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CHEVRA
Poslanie:
Potešujte, potešujte môj ľud... (Iz. 40)
Vízia:
“Budovanie mostov medzi kresťanmi a židmi”
“...on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr.”

(Ef. 2:14)

“...tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného človeka činiac pokoj”. (Ef. 2:15)
“...skrze neho máme prístup oboje v jednom Duchu k Otcovi”.

(Ef. 2:18)

Chevra je hebrejský výraz pre spoločenstvo, skupinu priateľov.
Úlohou a zároveň cieľom občianskeho združenia Chevra na Slovensku a v Českej republike
je šíriť Božie slovo pre cirkev dnešných dní. Slovo je zamerané na poznanie Božích zámerov
pre cirkev a Izrael a vyučovanie o židovských koreňoch kresťanskej viery. Dôraz v tejto oblasti
dávame na osobné stretnutia so skupinami ľudí (cirkvi, organizácie, modlitebné tímy, a pod.),
ktorí majú túžbu po poznaní a vzdelávaní. Je samozrejmé, že nie je možné oddeliť teoretické
znalosti a vedomosti o Bohu od praktickej aplikácie počnúc modlitbami až po vycestovanie na
misijnú cestu do Ukrajiny, Moldavska alebo inej krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, kde
doteraz žije v diaspóre mnoho židov.

SLOVO NA ÚVOD
Drahý súrodenci!
Tu je pre vás slovo zo Slova.
To slovo je zo žalmu 23 a je to žalm Dávidov. Dávid začína
žalm slovami:
„Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku.“
Nasledovne hovorí o všetkých istotách, ktoré prežíva, keď
Pán je jeho pastierom a vo štvrtom verši hovorí:
„Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť
zlého, lebo ty si so mnou; tvoj prút a tvoja palica ma
potešujú.“
Môžeme vidieť, že Boh negarantuje svojmu ľudu, že nepôjde dolinou tône smrti. Žalmista hovorí
práve naopak, že niekedy pôjdeme týmto údolím. Neverím, že toto údolie je len fyzickým
zomieraním ale aj tým, že máme veľa životných období, počas ktorých ideme týmto údolím tône
smrti – napr. obdobie zármutku, samoty, choroby, nedostatku alebo znechutenia.
Boh nezasľúbil, že nepôjdeme týmito údoliami, avšak nám zasľúbil, že bude s nami a zvlášť,
že Jeho prút a Jeho palica nás budú potešovať. Pre mňa osobne prút prezentuje disciplínu a palica
potešenie. Verím, že môže to mať dopad v našom živote len vtedy, keď chceme byť potešovaní
Bohom. Potrebujeme sa poddať Jeho disciplíne a vytvoriť základ k tomu, aby bola zaručená Jeho
prítomnosť s nami, aj keď pôjdeme údolím tmy. Jeho prítomnosť osvecuje tmu, ktorá mizne pod
vplyvom Jeho svetla!
„Človeka, ktorého myseľ je opretá na teba, Bože, zachováš v pokoji, áno v pokoji, lebo sa
nadeje na teba. Nadejte sa na Hospodina na večné veky, pretože v Hospodinovi je skala
vekov.“ (Iz 26:3-4)
Žehnám ti v Mene Ješua, tam, kde sa momentálne nachádzaš!
Šalom,
Stanislaw Gawel
za tím Chevra
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)
“Otvorila studnicu priepasti a zo studnice vystúpil dym ako dym veľkej pece, i zatmelo sa
slnko a vzduch od dymu studnice. Z dymu vyšli kobylky na zem a dostali moc, akú majú
pozemské škorpióny.” (Zj 9:2-3).
“CELOSVETOVÝ

DŽIHÁD SA BLÍŽI”

Najprv to bolo politické víťazstvo Hamasu, nasledovali prehlásenia jeho vodcov, že “nikdy neuznajú
Izrael.” Potom to bol veľký teroristický útok v Tel Avive, pri ktorom zahynulo najmenej deväť ľudí
a aspoň šesťdesiat bolo zranených. Po ňom nasledoval verbálny útok na Izrael z úst iránskeho
prezidenta Ahmadinedžáda, oháňajúceho sa šabľami, v ktorom opakovane žiadal vyhladenie Izraela
z povrchu zemského. Za pätami týchto hrozieb prišiel útok v Dahábe, v Egypte, ktorý mohol byť
čiastočne namierený proti Izraelu. Na dôvažok Libanon páli rakety z kaťuše na Kiryat Sh’mona
a Jordán na Eilat. “Sme obkľúčení,” bedákajú predstavitelia Izraela. “Celosvetový džihád sa blíži.”
Džihád sa naozaj blíži a Izrael nie je jediným cieľom. Či kobylky zo studnice priepasti v Zjavení 9
predstavujú islamských radikálov, ako si myslia niektorí učenci, nevie s určitosťou nikto. Ale jedna
vec je istá – že celý slobodný svet očakáva tvrdá jazda, odkedy celosvetový terorizmus počíta svoje
víťazstvá, leští si zbrane a mieri na ďalšie a ďalšie nové ciele.
Od posledného vydania News Digest sa rétorika i postoj iránskych vodcov vystupňoval.
Ahmadinedžád ukazuje dlhý nos Bezpečnostnej rade a prehlasuje, že v obohacovaní uránu bude
pokračovať. Ak sa im podarí vytvoriť bombu, Izrael bude ich prvým terčom. Aj Zarkáwí sa pridal
s novými hrozbami, varujúc “Oslobodíme Jeruzalem džihádom!” Vraví, “Američania vedení Bušom,
židia, križiaci a “moslimskí zradcovia” nebudú poznať ani na chvíľu mier, kým budú naše oči
otvorené.” Nezdá sa teda, že by ho nejako trápilo, že on a Bin Ládin sú momentálne horúcimi
kandidátmi na úlohu “vtelenia diabla”.
Najzávažnejším útokom v rámci Izraela bol bombový útok na stánok s falafelmi na starej Tel
Avivskej autobusovej stanici 17. apríla. Kľud Paschy (pesachu) bol v ten deň narušený krátko po pol
druhej poobede, keď samovražedný bombový atentátnik, oslovený členom bezpečnostnej služby
priamo pred stánkom s falafelmi, odpálil svoje výbušniny. Zahynulo najmenej deväť ľudí,
ak nepočítame samotného atentátnika. Dve deti boli pri útoku zranené, takisto aj 16 ročný americký
chlapec, ktorý sa v čase, keď píšem tento článok, práve prebral z dlhotrvajúcej kómy. Jeho stav
je stále vážny a museli mu amputovať jednu nohu od kolena nadol. Je zaňho vysielaných mnoho
modlitieb.
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Toto bol druhý samovražedný útok, ktorý sa odohral pri stánku s jedlom Roš Hair. Ten bol pred
štyrmi mesiacmi terčom samovražedného bombového atentátnika z Islamského džihádu. Na videu
sprístupnenom Palestínskej televízii, sa k zodpovednosti za pondelňajší útok hlási Islamský džihád
spolu s brigádou mučeníkov Al-Aksá. Palestínska samospráva vedená Hamasom považuje
samovražedné bombové atentáty za legitímnu reakciu na izraelskú “agresiu”. Mnoho arabských
členov vlády tento útok odsúdilo, medzi nimi predseda Palestínskej samosprávy, Abbas.
Ako keby toho nebolo dosť, správy o iránskych vojnových cieľoch boli, ak sa to dá tak nazvať,
podceňované. Irán má údajne balistické rakety, ktoré dokážu prekonať 4500 kilometrov, a teda majú
v dostrele nielen Izrael, ale aj celú západnú Európu. Podľa niektorých správ Irán dostal jadrové
hlavice od Ukrajiny a momentálne už má najmenej jednu funkčnú atómovú bombu. To by pokojne
mohla byť pravda, aj keď nikto nevie určite. Ba čo viac, Irán, okrem iného, chystá svojich vlastných
ľudí na vojnu, benzín predáva na prídel a vyberá milióny dolárov zo západných bánk. Treba
zdôrazniť a podčiarknuť, že radikálni moslimovia neváhajú zomrieť, ak vedia, že tým zasadia
smrteľnú ranu tým, ktorých považujú za “Allahových nepriateľov”.
Ako píše Carolyn Glicková v Jpost zo 6. apríla, “islamská os” sa už formuje. Pozostáva
z Ahmadinadžáda z Iránu, šítskej zložky v Iraku, sýrskeho vodcu Assada, vodcu Hizbaláhu
Nasraláha, a zložkami z radov Palestínskych radikálov. Ako sa píše v Glickovej článku, Islamská os
bola formálne ustanovená 20. januára v Damasku, keď bol iránsky vodca na návšteve.
Takže nebezpečenstvo nehrozí budúci mesiac alebo budúci rok, ale teraz. A predovšetkým Izrael
potrebuje naše modlitby ako nikdy predtým.

