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• „Připomněl jsem si, že neexistuje 
žádný správný způsob, jak dělat 
nesprávné věci, a to mi pomohlo 
zdárněji čelit pokušení.“

Při přemítání o těchto odpovědích 
jsem si uvědomil tři zásady, které nám 
pomohou v touze umocnit požeh-
nání, jež může generální konference 
přinést:

 1. K duchovnímu růstu nevede žád-
ná zkratka, musíme na něm praco-
vat. Jakkoli může být konference 
povznášející a poučná, nevyvolá 
zamýšlený duchovní růst, dokud 
se nezačneme řídit osobní inspi-
rací, kterou jsme na konferenci 
obdrželi.

 Často přemýšlím nad tím, jak by 
lidé reagovali, kdyby si mohli 

zakoupit lístky, aby viděli Adama 
na stadionu Wembley, Abrahama 
na Stade de France nebo Mojžíše na 
stadionu Santiago-Bernabéu. Většina 
z nich by byla ochotna to zkusit a 
pravděpodobně by za to i zaplatila 
významnou částku. Jako Svatí posled-
ních dnů jsme každých šest měsíců 
zváni, abychom hodovali na slovech 
novodobých proroků. Generální 
konference se nyní na několik měsíců 
ocitá ve zpětném zrcátku. Jaký přínos 
pro nás měl její silný vliv? Jak se změ-
nily naše životy? Jak jsme uplatnili její 
cenná ponaučení? 

Při přípravě tohoto poselství jsem 
se dotázal členů své rodiny, jaká 
požehnání zaznamenali při uplatňo-
vání ponaučení z poslední generální 
konference. Níže naleznete některé 
z jejich cenných a moudrých postře-
hů. Co byste odpověděli vy?

• „Dříve jsem se domníval, že moje 
postavení před Pánem je nepřímo 
úměrné mojí potřebě činit pokání: 
Vskutku, pokud nepotřebuji poká-
ní, musím být na správné cestě, 
protože nedělám nic špatného! 
Nyní jsem díky prorokovi pochopil, 
že je tomu přesně naopak: Abych 
byl z duchovního hlediska úspěšný, 

musím se ve svém každodenním 
životě na pokání zaměřovat.“

• „Po konferenci jsem měla touhu 
studovat písma mnohem důsledněji, 
a díky tomu jsem obdržela mno-
hem více duchovních vnuknutí, 
kterými se pokouším řídit.“

• „Získal jsem klíč k tomu, abych 
dokázal rozpoznat, kdy mohu 
považovat své pokání za dokonče-
né: Když v životě pociťuji Ducha 
Páně, znamená to, že mi buď bylo 
odpuštěno, nebo jsem na dobré 
cestě k odpuštění.“

• „Na konferenci jsem pocítila větší 
touhu udělat si více času na osobní 
zjevení. To skutečně vneslo více 
zjevení a vnuknutí do mého života, 
za což jsem vděčná.“

Uplatňování ponaučení z generální 
konference
Starší Matthieu Bennasar, Francie
Územní sedmdesátník

Starší  
Matthieu  
Bennasar
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 2. Pokud se zaměříme na sliby zís-
kané během konference, snáze 
rozpoznáme Pánova požehnání 
a mocněji pocítíme Jeho lásku 
k nám. Můžeme se radovat z oteví-
rání národů evangeliu, aniž bychom 
si uvědomili, že to je součástí 
požehnání přislíbených v nedáv-
né prorocké výzvě ke správnému 
používání zjeveného názvu Církve. 
President Nelson řekl: „Slibuji vám, 
že pokud se budeme ze všech sil 
snažit o znovunastolení správného 
názvu Pánovy Církve, (…) budeme 
mít poznání a moc Boží, jež nám 
budou pomáhat přinášet požehnání 
znovuzřízeného evangelia Ježíše 
Krista každému národu, pokolení, 
jazyku a lidu.“1

 3. Jak nám připomínají písma, vzdě-
lávání se v duchovních věcech 
vyžaduje opakování: Abychom si 
zapamatovali zásady z generální 
konference, sžili se s nimi a nako-
nec je učinili součástí svého života, 
je většinou zapotřebí se k nim často 
vracet. Jednorázové studium jen 
zřídka povede k očekávaným příno-
sům. Živoucími epištolami s přiká-
záními zapsanými v samotné tkáni 
našeho srdce se staneme pomocí 
záměrného opakovaného studia.

