Úvodem
Není to dávno a vstoupili jsme do
nového roku, roku 2020, uplynuly
dva měsíce a blížíme se k Velikonocům. Také z toho důvodu je
ústředním tématem tohoto čísla
kříž. Když vyslovíme slovo
„kříž“, tak nám téměř automaticky
přijde na mysl utrpení, těžkosti,
problémy, nemoci a smrt. A také si
řekneme, že kříž je symbol katolický a co s ním my protestanti,
evangelíci máme do činění? A pak
také to, že kříž byl ve své době
nástrojem popravčím a to velmi
krutým. Leč připomeňme si a uvědomme, že kříž nám připomíná
utrpení a smrt našeho Pána Ježíše
Krista a že to bylo kvůli nám,
kvůli tobě a mně. Kvůli nám Pán
Ježíš trpěl, abychom my mohli žít
a měli pro své životy naději, která
nekončí. To si chceme připomenout obrázkem na titulní straně,
kde je to vyjádřeno slovem z
evangelia: „Bůh tak miloval svět.“
Avšak připomeňme si, že křížem
Ježíšovo dílo, jeho oběť, nekončí,
ale že přichází třetí den, kdy Pán
Ježíš slavně vstal z mrtvých. Proto
je téma tohoto čísla našeho časopisu nejen kříž, ale také zmrtvýchvstání. Po smutku Velkého pátku
přichází radost Velikonoční neděle, Dne vzkříšení. Obojí si připomínáme také slovem apoštola
Pavla z dopisu do Říma uvedeným

v záhlaví tohoto čísla: „Kristus byl
vydán pro naše přestoupení a
vzkříšen pro naše ospravedlnění.“
Toto obojí si připomínejme o
těchto Velikonocích a kdykoliv
později v našich životech.
Tomuto ústřednímu tématu je
věnováno několik článků, zamyšlení, úvah či svědectví. Také zde
najdete několik tvarů a forem křížů, jejich smyslu a významu. I od
dětí a o dětech něco uslyšíme.
O uskutečněné akci „Daruj radost“, která proběhla před vánočními svátky tady máme přílohu s
ohlasy a krátkou zprávu. Následuje také další část přepisu ze sborové kroniky, tentokrát o dokončení stavby našeho kostela a jeho
posvěcení v první třetině 19.
století.
O diskutované otázce křtu či
požehnání malých dětí tady máme
pro objasnění krátký rozbor a informace k tomuto problému. Najdeme zde také informace k letošnímu výročnímu sborovému
shromáždění, velikonoční sborový
program a další informace.
Následující číslo časopisu bude
mít symbol holubice a tedy téma
Ducha svatého, jeho darů a ovoce.
Do přicházejících Velikonoc
vám všem přejeme radost a pokoj
za nás ukřižovaného a pro nás
vzkříšeného Pána.
Milan Michalík
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„Spolu s ním ukřižovali také
dva zločince.“ Mat. 27,38
Pašijní příběh je velmi
obsažný; jsou v něm zahrnuty celé
dějiny Boha s námi lidmi a naše
dějiny s Bohem a ovšem také
životní příběh každého z nás.
„Ukřižovali s ním také dva zločince.“ „Zločince s ním“ – čemu
se máme více divit: Ježíš v tak
špatné společnosti, nebo dva
zločinci v tak dobré společnosti?
Jedno je jisté: Ti tři zde visí ve
stejné hanbě a bolesti pomalého
umírání. Ti dva si možná poseděli
v nějakém vězení, byli odsouzeni
a teď tu visí s Kristem v solidaritě,
ve společenství, ve smlouvě s ním,
ve smlouvě, která už nebude
zrušena tak jistě jako se nepohnou
hřeby, kterými jsou přibiti. Tady
už není žádné „zpět“, jen potupná,
bolestná přítomnost a jako
budoucnost temnota blížící se
smrti.
„Zločinci s ním.“ To byla
první křesťanská církev, první
křesťanský sbor. Protože křesťanská církev je tam, kde se shromáždí lidé, kterým je Ježíš blízko
a oni jsou jemu tak blízko, že se
jich bezprostředně týká jeho zaslí-

bení, že vše, čím je, je pro ně, a
vše co dělá, dělá pro ně a že oni
mohou z tohoto zaslíbení žít. To je
první jistota křesťanského společenství. Ta nejistá, pochybná církev existovala již před tím.
Učedníci, které Ježíš povolal, kteří
s ním procházeli Galileou. Přišli s
ním až do Jeruzaléma, slyšeli jeho
slova, viděli jeho činy. Ale jak to
bylo pak v Getsemane? „To jste
nemohli jedinou hodinu bdít se
mnou?“ Spali, když on se modlil.
A jak to bylo, když pro něj přišli
žoldnéři? „Tu ho všichni učedníci
opustili a utekli.“ Jak to bylo s
Petrem? Zradil. O Jidáši ani nemluvě. Jakási křesťanská církev
už tedy existovala, ale jaké to bylo
pochybené společenství.
Tito dva zločinci o něm asi
dříve vůbec nevěděli, nemluvě o
tom, že to vůbec nebyli věřící lidé,
žádní svatí. Zato s ním musí nyní
hodiny viset na kříži. Utéct z jeho
společenství nemohou. A nemohou jej ani zapřít. Byli navždy
spojeni, už je od sebe nelze oddělit. A nyní slyšíme: „Ukřižovali
ho.“ Udělali to římští žoldnéři na
rozkaz Piláta a ten na naléhání
Jeruzalémských církevních vůdců
a ti v tom byli zase podporováni
pokřikem lidu. Co se tu vlastně
stalo? Byl tu připraven o život
někdo, kdo se tím, co mluvil a
dělal, stal pro druhé nesnesitelným.
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A ti dva zločinci na tom byli z
jiných důvodů stejně a dopadli
stejně.
Právem už bylo mnohokrát
pověděno, že jiní lidé byli svými
bližními vyřazeni ještě horším
způsobem, že třeba v koncentráku
vytrpěli ještě horší věci než tehdy
Ježíš. Ale na tom nyní nezáleží,
protože to bylo jen to vnější, viditelné, co se tam tehdy odehrálo.
Ve viditelném utrpení a smrti tohoto člověka Ježíše se však tehdy
stalo něco, co se v utrpení a smrti
těchto dvou – s ním ukřižovaných
– nestalo a stát nemohlo, co se nestalo a ani stát nemohlo v utrpení
a smrti žádného jiného člověka.
Protože jen on byl člověkem
jako my všichni, ale jiný než my
všichni; byl člověkem, ve kterém
byl při díle a ve kterém byl
přítomen Bůh sám. Byl Božím
Synem – tak, jak to po jeho smrti
zvolal římský setník: „Tento člověk byl opravdu Boží Syn!“. Ale
co to bylo a co Bůh vykonal v
tomto člověku, v jeho utrpení a
smrti? Apoštol Pavel to vyslovil v
jedné větě: „Byl v Kristu a usmířil svět se sebou.“ (2. Kor 5,19).
Stalo se to, že v tomto člověku
vstoupil do světa Bůh, který svět
stvořil a který jej navzdory všemu
miloval. Vstoupil do jeho středu,
sám se stal jedním ze světa,
člověkem jako ostatní, jako my
všichni, aby skoncoval s bojem

světa se sebou – Bohem, i bojem,
který svět vede sám se sebou. Aby
namísto neřádu ve světě nastolil
svůj řád. Stalo se to, že Bůh v Ježíši Kristu – jak se modlíme v
modlitbě Páně – posvětil své jméno, dal přijít svému království, dal
své vůli uskutečnit na zemi jako
na nebi.
To vše vykonal k našemu
spasení – záchraně. Vykonal to
tím, že nám lidem v osobě svého
milého Syna bylo ne pouze
částečně a předběžně, ale radikálně a definitivně pomoženo, že
nás zachránil ze zkázy, že nás
všechny, jako své děti, k sobě
přivinul, abychom my všichni
směli žít skutečně a věčně. Bůh
všechno zlo světa vzal na sebe,
naši převrácenost vzal na sebe
jako svou vlastní; ve svém
vlastním milém Synu se jako zločinec postavil na naše místo, dal
se obžalovat a odsoudit, jakoby
On svatý Bůh vykonal všechno to
zlé, co jsme udělali my lidé.
Takto – tím, že v Ježíši Kristu
vydal sám sebe – smířil svět se sebou. Tak nás zachránil a vysvobodil k životu ve svém věčném
království. On „ne vinný“ se postavil na místo nás provinilých;
On, mocný nastoupil za nás slabochy; On živý za nás umírající.
To je to neviditelné, co se stalo v
životě a smrti muže na tom
prostředním kříži na Golgotě jako
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Boží čin: v jeho porážce je naše
vítězství, v jeho utrpení začátek
naší radosti, v jeho smrti zrození
našeho života.
Vraťme se ale ještě k těm
dvěma. Jejich jména neznáme a
nevíme nic ani o jejich dřívějším
životě; víme jen to, že byli ukřižováni s Ježíšem. Nikdo jiný před
tím ani potom už nebyl uskutečnění této Boží vůle tak blízko
jako tito dva. Jen jeden však rozpoznal, kdo to vedle něj v Ježíši
umírá a co se tu pro všechny lidi
děje; zatímco ten druhý setrval v
tupém posměchu: „Proč nemůže
tento Kristus pomoci sobě i jiným?“ To byl zásadní rozdíl mezi
těmito dvěma. Tak zásadní ale
tento rozdíl zase nebyl, aby mohl
zrušit něco ze zaslíbení, které se
právě tak zřetelně a naléhavě
stalo pro oba stejně. Právě pro
tyto zločince zemřel muž, se kterým jdou oba na smrt. „On přece
nezemřel pro zbožné, ale pro bezbožné, ne pro spravedlivé ale pro
hříšné.“ „Toto je mé tělo, které se
za vás vydává. Toto je moje krev,
která se vylévá na odpuštění
hříchů.“ Právě to se stalo a tito
dva zločinci jsou toho svědky. A
jací! Jim to nebylo vloženo jen do
srdce, ale do jejich umírajícího
srdce. „Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu
s ním budeme také žít.“ (Řím 6,8)
Tito dva zemřeli s Kristem doslo-

