Život víry 2016/7–8 – obsah čísla
* rozhovor: Roman „Hawran“ Lacho
- Slovenský misionář mezi lakotskými
indiány vypráví mj. o tom, jak se dostal do
indiánské rezervace, proč „chce vonět jako
pečené kuře“, co si myslí o modlitbách
k Velkému duchu nebo proč na tradiční
indiánské slavnosti nosí slovenskou
vyšívanou košili.
* téma: V dialogu s populární kulturou
- Je popkultura modlářská, nebo odráží Boží
obraz? Jak se k ní postavit? Záleží na tom,
jakou hudbu posloucháme? Co očekáváme
od „křesťanských filmů“? Jak dětem
a teenagerům pomoct rozlišovat, co je dobré
a co ne? Mají věřící umělci svou tvorbou
„předávat křesťanské poselství“? Jak se
v průběhu dvou tisíciletí proměňovala
bohoslužebná hudba?
- Nad těmito otázkami se zamýšlejí např. Ted
Turnau, Jakub Limr, Dita Frantíková nebo
Tomáš Najbrt – a v anketě i několik
umělců-křesťanů.
* reportáž: Drápal vs. Halík: dva pohledy na islám
- Dvě výrazné osobnosti současného českého křesťanství veřejně diskutovaly o vztahu
křesťanství a islámu.
* misie: Bangladéš a Tanzanie
- Nevšední zkušenosti křesťanských pracovníků, kteří navštívili Asii a Afriku.
* z historie: Hledání odkazu Karla IV.
- Znal „otec vlasti“ nebeského Otce?
* virtuální rozhovor s Williamem Careym (1761–1834)
- „Boží dříč“, orientalista, botanik a misionář, který sedm let nikoho nezískal.
+ úvodník Miloše Poborského: Nevyslyšená evangelizace
+ editorial Tomáše Dittricha: Depresiva už nepotřebuji
+ příběhy čtenářů: Zkouška nad naše síly?; Sny se mi vždy po pár dnech zhroutily
+ hudba: Rozhovor se skupinou Divine Attraction
+ pokoj s Izraelem: Mezi popravištěm a Zaslíbenou zemí – životní příběh F. Hänsslera
+ rodičům: Jak s dětmi mluvit o drogách, prostituci, homosexualitě?
+ ptáme se lékaře: Nadměrné pocení
+ recenze CD (Každý nový den) a knih (Cesta kontemplace; Více sluší poslouchati Boha než
lidí)
+ Kachnys Klepydopulos: Taneční Alfa (humorná mystifikace)
+ zprávy ze života církve u nás i v zahraničí (Nové tváře v čele CB a SCEAV; Děti

Bodnariových vráceny rodičům; Papež František se setkal s charismatickými vedoucími;
Smajlíková Bible; Co řekl Billy Graham o Kim Ir-senovi?)
+ oznámení o chystaných křesťanských akcích
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