Při rozjímání nad poslední konferen-
cí a přípravě na konferenci následující 
pamatujme na to, jakou je tento čas 
výsadou k výraznému zkrácení vzdá-
lenosti mezi námi a Bohem a skvělou 
příležitostí dotknout se Boží ruky. ◼

POZNÁMKY
 1. Russell M. Nelson, „Správný název Církve“, 

Liahona, listopad 2018, 89.

Cena duší je veliká  
v očích Božích
President Martin Pilka
President kůlu Praha

Nebeský Otec, když vidí v našem 
životě naše nedokonalosti, chyby, 
hříchy a naši pýchu, což nám, jako 
Jeho dětem, brání růst, poznávat, 
pociťovat štěstí a hlavně se k Němu 
vrátit, abychom s Ním mohli pokra-
čovat dál po celou věčnost. Jak to 
vyjádřil Jákob v podobenství o oli-
vovníku: „A stalo se, že pán vinice 
plakal a pravil služebníkovi: Co více 

 Během let se mým koníčkem stalo 
soustružení dřeva. Postupně jsem 

se v tomto zájmu učil, poznával 
nové způsoby soustružení a lepší 
nástroje, a tím se stávaly i mé výrob-
ky lepší a pěknější. 

To, co se ale nezměnilo, je skuteč-
nost, že jedním ze základů pro dob-
rý a pěkný výrobek je správný kus 
dřeva, který se dá opracovat. Připravit 
takový pěkný kus dřeva dá hodně 
práce s pilou. Počínaje skácením 
stromu, rozřezáním na vhodné kusy, 
konče podélným nařezáním kmene 
a odkorováním. Takto připravené dře-
vo se dá zpracovat buď mokré, nebo 
se musí před soustružením vysušit. 
V obojím případě hrozí, že při sesy-
chání dřevo praskne. 

Pociťuji vždy velké zklamání 
a lítost, když se po vší vynaložené 
námaze při řezání a ošetření dřeva 
proti zkroucení objeví v připravené 
ploše dřeva trhlina – prasklina, kte-
rá se během sesychání dřeva může 
rozšířit i na více než 10 mm. Je to tak 
velké znehodnocení připraveného 
dřeva, že představy o krásné míse, 
která z něho může být, se rozplynou. 
Nezbývá, než toto dřevo naštípat 
a použít do krbu na topení. 

Při pohledu na takovou praskli-
nu ve znehodnoceném dřevě, které 
mělo svůj konkrétní účel a byla 
v něm již skrytá mísa, jsem si uvě-
domil, jak podobné pocity má náš 

P O S E L S T V Í  P Ř E D S E D N I C T VA K Ů L U

President Martin Pilka
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jsem mohl pro vinici svou učiniti?“ 
( Jákob 5:41.)

Přemýšlel jsem, co mohu já se dře-
vem učinit více? Hledal jsem a zjistil 
jsem, že dřevo se dá zcelit epoxidem. 
Kdy se dá prasklina zalít a po jejím 
zatvrdnutí se dá soustružit, jako by 
dřevo bylo bez porušení. Epoxid 
může být různých barev, a tak se 
taková zalitá prasklina v míse stane 

dekorací a ozdobou, která původně 
znehodnocený kus dřeva přemění na 
krásnou dekoraci a výrobek, který 
má v sobě i něco více než mísa z čis-
tého dřeva.

Potřebujeme i my ve svém životě 
takový „epoxid“? Takové uzdravení 
našich prasklin a trhlin, které přichází 
tím, jak v životě dospíváme a zrajeme? 

Rád čtu v písmech příběh o uzdra-
vení ženy, kterou od 12 let sužovala 
nemoc: „Nebo řekla sama v sobě: 
Dotknu-li se jen toliko roucha jeho, 
uzdravena budu. Ježíš pak obrátiv se, 
a uzřev ji, řekl: Doufej, dcero, víra tvá 
tě uzdravila. I ozdravěla ta žena té 
chvíle.“ (Matouš 9:21–22.)