va. Mohli se v umírání opřít o
Kristovo zaslíbení, že s ním budou
žít. Jestli tomu porozuměli a uvěřili, to už je druhá otázka – Písmo
hovoří o zločinci po pravici, který
pochopil.
O toto zaslíbení se opírá také
křesťanská církev, jejímiž prvními
členy byli tito dva. A to platí pro
lidi všech dob. Křesťanská církev
je jen tam, kde toto zaslíbení platí
a kde si je člověk přivlastní. Platí
jen těm, kteří si uvědomují svoji
nehodnost a nehotovost, platí pro
„nemocné“, protože: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“
(Mt. 9,12) Pro takové Ježíš zemřel. Takoví ukřižovaní zločinci
jsme vlastně my všichni. Jde jen o
to, jestli si to dáme říci. „Bůh se
staví proti pyšným, pokorné ale
zahrne milostí.“ (1. Pt 5,5) Jen
tam můžeme a musíme začít –
tam, kde byli ti dva. Dej nám Pán
Bůh odhodlání a svobodu to udělat a pomoz nám k tomu, abychom
si tu svobodu přivlastnili.
Petr Maláč

*
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Jan brouzdal internetem na svém
notebooku. Většinou procházel
stránky, které nabízely informace
o zajímavých filmech nebo počítačových hrách. Ne, že by ho to
příliš bavilo, ale dělal to tak často.
Ten večer byl trochu nepozorný.
Omylem zavítal na stránku, která
byla v podivném zastaralém
provedení. Už ji chtěl opustit, ale
jeho oči sklouzly na nadpis v
jejím průčelí. „Pokud jsi jeden z
hledajících, pokračuj ve čtení." To
ho zaujalo a proto si přečetl celý
text uvedený pod nadpisem. Bylo
v něm o hříchu a také o tom, že
Ježíš trpěl na kříži za hříchy všech
lidí. Na konci byla zpráva o tom,
že Bůh ho miluje a chce změnit
celý jeho život. Napadlo ho, že to
je přece nějaký nesmysl. Nejsme
ve středověku, abychom používali
takové výrazy. To si někdo dělá
legraci. Je to jako v televizních
pohádkách, ve kterých se vystupují čerti. Stránku zavřel a šel
spát.
Následujícího dne večer opět
usedl ke svému notebooku. Obvyklé stránky ho neoslovovaly. Do
myšlenek se mu pořád vracel podivný text ze včerejška. Vrátil se
na starobyle vypadající stránku

stránku a až nyní si všiml krátkého
odstavce v její spodní části.
Pokud vás zaujala zpráva o Boží
lásce a chcete-li Boha opravdu
poznat, jděte někam, kde budete
sami a řekněte něco v tomto
smyslu: „Pane Bože, pokud jsi,
prosím Tě, abys vstoupil do mého
života a dal se mi poznat." Budete-li to myslet upřímně, dříve
nebo později vám Bůh nějakým
způsobem odpoví.
Večer před spaním se Jan
rozhodl to zvláštní pozvání nahlas
přečíst. Připadal si přitom divně a
napadlo ho, že to takto nemůže
fungovat. Přesto doufal, že se stane něco neobvyklého. Nestalo se
nic. Dlouho nemohl usnout a ráno
mu spánek přetrhlo nemilosrdné
zapípání budíku. Posadil se na
postel a chvíli přemýšlel o trochu
zvláštním a velice barvitém snu,
který se mu zdál.
V něm se ocitl za soumraku na
vrcholu nějakého kopce. Kromě
kamení a trsů téměř vyschlé trávy
tam nebylo téměř nic. Jenom velice starý dřevěný kříž tvořený
hrubě otesanými trámy. Jan pocítil
na svých zádech zdrcující tíhu.
Byla od velkého batohu plného
něčeho hodně těžkého. Všiml si,
že opodál stojí nějaký člověk,
kterému není vidět do tváře. Ten
Jana vyzval: „Nechceš si odložit
to, co tě tíží?" Jan si sundal batoh
ze zad a položil ho k úpatí kříže.
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Připadal si bez něj úžasně lehký.
Zeptal se „Co mám dělat dál?”
„Následuj Ježíše,“ zněla odpověď.
„Kde ho, ale najdu?“ „Setkáš se s
ním tam, kde je kříž.“ Chtěl se
ještě na něco zeptat, ale přišlo
probuzení.
Běžné denní povinnosti mu
vyhnaly podivný sen z hlavy. Po
práci se vydal na nákupy do města. Když procházel jednou z ulic,
uviděl nevysoký dům, který ho
zaujal. Obsah snu se mu vrátil.
Chvíli se zastavil a přemýšlel. Pak
přistoupil blíž a zazvonil u dveří.
Na fasádě toho domu byl připevněn velký výrazný kříž.
Lubomír Čevela

*

Minulý rok mě manželka
vytáhla na dovolenou do Chorvatska. Zajistila pobyt ve Starém

Gradu na ostrově Hvar. Když jsme
připlouvali do přístavu, viděli
jsme na kopci nad městem velký
bílý kříž. Řekli jsme si, že pokud
nám to síly dovolí, tak si kvůli
rozhledu na ten kopec vylezeme.
Jednoho rána, ještě před šestou
hodinou, dokud nebylo horko,
jsme se vydali nahoru a po půl hodině došli k několikametrovému
mramorovému kříži. Ten, který
tam stojí dnes, stojí na místě
původního kříže, postaveného roku 1900 a zničeného během 2.
světové války. Díval jsem se dolů
na město a záliv obklopený horami. Krásný pohled. A taky jsem
přemýšlel nad dějinami Jugoslávie
a Chorvatska, které už tak krásné
nejsou. Postavili kříž, a jak zpívá
Jaromír Nohavica, před sebou celé
„krásné“ dvacáté století. Následovala válka se Srbskem během 1.
světové války, pak 2. světová
válka, která na území Jugoslávie
byla obzvlášť krutá. Dvacáté
století končilo rozpadem Jugoslávie, kdy bojovali všichni proti
všem a je obtížné určit pořadí důležitosti příčin vzájemné nenávisti
národů bývalé Jugoslávie. Nesnášenlivost národnostní nejde v tomto případě spolehlivě oddělit od
nesnášenlivosti náboženské, protože během válek docházelo k ničení kostelů těm druhým. Jak
v Chorvatsku, tak v Srbsku se ke
křesťanství hlásí více jak 90%

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2020/1 strana 8

obyvatel. V Chorvatsku téměř
91% (86% katolíků, 4,5% pravoslavných a 0,3% protestantů) a
v Srbsku 84,5% pravoslavných,
5% katolíků a 1% protestantů. O
muslimech nepíšu. Ti se nemodlí:
„odpusť nám, jako i my odpouštíme těm, kdo se provinili
proti nám,“ ani nemusí milovat
své nepřátele. Ale křesťané ano.
Zdálo by se, že v těchto zemích,
kde křesťané tvoří naprostou většinu obyvatel se musí i krásně žít,
ale 100 000 obětí z devadesátých
let tomu moc nenasvědčuje.
Dva dny před odjezdem jsem
seděl na svém místě pod borovicí
a pozoroval, co se kolem děje. Přicházel muž, který si nesl tlustou
knihu. Že by bible, říkal jsem si.
Silná byla dost, ale měla jiný
formát než bible obvykle mívají.
Sedl si vedle mne, chvíli četl a
pak se se mnou dal do řeči. Byl to
Ukrajinec, který přijel se zájezdem ze Lvova, povoláním fyzik
v nějakém výzkumném ústavu. Ta
kniha nebyla bible, ale Černá kniha komunismu, a když se dotyčný
dověděl, že jsem Čech, sdělil mi,
že jeden z autorů je náš historik
Karel Bartošek. Zatímco jsme si
povídali, zastavil se u nás starší
pán, nápadný tím, že se mu na
krku houpal dvaceticentimetrový
dřevěný kříž. Nebyl to kříž latinský, protože místo Kristova těla
měl otvor ve tvaru jeho obrysu.