OLMERTOVA KOALÍCIA ROBÍ PROBLÉMY
V čase písania tohto článku čelí údajne Ehud Olmert vzbure vysokých predstaviteľov vo svojej
strane Kadima, ktorí sú nahnevaní zo straty kľúčových ministerských postov, ktoré Olmert predal
Strane práce (Labor) a iným menším stranám. Zdá sa im, že Olmert kapituluje pred požiadavkami
koalície a odovzdáva príliš veľa ministerských kresiel konkurenčným stranám v snahe zaistiť si ich
spoluprácu v koalícii. Momentálne sa zdá, že vo vláde s 27 členmi bude mať Kadima len 12
ministerských postov.
Jeden z nespokojných členov Knesetu je Uriel Reichman, ktorý očakával, že sa stane ministrom
školstva. Namiesto toho dostala tento post Strana práce (Labor). Veriac, že Olmert a Šaron sa mu
otvorene zaviazali, hovorí sklamaný Reichman, že rezignuje na pozíciu v Knesete a vráti sa späť do
akademického sveta. Ďalšou sklamanou postavou bol minister obrany Šaul Mofaz, ktorý očividne
stráca svoje miesto v prospech vodcu Strany práce (Labor), Amira Peretza. Mofaz zašiel tak ďaleko,
že zrušil každoročnú recepciu usporadúvanú na Deň nezávislosti, ktorá sa mala konať na jeho
ministerstve v Tel Avive. Mofaz údajne Olmertovi povedal, že predaním moci ministra obrany
Peretzovi sa dopustil vážnej chyby, pretože Peretz nemá v oblasti bezpečnosti žiadne zázemie
bratstvo
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a žiadne skúsenosti s komplikovanými detailmi dôležitými pri úlohe udržať Izrael v bezpečí.
“Je to významný ministerský post so významným dopadom na štát Izrael, predovšetkým
v nadchádzajúcich rokoch,” povedal Mofaz. Napriek tomu sa očakáva, že ostane vo vláde, aj keď
s iným ministerským kreslom.
Šimon Peres, číslo dva na zozname kandidátov z Kadimy, údajne taktiež tvrdo kritizoval Olmerta
za to, že pri koaličných rokovaniach so Stranou práce a menšími stranami im prenecháva príliš veľa
pozícií. “Ak bude Olmert takýmto spôsobom viesť vyjednávanie s Američanmi, medzinárodnou
komunitou a Palestíncami, môže tým ohroziť plán konvergencie,” povedal Perez pre Maariv Daily.
Olmert, zo svojho pohľadu, sa vraj usiluje vytvoriť širokosiahlu koalíciu, aby mohol uskutočniť svoj
takzvaný plán konvergencie, vďaka ktorému by chcel “stanoviť konečné hranice” židovského štátu.
Mnohí sa však domnievajú, že “stanovenie konečných hraníc” Izraela je niečo, na čo Olmert nemá
právo, a dá sa predpokladať, že v tom nebude úspešný.
Ako píšem tieto riadky, dostali sa ku mne správy, že Strana penzistov, nazývaná aj “Gil”, sa pridala
ku koalícii a dostala dva ministerské posty: nové ministerstvo dôchodcov, na čele s predsedom Gilu,
Rafi Eitanom, a ministerstvo zdravotníctva, ktoré bude mať na čele pravdepodobne Jákova BenJizriho. Gil do budúcnosti plánuje spojiť sa so stranou Kadima.
Veľkosť Olmertovej vlády a počet ministerských postov odovzdaných Strane práce až zdvíha
obočie. “Atmosféra v Kadime sa stáva viac a viac zahorklou,” píše Maariv. Keďže Olmert ešte
neohlásil svoj konečný výber ministrov, nie je zatiaľ známe, koľko ľudí bude nakoniec nespokojných.
Podľa izraelského práva má Olmert čas do 4. mája, aby predložil Knesetu návrh novej vlády
na schválenie.

RAKETY Z GAZY A CHÚŤKY NA JORDÁN
Počas apríla stabilne narastal počet raketových útokov prameniacich v pásme Gazy. Debkafile
uvádza, že príčinou je výrazné zlepšenie palestínskych vojnových techník, väčší dostrel rakiet
a lepšia organizácia.
Správy uvádzajú, že Palestínci prispôsobili svoje palebné línie tak, aby boli efektívnejšie pri paľbe
rakiet a zároveň pri vyhýbaní sa odhaleniu. Vysoko mobilné posádky pália teraz z dvoch línií: jedna
v severnom sektore, kde po tom, ako sa naučili vyhýbať izraelským hliadkovacím helikoptéram
a lietadlám, premiestňujú rakety Kassam na miesta určené na ich vypustenie, a druhá línia ďalej na
juhu, ktorá používa rakety s väčším dostrelom. Tým, že vystrelia multi-raketovú salvu predtým, ako
zmiznú, sú palestínske palebné skupiny schopné lepšie unikať paľbe IDF.
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Podľa Debkafile “všetky palestínske organizácie” okrem Hamasu, sú momentálne zapojené
v každodennej paľbe rakiet z pásma Gazy, a smerujú ich proti narastajúcemu počtu cieľov: severne
na zásobárňu oleja a energetické centrum Aškelonu, a od východu po juhozápadný Negev, pozdĺž
línie z Nahal Oz do Sufa a Besorov opasok (Besor Belt) pri egyptských hraniciach. Zvláštne je, že
palebné posádky sú vraj “v podstate neprístupné” izraelskému delostrelectvu a vzdušným útokom.
Hoci Hamas očividne nie je zapojený do raketových útokov na Izrael, môže ísť jednoducho
o taktické rozhodnutie. Podľa správ Associated Press, Hamas sa môže snažiť destabilizovať vládu
Jordánu (čoho sa predstavitelia Izraela obávajú od začiatku). Jordánska vláda nedávno obvinila
Hamas, že pašuje zbrane zo Sýrie do Jordánu a skladuje ich v jeho severnej časti.
V ďalšej správe Jordán vyhlásil, že “prekazil” plány Hamasu pašovať zbrane zo susednej krajiny,
veriac, že ide o Sýriu, skladovať ich v Jordáne a monitorovať základné ciele. To asi jednoducho
znamená, že pašovanie bolo odhalené v ranom štádiu. Hovorca jordánskej vlády, Nasser Jawdeh,
povedal, že “osoba uväznená vládnymi orgánmi, ktorá bola v spojení so zbraňami pašovanými
Hamasom, priviedla spravodajské agentúry k skladisku zbraní v dedine na severe krajiny,”
dodávajúc, že veliteľ spravodajskej služby tieto zbrane zabavil. Toto nie je prvýkrát, čo Jordán
obvinil svojich nepriateľov z pašovania zbraní do severnej časti krajiny.
Hamas tento príbeh kategoricky odmieta, tvrdiac, že “Hamas sa do takýchto aktivít nezapája.”
Aj Sýria popiera obvinenie, vraviac, že nevie o žiadnom vojenskom úradníkovi Hamasu v Damasku,
ktorý by viedol pašovanie zbraní. Jawdeh na druhej strane tvrdí, že medzi pašovanými zbraňami boli
aj výbušniny a rakety, a že plány Hamasu boli zamerané proti základniam a ľuďom.
Jordánsky premiér Maaruf Bakheet na víkendovom stretnutí informoval palestínskeho prezidenta,
Mahmúda Abbasa, o dôkaze proti Hamasu. Abbas povedal, že informácia, ktorú obdržal, bola
omračujúca a závažná a zdôraznil svoje námietky proti akémukoľvek pokusu podkopať bezpečnosť
Jordánu.

DIVOKÉ IZRAELSKÉ POČASIE
Začiatkom apríla okúsil Izrael na pár dní divoké búrky so záplavami, krupobitie a dokonca i malé
tornádo v Galilei. V dôsledku záplav spôsobených silnými dažďami zahynulo päť ľudí vo Wadi Are
a na ceste v Jordánskom údolí, severne od Mŕtveho mora. Hlavnú cestu prechádzajúcu Um
el-Fahmom údajne zaliala do dvoch metrov voda, pričom odplavila auto idúce po tejto ceste
a utopila jeho šoféra.
Tornáda sú v Izraeli prakticky neznáme (až na občasné vodné smršte na pobreží) a – ktovie –
možno tu žiadne nebolo od dôb, keď Jóbov dom zničil cyklón, asi tak 2000 rokov pred Kristom! Ale
v stredu, 5. apríla, malé tornádo pustošilo časti Galilei, ničilo domy, trhalo elektrické drôty, dvíhalo
bratstvo
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autá a hádzalo ich o zem. V tom istom čase obrovské krúpy zničili úrodu v mnohých oblastiach.
Asi 70 ľudí bolo zranených a muselo sa liečiť v Naharijaskej nemocnici; najmenej traja z nich v nej
museli ostať cez noc. V Naharijahe, kde dosahovali krúpy údajne veľkosti dvoch centimetrov
v priemere, spôsobili veľké škody na strechách a solárnych paneloch. Boli tam zaznamenané
aj záplavy. Farmári zo západnej Galilei, ktorí sa v posledných dňoch usmievali, vďační za tak
potrebný dážď, stratili veľkú časť svojich úrod kvôli silnému krupobitiu 4. apríla.
Meteorológ Nachum Malik, prirodzene nezvyknutý na opisovanie tornád, povedal, “Keď sa takýto jav
vyskytne na vodou, volá sa vodná smršť, ale keď sa objaví nad súšou, nazýva sa tornádo.
Ak chceme použiť vojenskú terminológiu, toto je eskalácia v oblasti počasia, v Izraeli veľmi
nezvyčajná. Ide o príklad toho, aké extrémne môže byť počasie v Izraeli.” Tak isto mohol povedať
“vo svete” namiesto “v Izraeli”, pretože Spojené štáty americké zažívali ničivé tornáda v tom istom
čase.
Mnoho obyvateľov západnej Galilei hlásilo, že boli svedkami tornáda, hlavne v dedinách okolo Akko.
Mohamed Zavidat, obyvateľ Jedida, povedal, že “nič nezostalo. Stromy boli vyvrátené z koreňov
a šindle zo striech poletovali všade naokolo. Vodné bojlery a taniere satelitov tiež lietali okolo, ľudia
boli naozaj vystrašení. Také veci sme predtým videli len v telke; nikdy nás nenapadlo, že by sa to
mohlo stať tu.”