Nebo příklad u ženy přistižené při 
cizoložství: „Ženo, kde jsou ti, kteříž 
na tebe žalovali? Žádný-li tě neodsou-
dil? Kteráž řekla: Žádný, Pane. I řekl 
jí Ježíš: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž 
a nehřeš více. A žena oslavovala Boha 
od oné hodiny a věřila ve jméno jeho.“ 
( Jan 8:10–11; kurzívou přidán Překlad 
Josepha Smitha.)

Co může pán vinice udělat více? 
Dal nám „ten vinný kmen pravý“ ( Jan 
15:1), který nás uschopňuje k tomu, 
abychom mohli nést to správné ovoce. 

Nejdříve nám umožní, aby naše 
praskliny a trhliny života, ať ty fyzické, 
nebo ty duchovní, byly zceleny skr-
ze naši víru a pokání: „Tudíž, každý, 
kdo činí pokání a nezatvrzuje srdce 
své, bude míti nárok na milosrdenství 
skrze Jednorozeného Syna mého, na 
odpuštění hříchů svých; a tito vejdou 
v odpočinutí mé.“ (Alma 12:34.)

Potom nás vyzývá, abychom 
se napojili na Něj – na pravý vin-
ný kmen – a nesli ovoce mnohé: 

„Zůstaňtež ve mně, a já v vás. Jakož 
ratolest nemůže nésti ovoce sama od 
sebe, nezůstala-li by při kmenu, takž 
ani vy, leč zůstanete ve mně. Já jsem 
vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstá-
vá ve mně, a já v něm, ten nese ovoce 
mnohé; nebo beze mne nic nemůžete 
učiniti. … Zůstanete-li ve mně, a slova 
má zůstanou-liť v vás, což byste koli 
chtěli, proste, a staneť se vám. V tomť 
bývá oslaven Otec můj, když ovoce 
nesete hojné, a budete moji učedlníci. 
Jakož miloval mne Otec, i já miloval 
jsem vás. Zůstaňtež v milování mém.“ 
( Jan 15:4–5, 7–9.)

Tak jako nedostatek prasklého 
dřeva, který byl změněn v prvek krásy, 
mění hodnotu mísy, stejně tak poká-
ní a změna našeho srdce a přilnutí 
k našemu Spasiteli zcela mění hodnotu 
každého z nás v očích Božích, neboť 
„cena duší je veliká v očích Božích. … 
A jak veliká je radost jeho z duše, která 
činí pokání!“ (NaS 18:10, 13.)

Kéž nejen hledáme „praskliny“ ve 
svém životě, ale hlavně kéž nachází-
me odvahu a sílu k pokání. Kéž máme 
víru, abychom se zlomeným srdcem 
dokázali přijít k Otci a skrze odpuš-
tění mohly být naše rány zhojeny 
a zceleny. 

I v mém životě bylo zhojeno a zce-
leno mnoho ran a „prasklin“ skrze 
pokání, odpuštění a lásku našeho 
Spasitele a Jeho smírnou oběť. Jsem 
za to velmi vděčný a svědčím vám, 
že tyto změny a láska milujícího Otce 
v nebi mi do života přinesly radost. 
Právě tyto zcelené rány se staly pokla-
dy mého života, protože jsem při 
jejich hojení pocítil lásku Boží a Jeho 
blízkost. ◼
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semináře a institutu posílí vaši schop-
nost vynikat v těch nejdůležitějších 
věcech, které budete v životě dělat.“ 
(Russell M. Nelson, „A Personal 
Invitation to Participate in Seminary 
and Institute“, Feb. 4, 2019, www.
churchofjesuschrist.org/si/personal-
invitation-to-seminary-and-institute.)

Neváhejte proto stát se součástí tak 
úžasného programu, kde pozvedne-
te svého ducha, rozšíříte si znalosti, 
navážete skvělá přátelství, lépe pozná-
te Spasitele a přiblížíte se Bohu. ◼

Semináře a instituty náboženství
Jiří Matějček
Člen vysoké rady se zodpovědností za seminář a institut

 Semináře a instituty náboženství jsou 
součástí Církevního vzdělávacího 

systému (CVS), který provozuje Církev 
Ježíše Krista Svatých posledních dnů, 
a jsou určeny pro všechny mladé členy 
ve věku 14–18 let (seminář) a 18–30 
let (institut). Naším cílem je pomoci 
mladým a mladým dospělým pocho-
pit a spoléhat se na učení a Usmíření 
Ježíše Krista, stát se způsobilými 
k přijetí požehnání chrámu a připravit 
je samotné, jejich rodiny a ostatní na 
věčný život s Otcem v nebi.