„Asi pravoslavný,“ říkal jsem si,
ale jak se později ukázalo, byl
řeckokatolík. Přijel se stejným
zájezdem jako můj nový známý.
Elektroinženýr, který 8 let pracoval v Československu, bydlel v
Milovicích, měl na starosti elektrocentrálu okupační armády a
v důchodu je vojenským kaplanem. Trochu se chtěl ospravedlnit,
tak říkal, že on okupant nebyl, že
je Ukrajinec. Mně to bylo jedno, i
kdyby byl třeba Rus, na ty obyčejné vojáky se člověk zlobit nemohl, dostali rozkaz, tak přijeli.
Kdysi se žáci ptali svého rabína,
jestli náhodou nezná nějaké požehnání pro cara. Řekl: „Samozřejmě, Bože žehnej carovi a drž
ho co nejdál od nás.“ Taky to tak
nějak vidím. I v roce 1968 byl
problém hlavně s carem.
Vzpomněl jsem si, že nedávno
byly na Ukrajině prezidentské volby a zeptal se ho na nového prezidenta. Dověděl jsem se, že
prezident je židovského původu a
to je prý pro Ukrajinu špatné.
Následovala antisemitská přednáška přičítající židům veškeré zlo
pod sluncem a já se cítil jako v
nějakém historickém filmu z
Haliče, kde se schyluje k protižidovskému pogromu. Když skončil, zeptal jsem se, jestli v jejich
církvi čtou Bibli. Trošku dotčeně
přisvědčil, že při liturgii čtou
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evangelia, a když jsem ukázal na
ten jeho velký kříž a řekl mu: „Že
ten který za nás zemřel, byl také
Žid,“ poněkud neochotně souhlasil, s okamžitým dodatkem, že
přece Krista nechali zabít Židé.
Jakoby sděloval nějakou důležitou
informaci, která mi doposud unikala a ta moje neznalost mi brání
vidět věci jako on. Bavili jsme se
klidně, já jsem mluvil rusky
naposledy před desítkami let a byl
jsem si vědom této nedostatečnosti. Ani jsem nepovažoval za
moudré přesvědčovat někoho, kdo
byl tak zahlcen vlastní pravdou.
Nejsem příliš pohotový v diskuzích. Na druhý den nebo za měsíc
mě napadají lepší odpovědi.
Dnes bych mu řekl, že jestli
hledá někoho, kdo může za Kristovu smrt, má ho přímo před sebou, že jsem to já. Řekl bych mu,
jak jsem se Bohu ztratil a On,
když poznal, že mu chybím, poslal
Syna aby mě hledal. Jenže když
mě našel, měl jsem nadělaných
tolik dluhů, na které by nestačilo
ani několik mých životů, abych je
splatil. Tak je zaplatil On. Svým
životem. Protože kdybych je měl
svým životem zaplatit já, už
bychom se nemohli nikdy vidět. A
to On nechtěl. Nevím, co by mi
odpověděl. Možná by se přidal.
Byl přece věřící. Jenom pozapomněl, že se na kříži řešily i jeho
dluhy, které se mu třeba zdály

menší než dluhy jiných. Všem
zmiňovaným jednotlivcům i národům přeji Boží milosrdenství.
Před odjezdem jsem zahlédl autobus se srbskou značkou. Měl
jsem z něj radost.
Lubomír Smílek

*

Pracuji jako dělník a jsem
členem odborového svazu 731.
Krumpáč a lopata jsou moji
důvěrní známí. Bydlím v New
Jersey, ale pocházím z New
Yorku, narodil jsem se a vyrůstal v
Brooklynu. Když se zhroutily
věže, moje město bylo zraněno.
Když jsem uslyšel, že potřebují
lidi jako já pro pátrací a záchranné

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2020/1 strana 10

práce v Ground Zero, okamžitě
jsem se přihlásil.
Viděl jsem zprávy, ale na realitu
jsem nebyl připravený. Bylo to
jako peklo na zemi. Požáry se
nedařilo uhasit. Ulice lemovala
zničená auta. Všechno bylo pokryté prachem; ve vzduchu byl
pořád cítit dusivý zápach. Namočil jsem šátek do vody a omotal
jsem si ho kolem hlavy, abych měl
zakrytý nos a ústa. Šel jsem do
práce a přemýšlel, jestli to dokážu
zvládnout.
Šest hasičů a já jsme vstoupili
do budovy World Trade Center
číslo šest, na kterou spadla věž
číslo 1. Sestupovali jsme po schodišti plném kouře dolů do garáží a
hledali, jestli tam někdo přežil.
Ale zdálo se, že tam nikdo není.
Na místa, kde jsme hledali, jsme
sprejem stříkali velké oranžové X,
aby bylo jasné, že jsme tam už
byli, a abychom našli cestu ven.
Po 12 hodinách hledávání jsme
vyprostili tři těla. Byl jsem už
úplně vyčerpaný, ale nemohl jsem
skončit. „Podívám se ještě támhle," řekl jsem hasičům a ukázal
směrem k tomu, co zbylo z atria v
hale.
Když jsem se prodíral
obrovskými hromadami trosek,
vytvořily na jednom místě něco
jako jeskyni. Bledým světlem
úsvitu byly vidět tvary. . . křížů.

Co? Jak se sem dostaly? Největší
byl asi 4 metry vysoký. Musel
vážit pár tun.
V této malé jeskyni jsem pocítil
podivný pocit klidu. Téměř jsem
slyšel, jak Bůh říká: „Ta hrozná
věc, která se stala na tomto místě,
byla způsobena zlem. Ale já to
proměním v dobré. Neztrácej víru.
Jsem tady.“ Padl jsem na kolena
před největším křížem. Vytryskly
mi slzy a já jsem je nemohl
zastavit. Plakal jsem jako dítě.
Nakonec jsem se dokázal sebrat.
Popadl jsem výstroj a odešel z té
zvláštní jeskyně, abych se vrátil ke
své práci. Ale ještě předtím na
trosky atria nastříkal slova „Boží
dům“.
Den za dnem kopat v Ground
Zero byla ta nejtěžší práce, jakou
jsem kdy dělal. Často jsem byl tak
vyčerpaný, že jsem měl pocit, že
už nemůžu pokračovat. Tehdy
jsem šel do Božího domu. Stál
jsem tam před tím čtyřmetrovým
ocelovým křížem a pokaždé jsem
cítil, jak se mi vrací síla.
Dozvěděli se to i další. Kříž měl
stejný hojivý účinek i na ostatní.
Hasiči, policie, dobrovolníci, truchlící, přeživší, politici i zástupci
církví. Vstoupili do Božího domu,
uviděli kříž, klekali si a plakali
stejně jako já. Někteří lidé zpívali,
jiní se modlili. Když odcházeli,
bylo vidět, že se s nimi něco stalo.
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Někteří říkají, že kříž, který
jsem našel, není nic jiného než
ocel. Že to byla prostá fyzika,
která způsobila, že se ocelové
nosníky zdeformovaly do tvaru
kříže, když propadly střechou
budovy číslo šest. Ale já věřím, že
to je jinak.
Stejně tak i můj přítel otec Brian
Jordan. Byl kaplanem v Ground
Zero a je knězem v kostele sv.
Františka z Assisi v centru města.
Když přišel čas na odstranění
toho, co zbylo z budovy šest, i tato
jeskyně zanikla. Otec Jordan
mluvil s úředníky a přesvědčil je,
aby kříž ponechali neporušený.
Vyzvedli ho a svářeči ho připevnili na betonový podstavec, a
umístili na chodník vedle už
neexistujícího Světového obchodního centra. Stál dost vysoko, aby
ho záchranáři, kteří pracovali dole
v jámě, kdykoli zvedli hlavu,
mohli vidět.
Ground Zero nebylo místem
naděje. Ale uvědomil jsem si, že
víru můžeme mít vždycky. Vlastně pokud máme pokračovat, vždycky musíme mít víru. Nový život
vyrůstá z popela. Vím, že protože
kříž byl znamením, zaslíbením od
Boha, že je s námi i přesto, že se
setkáváme se strašlivým zlem a
nevýslovným utrpením. A zvláště
tehdy.

Převzato: Frank Silecchia, Little
Ferry, New Jersey. Tento článek
se původně objevil v září 2002
časopisu Guideposts.

*
Téma tohoto čísla našeho časopisu
je kříž – ukřižování a vzkříšení.
Přiznejme si, že slovo „kříž“ není
mnohým nám roduvěrným protestantům a evangelíkům jaksi
vlastní. To je přece příliš „katolické“, těmi my přece nejsme! Náš
symbol je přece kalich! Už od dob
našich předků, od husitů! Leč
uvědomme si, že kříž je obecným
symbolem křesťanů a křesťanství.
Ale ani ten nebyl původním
křesťanským znakem. Původním
křesťanským symbolem byla ryba.
Nebylo to jen tak bezdůvodně, byl
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to vlastně skrytý znak, podle kterého se křesťané v prvních dobách, v dobách pronásledování,
poznávali. Tento symbol měl svůj
význam, který vycházel z řeckého
slova ICHTHYS a jeho jednotlivá
písmena v této řeči znamenala
Iesos Christos Theú Hyos Soter.
Do češtiny přeloženo to znamená
Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel.
To je vyznání nás křesťanů i dnes.
Symbol kříže nastupuje až v
pozdějších stoletích a vyjadřuje
velmi podstatný bod křesťanského
vyznání, totiž oběť Božího Syna,
našeho Pána na kříži. A to je
taktéž naše křesťanské vyznání i
dnes. Ovšem znak kříže se později
stal symbolem utrpení a postupně
i symbolem uctívání, klanění se.
To možná vytýkáme bratřím
katolíkům, ovšem může se to
objevit i v našem vyznání a to
třeba v písni „díky za tvůj kříž,
jenž nás vykoupil.“ Osobně v této
písni zpívám místo „jenž nás
vykoupil“ slova „v němžs nás
vykoupil“. Naše vykoupení není v
kříži jako takovém, ale v Ježíši
Kristu na něm obětovaném. Takové posunutí významu je, byť i
upřímně myšleno, možné a myslím si, že k tomu došlo i se symbolem kříže. Oběť Pána Ježíše
byla a je uznávána, ale kříž se
nějak dostal přece jen na první
místo. V historii církve byl
upřednostňován a postupně se stal