“ZIMA JE MINULOSŤOU, DÁŽĎ JE PREČ”
Nuž, takmer. Hoci apríl je už skoro za nami, za posledných pár týždňov sa objavilo niekoľko
sporadických ľahkých dažďov. Ako ktosi nedávno poznamenal, počasie medzi Paschou a Šavuótom
je charakteristické horúco-chladnými sériami premenlivého počasia. Základ však je, že napriek
nedávnym záplavám je Galilejské more stále ešte ďaleko za optimálnou výškou hladiny. Bude treba
milosti a súcitu, aby krajina prežila horúce leto, ktoré ju čaká.
“Nasýť nás ihneď zrána svojou milosťou, aby sme po všetky svoje dni radostne plesali.
Potešuj nás toľko dní, koľko si nás ponižoval, toľko rokov, koľko sme zlé veci videli. Na
Tvojich sluhoch nech je zrejmé Tvoje dielo a na ich synoch Tvoja veleba.” (Žalmy 90:13-16).
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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MÚR MODLITIEB
„Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú
nikdy mlčať. Vy teda, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!“ (Iz 62:6)

LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
Máj 2006/ Ijar 5766
“Pretože zbrane nášho boja sú … mocné v Bohu na borenie pevností” (2 K 10:4)

ZBRANE NÁŠHO BOJA
Iránsky prezident Mahmúd Ahmadinedžád vyhlásil, že Izrael bude čoskoro zničený islamskými
nepriateľmi, a to v prospech tzv. „prípadu Palestína“ (podľa Jerusalem Newswire, 20.apríla 2006).
Možno chcú presvedčiť svojich palestínskych bratov, že pôsobenie nukleárnych zbraní použitých
proti Izraelu sa zastaví pri ich hranici. (at the green line).
Libanonský vodca Drúzov (?) Walid Jumblatt varoval, že Sýria a Irán nepretržite zhromažďujú
peniaze a zbrane do Hizbaláhu, aby sa použili proti Izraelu a USA v prípade, že zaútočia na iránske
strediská nukleárnych zbraní (World Net Daily, 11.apríla 2006)
Palestínska samospráva a Jordánske bezpečnostné jednotky znova potvrdili, že Al-Káida Osama
bin Ládina vyvíja činnosť v pásme Gaza a má v úmysle napadnúť “slabé miesta” ako napr. Izraelské
hraničné priechody a zahraničných pozorovateľov na hranici medzi Sinajom a Gazou (Jerusalem
Newswire, April 20).
•

Vzdajte Bohu slávu! Jeho plán zachrániť Izrael a opäť zhromaždiť izraelský národ
na CELÉ pôvodné územie bol ustanovený ešte pred založením sveta.

“Tým, že odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, predviedol ich na verejnosť, v ňom (v kríži)
triumfujúc nad nimi “(Kol 2:15).

IMIGRÁCIA A EMIGRÁCIA
Keďže sme ako veriaci s Kristom jedno srdce a jedna myseľ, alija a spása izraelského ľudu sú
najdôležitejšími bodmi našich modlitieb.
Spása Izraela je spojená s Božím prísľubom priviesť židovský národ do Jeho krajiny. Boh vyriekol,
že práve z Izraela má vytrysknúť prameň čistej vody, ktorý ich očistí, a dá im nové srdce (Ez 36:2426). A práve z Jeruzalema “uvidia Toho, koho prebodli” (Zach 12:10).
V roku 2005 sa vrátilo do Izraela viac Izraelčanov než predchádzajúce roky. To nám niečo hovorí.
Rodinné hodnoty a kvalita vzdelania detí v Izraeli sú dôležitejšie než vyššia životná úroveň alebo
bratstvo
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pracovné príležitosti na ktoromkoľvek inom mieste. Po čase strávenom na západe sa zdá, že si
uvedomili, že Izrael je, koniec koncov, predsa len ich domovom (Jerusalem Post On Line, May 23).
Počas štyroch rokov priviedol Nefeš B’Nefeš 7,000 nových prisťahovalcov do Izraela zo Severnej
Ameriky. Vďaka vzrastajúcemu záujmu o uskutočňovanie aliji táto organizácia dohliada na to, aby
sa do Izraela vrátilo viac Židov aj z Veľkej Británie. Inšpirovali podobnú skupinu vo Francúzsku, AMI,
ktorá pomohla už 1000 francúzskym Židom usadiť sa v židovskom štáte (Arutz Sheva, April 5).
•

Prihovárajte sa za židovský ľud, aby sa zobudil “zo spánku” a vrátil sa k Bohu a do zeme
ich otcov. Modlite sa za to, aby prekážky v ich príchode boli odstránené. Volajte k nebu pre
ich záchranu.

“Pravdu hovorím v Kristovi, neklamem, pri čom mi svedčí aj moje svedomie v Svätom Duchu,
že mám veľký zármutok a neprestajnú bolesť vo svojom srdci. Lebo by som si prial radšej
sám byťzavrhnutý a odlúčený od Krista za svojich bratov, za svojich príbuzných podľa tela,
ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva i zmluvy i zákonodarstvo i svätoslužba
i zasľúbenia. Ich sú praotcovia a tí, z ktorých pochádza Kristus podľa tela, ktorý je nad
všetkým, Boh, požehnaný naveky. Amen.” (R 9:1-5).

NOVÁ VLÁDA A VODCOVIA IZRAELA
“Kde nieto múdrej správy, padá ľud, a záchrana je v množstve radcov (Prísl 11:14).
Šaronovo funkčné obdobie potichu uplynulo v piatok 14. apríla, keď sa Ehud Olmert (Kadima)
verejne stal dočasným premiérom. Stalo sa to 100 dní odvtedy, čo Šaron ostal neschopný ďalšej
činnosti dôsledkom mozgovej porážky a následného krvácania do mozgu. Olmert v nasledovných
dňoch bude oficiálne zostavovať novú vládnu koalíciu.
Nový premiér je pevne rozhodnutý vysťahovať množstvo komunít žijúcich na západnom brehu
Jordánu (v Samárii) a odovzdať zem Palestínskej samospráve. Tiež plánuje vydať budúcemu
Palestínskemu štátu niektoré časti východného Jeruzalema. “Na zabezpečenie izraelskej trvalej
bezpečnosti a mieru” sa chce Olmert úplne oddeliť od Palestínčanov. Od času písania článku až do
konca apríla sa má ustanoviť nosná časť ich vlády. To zahŕňa pre ilustráciu menovanie hlavných
ministrov ako napr. Ministra zahraničných vecí, obrany, vnútra (ktorý, mimochodom, udeľuje alebo
zamieta naše víza), školstva a financií (Jerusalem Post On Line, April 17).
•

Modlite sa, aby každý novozvolený člen Knesetu mal srdce ochotné robiť to, čo je správne
pred Pánom a takisto ochotné hľadať Jeho tvár. Modlite sa za to, aby jeden druhého
povzbudzovali k pravde a svornosti.

“Pozorujte ušima a počujte môj hlas, nakloňte ucho a počujte moju reč! Či azda každého dňa
orie oráč, aby sial, brázdi a bráni svoju zem? … A (Boh) ho učí pravému súdu, sám Boh ho
vyučuje. … A múka na chlieb či sa drví na prach? Lebo ani ona sa nerozdrvuje naveky, a hoci
poháňa kolo svojho voza a svoje kone, nerozdrví ju. … I toto vychádza od Hospodina
10
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zástupov, ktorý je zázračným Radcom a veleslávnym Vodcom” (Iz 28:23-24, 26, 28-29).

GAZA – VOJNOVÁ OBLASŤ
“Ale keď videl zástupy, hlbokou ľútosťou bol pohnutý nad nimi, pretože boli zmorení a
rozptýlení ako ovce, nemajúce pastiera” (Mt 9:36).
Vďaka vzrastajúcim raketovým útokom a paľbou na priľahlé oblasti sa taktika Izraelských obranných
síl zmenila. Kvôli vzrastajúcim odvetným útokom žiadali Arabi žijúci v severnej Gaze vládu
Palestínskej samosprávy, aby okamžite zasiahli a zabránili rebelom útočiť odpaľovaním rakiet
Kasamu z ich susedstva na Izrael. Odpoveďou Hamasu bola požiadavka na získanie kontroly nad
množstvom skupín, ktoré odpaľujú rakety, a Palestínske bezpečnostné jednotky nevedia, kto sú
vodcovia týchto skupín. Považuje sa to za priame obvinenie palestínskej vlády, že vnáša chaos
do každého národa, ktorý je rozhodnutý sa oslobodiť od tzv. Izraelskej okupácie (Jerusalem Post On
Line, April 12).
•

Volajte k nebu o Božie milosrdenstvo a spásu pre Arabov uväznených v pasci terorizmu.