V minulém školním roce jsme měli 
příležitost studovat úžasná písma 
v podobě knihy „Nauka a smlouvy“, 
a seznámit se tak s životem Svatých 
v době, kdy byla Církev znovuzříze-
na prostřednictvím Proroka Josepha 
Smitha. Skrze písma jsme tak moh-
li lépe poznat moment, kdy se po 
upřímné modlitbě Josephu Smithovi 
ukázali Nebeský Otec a Ježíš Kristus, 
pochopit, co ho k tomu vedlo, poro-
zumět lépe tomu, jak s námi, jako 
svými dětmi, Nebeský Otec pracuje, 

probádat znovuzřízení kněžství, stav-
bu chrámu, putování Svatých do údolí 
Solného jezera a mnoho dalšího. 

President Russell M. Nelson řekl: 
„Mé dnešní poselství je určeno vám, 
kteří jste ve věku semináře a institutu. 
… Co vám pomůže stát se oddaným 
učedníkem Ježíše Krista? Jednou 
z odpovědí je seminář a institut – 
nejen se ho účastnit, ale aktivně se 
při hodinách zapojovat a věrně plnit 
všechny zadané úkoly. … Seminář 
a institut vám mohou pomoci s tím, 
[jak se učíte evangeliu Ježíše Krista 
a jak podle něj žijete]. … Jedním 
z hlubokých přání mého srdce je to, 
abyste obdrželi vše, co je Pán při-
praven vám zjevit. Seminář a institut 
vám v tom pomohou. Absolvování 

Seminář v novém  
školním roce

V březnu tohoto roku První předsednictvo 
oznámilo, že počínaje rokem 2020 se 

kurzy studia v semináři budou organizovat 
nově podle kalendářního roku. Studenti 
budou seminář i nadále navštěvovat jen 
v průběhu školního roku – tj. od září do 
června, ale studovat budou vždy tutéž knihu 
písem, kterou studuje celá Církev v daném 
kalendářním roce (tj. od ledna do prosince) 
v rámci studijních osnov Pojď, následuj mne. 

Prakticky to znamená, že v tomto školním 
roce 2019/2020 studují studenti semináře 
od září do prosince Nový zákon (protože 
ten studuje celá Církev v roce 2019 v rámci 
osnov Pojď, následuj mne) a v lednu 2020 
pak začnou studovat Knihu Mormonovu 
(protože tu bude studovat celá Církev v rám-
ci osnov Pojď, následuj mne pro rok 2020). 
Na konci školního roku, v červnu 2020, se 
studium Knihy Mormonovy v semináři pře-
ruší na dobu letních prázdnin, načež bude 
pokračovat opět v září, a to až do prosince. 
V lednu 2021 se pak začne v semináři stu-
dovat Nauka a smlouvy, tak jako v ostatních 
organizacích Církve, v souladu s osnovami 
Pojď, následuj mne pro rok 2021. ◼
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je opředen pověstmi a bájemi o bla-
nických rytířích, kteří mají své místo 
v české historii. Na vrcholech čekají na 
turisty zajímavé cíle v podobě zbytků 
středověkého hrádku a rozhledny. Pro 
druhou skupinu dětí byl připraven 
program v rámci hotelu. Mladší děti 
hrály rytířské hry zaměřené na šikov-
nost, rychlost a vytrvalost. Každý, kdo 
prošel a splnil nachystané úkoly, se 
mohl dále těšit na sladkou odměnu.

Výletem a rytířskými hrami však pro-
gram nekončil. Po pozdním obědě se 
otužilci svlažili v bazénu a děti i tatínci 
se setkali u střílení z luku, ze vzduchov-
ky a pojídání čokolády z čokoládové 
fontány. Ostatně jídlo bylo jako vždy 
výborné a všichni si pochutnávali na 
skvěle připravených chodech.

