, co
většina lidí a kultur všech časů pokládá za pravdu. Subjektivista by však s naší definicí
nesouhlasil. Definice sama o sobě je totiž „objektivistická“. Problém je tedy přímo
v definici. Dříve než si řekneme správnou definici pravdy, porovnáme a zhodnotíme její
čtyři alternativní definice.
Aristoteles, mistrný učitel uvažování podle zdravého rozumu ve filozofii, definoval to,
co obyčejní lidé pokládají za pravdu, takto: „O tom, co je, říci, že to je, a o tom, co není,
říci, že to není.“ Pravda znamená shodu toho, co víš anebo řekneš, s tím, co je. Pravda
zkrátka znamená „říci to tak, jak to je“.
Alternativní teorie pravdy
1. Pragmatická teorie pravdy: „Pravda je to, co funguje.“
Protože „To, co funguje“, je subjektivní a zároveň relativní (to, co si ty myslíš, že
funguje, anebo co funguje pro tebe), je pragmatismus formou subjektivismu a
relativismu.
Chesterton vyvrátil pragmatismus tím, že řekl: „Nejpragmatičtější potřeba
člověka je být něčím víc než pragmatikem.“ Bez vidiny cíle neudělá nikdo nic, i
kdyby měl jakékoli prostředky. „Prostředky“ znamenají „prostředky na dosáhnutí
cíle“. Bez cíle, který přesahuje pragmatismus, nemůže být nikdo pragmatický.
Pragmatismus nefunguje; není totiž praktický.
2. Empirická teorie pravdy: „Pravda je to, co dokážeme vnímat smyslovou
zkušeností.“
Zdá se, že empirická teorie pravdy se vytvořila a priori, hned na začátku a ne
opravdu empiricky, ze zkušenosti; vytvořila se proto, aby odstranila duši, ducha,
Boha, nebo objektivní morální zákon ze sféry objektivní pravdy. Empirismus sám o
sobě není empirickou a experimentální zprávou o tom, jak ve skutečnosti
používáme slova (jako duch); naopak, je racionalistickou, a priori ideologickou
doktrínou. Empirismus není dostatečně empirický.
3. Racionalistická teorie pravdy: „Pravda je to, co se dá jasně a zřetelně pochopit
rozumem“ nebo: „Pravda je to, co se dá rozumově dokázat.“
Stejně jako pragmatismus není pragmatický a empirismus není empirický, ani
racionalismus není racionální. Nemůžeš dokázat, že pravda je jen to, co se dá
dokázat. A není ani dokonale jasné, že celá pravda je dokonale jasná. Mnoho pravd
se ve skutečnosti nedá dokázat: například zákon neprotiřečení (X se nerovná
negaci X). Tento se předem předpokládá u všech důkazů, protože snaha dokázat
tento zákon by znamenala uzavřený kruh dokazování; předpokládal bys zkrátka to,
co se snažíš dokázat. Hodně důležitých pravd se také nedá jasně a zřetelně
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pochopit rozumem, jako například pravda, že většina lidí je dobrá i zlá a dobro a
zlo je v nich záhadně smíchané; anebo pravda, že „život stojí za to žít“.
4. Koherenční teorie pravdy (koherence – souvislost, spojitost): „Pravda není soulad
mezi ideou a externím objektem, ale soulad nebo jednota či harmonie v rámci
celého souboru ideí.“ Pravda je konzistentní, celistvý anebo úplný soubor
myšlenek.
Koherenční teorie pravdy předpokládá pravdu o něčem takovém, jako je
korespondenční teorie. Protože o sobě tvrdí, že je správná a pravdivá, to je, že tato
teorie (koherenční) skutečně říká to, co je fakt, anebo co koresponduje s fakty,
s reálnou situací, a že druhá teorie (souladu, shody, korespondence) to nedělá. A