“A mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj
hlas ; a bude jedno stádo a jeden pastier.” (Jn 10:16).

ZAÚTOČTE !!!!
“Povstaň, ó Bože, a ujmi sa svojej veci, rozpomeň sa na svoje pohanenie, ktoré sa deje od
blázna deň čo deň. Nezabudni na hlas svojich protivníkov, na hrmot tých, ktorí povstávajú
proti tebe, a ktorý sa stále stupňuje” (Ž 74:22-23).
Len pár hodín predtým, ako skladal nový Kneset prísahu v pondelok 17. apríla, neďaleko
autobusovej stanice v Tel Avivesa sa odohral samovražedný bombový útok. Zomrelo 9 ľudí
a ďalších 60 utrpelo zranenia. Nesie zaň zodpovednosť Islamská skupina Džihádu, ktorá 21ročného útočníka vyzbrojila a poslala z dediny neďaleko Jeninu. Táto teroristická skupina varovala
Izrael, že to bol prvý z plánovaných 70 útokov. Jeden zo zranených bol 16-ročný chlapec, ktorý
navštívil Izrael ako turista.
Toto bol v poradí druhý útok za posledné tri mesiace v tejto oblasti a zároveň šiesty bombový útok
na autobusovej stanici. Podľa spravodajskej služby bola bomba naplnená klincami a skrutkami,
ktoré spôsobili obetiam rozsiahle zranenia (Jerusalem Post On Line, April 18).
•

Modlite sa, aby izraelská krajina volala k svojmu Bohu - On jej vždy odpovedal.

“Zobuď sa! Prečo spíš, ó Pane? Prebuď sa a nezamietaj (nás) na večnosť. Prečo skrývaš
svoju tvár? A prečo zabúdaš na naše trápenie a náš útisk? Lebo naša duša je pokorená
(zohnutá) až do prachu, a náš život je pritlačený k zemi. Povstaň nám na pomoc a vykúp nás,
veď si milosrdný” (Ž 44:24-26).
bratstvo
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Vedeli ste, že …
… HaSalat-Alei Katif, spoločnosť založená pred 16 rokmi v Izraeli, je jedným z popredných
svetových producentov a obchodníkov mrazenej listnatej zeleniny, ktorú nenapadajú červíky? Boli
vypovedaní z Gazy minulý August, ale dnes má už obnovenú produkciu na 100 %. V krátkom čase
sa spoločnosti podarilo vypestovať šalát a inú zeleninu na ploche niekoľko stoviek akrov
v západnom Negeve a vyviezol 100 ton čistého šalátu určeného na Pesach v hodnote 1,5 milióna
dolárov, čo je takmer 50 miliónov slovenských korún (Arutz Sheva, 10. apríla 2006).
… 13 poľnohospodárskych komunít v Negeve vyprodukovalo 150 000 ton zemiakov, z čoho 40% sa
vyváža do Európy? Zemiaky Vivaldi sú v Európe veľkým hitom a idú na dračku, pretože majú o 38%
menej uhľovodíkov a o polovicu menej kalórií. Je to sen všetkých milovníkov diét (Arutz Sheva,
April 14).
“A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem. A v tebe budú
požehnané všetky pokolenia zeme.” (1M 12:3)
“Hospodin otvára oči slepých, Hospodin narovnáva zohnutých, Hospodin miluje
spravodlivých. Hospodin ochraňuje pocestných, pomáha sirote a vdove, ale cestu
bezbožných prevracia. Hospodin kraľuje naveky ; tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie.
Aleluja, chváľte Pána!” (Ž 146:8-10).
Z Jeruzalema,
Carolyn Jacobson