A co tento víkend přinesl tatínkům 
a jejich dětem? Především utužení vzta-
hů dětí s jejich tatínky. Děti viděly důle-
žitost otců a to, že otcové jsou zároveň 
držiteli Melchisedechova kněžství. Děti 
si znovu pohrály se svými kamarády 
nebo poznaly kamarády nové. Tatínci 
si odpočinuli od svých každodenních 
starostí a nabrali nové síly.

Zeptali jsme se několika dětí, co 
pro ně znamená jejich tatínek:

Eliška K.: „Můj táta pro mě znamená 
hodně. Vždy si pro mě a mou rodi-
nu najde čas, aby se nám věnoval. 
Celý můj život je s ním spojen – 
vždyť to je on, kdo s námi jezdí 
na výlety, na zahradu, kdo každý 

všední den chodí do práce… To vše 
kvůli naší rodině, protože nás má 
rád. A my máme rádi jeho.“

Bětka K.: „Tatínek je můj kamarád. 
Mám ho moc ráda. Nejvíc mě baví, 
když spolu jdeme na ryby, když spo-
lu jdeme do aquaparku si zaplavat, 
jedeme na tobogánu. Ještě mě baví, 
když jdeme s tátou na nějaké výlety 
s celou rodinou.“

Kristýnka K.: „Je to ten nejlepší tatínek. 
Na moje narozeniny mě vzal do 
Luhačovic. Je na mě hodný. Mám 
ho moc ráda.“

Honzík K.: „Tatínek je chytrý, laskavý 
a podporující. Dělá se mnou blbosti, 
díky němu žiju, stará se o mě a je 
pro mě podporou.“

Emma Ř.: „Mám tatínka ráda, pro-
tože se mnou byl doma, když jsem 
blinkala.“ 

Již teď se těšíme na další ročník 
této úspěšné akce – v červnu 2020. ◼

Ohlédnutí za Víkendem otců a dětí
Ondřej Šnajdar
Otec; výkonný tajemník kůlu

 Otcové hrají v Božím plánu štěstí 
jednu z klíčových rolí. Jsou 

nositeli svatého kněžství, a jak nás učí 
dokument Rodina – prohlášení světu, 
„otcové jsou božsky určeni, aby v lás-
ce a spravedlivosti předsedali svým 
rodinám, a jsou odpovědni za to, že 
se postarají o životní potřeby a ochra-
nu svých rodin“.

Tatínci, kteří se sjeli z celé České 
republiky se svými dětmi na akci 
Víkend otců a dětí, si tuto důležitou 
roli uvědomují. Strávili spolu začátkem 
června dva dny v krásném prostředí 
hotelu Štamberk u Načeradce. 

Tato akce se už dlouhá léta těší 
oblíbenosti, o čemž svědčí velmi čas-
né naplnění kapacity hotelu. Někteří 
tatínci dokonce zvolili raději nocleh ve 
stanu, než aby si nechali tuto akci ujít. 

V pátek navečer se všichni účast-
níci, kterých bylo více než 90, začali 
sjíždět na místo, které se záhy naplni-
lo všudypřítomnými dětmi, smíchem 
a rozjařenými tatínky. Počasí nám 
přálo, a proto byl večerní program 
celkem jasný. Kolem osmé hodiny 
večerní se všichni shromáždili kolem 
ohně a zapálili táborák. Buřty šly hned 
na dračku. Mnozí „zpěváci“ vydrželi 
u kytar až do pozdních nočních hodin 
a mnohé děti vydržely být vzhůru 
mnohem déle než někteří tatínci.

V sobotu po snídani se účastníci 
rozdělili na dvě skupiny. Skupina se 
staršími a zdatnějšími dětmi se vydala 
na výlet na Malý a Velký Blaník. Blaník 
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Srdečně zveme členy a přátele Církve 
na podzimní konferenci kůlu 

Praha, která se uskuteční v sobotu 
a neděli 19. a 20. října 2019 v Brně 
a bude přenášena do všech sborů 
a odboček v kůlu. Konferenci bude 
předsedat president Martin Pilka, 
president kůlu. 