symbolem moci. Stal se vojenským symbolem (a to i dnes),
válečným znakem až do dob
křižáctví a křižáckých válek a tato
věc je křesťanům vytýkána až
dodnes. A tady už jsme v naší
středověké historii, kdy proti
odbojným Čechům, proti kacířům
husitům byly vedeny křižácké výpravy. A jsme u našeho druhého
symbolu, jsme u kalicha. Je to
symbol ryze český a objevil v
husitské době. Jistě všichni znáte
čtyři pražské artikuly – články.
Byly sepsány v roce 1419 a druhý
jejich článek se týkal vysluhování
Večeře Páně pod obojí způsobem:
Aby velebná svátost těla a krve
Božie pod oběma zpósobama
chleba a vína všem věrným křesťanuom, jimž hřiech smrtedlný
nepřekážie, svobodně byla dávána, podle ustanovenie a přikázanie Spasitele. Vysluhování Večeře Páně pod obojí způsobem
začalo již dříve v roce 1414 na
podnět Jakoubka za Stříbra a se
schválením Jana Husa, který byl
tehdy již v kostnickém vězení.
Poprvé se tak stalo v kostele U
Martina ve zdi na Novém Městě
pražském. A tak se tu objevil
kalich, který se pak stal symbolem
husitského hnutí a v české reformaci zůstává až dodnes. Není
to však symbol nemluvící; ukazuje nám právě na oběť Pána
Ježíše Krista, stejně jako symbol
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kříže. Ukazuje však více na
budoucnost a slávu jeho oběti a
díla. „Budu jej s vámi pít nový v
Božím království,“
říká Ježíš
svým učedníkům při poslední
večeři. A podobně jako kříž, tak se
stal kalich jen symbolem a
označením jisté skupiny křesťanů
a jejich vyznání, aniž bychom si
uvě-domovali význam a závažnost
Boží milosti v oběti Pána Ježíše
Krista. Kříž a kalich nestojí proti
sobě, ale ukazují nám na Boží
záchranu pro každého z nás. Tato
záchrana není ani v kříži, ani v
kalichu, ale v Ježíši ukřižovaném
a zmrtvýchvstalém, našem Pánu.
A pokud k tomu nepřidáme svou
víru, tak nám jak kříž, tak kalich
zůstane jen symbolem, prázdným
symbolem.
Milan Michalík

*

V návaznosti na téma tohoto čísla
našeho sborového časopisu (Kříž
– ukřižování a vzkříšení) jsme
položili několika lidem z našeho
sboru jednoduchou otázku:
Co pro můj život znamená
kříž, tedy ukřižování
a prázdný hrob, tedy vzkříšení
našeho Pána Ježíše Krista?
Následuje několik odpovědí:
Oběť Pána Ježíše Krista pro mne
znamená šanci získat věčný život.
muž, 45 let
*
Dobrý život.
muž, 13 let
*
Kříž je pro mě důležitý, připomíná
mi Boží lásku, když na něm Ježíš
visel místo mne.
A prázdný hrob? Pokud by Ježíš
nevstal a zůstal v hrobě, tak by tím
všechno skončilo. Ale protože
vstal, dává mi to naději, že smrtí
nic nekončí, a že Ježíš je se mnou
v každé situaci. On je živý!
Haleluja!
muž, 56 let
*
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Naději věčného života. Radost, že
je tu někdo, kdo mě miluje
natolik, že za mě zemřel na kříži.
Díky Ježíšově oběti smím vědět,
že když zhřeším, tak mám možnost začít znovu.
žena, 41 let
*
Cesta, naděje.
muž, 45 let
*
Život věčný.
žena, 46 let
*
Pokora, ztišení, usazení k zemi.
(nelítat v oblacích).
žena, 45 let
*
Kříž pro mne znamená krutý
popravčí nástroj. Není hezký pohled na věc, na které umírali lidé v
hrozných mukách, ať to byli či
nebyli křesťané a ať na něm za nás
všechny umíral Kristus. Se samotným křížem mám problém jej
vidět v našich kostelích. Raději
tam vidím kalich a rozevřenou
bibli. To je pro mě rozhodně radostnější pohled. Když vidím v
kostele samotný kříž, působí to na
mě depresivně, radost mi to
rozhodně nepřináší. Přimlouval
bych se za to, aby z našich kostelů
a modliteben zmizely kříže a zvláště ty podsvícené a byly nahrazeny kalichem s biblí, anebo
nenahrazovat vůbec. Když se mluví o vzkříšení, vybaví se mi odva-

lený kámen a prázdný hrob. Nevybaví se mi, že Kristus sestoupil
z kříže do života. Pro mě zpráva o
vzkříšeném Kristu je radostná
zpráva. Kristus není mezi mrtvými
- jeho hrob je prázdný, to je
evangelium!
muž, ±60 let
*
Kříž mi připomíná, že na něm
zemřel Pán Ježíš Kristus za naše
hříchy. A třetího dne vítězně vstal
z mrtvých; z toho mám velkou
radost.
žena, 72 let
*
Pán Ježíš se pro mě narodil, pak
zemřel a vstal z mrtvých. Pán
Ježíš je živý a má mě moc rád a
miluje mne. Pánu vděčím za svůj
život a vše, co mám, je od něho.
Vzdávám mu chválu.
muž,47 let
*
Kříž – vím, že Pán Ježíš zemřel za
mé hříchy, jsem mu vděčná za
jeho lásku, která se nedá vyjádřit
slovy. Sláva Bohu, kříž je
prázdný.
žena, 65 let
*
Pán Ježíš Kristus vzal na sebe
všechny moje hříchy, kterými
jsem se provinila. Postavil se na
moje místo a dal se za mne
odsoudit. On je Beránek Boží,
který snímá hřích světa, v něm
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mám novou naději ve věčný život
s ním. Haleluja.
žena, 56 let
*
Naděje a smysl pozemského žití.
muž, 30 let+
*
Kříž je místo, kde zemřel Pán
Ježíš za naše i moje hříchy. Třetí
den po ukřižování vstal Ježíš z
hrobu a tím dokázal, že je Boží
Syn. Teď se můžu ke vzkříšenému
Ježíši Kristu obracet se svými
hříchy a prohrami. On má moc
hříchy odpouštět a dávat nový
začátek. To je cesta k poznávání
Boží lásky.
žena, 60 let+
*
Pán Ježíš za nás zaplatil svým
životem a byl vzkříšen a
přimlouvá se za nás. Díky za to!
žena, 70 let
*
Odpuštění mých vin a být z milosti Kristovy Božím synem.
muž, 80 let
*

je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů, který užívá
několik náboženství, a to zvláště
křesťanství. Jedná se o geometrický obrazec skládající se ze
dvou úseček či obdélníků, které
zpravidla svírají pravý úhel a dělí
tak jednu nebo obě úsečky vedví.
Tolik Wikipedie ke kříži.
Kříž nás provází od počátku
dějin, je to jeden z nejvýraznějších
geometrických obrazců a také
nejčastějších.
Například křížení větví stromů
člověka opravdu provází od
počátku.
Kříž jako symbol.
Nic není náhoda a výrazného
geometrického symbolu si všimly
různé kultury a společnosti a začaly jej využívat k náboženským či
dekorativním účelům. Na našem
území se můžeme kromě kříže
křesťanského setkat i s křížem
keltským (propojení kříže a kruhu), s křížem heraddickým a také
s křížem hákovým zvaným svastika.
Málokdo přitom ví, že svastika
byl symbol používaný nejen nacisty, ale také v hinduismu a dokonce spolu s kotvou i okrajově
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prvními křesťany, protože klasické
zobrazení křesťanského kříže bylo
pronásledováno ze strany vládnoucí římské moci.
Každý tento symbol má pro nás
naprosto jiný emotivní význam,
kříž křesťanský, keltský či hákový
v nás vzbudí pokaždé jinou emoci.
Zkuste si každý z nich na chvíli
představit a dejte tomu pár vteřin
času.
Ani křesťanský kříž jako symbol
nemá v naší mysli nijak na růžích
ustláno; kříž byl symbolem inkvizice, křižáckých válek a reformovaní křesťané v naší zemi si
raději dali do znaku kalich.
Kříž jako symbol oběti Ježíše
Krista v mém životě.
Tak, jak to chápou křesťané, se
kříž stal jakýmsi posvátným symbolem. Až takovým, že se rozpoutal byznys s úlomky Ježíšova
kříže a netroufám si vůbec odhadnout, kolik křížů by se z těchto
prodaných úlomků dalo poskládat.
A přece - jednalo se pouze a jen
o popravčí nástroj, jeden z nejkrutějších; jako takový na sobě pranic
svatého nemá.
Představte si, že by k Ježíšově
oběti došlo třeba za dob komunismu, za časů Velké francouzské
revoluce nebo v USA v některém
z jeho států. Umíte si představit,
že by křesťané vzhlíželi k šibenici,

gilotině, elektrickému křeslu nebo
k injekci se smrtícím jedem?
A v tom je právě podstata toho,
jak vnímám kříž já osobně: Jako
prostředek, na kterém dal za mně
můj Spasitel svůj život.
Klíčový není kříž samotný, byť
se z něj stal významný symbol, ale
podstatou věci je jedinečná Kristova oběť.
A přesně tak se dívám na svůj
život a svou úlohu v Božím díle.
Sám nejsem nic - podobně jako
kříž bez Krista je jen několik spojených kusů dřeva. Teprve ve
spojení s Ježíšem začne kříž i můj
život dávat smysl. Teprve pod vedením jeho Ducha Svatého se
mohou stát mé činy použitelnými
v Božím díle .
Čím blíž Jemu se nacházím (kříž
je s Pánem Ježíšem na Golgotě
spojen opravdu těsně), tím víc je
můj život k Boží radosti.
Martin Čevela
*