Projekt MÚR MODLITIEB organizuje medzinárodná organizácia Kresťanskí priatelia Izraela (CFI) so sídlom
v Jeruzaleme: CFI, P.O.Box 1813, Jerusalem 910 15, ISRAEL, e-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje tento projekt občianske združenie Chevra.
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PROJEKTY POMOCI NA UKRAJINE
Krátke predstavenie projektov pomoci na Ukrajine:
PROGRAM "JEDÁLNE" s teplou stravou je programom pre osamelých ľudí. Samotné jedálne sú
možnosťou stretnúť sa a nadviazať spoločenské kontakty pre ľudí obmedzených možností
komunikácie. Preto často bývajú miestom dlhých rozhovorov a plnia funkciu nie len napĺňania
telesných potrieb, ale aj duševných a duchovných.
Sú zakladané v miestach, kde ľudia
nemajú možnosť dopestovať si iné
základné potraviny, hlavne v mestách.
V rozhovoroch s tými, ktorí jedálne
navštevujú sa často krát dozvedáme
krutú realitu života dôchodcov, invalidov
a detí spolu so skupinou nezamestnaných, ktorá miestami dosahuje
hranicu 80%. Spočíva v tom, že ich
strava bez návštevy jedálne vyzerá
takto: Raňajky - čaj, Obed - čaj a kúsok
chleba, Večera - čaj. V nami
prevádzkovaných jedálňach je podávaná polievka s chlebom, zeleninový šalát, hlavný chod, múčnik alebo ovocie a nápoj
v dostatočnom množstve.
Cena jedného obeda je 50,- Sk, takže pri stravovaní v každý pracovný deň vychádza jedlo pre
jedného človeka na mesiac okolo 1 000,- Sk.
POTRAVINOVÉ BALÍKY sú dobrou
alternatívou distribúcie jedla pre
ľudí, ktorí sú pre zdravotné ťažkosti
odkázaní na život vo svojich
domácnostiach. Aj pri tomto
programe máme možnosť vidieť, že
dávať je ľahšie ako brať. Vo veľkej
miere sa jedná o vedcov,
profesorov, inžinierov alebo
umelcov, ktorí zo seba celý život
rozdávali. Teraz sú odkázaní na
pomoc iných. To si vyžaduje značný
kus pokory, ktorá ich síce
sprevádzala po celý život, no nikdy
nebola reálnejšia ako dnes na
sklonku ich životov. Pracovník, ktorý rozváža túto pomoc, navštevuje každú domácnosť minimálne
raz do mesiaca. Pri týchto stretnutiach sa ľudia otvárajú na diskusiu a pracovník ich môže
povzbudiť, potešiť alebo sa dozvedieť veľakrát dôležité informácie o ich aktuálnych potrebách.
bratstvo
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Zloženie potravinového balíka na jeden mesiac môžeme zhrnúť do niekoľkých položiek, ktoré sa
obmieňajú v závislosti od ročného obdobia a aktuálnej situácie človeka, ktorému je pomoc
poskytovaná. Nachádzajú sa v ňom základné potraviny ako sú múka, cukor, ryža, soľ, krúpy,
cestoviny, olej, margarín, rybia konzerva, hydinová paštéta, ovocná šťava, čokoládka a občas
mrazené kurča alebo ovocie. Samozrejme, že pri rozhodovaní o zložení potravinového balíka
prihliadame na zdravotný stav človeka, ktorému je balík určený a tiež na to či v minulom balíku
nebolo dostatok dlhšie trvácnych potravín ako je napríklad soľ. Našou snahou je vkladať do balíkov
tiež veci, ktoré síce nie sú na prežitie nevyhnutné, avšak ľudia by si ich nikdy v svojom nedostatku
nekúpili. Sú to práve tie spomenuté čokoládky, ovocie alebo ovocné šťavy.
Tento program nepredstavuje len potravinový balík, ale dodáva ľuďom tiež nádej. Nádej, že nie sú
zabudnutí. Cena jedného potravinového balíka určeného na jeden mesiac je 300,- Sk.
PROGRAM PRE DETI A DOSPIEVAJÚCU MLÁDEŽ
Koľkokoľvek krát by sme chceli pomôcť ľuďom v núdzi nikdy nezabudneme na deti, v ktorých sa
odzrkadľuje skutočný stav spoločnosti, kde žijú. Ak niekto nesie najmenšiu vinu na všetkom zlom,
čo môžeme nájsť v krajinách postihnutých chudobou, tak sú to práve deti. Dalo by sa paradoxne
povedať, že vlastne oni nesú túto
situáciu na svojich malých pleciach
najviac a zároveň do nich celá
spoločnosť vkladá najväčšie nádeje
budúcnosti. To čo deti na Ukrajine
stratili, je nádej. Nádej na lepšiu
budúcnosť. Sú formované tým
duchom spoločnosti, ktorý na nás
pôsobí pri každej návšteve tejto
krajiny. Nesie to zo sebou strach
a pocity menejcennosti, ktoré akoby
potvrdzovali fyzický stav krajiny.
Tento program má za cieľ pomôcť
deťom a dospievajúcej mládeži
ukázať lásku v praxi, ktorá nepozná strach. Mohli by sme ho rozčleniť na rôzne oblasti pomoci
pričom je vhodne kombinovaný s ostatnými programami podľa potreby. Po prvé sa snaží dostať do
škôl tie deti, ktoré tam nechodili pre niektoré nedostatky v ich rodinách. To je zabezpečované cez
pracovníkov priamo na mieste, ktorí sledujú individuálne potreby toho ktorého dieťaťa. Deti
nenavštevujú školu z rôznych príčin. Môže to byť preto, lebo proste nemajú na zošity a perá. Stretli
sme sa s prípadmi ako tento: Dievčatko nechodilo do školy v zime, lebo nemalo na topánky a bosá
po snehu chodiť nemohla. Bolo to pre naše myslenie možno trochu vzdialené, ale tak ako doma, ani
v škole sa vôbec nekúrilo. Deti sedeli v laviciach v čiapkach a rukaviciach. Deti zaradené do projektu
dostanú to, čo pre svoj život potrebujú, či už je to zimná bunda, topánky, čapica, peračník, perá
alebo ceruzky, školská taška, peniaze na školský výlet ale hlavne nádej. Nádej, že raz to môže byť
inak.
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Pretože túto nádej nechceme nechať len nádejou, ideme v programe ďalej. Deti majú možnosť učiť
sa anglicky na letných konverzačných táboroch alebo sa zaradiť do kurzu PC. Začínajú rozmýšľať
aj o iných veciach ako je prežitie zajtrajška bez hladu. Je zrejmé, že tento program je obmedzený
a detí ktoré čakajú na nádej je ako piesku v mori.
Cena podpory jedného dieťaťa na jeden mesiac je 300,- Sk.
PROGRAM JEDNORÁZOVEJ POMOCI
Tento program projektu je zvlášť potrebný a práve
v tejto oblasti sa nachádzajú značné rezervy pre
samotné zachránenie a udržanie ľudského života.
Realizované akcie zdravotníckeho programu, ktoré
sa nám môžu javiť ako samozrejmosť, sú pre ľudí
z krajín bývalého Sovietskeho zväzu zázrakom.
Napríklad operácia srdca na detskej kardiochirurgii
v Bratislave na Slovensku alebo začlenenie sa
pacientky na dialýzu (v tomto prípade sa jednalo o
peritoneálnu, t.j. brušnú, dialýzu), ktorá bola ako
prvá na Ukrajine liečená týmto spôsobom. To sú
nepredstaviteľné veci pre ľudí, ktorým štát po diagnostikovaní zlyhania obličiek alebo diabetes
(cukrovky) nemôže poskytnúť žiadnu nádej a chorý človek doma zomiera v bolestiach bez pomoci.
Nepredstaviteľné v krajinách, kde si lieky musí pacient hradiť v plnej výške a chorý človek sa stáva
bezdomovcom, lebo predal byt aby si mohol kúpiť lieky na smrteľnú chorobu. Tak, či tak, zomiera na
ulici. Pre názornosť: Cukrovkár s potrebou injekcií inzulínu dva razy do dňa si môže z mesačného
dôchodku kúpiť približne 5 injekcií. Alebo silné antibiotiká vychádzajú pracujúceho zarábajúceho
priemerný plat asi na pol až trištvrte roka mzdy.
Vzniká tu veľká potreba liekov, zdravotníckych pomôcok, zdravotníckeho materiálu a hygienických
potrieb a prostriedkov. Tým však potreby chorého človeka nekončia. Musí sa ešte najesť, musí sa
obliecť a potrebuje aj pomocnú ruku. Aj z týchto dôvodov sú viacerí ľudia zaradení do niekoľkých
programov súčasne. Napríklad kombinácie programov: Zdravotnícka pomoc + Potravinové balíky +
Jednorázová pomoc.
V tejto pomoci sú financie vždy potrebné v neobmedzenom množstve. Aj veľké a bohaté krajiny
majú problém financovať svoje zdravotnícke zabezpečenie pre obyvateľstvo. Preto sa snažíme
veľmi citlivo posudzovať prosby o lieky a zdravotnícky materiál či pomôcky pre núdznych.
Tento program je vo svojej podstate zastrešením mnohých nepravidelných akcií. I keď v jeho názve
je slovíčko "jednorázová", nejedná sa len o neopakované akcie. Je tomu tak v prípadoch
poskytovania pomoci akciami s oblečením, niektorými potravinami alebo drevom určeným na zimné
vykurovanie. Naozaj jednorázová pomoc sú akcie na odstránenie havarijných stavov bývania,
pomoc pri cestovaní za vybavovaním dôležitých dokumentov, rekondičné pobyty v liečebných
zariadeniach na Ukrajine a iné.
bratstvo
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Príklady z posledných jednorázových akcii možno uviesť
zemiaky na zimné uskladnenie,
ktorých bolo len na Ukrajine
rozdistribuovaných za posledné
roky 100-ky ton, pričom na jedného
núdzneho pripadlo štyridsať
kilogramov. Ďalšou bolo
zabezpečenie dreva na zimné
vykurovanie, pričom v mnohých
prípadoch sa na tomto aj varí. Pre
tých, ktorí nevaria na ohni bolo
minulé zimy pripravených 250
halogénových ohrievačov, ktorých
spotreba je menšia ako nákup dreva
až o jednu polovicu.
Jednorázová pomoc je tiež príležitosťou ako sa zapojiť do pomoci v diaspóre aj v jednotlivých
nepravidelných akciách, ktoré môžu byť reflexiou na možnosti ktoré sa nám v našom živote
ponúkajú. Keďže nedostatku je mnoho aj oblastí pomoci vo forme jednorázovej pomoci narastá
každým dňom.
V prípade nových možností poskytovania pomoci sme schopný zakomponovať nové formy
do fungujúcej štruktúry. To znamená, že pri poskytnutí jednotlivých darov, môžeme zorganizovať
nový projekt jednorázovej pomoci podľa charakteru daru.
PROGRAM ALIJA
Tento program sa zaoberá konkrétnou pomocou pri vybavovaní dokumentov, kúpe pasu, odvozu
do prístavu alebo pomoci s inými povinnosťami imigrantov do Izraela. Spolupracujeme v tomto
s organizáciami ako sú CFI
a BFP ako aj Eben-Ezer. Spolu
vytvárame sieť, ktorá sa stará
o imigrantov od začiatku ich
návratu až po ich začlenenie sa
do spoločnosti Izraela. Veríme,
že aj táto činnosť napomáha
budovať mosty medzi Židmi
a kresťanmi. Vyjadrujeme našimi
skutkami to, v čo veríme, že
znovu vybudovanie Izraela nie je
len ľudskou snahou, ale je to
dielom Božím, ktorému sa
nechceme vzpierať ale túžime
v ňom byť nápomocní.
16
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PROJETKY POMOCI - SPRÁVY
NAŠA CESTA PO UKRAJINE V RÁMCI PROJEKTOV POMOCI NA UKRAJINE
Od 21. do 24. marca sme mali možnosť vycestovať s organizáciou Chevra na Ukrajinu, vidieť
v praxi jej službu a spoznať Židov žijúcich v tejto krajine, ich životné podmienky a potreby. Počas
prvého dňa sme sa zastavili v Užhorode, v rodine Bélu a Zuzky Gruberových, ktorí združujú
po maďarsky hovoriacich Židov. Večer sme sa v hoteli zoznámili s Ilijou, Táňou, Borisom a Irenou,
ktorí pracujú v Chevre na Ukrajine a v Moldavsku.
Hneď na druhý deň sme vyrazili s potravinovými balíkmi do Strie, kde je jedáleň na vydávanie
obedov pre 19 ľudí. Je veľmi ťažké opísať radosť, ktorá im žiarila z tvári, keď si odnášali balíček. Pre
mnohých to bolo jediné jedlo, ktoré majú. Ďakujeme Pánovi Ježišovi za milosť, že sa môžeme
podieľať na jeho diele. Odtiaľ sme cestovali do Židačova, kde sme odovzdali balíky ďalším piatim
rodinám. O 13. h sme dorazili do Drogobiča, kde nám bratia ukázali miestnu tržnicu. Cena väčšiny
potravín je, mimochodom, približne rovnaká, ako na Slovensku, ale niektoré sú mnohonásobne
drahšie. Dôchodok na Ukrajine je približne 300 hrivien, čo je približne 1800 korún. Z toho poplatky
na bývanie sú približne 1200 korún a zvyšných 600 korún zostáva ľuďom na živobytie, čo je zúfalo
málo. Potom sme navštívili jedáleň, kde nás pozvali na obed. Stravuje sa v nej 22 až 36 Židov,
s ktorými sme sa po obede porozprávali. Všetci boli väčšinou vysokoškolsky vzdelaní lekári, vedci
a učitelia. Cítili sme, ako je pre nich ťažké prijať pomoc. Vyžaduje to od nich veľkú dávku pokory.
V ich jedálničke podávajú ráno čaj, na obed čaj a chlieb a na večeru čaj. Trikrát týždenne podávajú
na obed polievku, hlavné jedlo a koláč a na prilepšenie balíčky, ktoré obsahujú múku, ryžu, kurča
v náleve, šproty, olej, maslo, liter mlieka a čokoládu. Najväčší problém na Ukrajine je s liekmi.
Popoludní sme boli v sklade Chevry v Borislavi, kde sú uskladnené lieky, šatstvo, hygienické
potreby, elektroniku, zdravotnícke potreby a potraviny. Aj tu sme videli ako Boh pracuje na srdciach
ľudí, ktorí napĺňajú jeho vôľu a pomáhajú vyvolenému národu. Ďalší deň nás čakala 345 kilometrová
cesta do Lucka. V miestnej synagóge je sklad, v ktorom odovzdávajú balíky pre 140 ľudí z oblasti.
V tejto oblasti sú jedálne, v ktorých sa stravuje trikrát týždenne 36 ľudí. Štvrtý raz im donášajú
stravu osobne. Sergej, ktorý má spomínanú oblasť na starosti, nás zaviedol k staršej Židovke, ktorá
nedávno predtým spadla a zlomila si bedrový kĺb. Nemá dosť peňazí na operáciu, preto zostala
ležať a chodia sa o ňu starať dve ženy pracujúce v Chevre. Napriek tomu, že má už 86 rokov,
je veľmi milá a vitálna. Bola veľmi vďačná za návštevu a pomoc. Potom sme navštívili muža,
ktorému Chevra preplatila operáciu srdca a dostal kardiostimulátor. Po obede sme cestovali
do Ľvova, kde sme si prezreli námestie, pozostatky synagógy a obývanú časť mesta, v ktorej
bratstvo
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Projekty pomoci - správy
pôvodne žili prevažne židovské rodiny. V týchto miestach je aj pamätná tabuľa, ktorá je
znehodnotená prejavmi nacizmu. Po návrate na parkovisko sme zistili, že sa niekto pokúsil ukradnúť
náš automobil, ale nepodarilo sa mu to. Vďaka za to patrí Pánovi. Zlodejom želám, aby spoznali
Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a Pána. S pomocou polície, odťahovacej služby a pracovníkov
Chevry sa nám automobil podarilo odtiahnuť do servisu a o 2. h ráno sme sa dostali bezpečne
do hotela. Posledný deň bol pre nás oddychový, Táňa nám ukázala kúpeľné mesto Truskavec a brat
Daniel bol skoro celý deň v autoservise, kým mu automobil ako tak spojazdnili. Pánovi sme vďačné
za cenné skúsenosti a za jeho ochranu a pomoc. Na záver by sme poprosili všetkých bratov
a sestry, aby nezabúdali na dlh, ktorý máme voči Izraelu a získať ľudí, ktorí budú ochotní prakticky
pomáhať Izraelu. Do práce Chevry sa chceme zapojiť tak, ako nás bude viesť náš Pán a Spasiteľ
Ježiš Kristus.
Zuzana Čarvagová a Marieta Pavlíková, AC Turčianske Teplice