Na konferenci kůlu máme mož-
nost být učeni zásadám, které nám 
v této době mohou pomoci přijít 
blíže ke Kristu a pocítit Jeho Ducha 
na tomto jedinečném shromáždění 

povolení k další činnosti. Jedinou 
možností bylo působení v rámci 
Spolčovacího zákona. Teprve 17. červ-
na 1940 získal povolení, aby se Církev 
mohla veřejně scházet. Znamenalo 
to však vytvořit spolek s dostateč-
ným počtem členů a přátel, aby mohl 
vůbec existovat. Spolek „Česká misie 
Církve Ježíše Krista Svatých posled-
ních dnů“ musel dodržovat spolčovací 
zákon, který říkal, že kdo platí pří-
spěvky, má plná práva. Později někteří 
z přátel (nečlenů Církve) odešli, a tak 
musel být spolek rozpuštěn. Členové 
se díky tomu museli opět scházet jen 
po bytech – v Praze u Roubíčků a 
v Brně ve vlastním sále.

Přinesení Melchisedechova  
kněžství do českých zemí 

Bratr a sestra Vojkůvkovi jezdívali 
do Německa pracovně pro nákup 
materiálů a navštěvovali přitom různé 
odbočky i místní autority Církve, aby 
získali více znalostí o církevní praxi 
ve vedení odbočky. Na jejich radu 
bratr Roubíček pozval členy vedení 
Východoněmecké misie, aby naší misii 
pomohli.

24. května 1943 přijeli do Brna 
bratří Richard Ranglack, president 
Východoněmecké misie, a bratr Paul 
Langheinrich, kteří předali několika 
českým bratřím Melchisedechovo 
kněžství a vysvětili je staršími. 
Prvními staršími v naší zemi byli 
vysvěceni bratr Josef Roubíček 
(vedoucí misie a president odboč-
ky Praha) a bratři Otakar Vojkůvka, 
František Krejčí a Josef Dudek 
(předsednictvo odbočky Brno). Díky 
tomu, že v Církvi nyní byli nositelé 

veliké skupiny Jeho věrných učedníků 
a učednic. Jarní a podzimní konfe-
rence kůlu jsou dvě nejvýznamnější 
kůlová shromáždění v roce, a tak 
vás povzbuzujeme k tomu, abyste si 
vyhradili čas nejen na nedělní zasedá-
ní, ale i na ta sobotní. 

Program konference a další 
informace najdete ve skupině Kůl 
Praha na Facebooku a na stránkách 
www.kulpraha.cz. 

Těšíme se na vás!
Předsednictvo kůlu ◼

Podzimní konference kůlu Praha

Z   H I S T O R I E  C Í R K V E  V   N A Š Í  Z E M I

Díl 4.: Působení Církve  
v českých zemích za války
Gád Vojkůvka
Člen vysoké rady a historik kůlu Praha

21letý Josef Roubíček. Presidentem 
odbočky Brno byl povolán bratr 
Jaroslav Kotulan. V Mladé Boleslavi 
řídila práci Církve sestra Libuše 
Klekarová a pravidelně tam dojížděl 
také president Roubíček.

Církevní časopis Hvězdička vychá-
zel i nadále – ale jen do konce roku 
1939. Církev nebyla oficiální státem 
uznanou a podporovanou církví, 
a proto musela brzy přerušit svou 
činnost. Bratr Roubíček hledal mož-
nosti, jak udržet veřejnou činnost 
Církve v Praze. Marně se snažil získat 

Začátek druhé světové války 

 Od 15. března 1939 okupovala 
nacistická vojska české země, 

které se staly „Protektorátem Čechy 
a Morava“, zatímco Slovensku bylo 
dovoleno mít od 14. března vlastní stát. 

Od 1. září 1939, kdy začala druhá 
světová válka, pokračovala Církev ve 
svém působení pod vedením míst-
ních členů. Po dobu nepřítomnosti 
presidenta misie Wallace F. Toronta 
byl povolán zastupujícím presidentem 
České misie a presidentem odbočky 
Praha mladý kněz Aronova kněžství, 



 Ř í j e n  2 0 1 9  M7

M
ÍSTN

Í PŘÍLO
H

A

Melchisedechova kněžství, se 
misie stala nezávislou, a tak 
se mohly opět vykonávat křty 
i konfirmace. Bratru Roubíčkovi 
se podařilo přesvědčit úřady, že 
Česká misie je součástí stejné 
Církve, která působí v Německu 
už od roku 1853. Díky ofici-
álnímu uznání České misie 
v Německu přestala protekto-
rátní policie Církev tolik kontro-
lovat a obtěžovat. V Brně, kde 
měla Církev vlastní sál, se opět 
scházelo přes 30 členů.