tak vlastně protiřečí sama sobě. Koherenční teorie je tedy nekoherentní.
Hned jak se všechny teorie pravdy jednoduše a srozumitelně vysvětlí, ukáže se, že
všechny předpokládají, že pravda je to, co běžný člověk pod pojmem pravda rozumí.
Vyjadřuje to i jazyk, výrazové prostředky a tradice používání tohoto pojmu, což je vlastně
korespondenční teorie (respektive teorie identity). Každá teorie totiž tvrdí, že ona je ta
opravdu pravdivá, že ona koresponduje s realitou a že ty ostatní jsou nesprávné, že ty
ostatní nekorespondují s realitou.
Všeobecný subjektivismus
Všeobecný subjektivismus tvrdí, že každá pravda je subjektivní, to znamená, že se
nachází „uvnitř“ poznávajícího subjektu, protože na něm závisí. Jde tu ale o vnitřní
rozpor. Rozpor spočívá ve skutečnosti, že subjektivista tvrdí, že pravda je reálně a
objektivně subjektivní. Kdyby tvrdil jen to, že subjektivita pravdy představuje subjektivní
pravdu, čistě osobní názor nebo pocit v mysli subjektivisty, pak by netvrdil, že
subjektivistická teorie je opravdu správná a objektivistická nesprávná. V takovém případě
by ve skutečnosti nebyl ve sporu se svými oponenty.
Subjektivista dělá přesně opačnou chybu než skeptik. Skeptik říká, že pravdu nemá
nikdo. Subjektivista tvrdí, že pravdu má každý. Skeptik popírá pravdu, subjektivista popírá
omyl. Pro subjektivistu je všechno pravda „pro“ někoho; protože pravda znamená
„pravdu pro mě“, ale nemusí nevyhnutelně znamenat „pravdu pro tebe“; a to proto, že
zde chybí propojení mezi „pravdou pro mě“ a „pravdou pro tebe“, kterou je všeobecná
objektivní pravda.
Jestliže je ale pravda pouze subjektivní, pouze pravdou pro mě, ale už ne pro tebe,
pak tato pravda – „pravda“ subjektivismu – není pravdou, ale pouze „pravdou pro mě
(tedy pravdou pro subjektivistu). Subjektivista tedy neříká, že subjektivismus je opravdu
pravdivý a objektivismus ve skutečnosti lže, ale že objektivista se ve všem mýlí.
Nevyzývá tedy svého protivníka k ničemu, neargumentuje, nedebatuje, jen se „dělí se
svými pocity“. Když řekne: „Cítím se dobře,“ neprotiřečí tím, ani neodmítá tvůj výrok,
když řekneš: „Je mi špatně.“ Subjektivismus není „-ismus“ ani filozofie. Nikdy nezíská
takovou úroveň, aby si zasloužil naši pozornost, nebo něco vyvrátil či popřel. Subjektivista
jakoby říká: „Svrbí mě tu,“ a ne: „Vím.“
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Náboženský subjektivismus
Náboženský subjektivismus je dnes velmi populární postoj. Nevnímá celou pravdu, ale
jen pravdu náboženství jako „pravdu pro tebe, ale ne pro mě“. Ve skutečnosti to
znamená, že pravdu náboženství vnímá jako pocit, jako určitý režim citlivosti anebo
něčeho jiného, pomocí čehož si má člověk úspěšněji poradit se svým životem. Anebo ji
vnímá spíše jako soubor ideálů a hodnot, než jako vyznání víry; než jako výroky, které
jsou buď pravdivé, nebo nepravdivé, když mluví o faktech, jako například: „Kristus
zemřel“; „Kristus vstal z mrtvých a žije“; „Kristus opět přijde“.
Náboženství zahrnuje všechno tyto dimenze, zároveň ale tvrdí, že obsahuje faktické
výroky – tvrdí například, že existuje jeden všemohoucí, vševidoucí a nadevšechno dobrý