Pane, tady jsem. Ty jsi řekl:
„Vezmi svůj kříž,“ a já jsem tu,
abych to udělal. Víš, není to snadné, zapírat sám sebe. Mám na
mysli to nesení, nesení, … ano
Pane. Vsadím se, že by sis přál,
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aby bylo víc lidí ochotných být
učedníky tak jako já. Spočítal
jsem náklady a vzdal se sám sebe
a není to snadná cesta.
Vadilo by ti, kdybych se
poohlédl po nějakém jiném? Chtěl
bych něco nového. Nejsem vybíravý, chápeš, ale i učedník se musí
přizpůsobit dnešní době.
Přemýšlel jsem - existují nějaké
polstrované? Myslel jsem na to,
jak ho druhým zatraktivnit. A
kdybych jim mohl ukázat, že je
vlastně docela pohodlný, jsem
přesvědčený, že by mnoho dalších
bylo ochotných ho na sebe vzít.
A potřebuji něco odolného, aby
se neošoupal. Jo, a nebyl by
nějaký víc plochý, který bych
mohl nosit pod bundou? Člověk
by se neměl příliš předvádět.
Je to legrační, ale nezdá se, že
bys tu měl nějaký velký výběr.
Jenom to hrubé dřevo, myslím, že
by to hodně bolelo. Neměl bys
něco kvalitnějšího, Pane? Můžu ti
garantovat, že takové mizerné
zpracování na nikoho z mých
přátel nezapůsobí. Budou si myslet, že jsem se zbláznil nebo tak
něco. A moje rodina z toho bude
úplně vedle. Ale ano, Pane, chci
být tvým učedníkem. Mám na
mysli, žít s tebou, to je to nejdůležitější; ale život musí být také
v nějaké rovnováze. Ale tomu asi
nebudeš rozumět - dneska tak
nikdo nežije! Pro koho by bylo

zajímavé to tvoje sebezapření?
Mám na mysli, zní to hezky, ale
nejde to. Pokud bych byl tak
radikální, zavřou mě na psychiatrii. To bys chtěl?
Jsem přesvědčený, že být
učedníkem je podnětné a vzrušující a chci to udělat; ale víš,
mám také nějaká práva. Nechci
trpět. Myšlenka na něco takového
se mi prostě příčí, Pane ... Pane?
Ježíši? Nevíte, kam šel?
Carlyle Saylor
připravil: Zdeněk Žamboch

*

Jednu neděli kazatel zakončil
sérii kázání na téma manželství.
Na konci kázání každému manželskému páru dal malý dřevěný
křížek se slovy: „Pověste si křížek
do místnosti, kde nejčastěji řešíte
vaše spory. Bude vám připomínat
Boží přikázání a to vám pomůže,
abyste se usmířili.“
Po bohoslužbách za ním přišla
jedna žena a říká: „Dejte mi jich
raději pět.“
připravil Zdeněk Žamboch

*
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Název tohoto příspěvku je zkrácené slovo apoštola Pavla z prvního
dopisu do Korintu: „Rozhodl jsem
se totiž, že mezi vám nebudu znát
nic než Ježíše Krista, a to Krista
ukřižovaného.“ Má-li někdo dojem, že to souvisí s tématem tohoto čísla časopisu, pak má svým
způsobem pravdu. A čeká-li někdo, že budu mít na tento text nějaké obecné úvahy, pak ho zklamu. Chci psát o tom, co pro mě
osobně toto slovo znamená a to do
mé služby kazatelské, kterou jsem
přijal, a vůbec do mého života.
Takže nejdřív o tom, jak to bylo a
je se službou kázání evangelia.
Jistě, začínalo to už v letech mého
mládí. V mládeži a před tím v
dorostu jsme si připravovali výklady na určené biblické texty, tzv.
„první program“. K tomu byly k
disposici různé pomůcky, ovšem,
museli jsme se nad tím zamýšlet
sami. Velkou pomocí k pochopení
a znalosti Písma pro mě byla
práce v nedělní škole, kde pro
každou neděli bylo potřeba
připravit si vyprávění opět na
texty z Bible, které postupně po
sobě následovaly. A dobrou školou
byly také biblické hodiny bratra

faráře Smetany, který po svém
příchodu začal s výkladem Geneze, jejíž překlad ve starozákonní
překladatelské skupině právě dokončili. Systematičnost těchto
výkladů byla pro mne velmi
užitečná. Leč přeskočme mnoho
let. Byla v té době možnost
připravit se na tzv. „výpomocné
kazatelství“, což bylo něco jiného,
než dnes. Přihlásil jsem se, dostal
zadání dvou kázání a zkoušky
jsem u tehdejšího synodního seniora Miloslava Hájka s „odřeným
hřbetem“ složil. Ovšem nebyl
jsem si jistý, zda tuto službu dělat
můžu a mám. Zlomem v tom bylo
uvedení do této služby a to
tehdejším seni-orem bratrem
Staňkem, které se v té době začalo
uplatňovat. Pro mne bylo toto
uvedení zásadní skutečností, kdy
jsem už věděl, že tuto službu
dělat můžu a mám. Proto si
myslím, že takové uvedení do
služby (ať třeba staršovstva nebo
učitelů nedělní školy, či vedoucích
tábora) je užitečné, důležité a
zásadní. Později jsem se připravil
na zkoušky diakonské, resp.
jáhenské a tentokrát úspěšně je
složil. Poté jsme byli s Pavlem
Čmelíkem společně ordinování ke
„službě Slova a svátostí“. Proto je
pro mne zásadní text uvedený na
začátku tohoto článečku. Chci
mezi vámi znát jen Ježíše Krista a
to toho ukřižovaného. Leč na kon-
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ci se vrátím na začátek. Život víry
vždy někdy a někde začíná a
každý to má na svůj způsob a tedy
originálně. Od dětství jsem byl vedený svými rodiči, tak jak to
uměli, k tomu, abych věřil. A
bylo to dětské, ale ne neuvědomělé. Jednou v křesťanském
vyučování ve škole (tehdejší farář
neuznával název „náboženství“)
nám tehdejší kazatel vyprávěl o
tom, jak jeden americký voják
udělal své rozhodnutí pro Ježíše
Krista. Vzal známou píseň „Vezmi, Pane, život můj“, přepsal ji na
list papíru a podepsal se. Udělal
jsem to také tak a věřím či vím, že
to Pán Bůh vzal vážně. Nebyly při
tom žádné hromy a blesky a ten
papír nemám. Přicházely pak
později různé pochybnosti a jiné
názory, ale tohle jedno vím a
věřím tomu, že to Pán Bůh vzal
vážně. Tak končím tím, čím jsem
začal. Jen Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného. A to je
všechno.
Milan Michalík

Nemám na mysli nic jiného než
děkuji. Minule jsem Vám psala že
DR19 je v plném proudu a netušila jsem v té době, jak to všechno
dopadne, jestli pokryjeme náklady, jestli obdarujeme všechny nominované. Bůh to měl pevně ve
svých rukách a požehnal tomuto
projektu. Dal přes 100 dárců z řad
členů ČCE, další byli ze vzdáleného i blízkého okolí, do projektu se zapojila ZŠ Hošťálková,
kdy děti z výdělku z předvánočního jarmarku koupily dárky.
V časopisu je vložen leták s ohlasy a fotkami jak dopadl tento ročník. V této chvíli už připravujeme
DR20.
Tímto bych vás chtěla poprosit
kdybyste se chtěli jakkoliv připojit
nebo víte, komu udělat radost,
ozvěte se. Tento projekt je ❤ záležitostí těch, kdo myslí na své
okolí. Děkuji.
Katka Mrlinová

*
Pomáhej lidem nést jejich břemena, ale nedotýkej se jejich křížů.
Pavel Kosorin, Biblické aforismy,
nakladatelství Cesta 2015

*
Sborový časopis ČCE Hošťálková 2020/1 strana 20

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2020/1 strana 21

Připravil Petr Maláč
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Adéla Nevolová
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Převzato z „Velikonoční kvízy“- nakladatelství Křesťanský život
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Hlavní částí přepisu sborové kroniky je dostavění nového kostela,
který byl po několika letech náročné práce dokončen. Znovu si
připomeňme s jakým úsilím a obětavostí byl vybudován.
-rCírkevní a školní vizitacy
v roce 1828
Dně 8ho a 9ho října 1828 držána
jest školní a církevní vizitace
skrze
pána
superintendenta
Ondřeje Pauliny a pána seniora
Jána Pilečku. Právě tehdy byla
rozepře jedni chtěli kříž v kostele
míti a jedni nechtěli, však potom
přece tam jest dán. Při též vizitaci
v kostele svíce hořely. Pro tu
roztržitost skrze kříž psalo slavné
c. k. Consistorium po obdržení
vizitačním protokolu, aby se
církev na takových nepodstatných
věcech neurážela, ale v svornosti
konala.
V roce 1829
při kostele velmi málo ba téměř
nice se nedělalo, poněvadž bylo v
kraji Hradišťském měření.