Aktivity Církve v období války 
Bratr Roubíček byl velmi 

aktivní. Když bylo zastaveno 
vydávání církevního časopisu 
Hvězdička, začal obětavě psát 
na psacím stroji nový časopis 
o přibližně 6–10 stránkách 
s názvem „Dopisy z misijního 
domu“, který posílal pravidelně 
do odboček. Od května 1943 posílal 
všem členům Církve třikrát měsíčně 
„Poselství“ – dvoustranné osobní 
tematické dopisy doplňované nauka-
mi autorit Církve, kterými členy velmi 
posiloval. 

V téže době byla sestra Terezie 
Vojkůvková povolána jako vedoucí 
všech pomocných organizací misie 
a stala se i hlavní překladatelkou – 
jak z angličtiny, tak z němčiny. Spolu 
s bratrem Josefem Roubíčkem při-
pravili mnoho příruček a úloh pro 
Pomocné sdružení, Nedělní školu, 
genealogii, kněžství i pro shromáž-
dění svátosti. Přeložila i prvních 
50 oddílů Nauky a smluv. Za působení 
bratra Roubíčka bylo během války 

přeloženo a cyklostylem rozmnoženo 
také několik knih a příruček. 

Poté následovalo období záka-
zu shromažďování vůbec, doba 
stanného práva po atentátu na 
říšského protektora Heydricha, kdy 
každý, kdo byl přichycen venku 
po 20. hodině, mohl být bez soudu 
zastřelen. Přesto se členové schá-
zeli po bytech a byly vykonávány 
i křty. V Praze se členové scházeli 
u Roubíčků a v činnosti pomáhali 
členové rodiny Veselých. V Brně se 
členové scházeli střídavě u rodiny 
bratra Krejčího a u Vojkůvků. Konala 
se kněžská shromáždění, schůzky 
Pomocného sdružení i mládeže 
a fungovaly i pěvecké sbory. 

Odhalení pomníku  
na Kněží hoře 

Navzdory válečným potížím 
dokázal bratr Roubíček získat 
povolení i materiál a dal posta-
vit na Kněží hoře nad hradem 
Karlštejn pomník z 29 kamenů, 
který byl dne 23. července 1944 
za přítomnosti mnoha členů 
slavnostně odhalen. Bylo to 
u příležitosti 15. výročí zasvě-
cení Československa ke hlásá-
ní znovuzřízeného evangelia 
a založení Československé misie 
Církve, kteréžto zasvěcení vyko-
nal apoštol John A. Widtsoe 
právě na tomto místě. 

Poválečná léta a příchod 
prvních misionářů

Hned po válce, od září 1945, 
začal bratr Roubíček vydávat 
tiskem velmi pěkný církevní 
nábožensko-kulturní měsíčník 

„Nový hlas“, který vycházel téměř čtyři 
roky, až do konce roku 1948, než ho 
komunisté zakázali. 

V roce 1946 navštívil republiku 
apoštol Ezra Taft Benson – president 
Evropské misie, pozdější ministr 
zemědělství USA a budoucí president 
Církve, který v onom roce řídil obnovu 
všech misií v Evropě a humanitární 
pomoc nejen pro členy Církve, ale 
i pro další trpící ve válkou zničené 
Evropě. Navštívil pražskou i brněnskou 
odbočku Církve a povzbuzoval zdejší 
členy. Brzy nato přišli i první misionáři 
a v červenci se vrátil také president 
misie Wallace F. Toronto a ujal se opět 
funkce, ve které ho do té doby obětavě 
zastupoval bratr Roubíček. ◼

Bratří Richard Ranglack a Paul Langheinrich
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 Misie je skvělá. Už teď vím, že to 
je jedno z nejlepších rozhod-

nutí v mém životě. Díky každoden-
ním zážitkům jsem si vybudovala 
mnohem silnější vztah s Nebeským 
Otcem a prožila své druhé obracení – 
opravdové obrácení k Němu a v Něj. 
Naučila jsem se Mu naprosto důvě-
řovat a spoléhat se na Něj ve všech 
věcech a za všech okolností.