MODLITEBNÉ POTREBY PROJEKTOV POMOCI
•

Modlite sa za to, aby ľudia žijúci v tejto situácii neklesali na duchu a hľadali pomoc u Boha.
Nech aj v tejto pomoci môžu uzrieť starostlivú Božiu-Otcovskú ruku a nie len pomoc
charitatívnej organizácie.

•

Modlite sa za ľudí, ktorých srdcia pohne Boh k spolupráci v tejto pomoci.

•

Modlite sa za vedenie Ducha Svätého, aby sme v našej práci neustali a našli tých, ktorí tú
pomoc potrebujú.

•

Chvála patrí Pánu Ježišovi Kristovi a Bohu Otcu, že sa stará a že naďalej môžeme žehnať
týmto spôsobom Jeho ľudu. Nech aj vaše srdcia sú radostné pred Bohom za to, že sa stará.

AKO MÔŽEM PRISPIEŤ?
INFORMÁCIE NA PREDPOSLEDNEJ STRANE
18
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ZHODNOŤ

ME HISTÓRIU

SLOVENSKA

V roku 2003 sa na židovskom cintoríne v Bánovciach nad Bebravou hŕstka mladíkov vyvŕšila
na hroboch a zničila väčšinu pamätných tabúľ, ktoré pováľali na zem a porozbíjali. Tento akt násilia
na tomto cintoríne nie je prvým. Také isté, alebo podobné prejavy, ktoré sú tiež motivované
antisemitizmom, sa často vynárajú vo viacerých slovenských mestách a obciach. Za posledných
niekoľko rokov im padli za obeť mnohé židovské cintoríny a pamätníky.
Nechceme pred týmto problémom zatvárať oči. Prvým krokom ku riešeniu tohto problému
je vyjadrenie nesúhlasu s takýmto konaním, čo sme ako organizácia urobili v prípade Bánoviec nad
Bebravou osobne priamo na mieste. V roku 2003 sme navštívili bánovský cintorín, pričom sme túto
skazu zdokumentovali fotografiami.

Druhým krokom pre nás ako organizáciu vyvstáva potreba vzdelávania, pri ktorom sú odstraňované
niektoré z príčin antisemitizmu, čo sa týka poznania, predsudkov tradovaných z generácie
na generáciu, spoločenského tlaku a v neposlednom rade ignorancie faktov. Aj tento problém nás
posúva k pravidelným vzdelávacím aktivitám ako sú prezentácie faktov pre skupiny, plánované
semináre a vzdelávací cyklus na stredných a vysokých školách, konferencie o Izraeli, pravidelne
sa konajúce v Žiline a tiež osobné stretnutia.
Konečným, ale nie posledným, tretím krokom je praktická pomoc Židovským náboženským obciam
vyrovnať sa s týmto problémom. S týmto postojom sme v Bánovciach nad Bebravou priložili ruku
k dielu. Poškodené pomníky na cintoríne sú už zrekonštruované, ale chceme ísť ďalej a pomôcť
tejto obci vystavať pietny objekt pri vstupe na tento cintorín. Kompletná projektová dokumentácia je
už na svete. Viac podrobností môžete získať cez odkaz na našich internetových stránkach
www.chevra.sk. To, čo stále nie je kompletné, to sú financie na jeho realizáciu. Oslovujeme preto
širokú verejnosť aj organizácie s prosbou o zapojenie sa do tohto projektu.
bratstvo
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Zhodnoťme históriu

Cena tejto stavby je 1 250 000,- Sk. Do dnešného dňa je vyzbieraných a prisľúbených 750 000,- Sk.
Pokiaľ budete chcieť, kontaktujte nás na našej adrese alebo telefonicky/faxom alebo emailom.
Prispieť môžete cez našu organizáciu. Vítaná je každá čiastka. Zhodnoťme históriu Slovenska, nech
je akákoľvek. Nech nám slúži pre ponaučenie a priblíženie sa k našim koreňom viery.

AKO MÔŽEM PRISPIEŤ?
INFORMÁCIE NA PREDPOSLEDNEJ STRANE
20
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ŠAVUÓT (ŽIDOVSKÉ SVIATKY)
6. sivan (a mimo Izrael i 7. sivan) slavíme biblický poutní svátek šavuot jako oslavu darování Tory.
Čtyři jména. Čtyři jména svátku vypovídají o jeho aspektech:
1.
chag hašavuot - svátkek týdnů, Sedmkrát sedm dní příprav od východu z Egypta
po darování Tory na hoře Sinaj, hlavní téma svátku,
2.
chag hakacir - svátek žní, dozrávám pšenice, hlavního zdroje obživy člověka, hospodářský
aspekt svátku
3.
chag habikurim - na památku prvních plodů, které bylo povinností v tomto období přinést do
chrámu ze sedmi plodin, kterými je země Izrael proslavena, z pšenice, ječmene, vína, fíků,
granátových jablek, oliv a datlí.
4.
aceret - obdoba šmini aceret po sukot, završení svátku pesach, doplnění osobní svobody o
svobodu duchovní přijetím Tory.