V roce 1830
byla neslýchaná zima od všech
svatých až téměř do velikonoci
takže mnohé stromoví na zkázu
přišlo, ptactvo i zvěř v lesy
pomrzla, na velikou noc taková
povodeň byla, že kostel téměř
prázdný zůstal. To však následující léto bylo úrodné. Při kostele
v tom roce stavělo se více než v
předešlém.
VD. pán Jan Jiří Lumnicer za
superintendenta ustanoven
V tomž roce 1830 p. Jan Jiří
Lumnicer kazatel a senior v Brně
za c.k. Moravsko – Slezkého
superintendenta jest stanoven, což
on svým dopisem od 23 března
oznámil.
Dostavení kostela a jeho
posvěcení
V roce 1831 dostaven jest kostel a
16 října téhož roku při památce
50ti letého jubileum Tolerance
posvěcen jest. Nejprvé šlo se do
starého chrámu v němž domácí
kazatel řeč loučení držel, mnozí se
slzami se loučili. Potom šla předně
školní mládež pak její učitelé ze
starého do nového chrámu, za
nimi kazatelé a potom veliké
množství lidu. Kazatelé nesli
knihy a svaté nádoby jenž přinesouce před oltář intonirovali.
Pán senior Pilečka měl nařízení na
místě pána superintendenta tam
věc vykonati. Kázání v novém
chrámě držel pán Jan Szepezty
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kazatel Sauchdolský, pan Jan
Zsambokvety z Rusavy přisluhoval večeři Páně, kterouž všichni
přítomní kazatelové a někteří
starší požívali. Pán Jan Lányi z
Ratiboře uváděl a křtil – bylo pak
křtěné dítě Ignáce Sypták pasekáře
zdejšího jménem Anna. Pán Ján
Vidovský z Jasenné sezdával – byl
pak sezdaný Jan Pitaucha s
Marynou Jančálek oba z Kotárů.
Stolic ještě žádných nebylo a
mříže oltářní ze starého kostela se
vzala. Lidí bylo veliké množství,
takže mnozí by byli téměř v tom
tlačení o život přišli, mnoho jich i
venku stálo. Při zpěvě byla
muzyka k tomu schválně ze Zlína
zavolaná. Ofěra tehdy činila 58 Zl.
47 kr. Odpoledně pán Adam
Sculteti ze Vsetína kázání držel a
tento slavný den velmi nábožně
uzavřen. O toho roku přeložily se
tyto hody na tento den totiž na
císařské hody.
Napomáhaní toto stavení Stavěl
se tento chrám zbírkou po celé
církvích dvakrát učiněnnou a
náklady údů církve. Repartice jen
jedna byla i to malá. Kazatel v
každou neděli dobrodince volal a
k dávání napomínal, ač za to i
pomlouván byl však nic nedbal a
věc díka Bohu tak daleko jest
přivedená, že se všechno dobrovolně složilo, a že tato církev
chvalitebný příklad dala i jiným
církvím, nebo beze všeho nucení

na samé napomínání se peníze
složily. Bohatí i chudí i mládež
skládala. Anna vdova po Tomášovi Sypták 90zl, Josef Kaniak
církevní hospodář 90 zl., Martin
Kaniak 60 zl. ofěrovali na to.
Vápennou skálu darovala jeho a
milost pán biskup Kolomancký
Rudolph, kterážto skála se z
Rajnochovic vozyla s zde nedaleko kostela pálena byla. Cyhly
braly se v Meziříčí a v Lůkově
Bystřického panství. Mistr zednický byl Dominik Cudlik z
Lipníka, kteréhož Martin Sypták
mlynář Rajnochovský vyplácel, a
k tomu ještě při posvěcení dva
cynové džbány pro zpovědní víno
a jednu cýnovou misu do
křtitelnice církvi daroval. Tesařský
mistr byl panský bednář ze
Vsetína. Za dřevo dalo se 600 zl.
z čehož 100zl. Jeho hraběcý milost pán Friedrich Chorinsky daroval s k tomu ještě 10.000 hotových šindelů od kterých se jen
práce totiž vzdělání zaplatilo.
Církevní hospodářé při tom
stavení chvalitebně nápomocni
byli, za své veliké úsilí první rok
nic a potom za druhé roky velmi
malý plat vzali. Jejich opatrnost
způsobila, že se mnohé vydání
uskromnilo, jejich usylování bylo
což nejmenším nákladem tento
kostel postaviti. Snažnost kazatele
při napomínání a hospodářů při
stavení budiž k památce pozna-
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menáno, jakož i to že školní učitel
na mnohé věci nápomocný byl.
Zůstali také jedni a to ne prázdni,
kteříž dobrovolně nic nesložili,
avšak jich jest málo.
Tak již díka Bohu! Stojí ten
chrám pohodlný, stálý a krásný,
nechť jest on důkazem i těm nejdalším potomkům svědectvím jak
štědří a horliví jejich předkové při
tom stavení byli. Koštuje on celý
asi 5000 zl., však jetá a pěší
robota se neplatila, i mnoho jiného
darmo se složilo.
Nový kerchov a jeho posvěcení
Dne 24 máje 1831 jmenovitě v
úterý svatodušní posvěcen jest
evangelický kerchov, kterýž před
tým ohrazen byl a leží on na
Březinovém gruntě z kteréhož
placu jakož i z placu toho kdež
jest kostel církev každoročně 12
zl. 20 kr. až do další zprávy platí.
Zpěv se vykonával. Nejprvé pán
Jan Vidovický z Jasenné řeč pak
pán Ján Lányi z Ratiboře a
naposléze domácí kazatel řeč držel
a sice ze Žalmu 126,5.6. Posluchači se velmi houfně shromáždili a příliš pohnuti byli. Potom se
vykonávala ofěra, kteráž 17 zl. 58
kr. činila.
V tomž roce 1831 Jiří Gerlik od
představených za kostelníka jest
zvolen.
Smrt pána Jakuba Glac
Dně 25 září 1831 zemřel v
Presspurku pán Jakub Glac býva-

lý první duchovní rádce při slavném c.k. Confitorium A.V. ve
Vídni, kterýž byl spolu Doctor
Theologie skrze svůj slavně učinlivý život a mnohé vydané knihy
sobě vzácnou památku zanechál.
-------------------------------

Další část sborové kroniky se
pokusil přečíst Milan Michalík
*

František Dobiáš (1901-1985)

Nedaleko Kolína, cca 8km, se
nachází obec Velim. Je to největší
obec Kolínska, má něco málo přes
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dva tisíce obyvatel. Je zde také
sbor ČCE, který je obsazen, farář
Lukáš Ondra. Sbor ČCE ve Velimi byl založen v roce 1783. Dne
28. 8. 1901 se právě ve Velimi
narodil František Dobiáš. Rod
Dobiášů, jak se píše v kronice, byl
dvanáctým nejstarším rodem.
František měl 9 sourozenců, 3
sestry a 6 bratrů, ale 3 bratři zemřeli do pěti let. Studoval gymnázium v Kolíně, potom na teologické fakultě Praze a v zahraničí
studoval teologii v Basileji a v
Paříži. Jako vikář nastoupil v roce 1926 do sboru ČCE v Olešnici
na Moravě, kde zůstal pět let do
konce ledna roku 1931. Od února
1931 se stává farářem v Semtěši.
Zastává také funkci seniora Čáslavského, později Chrudimského
seniorátu. Evangelický sbor v
Semtěši se mu stal domovem až
do roku 1966. V Semtěši také založí rodinu a narodí se mu dvě
dcery.
Do Semtěše patří jeho
obdivuhodný válečný příběh, který stojí za připomenutí. Je všeobecně známo, že ten, kdo se
zapletl do pomoci atentátníků na
Heydricha, byl dopaden a také
popraven. Dne 1. ledna 1942 se na
semtěšskou evangelickou faru
dostavil jeden ze tří parašutistů,
před dvěma dny seskočili mezi
Poděbradami a Nymburkem. Jmenoval se Alfréd Bartoš. Prosil o

vystavení křestních listů pro tři
osoby. Farář Dobiáš byl o návštěvě předem informován od
jedné ženy. Ti dva další parašutisté se jmenovali Josef Valčík
a Jiří Potůček. Křestní listy jim
František Dobiáš vystavil. Měl
podmínku, že jakmile si opatří legitimace, křestní listy vrátí. K
tomu ovšem již nedošlo. Po boji v
kryptě kostela v Resslově ulici
měl Valčík křestní list u sebe. Při
útěku se v Pardubicích zastřelil
Alfréd Bartoš, který měl také u
sebe křestní list. Mračna se začala
stahovat nad Semtěší. 29. června
1942 gestapo zatklo Františka
Dobiáše na faře v Semtěši. Následovaly tvrdé a kruté výslechy,
kdy nic neprozradil. Rozsudek
zněl - trest smrti. K tomu ovšem
nedošlo a František Dobiáš byl
deportován 14. září 1942 transportem do Terezína. Tam na podzim po jedné ráně od gestapáka
přes záda mu povolilo žebro. Zlomenina se samozřejmě neléčila.
Často zpíval písně a přeříkával si
žalmy. Počátkem června 1943 byl
převezen do koncentračního tábora Dachau. Neměl vůbec žádnou představu, stejně jako ostatní,
jak to v takových lágrech chodí.
Továrna na smrt. Byl ve společnosti asi 4 tisíc farářů, z toho bylo
70 z Čech. Pracoval na tzv.
plantážích, kde se pěstoval čaj a
koření. Při životě ho udržovalo to,
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že mohl sníst něco málo zelené
natě a lupení zeleniny. Koncem
roku 1944 napadl tábor i tyfus,
vězňů umíralo denně po stovkách.
29. dubna 1945 osvobodila tábor
americká armáda generála Pattona
a dne 10. června 1945 Františka
Dobiáše vítal přeplněný semtěšský
kostel za přítomnosti seniora
Gustava Adolfa Molnára z Trnávky. Tehdy dojatý František
Dobiáš děkoval za mnohou Boží
pomoc a ochranu. Ve věku 84 let
v Poděbradech náhle umírá a je
pochován ve své rodné Velimi.
Lubomír Bureš

