
Kolik věřícich je potřeba tanec a Prezentoval své dílo příští
l , Y v v, _'-_ mésicnanaŠemorvnímvýročnimK vymene zatovKy! Žárovkovém shrómáŽdění, které

Charismatici: Jen jeden. Ruce uŽ má představí ro"zma'niji tradíce týkající se

zvednuté. žárovek- včetně tříccstnýc|' výl9j;
r-a'.l!'' ň . Í t Yl..:_ kových,kompaktních,přeŽhavených,
Letnlcnr: Ueset' leoen uy-::.u{: _, halogenovýcň, LED, úsporných čí
iarov\u 

a devět se modlí proti duchu ;;i."%it'';*hi ffi;íl.t"y*
temnotv. prostředkem k osvícení.
Tradični evangelikálové: Tři. |eden i"uui""Jl.r'""*u ,r,. ko.n ur_
zavolá elektrikáře, jeden přillu_uj: , ;ěň,'j; ;;;;il' 

'',r"'..íi".'r.jáp""kávu a jeden má přednášku o tom, jak ;" #; ;;;;:.by se zeptali, zda jste
bylystaré Žárovýlepší. viděl světlo.
Nezáviďí evangelikálové: Celá domá n.iso"* óo ie to žárovka?
cí skupinka' Jeden vyměňuje Žárovku
apoté se o této zkušenostivšichni Jakie to u židů?
sdílejí' Běžní členové židovské obce:
Katolíci: Žáóný.Po,lžívajísvíčky. Třicet.]edenjivyměňuje a29 ma
Adventisté: Žadny. svetlo opětvzejde ktomu dává protichůdné rady.

vustanovenýčas' Rabini: Toje otevřená otázka.

Luteráni: Žádný.Lutetáninazměny Stále ještéhledajívTalmudumísto
nevěří. o Žárovkách.

Baptisté: Nejméně patnáct. Jeden Konzervativní židé: Jedna komise,

vyňo'iuie Žárovku' ostatní vytvoří která se poradí,zdamužiaženy
dvě nebo tři komise, které víměně mohou Žárovku vyměňovat spo_

požehnají a rozhodnou, kdo donese lečně a zda to mohou udělat

bramborový salát. i homosexuálové.

ortodoxní židé : Žadni. Takov á žá-
rovka se nedá a nemá vyměnit.

Ultra-ortodoxn í: Zřejmé ž.ádný'
Mesiáš asi přijde dříve, neŽ by Žárovku
vyměnili, a potom uŽ žádná nebude
potřeba.

... a kolik je třeba muslimů?

?E'rrry{'':!4r4

Evangelíci: To se neví. Aťje tvé světlo
jasné' pohaslé či úplně temné, jsi milo-
ván, Na neděli je plánována společná
bohoslužba o světle' Přines nějaký
svítící předmět a něco k jídlu.

Metodisté: Celý sbor. }eden vyměňuje
žárovkr, zbytek společenství dává
pozor' aby při tom neodpadi'

Unitáři: Rozhodli jsme se, že se
nebudeme vyjadřovat ve prospěch
žárovek ani proti nim. Pokud jsi však
našel svou vlastní cestu v tom' Že ti
žárovka vyhovuje' je to v pořádku. }si
zván, abys o svém vztahu k žárovce
siožil báseň nebo připravil moderní