Dvě přísahy. Učenci si všímají podobnosti hebrejských výrazů pro týdny a přísahu Išavuot, ševuotl
a komentují, že si na svátek šavuot připomínáme dvě přísahy: Bůh slíbil, že nevymění židovský
národ za žádný jiný. Izrael slíbil, že nevymění Boha za žádnou modlu.
V synagoze. Na připomínku zemědělského aspektu svátku, pšeničných žní, je zvykem vyzdobovat
synagogy zelení. V liturgii svátečního dne má významné místo čtení Desatera příkazů z Tory a připomenutí příběhu prababičky krále Davida Rút, který se odehrál v době pšeničných žní. Mimochodem, na šavuot připadá výročí úmrtí krále Davida.
Zvyky. Mezi nejznámější šavuotové zvyky, kromě již uvedené zelené výzdoby synagog, patří celonoční studium Tory. Tím se nejen připravujeme na ranní „přijetí Tory", ale zároveň i napravujeme
pochybení Mojžíšova pokolení, které podle tradice v den darování Tory na hoře Sinaj - zaspalo.
Velice rozšířeným zvykem je příprava mléčných pokrmů a medových koláčků na svátek šavuot.
Mléko a med jsou často uváděny v souvislosti s Tórou. Král Šalamoun píše v Šir haširim: „Mléko a
bratstvo
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Šavuót
med je pod tvým jazykem/' Mléko je nápoj dětí a Tóra z nás všech dělá děti, které se musejí vše
pomalu učit. Mléko /hebr. chalav, CH=8, L=30, Vet=2, celkem 40/ také odpovídá 40ti dnům, které
Mojžíš strávil na hoře Sinaj. I proto si na šavuot pochutnáváme na tvarohových palačinkách /jidiš
blinces/.
Chceme-li hledat další důvody medověmléčné hostiny, můžeme se z komentářů poučit, že med jako
produkt nekošer hmyzu - včel a mléko jako tekutina tvořená ze zapovězené krve savčích samic
symbolizují schopnost Tory očišťovat a napravovat nás samotné a činit nás pro naše okolí
„poživatelnými".
Tóra a Izrael. Podle midraše byl celý svět stvořen s podmínkou, že Izrael 6. sivanu přijme na Sinaji
Toru. Proto se v první kapitole Tory píše: „...a byl večer a bylo ráno ten den šestý." Jaký šestý den
zdůrazňuje zájmeno „ten"? Šestý den měsíce sivan, kdy se rozhodne, bude-li svět uchován nebo se
vrátí do stavu pusta a prázdna jako před začátkem stvoření. Podle jiného výkladu nabízel Bůh
nejdříve Toru jiným národům. Jišmael, syn Abraháma a služebné Hagar, odmítl, protože se nechtěl
vzdát krádeží, Ezau se odmítl vzdát zabíjení a Lotovi potomci si nedokázali představit svůj život bez
smilstva. Jen Izrael nabídku neodmítl. Naopak. Přijal Toru bez výhrad se slovy: Naase venišma. /
Budeme tak konat a budeme se učit/
Desatero. Ač je téma Desatera zahrnuto do cyklu Příběhů a postav Tory, neuškodí si zde celé Desatero příkazů zopakovat.
Desatero tak, jak je zapsáno v Druhé knize Mojžíšově, kap. 20:
1.
Já jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl ze země egyptské, z domu otroctví
2.
Nebudeš mít jiného boha přede mnou,; neuděláš si tesanou modlu ani jakékoli zobrazení ...Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit.
3.
Nezneužiješ Božího jména…
4.
Pamatuj dne Šabatu, abys jej světil. Šest dní pracuj.
5.
Cti otce svého a matku svou.
6.
Nezavraždíš.
7.
Nezcizoložíš.
8.
Nepokradeš.
9.
Nevydáš křivého svědectví.
10.
Nebudeš závidět svému bližnímu jeho dům, ženu
Poušť a hora Sinaj. Tóra nebyla dána izraelskému národu v Himalájích, ani na žádné jiné výjimečně vysoké hoře. Hora Sinaj se svou výši patří do kategorie „hor obecných - obyčejných". Přesto byla
právě ona vybrána za místo darování Tory. To abychom se poučili, že s povyšováním se a pýchou
to daleko nedotáhneme ani v životě, a ještě méně ve studiu. Za většinou úspěchů lidstva stojí každodenní práce a píle „obyčejných" lidí. Ani okolí hory Sinaj neláká poutníky k usídlení se. Kam oko
dohlédne jen samá poušť. Však také člověk, který se rozhodne stát se učencem Tory, musí projít
mnohými úskalími a často se musí omezit ve svých tužbách po kariéře a snadném životě. Ještě
jedno poučení si můžeme odnést z pouště Sinaj. Tak jako poušť je územím nikoho, nikomu nepatří,
tak ani Tóra nikomu nepatří. Každý z ní může čerpat její „živou vodu" a nikdo mu v tom nemůže
bránit.
(text je převzat ze skript pro gymnázium Or chadaš)
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SVÁTEK STÁNKŮ V JERUZALÉMĚ
NENECHTE SI UJÍT OSLAVU
SVÁTKU STÁNKŮ V JERUZALÉMĚ!
Mezinárodní centrála ICEJ v Jeruzalémě pořádá každoročně již více než
25 let oslavy svátku Sukót, které se účastní křesťané z mnoha národů a
desítek zemí světa, letos pod názvem „Velké Hosana“ v termínu 7. – 13.
10. 2006.
Česká pobočka ICEJ připravuje při této příležitosti cestu do Izraele, jejímž cílem je především vyjádřit svou účastí podporu izraelskému národu
a žehnat Izraeli. Částka téměř 6 000 Kč, která je spojena s náklady na
konferenci, představuje přímý konkrétní příspěvek každého účastníka na
tuto službu, která každoročně osloví tisíce Izraelců.
Letos nabízíme dvě varianty s následujícím, zatím pouze orientačním, programem: kratší desetidenní s účastí na programu Svátku stánků v Jeruzalémě; delší dvoutýdenní, která bude navíc zahrnovat
pobyt v srdci Samaří a návštěvu dalších míst v Izraeli včetně setkání s mnoha zajímavými lidmi.
Kratší varianta:
Odlet z Prahy: čtvrtek 5. 10. 2006
Přílet do Prahy v neděli 15. 10. 2006
První týden zahrnuje účast na programu ICEJ – je to velká křesťanská konference s přednáškami
významných křesťanských vedoucích z celého světa, velkými slavnostními shromážděními, řadou
odborných seminářů a slavnostním společným průvodem křesťanů a Židů centrem Jeruzaléma, dále
výlet k Mrtvému moři, do pouště En Gedi, Kumránu, Galileje (Nazaret, Tiberias, Kafarnaum, Hora
blahoslavenství…), Judska a případně dalších zajímavých oblastí.
Delší varianta:
Odlet z Prahy: čtvrtek 5.10. 2006
Přílet do Prahy ve čtvrtek 19.10. 2006
Nabízí dále ubytování v krásném hotelu (s bazénem) uprostřed pouště, bližší poznání Samaří a
takových biblických míst, jako je Gerizim - hora požehnaní a Ébal - hora prokletí, Šílo, návštěvu
Megidda (Armagedonu), Českého lesa v Izraeli, prohlídku Tel Avivu s koupáním ve Středozemním
moři, setkání s osadníky, mesiánskými Židy, palestinskými křesťany a křesťanskými organizacemi
působícími v Izraeli.
Předběžná cena kratší varianty: 27 000 Kč, delší varianty: 35 000 Kč
Cena zahrnuje letenku, veškerou dopravu po Izraeli, ubytování se snídaní, výlety včetně vstupného
a průvodců, plné vstupné na konferenci ve výši 235 USD. Cena nezahrnuje individuální cestovní
pojištění (nutné) a kapesné.
Přihlásit se můžete telefonicky (00420 272 732 636) nebo emailem (icej@ecn.cz) do 1. července
2006. Nezapomeňte uvést variantu, kterou jste si zvolili, a telefonické i e-mailové spojení, abychom
Vás mohli průběžně informovat a sdělit další podrobnosti.
Změna programu vyhrazena.
bratstvo
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POSTNÍ DNY
V průběhu našeho přehledu jsme se již seznámili se třemi postními dny -jom kipurem, Esteřiným
půstem a půstem prvorozených před svátkem pesach. V této kapitole uvedeme čtyři půsty, které
souvisejí se zničením obou jeruzalémských chrámů a dalšími smutnými událostmi židovské historie.
Půst. Ještě předtím, než začneme hovořit o jednotlivostech souvisejících s postními dny, měli bychom si říci, jaký má vlastně půst smysl. Půst v dobách těžkostí nebo v den výročí smutné události
nám má otevřít srdce a napomoci našemu odhodlání vypořádat se s našimi prohřešky. Po dobu
půstu jsme uchráněni od pozemských starostí o obživu a máme více času zkoumat svá nitra. Chápeme-li toto pravidlo, je nám jasné, že nemá valného smyslu trápit své tělo půstem a přitom plýtvat
časem při sledování přihlouplého zábavného televizního pořadu.
Historie. Chceme-li srovnat postní dny podle jejich historické návaznosti, musíme se vrátit do doby
předcházející zničení prvního jeruzalémského chrámu.
10. tevetu oblehl babylónský král Nabuchodnecar Jeruzalém, čímž vstoupilo do poslední fáze střetnutí Judského království s expandující Novobabylónskou říší.
17. tamuzu (podle jiných pramenů v případě prvního zničení chrámu 9. tamuztí) prorazila dvakrát
útočící vojska jeruzalémské hradby a začal nerovný boj v ulicích města, proti babylónské
(586 př.o.l.) a římské (70 o.l) přesile.
9. avu byl dvakrát zničen jeruzalémský chrám, v roce 586 př.o.l. Babyloňany a v roce 70 o.L Římany.
3. tišrí byl zavražděn Gedalja ben Achikam, poslední židovský správce jmenovaný Babyloňany po
zničení prvního chrámu. Jeho smrtí končí období (byť i jen závislé) židovské správy v Izraeli.
10. tevet.
Nejen oblehnutí Jeruzaléma a začátek národní tragédie související se zničením chrámu a destrukcí
suverénního židovského státu si připomínáme 10. tevetu. V současnosti je 10. tevet vzpomínkovým
dnem na všechny oběti protižidovského násilí, u nichž neznáme datum jejich smrti.
16. tamuz.
Sedmnáctý tamuz spojuje tradice s 5 nešťastnými událostmi:
1.
Tento den, 40 dní po darování Tory, rozbil Mojžíš desky zákona v reakci na hřích zlatého
telete.
2.
Sedmnáctý tamuz byly přerušeny pravidelné oběti v jeruzalémském chrámu, jejichž tradice
sahala až do doby východu z Egypta. Oběti ukončil prostý fakt - v oblehnutém Jeruzalémě
již nebyla žádná způsobilá obětní zvířata.
3.
3. Tento den při druhém obléhání města (v době římského císaře Vespasiána) prolomily Tito
vy legie jeruzalémské hradby. (Podle talmudu byly tento den proraženy hradby i při prvním
zničení chrámu.)
4.
V době vrcholícího protižidovského útlaku před rokem 70 o.l. spálil římský správce svévolně
svitek Tory na důkaz svého opovržení vším, co je s Židy spojené.
5.
Tento den umístili nepřátelé do chrámu Diovu sochu.
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Tiše beav.
9. av je den nejhlubšího smutku, kterým vrcholí naše třítýdenní (17. tamuz - 9. av) truchlení nad
zničeným jeruzalémským chrámem. Tradice devátého avu jako dne smutku se datuje již od druhého
roku po východu z Egypta, kdy po pomluvách vybraných průzkumníků a rozhodnutí části tábora
vrátit se zpět do egyptského otroctví bylo rozhodnuto o smrti celé generace během čtyřiceti let bloudění pouští. Tím byl tento den ustaven za „den pláče a nářků". Tento den byly zničeny oba jeruzalémské chrámy, tento den padla v roce 135 o.l. poslední opora povstalců vedených Bar Kochbou město Betar. (Při řádění vítězných římských legií bylo v tomto městě vyvražděno veškeré obyvatelstvo, přes 100 000 osob.) V den výročí zničení chrámu rozoral Tornosrufus chrámovou horu
na pole. Devátého avu roku 1290 byli Židé vypovězeni z první křesťanské země - z Anglie - a na
devátý av 1492 připadlo datum vypovězení lidnatého, vlivného a vyspělého židovského společenství
populace ze Španělska. Devátý av byla zahájena První světová válka.
Pro výše uvedené události je 9. av nejsmutnějším dnem židovského kalendáře. Půst devátého avu
odpovídá svou přísností jomkipurovému půstu - postíme se 24 hodin. Nezdravíme se, sedíme
v hlubokém smutku na zemi, čteme Jeremiášovu knihu Ejcha /Pláč Jeremiášův/ a tradiční žalozpěvy
Kinot. Tento den nestudujeme Toru.
1442 př.o.l.