*

Jsou chvíle v životě sboru kdy
se živě diskutuje na téma „křest“
nebo „požehnání,“ pak zas tato
diskuse na čas utichne, aby se
třeba zanedlouho toto téma
otevřelo znovu. Bylo tomu tak i v
minulosti. Známý bratr kazatel
Karel Pala, který v hošťalovském
sboru také nějaký čas působil,
nekřtil nemluvňata vůbec a ke křtu
byli do sboru zváni kazatelé
odjinud, nebo bylo dítě pokřtěno
jinde. Není to ale jen hledání
našeho sboru, tento rozhovor probíhá v celé církvi. Kdo se o tomto

rozhovoru a na toto téma „Křest požehnání“ chce dozvědět více, ať
si otevře knihu Milana Hájka (bývalého synodního seniora) „Vím,
komu jsem uvěřil“.
Je to tak, že křest se pokládá po
narození dítěte spíše za něco přirozeného a samozřejmého. Slyšel
jsem na jedné z návštěv úsměvnou
větu: „Není-li dítě pokřtěno, jakoby bylo na světě načerno.“ (Jistěže
dnes se již v převážné většině
praktikuje „vítání občánků“ na
Obecním úřadě, protože křesťanské postoje a hodnoty jsou všeobecně opouštěny.) K „požehnání
dítěte“ místo křtu se tradice naší
církve spíše nezná, považuje je za
něco málo významného nebo
„baptistického“, případně „sektářského“.
Naše církev ale s touto praxí ve
svých řádech počítá. Jedenáctý synod ČCE v r.1953 usnesl, že „členové církve, které k tomu vedou
důvody svědomí, nemusí své dítě
dát křtít; bude pokřtěno, až se
samo pro křest rozhodne. Nepokřtěné dítě je sboru představeno a
uvedeno do sboru přímluvnými
modlitbami. Děti, které byly takto
sboru představeny, vedeme v
konfirmačním cvičení k přijetí
křtu“ (Agenda ČCE).
Křest je tedy jasný, žádaný. O
tom bychom jistě mohli mluvit
dlouho. Jde jen o to, abychom při
křtu nemluvňat, která neví, co se
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s nimi děje a nemohou se tedy ke
svému křtu přiznat, nedospěli - jak
píše M.Hájek - „k magickému pojetí křtu, k přesvědčení, že křest
působí už prostě tím, že byl
vykonán, jaksi zázračně. A to jistě
není pojetí Nového Zákona“.
A co „požehnání dítěte“?
Rodiče se rozhodli, že chtějí v
rozhodnutí pro vlastní křest, ponechat dítěti svobodu. Zároveň přitom dobře cítí, jak jim o křest jejich dítěte jde a velmi si jej přejí.
Ví, že v této situaci mohou jediné,
a sice: cílevědomě vést své dítě
cestou víry a dělat vše pro to, aby
k tomuto osobnímu rozhodnutí
pro křest, na základě živé víry v
Ježíše Krista jako osobního Pána a
Spasitele, jejich dítě samo dospělo. Tímto je také dosvědčováno, že to není křest, který z
člověka dělá „křesťana“, i když by
to tak mohlo z názvu „křesťan“
vyplývat, ale že je to živá víra,
která se projevuje následováním
Ježíše Krista, ta z něj dělá „kristovce“, tedy „křesťana“. Zde je
potom křest zcela samozřejmým
vyústěním a završením osobní
odevzdanosti Kristu. Vždyť Pán
Ježíš Kristus řekl: „Kdo uvěří a
pokřtí se (nechá se pokřtít), bude
spasen.“
„Požehnání“ nebo - jak to nazývá naše církev - „uvedení nepokřtěného dítěte do sboru“, je tedy
jedním ze dvou způsobů, kterým

má být dítě přijato do společenství
církve - Kristova lidu.
Petr Maláč
*

Jak praxi křtu stanovuje naše církev ve svých řádech? V řádu sborového života (ŘSŽ) v článcích 7
až 9 čteme následující:
7. Svátostí křtu slouží církev
nepokřtěným na základě žádosti o
křest, po přípravě a se souhlasem
staršovstva sboru.
8. Pokřtěni mohou být ti, kdo se ke
Kristu a jeho církvi hlásí svým vyznáním víry.
9. Pokřtěny mohou být i malé děti,
které svou víru vyznat nemohou,
jestliže o to jejich rodiče nebo oprávnění zástupci požádají a slíbí, že
pokřtěné děti budou ke křesťanské
víře a životu v církvi vychovávat.

Z uvedené citace řádu sborového
života jasně vyplývá, že naše
církev ČCE jako prvotní dává
křest na vyznání víry, tedy křest
dospělých, či dospívajících. Křest
malých dětí, které svou víru
vyznat nemohou, váže na žádost
rodičů o křest se slibem, že své
děti budou ke křesťanské víře
vychovávat. Toho je dobré si při
našich rozhovorech všimnout a
dbát na to.
Milan Michalík
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Po tříleté práci byl na synodu
Českobratrské církve evangelické
v květnu 2019 přijat „Strategický
plán do roku 2030“. Vznikal složitě a kladl si nelehké otázky, na
které si církev dnes musí odpovídat. Vznikal také na pozadí
nepřehlédnutelné současné reality,
že církev postupně a trvale vymírá, protože většina mladé generace
v ní nezůstává a počet konvertitů
(nově vstupujících do církve) je
nízký. Otázky, které vedly k
formulování strategického plánu
nedovolily odpovídat jednoduše.
Jen některé z nich: Jaký je smysl a
cíl existence ČCE? Jak se jí daří
ten smysl a cíl naplňovat? Jakým
problémům čelí? Je vybavena tak,
aby se s nimi mohla úspěšně vypořádat?
Jde o první dokument tohoto
typu, který v prostředí ČCE vznikl
a synodní rada ČCE jej uvedla
těmito slovy:
Uvěřili jsme Kristu, přijali
jsme evangelium - osvobodivé, radostné, otevřené pro bližní i pro
němé stvoření.

Jsme povoláni do společenství,
které z evangelia žije a má jej za
své poslání. Jsme povoláni věřit,
nebát se a sloužit. Církev je tu
jako věc služebná. Slouží Božímu
dílu při obnově stvoření.
Máme naději, že ČCE se svými
specifiky může být součástí tohoto
Božího díla. Není to nic automatického, podoby naší služby
stále znovu hledáme. Strategický
plán je skromným pokusem nás v
tomto hledání povzbudit a nasměrovat. Přijměme jej jako inspiraci a pomoc. A mějme odvahu,
pokud by nás naopak něco z něho
mělo zatěžovat a odvádět od toho
podstatného, to svobodně opustit
či modifikovat.
Jak strategický plán číst?
Pomalu. Po malých dávkách.
Beze strachu a bez předsudků. S
pochopením, že v zájmu stručnosti
a věcnosti namnoze užívá jazyka,
který není církvi vlastní. S
pochopením pro záměr, jímž je
povzbuzení a inspirace. Tak kupříkladu za povinností staršovstva
vypracovat „Rozvojový plán sboru“ se skrývá impuls nepokračovat jen setrvačností v řešení
dílčích problémů, nýbrž se podívat na sbor jako celek, zamyslet
se nad jeho budoucností a říci si,
co konkrétního během svého
funkčního období můžeme udělat.
Anebo za nezvykle znějícím
„zmocňováním“ je připomínka
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prastaré církevní praxe rozpoznávat obdarování členů sboru,
oslovovat je, povzbuzovat, povolávat a pověřovat je s důvěrou
rozmanitými službami.
Mnohé úkoly budou svěřeny
ústředí církve a seniorátním výborům. Nechceme však jakousi jednosměrnou komunikaci „shora dolů“. Chceme vycházet ze zkušeností a z iniciativy sborů. Podporovat setkávání a komunikaci
na všech úrovních. Strategický
plán má především podnítit rozhovor a společné hledání, co a jak
dělat lépe. Nabízí nám k tomu
podněty, strukturu a konkrétní návrhy.
S přáním Božího požehnání
vám všem
Synodní rada ČCE
Součástí „Strategického plánu“
je také otázka výhledu k finanční
soběstačnosti církve a přechodu
na její plné samofinancování. Je to
něco, před čím církev stojí a volá
nás k tomu, abychom každý z nás
nějak zásadně přehodnotili svůj
vztah k vlastnímu sboru i celé
církvi i v oblasti jejího financování.