Také mohu vnímat, jaké to je, když 
opravdu žijeme v Kristu a radujeme 
se v Něm. Když skutečně pilně stu-
dujeme písma každý den, najednou 
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se začneme měnit. Všímám si spousty 
mých vlastností, na kterých musím 
pracovat, každý den se učím a snažím 
se přiblížit Bohu. Snažím se pěstovat 
Kristovy vlastnosti a vidím, jak mně 
a mé rodině Bůh žehná.

Občas se může zdát, že jsme ve 
svém životě ztracení, že jsme prázd-
ní, vyzkoušeli jsme snad všechny 
možnosti a žádná zatím nefungovala. 
Občas nevíme kudy kam, ale s jistotou 
vím, že jsme děti Nebeského Otce 
a že není žádné cesty, kterou by pro 
nás předem nepřipravil. Pokud jsme 
ztraceni jako pastýřovy ovce, vždy nás 
vyhledá a přivede na správnou cestu. 
Na cestu, která vede k Němu a Jeho 
stádu, jehož jsme součástí.

Každý den pociťuji Jeho lásku a sta-
rost o nás. Každý den vidím, jak Jeho 
vůle pracuje skrze nás, a jsem upřím-
ně hrdá na to, že mohu být nástrojem 
v Jeho rukou, a pomáhat tak shro-
mažďovat děti Izraele, přinášet jim 
do života smysl a pomáhat jim nalézt 
správné vedení. ◼

Od našich 
misionářů
Sestra Kristýna Mottlová
Anglická misie Leeds

Redakce Místní přílohy

Viděli byste v Místní příloze Liahony 
rádi nějakou konkrétní rubriku 

nebo článek? Chtěli byste sami přispět 
nějakým příběhem, zprávou či užiteč-
nou informací? Napište nám o tom!
E-mail do redakce:  

redakceCZ@ChurchofJesusChrist.org
Šéfredaktorka:  

Gabriela Pilková
Místní příloha vychází v české Liahoně 

v lednu, dubnu, červenci a říjnu. ◼

Misionáři z kůlu Praha

V současné době slouží na misii na 
plný úvazek 14 členů našeho kůlu. 

A dalších několik se na misii připravuje.

Sbor Brno:
Starší Daniel Čaňo: září 2018 – září 2020, 

Utažská misie Salt Lake City
Sestra Anya Saunders: listopad 2018 – 

červen 2020, Misie Bulharsko/střední 
Euroasie

Sbor Hradec Králové:
Starší Matěj Pražák: listopad 2018 –  

listopad 2020, Alpská misie – německy 
mluvící

Starší Vojtěch Novotný: srpen 2018 – 
srpen 2020, Anglická misie Manchester

Odbočka Třebíč:
Starší Jiří Pohořelický: říjen 2018 – říjen 

2020, Anglická misie Manchester
Sestra Markéta Kutilová: srpen 2019 – 

únor 2021, Kanadská misie Calgary
Sestra Tereza Kutilová: srpen 2019 – únor 

2021, Kalifornská misie Anaheim

Odbočka Jihlava:
Sestra Petra Dítětová: srpen 2018 – únor 

2020, Francouzská misie Lyon

Sbor Praha:
Starší Bryson Šedivý: září 2018 – září 2020, 

Beninská misie Cotonou
Sestra Kristýna Mottlová: červenec 2018 – 

leden 2020, Anglická misie Leeds
Sestra Helena Duštírová: únor 2019 – 

červenec 2020, Anglická misie Londýn 
– návštěvnické středisko

Sbor Uherské Hradiště:
Starší Michal Janoušek: červenec 2018 – 

červen 2020, Alpská misie – německy 
mluvící

Sestra Kateřina Kamarádová: červenec 
2018 – únor 2020, Kanadská misie 
Calgary

Sbor Plzeň:
Sestra Gabriela Melcrová: březen 2019 – 

září 2020, Skotsko/Irská misie ◼