výnos 40ti let bloudění pouští

586 př.o.l.

zničení prvního chrámu

70 o.l.

zničení druhého chrámu

135 o.l

porážka Bar-Kochbova povstání, vyvraždění
města Bejtar

1492 o.l

vypovězení Židů ze Španělska

Důvody zničení chrámů. Naše tradice přičítá obě zničení jeruzalémských chrámů našim vlastním
hříchům. Je však zajímavé si všimnout, že jestli první chrám padl pro neustálé porušování základních pravidel judaismu - modloslužbu, smilstvo a vraždy - tak k pádu druhého chrámu vedla „pouze"
vzájemná nenávist a rozdrobenost židovského národa do množství vzájemně se nesnášejících
a nerespektujících seskupení. Můžeme se tedy poučit pro naši současnost, že nerespektování názorů jiných, vnitřní rozkol, může mít někdy stejně nedozírné následky jako vražda, smilstvo a modloslužba.
Starý příběh. Talmud uvádí alegorický příběh zničení druhého chrámu: V Jeruzalémě žil jeden
bohatý muž, který se rozhodl uspořádat velkou hostinu. Sluhovi předal písemné pozvánky, mimo
jiné i pro svého nejlepšího přítele - Kamcu. Sluha se však spletl a psaní donesl Bar Kamcovi, který
byl s hostitelem ve vleklých sporech. Přesto Bar Kamca pozvání přijal a vypravil se na hostinu.
Jakmile ho hostitel zpozoroval, zrudl vzteky a ukázal mu před celou jeruzalémskou smetánkou,
včetně mnoha učenců, dveře. Bar Kamca se zhrozil ostudy:
„Nech mě tu, zaplatím ti svou porci."
„Ne." „Zaplatím polovinu celé hostiny." „Ven!"
Smrtelně uražený Bar Kamca se vypravil do Říma a stěžoval si císaři: „Židé plánují vzpouru."
bratstvo
Ijar 5766
25

Postní dny
„Dokaž to." „Pošli jim obětní zvíře a sám se přesvědčíš, přijmou-li dar svého císaře."
Tak se také stalo. Císař poslal krásné obětní zvíře, ale Bar Kamca mu cestou jemně poškodil
pysk, čímž se podle židovských zákonů stalo zvíře nezpůsobilé k oběti. Když tuto vadu
v Jeruzalémě zjistili, lámali si učenci hlavu. Nakonec se většina rabínů přiklonila k názoru, že je
lépe ustoupit a císařský dar přijmout. Jen rabi Zacharja nesouhlasil: „Obětovat zmrzačená zvířat,
Tóra zakazuje!"
Už se ani neví, koho to napadlo jako prvního, ale učenci zvažovali i možnost zabít Bar Kamcu, a tak
se vyhnout hrozbě, že se o nepřijetí daru dozví císař v Římě. Opět to však byl rabi Zacharja, který
nesouhlasil: „Odsoudit člověka k smrti jen proto, že poranil zvíře, kde to jsme?!" Zvíře nebylo přijato
a rozlícený císař vydal rozkazy svým legiím. Ty dobyly město a zničily chrám.Kde se stala chyba?
Touto otázkou si lámou hlavu mnozí komentátoři, ale ve skutečnosti měl každý svůj podíl viny,
za vším stála nenávist jedněch k druhým. Proč nenáviděl hostitel Bar Kamcu? Proč ho jeho přítel
Kamca neuklidnil? Proč rabíni nezasáhli, když byli svědky zostouzení Bar Kamci? Proč si Bar Kamca stěžoval až u císaře a vyprovokoval nejsilnější velmoc tehdejšího světa k vojenskému zásahu?
Proč lpěl rabi Zacharja tváří tvář katastrofě na „podružnostech", které byli jeho kolegové ochotni
přehlédnout? Jak musí být hloupý sluha, aby si spletl největšího přítele a nepřítele svého pána?
Nikdo nebyl bez viny. Nebyl náhodou Bar Kamca /bar, aramejsky syn/ synem Kamci? Nesvědčí
taková situace o úplném rozkladu společnosti? Město Jeruzalém bylo zničeno zevnitř.
(l v realitě si zasadili poslední ránu obránci sami. Fanatická sekta, aby vybičovala vojenského ducha
obránců, nechala spálit veškeré zásoby potravin v městských sýpkách. Následný hlad rozložil jeruzalémskou obrannou sílu a Titovy legie zničily město a chrám.)
(text je převzat ze skript pro gymnázium Or chadaš)
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AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ DO PROJEKTOV!
Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu
a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva možnosti zapojenia
sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu donorov. Vytvárame podmienky
zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo príležitostné zhromaždenia ako aj pre
organizácie, podniky a podnikateľov, cirkvi a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac priblížili
vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu financií na území
Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte v pobočkách ČSOB, a.s. na
Slovensku a v Čechách na číslo bankového účtu prislúchajúce danej krajine ktoré sú uvedené
nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
V tomto čase je možné prispieť na štyri projekty. Rozhoduje pritom na aký účet sú financie zaslané
a variabilný symbol na platbe. Podľa neho zaraďujeme príspevky pre jednotlivé projekty:
Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine variabilný symbol 777
Projekt Múr Modlitieb
variabilný symbol 333
Projekt Pietny objekt v Bánoviach nad Bebravou
variabilný symbol 262
Projekt Chevra Centrum
má samostatný účet
Číslo bankového účtu pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500, konštantný symbol: 0558
Číslo bankovního účtu pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300, konstantní symbol: 0558
Číslo bankového účtu Chevra Centrum
Československá Obchodní Banka, a.s.
Číslo účtu: 307945033 / 7500, konštantný symbol: 0558
SWIFT kód: CEKOSKBX účel platby: DAR
Kontaktná adresa:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Chevra ČR, Smetanova 523, 739 61 Třinec, Česká republika
www.chevra.sk, e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

Srdečne vás pozývame na jubilejný 10. ročník

Konferencie
Priateľov
Izr aela
s názvom:

Ty si svätý ¾ud Hospodinovi
uskutoční sa v dňoch

17. až 20. augusta/srpna 2006
v Žiline na Slovensku
TÉMA:
Boh stvoril človeka a povolal ho, aby s Ním chodil, aby Ho videl pôsobiť vo svojom
živote a počul Jeho hlas. Božie Slovo hovorí: "bez posvätenia nikto neuvidí Pána",
"Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha". Ješua počul na hlas svojho Otca a
videl Ho konať. Ako sa to týka mňa a ako sa to vzťahuje na Izrael?
PREDNÁŠATELIA:

KEVIN KNOTT (Juhoafrická republika)
JOANN MAGNUSON (USA)

LUC HENRIST (Belgicko)

RON CANTRELL (Izrael)

RANDY LUDEMAN (USA)

PAUL A NUALA O’HIGGINS (USA)

STANISLAW GAWEL (Slovensko)

Konferenčný poplatok: 300,- Sk (230 Kč)
Začiatok konferencie o 10. hod.
00

Podrobnejšie informácie a prihlášky:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Chevra ČR, Smetanova 523, 739 61 Tøinec, Česká republika

Online prihláška:
www.chevra.sk, e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