Bůh, který stvořil svět a který se stal člověkem, zemřel za nás a vstal z mrtvých; že existuje
reálný objektivní morální zákon, stejně tak jako reálný soud, reálné nebe a reálné peklo.
Tato tvrzení mohou být pravdivá, nebo nepravdivá; nejsou to ale tvrzení týkající se věcí
našeho vědomí, tedy nitra, ale tvrzení týkající se věcí mimo naše vědomí. Tato tvrzení
jsou objektivní pravdou, ne subjektivní; jsou o živých bytostech, ne jen o vědomí; jsou o
zákonech, ne jen o hodnotách; jsou o zmrtvýchvstání skutečného, reálného člověka
z masa a krve a ne o vzkříšení jakési „velikonoční víry“ v mysli člověka.
Náboženský subjektivismus ve skutečnosti znamená, že náboženství si vytváříme
sami, že závisí na nás a že je „pravdivé“ asi tak, jako je „pravdivá“ naše fantazie. Jde
vlastně o zdvořilý způsob, jak vyjádřit, že Bůh je jen dospělácká verze Santa Klause a že
věřící jsou jen dospělí lidé, kteří nikdy nedospěli.
Toto tvrzení je příliš mlhavé a nepřesné na to, aby bylo správné. Pokud se blíže
nekonkretizuje, nedá se proti němu ani argumentovat. Podobá se tvrzení, že „věda“
vyvrátila „náboženství.“ Zde se automaticky musíme zeptat: Která věda? Který objev?
Kdo ho udělal? Kdy? Co je toho důkazem? O jaké náboženství jde? O jaké dogma? Co toto
dogma ve skutečnosti znamená, co doopravdy tvrdí? A protiřečí si nakonec tato dvě
tvrzení (vědecké a náboženské), nebo ne?
Jak jsme naznačili v předcházejících kapitolách (ve druhé kapitole o víře a rozumu a
v šesté kapitole o zázracích), každá konkrétní námitka se dá vyvrátit. Mezi vědou a
náboženstvím nejsou žádná protiřečení. Přírodní zákony fyziky nepopírají nadpřirozené
zázraky. Evoluce nepopírá stvoření. Na každé konkrétní protiřečivé tvrzení existuje
odpověď. A to, co zůstane, je jen mlhavá a neurčitá všeobecná ideologie nebo předsudek,
že „věda“ protiřečí „náboženství.“
Ve stejné pozici se nachází i tvrzení, že pravda náboženství je „subjektivní“. Stačí, když
se konkretizuje, a hned se na ně dá odpovědět. Například tvrzení, že Kristovo
zmrtvýchvstání není objektivní skutečností, ale jen subjektivním výmyslem, se dá vyvrátit
argumentem a důkazem (viz devátá kapitola). Tvrzení, že Bůh představuje jen „vše, co je
v člověku dobré“, se dá vyvrátit dokázáním existence objektivního Boha (třetí kapitola).
Z originálu přeložil Martin Peterka
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OZNÁMENÍ…
neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka,
Denisova 400, Jičín

Uskuteční se v pátek 3. listopadu od 18
h ve sklípku Dělové Koule, Jičín.
Přihlášky a platba u Jirky Smolíka.
Vstupné na pár 100 Kč, pokud půjde
z páru jeden, je srdečně vítán (poplatek

neděle 24. září

50 Kč).

Bez památky VP, příležitost pozvat
přátelé a známé.

35 dospělých
6 nezletilých
13 dětí

středa 19 h u Kecskèsových
čtvrtek 1930 h u Kloučkových

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz

1x za 3 týdny

https://www.facebook.com/ksjicin

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz

pátek 18 h obvyklé místo

https://www.facebook.com/ksjicin
Vždy poslední neděli v měsíci. Pamatujte,
prosím, na občerstvení.
Na zářijové kavárně proběhne setkání
letošních táborníků s promítáním fotek.
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