hospodářské) pečovat. K této
oblasti vydala synodní rada naší
církve leták s názvem „Pět procent
a hlavu vzhůru“ – je velmi stručný, ale jasný.
Věříme, že tento leták nevzbudí naše pohoršení, ale povede
nás k přemýšlení, jak se mohu
právě já – sám za sebe – také v
této oblasti ke svému společenství
víry přiznávat. Abych pak i já sám
uvnitř pocítil, že mi o toto společenství jde, protože je mé, že
jsem vděčný za to, že tu je, že si
jej vážím, a že jej chci vděčně
podporovat a tak se podílet na
jejím životě.
V této naději, že bude právě
takto pochopen, vkládáme tento
stručný, ale výmluvný leták také
do našeho sborového časopisu s
přáním, aby sloužil dobrému Božímu dílu – na nás samotných, v
našem sboru i v celé církvi.
Petr Maláč

*

Zkusme brát svůj sbor i církev
jako svou druhou rodinu – naši
předkové ji právě takto brali a toto
vědomí jim pomáhalo k poznání
jak na ni myslet a jak o ni po
všech stránkách (také po stránce
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S vyprázdněním všeho křesťanského se nám rodí nové náboženství. Představa patriarchálního
Boha Otce a Jeho Syna je překonaným a ahistorickým artefaktem (nehistorickým pozůstatkem)
šovinistického křesťanství. Gaya
[čti Geja] je hermafroditní (vícepohlavní) bohyní, je celá zelená,
nemanifestuje se žádnými antropomorfismy (podobností s člověkem) a její pohlaví se může časem
libovolně měnit do 85 forem.
Přicházející bohyně Gaya má i své
evangelium, svůj příběh, a samozřejmě svojí soteriologii (nauku o spáse). Její náboženství je
v podstatě gnostické. Jak tedy zní
„zelené evangelium“ bohyně
Gayi?
Člověk byl původně multipohlavním tvorem, který se vyvinul Evolucí k obrazu bohyně
Gayi. Tato Evoluce je tvořivou,
osobní a inteligentní silou Gayi.
Původně se Evoluce vznášela nad
Zemí a působila harmonii Člověka
s Gayou. První Člověk se vyvinul

z opic v zahradě Eden, měl žít v
souladu s přírodou, naplněn Evolucí. Člověk neměl stálé pohlaví a
sdružoval se do párů, případně
trojic a aktivistických komunit,
přičemž své pohlaví mohl libovolně, jako Gaya, dle své vůle
měnit do celkem 85 forem. Obživou mu byly zemědělské dotace,
proto nemusel pracovat, a tudíž
nepotřeboval ani dýchat. Člověk
směl jíst dotované plody ze všech
stromů zahrady, které mu padaly
přímo do úst, která měl neustále
otevřená, ale nesměl nic vlastnit.
Gaya Člověku řekla: „Smíš brát
všechny dotace a podávat ekologické granty, ale nikdy nesmíš
pracovat ani nic vlastnit. Ve chvíli,
kdy bys pracoval na svém, se
nadechneš, vydechneš oxid uhličitý a celé tvorstvo propadne
smrti“.
Avšak v zahradě zůstaly i přechodové vývojové druhy a polní
zvěř. Nejzchytralejším tvorem byl
kačer Donald. Protože obcházel
Zemi křížem krážem, říkali mu
Donald tremp. Ten Člověku řekl:
„Jakže, Gaya vám nedovolila nic
vlastnit? Určitě ne! Gaya vás jen
straší. Přivlastněte si Zemi, podmaňte ji, pracujte, množte se a
budete jako Gaya.“ Té nabídce
nebylo možné odolat, a tak si
Člověk přivlastnil zahradu, začal
se o ni starat a jíst z jejích plodů.
Tak se zrodil Kapitalismus, který
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byl z trempa. Člověk začal dýchat
a vydechovat oxid uhličitý, což
dědili i jeho potomci. Tak vznikl
dědičný plyn.
Nato Gaya přistoupila k Čověku
a řekla: „Uposlechl jsi hlas Donalda trempa. Kvůli tobě ať je
Země prokleta. Bude se neustále
zahřívat a zahřívat až se nakonec
všichni usmažíte.“ Trempovi Gaya
řekla: „Buď vyvržen ode všech
elit, po zbytek života tě budou
pronásledovat novináři, kteří překroutí každé tvé slovo a staneš se
štvancem a psancem ve své zemi.“
Člověku Gaya řekla: „Tvé pohlaví
ať je jen dvojí, od nynějška budiž
Člověk muž a žena. Budete se
stále hádat, brát a rozvádět, vzájemně ničit a trestem vám bude
bolestivé rození dětí, které vás
nebudou poslouchat a budou produkovat oxid uhličitý, zahřívající
Zemi. Avšak až nadejde čas, zrodí
se Spasitelka jménem Kréta.
Tremp jí rozplete culík a ona mu
odbarví patku.“

Gayu a podporovala Donalda
trempa. Když nastal čas, vystoupila Kréta na vrchol Babylónské věže a všem sdělila, že
jediným řešením je přestat pracovat, jezdit automobily a létat
letadly, navrátit se k dotacím a
přestat plodit děti. Všem se rázem
otevřely oči a Kréta dostala Nobelovu cenu.
Kréta měla mnoho následovníků,
kteří byli poprvé v Babylónu nazvání jejím jménem, Kréteni. Ti se
rozhodli založit si vlastní řád.
Podmínkou vstupu byl slib chudoby a celibátu. Hnutí se rozšířilo
na celou Zemi, Kapitalismus byl
poražen, lidé přestali pracovat a
množit se, nikdo nic nevlastnil a
celá země rázem zchudla. A
protože se přestali množit, šťastně
vyhynuli a kdo přežili, zemřeli
hladem. A produkce oxidu uhličitého ustala a Země byla zachráněna.

*

Když nadešel čas, na nejzazším
Severu, zrodila se malá holčička
Kréta. Tremp se snažil všemožně
zabránit jejímu poselství a tak
proti ní poštval čtyři mudrce z
Východu (Andreje, Roberta, Viktora a Lecha), kteří ji cejchovali
nepěknými diagnózami a rozpoutali proti ní kampaň v alternativních médiích, která odmítala
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Možná se vám to už také stalo, že
jste rozečetli knihu a potom jste ji
nedočtenou odložili. Mně se to stalo
s knihou “Rozbité sny“. Ani nevím,
kdy a kde jsme ji koupili; nedávno
jsem si jí všimla v knihovně a
znovu se do ní začetla. Tentokrát
jsem ji však se zájmem dočetla až
do konce.
V průběhu celé knihy se autor
vrací k příběhu Noemina života
popsaného ve starozákonní knize
Rút. Noemi odešla se svým mužem
a dvěma syny z Betléma do
moábské země, protože v té době
byl v Izraeli hlad. Noemin muž
zemřel a ona zůstala s oběma syny
sama. Ti se oženili s Moábkami,
které se jmenovaly Orpa a Rút. Po

deseti letech, kdy tam pobývali,
však synové také zemřeli a Noemi
zůstala sama bez muže a bez dětí a
nakonec se vrátila s jednou snachou
Rút zpět do Izraele. Vracela se
zklamaná a vyjádřila to tím, že
řekla svým přátelům, se kterými se
po návratu setkala, aby jí neříkali
Noemi (to je Rozkošná), ale Mara
(to je trpká).
Noemi se zbortily všechny sny o
životě, přesto však nakonec přijala
požehnání, ale jinak, než si to
představovala.
V knize jsou mnohé další příběhy
a autor se zamýšlí, proč musíme
někdy přijít o vlastní sny, které
považujeme za nejlepší.
Tím nejdůležitějším v životě však
není prožívání požehnání, ale
setkání nad zdrojem požehnání,
setkání s Bohem. Pán Bůh někdy
dovolí, aby se nám ty skromnější
sny zhroutily. Dovolí, aby nás to
bolelo, a nezasahuje, aby nás z toho
dostal…
Dr. Larry Crabb vystudoval
klinickou psychologii na universitě
v USA. Vede katedru biblického
poradenství a je autorem celé řady
knih, z nichž mnohé vyšly i v
češtině. Některé můžete najít i v
naší sborové knihovně, včetně
uvedeného titulu, který určitě stojí
za přečtení.
Larry Crabb – Rozbité sny
Návrat domů, Praha 2005
*
Eva Michalíková
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„HODNÍ KŘESŤANÉ“

Rádi bychom Vás srdečně
pozvali na letošní
Noc kostelů 2020
Noc kostelů 2020 se bude konat v
našem evangelickém kostele

Špatně usušené křížaly
bez vůně
bez chuti
bez barvy
poněkud natvrdlé
které mají tak daleko ke kříži
se sedmi výkřiky
jako křížovka
křižovatka
a křižník
Zdeněk Svoboda, časopis Bratrstvo 1970

*

v pátek 5. června 2020 v 17:30
(čas bude ještě upřesněn)

Hlavním hostem večera bude
zpěvák Pavel Helan
Tématem letošní
Noci kostelů je
Žalm 104 , 19-23
Učinil jsi měsíc k určování času,
slunce ví, kdy k západu se schýlit.
Přivádíš tmu, noc se snese,
celý les se hemží zvěří;
lvíčata řvou po kořisti,
na Bohu se dožadují stravy.
Slunce vychází a stahují se,
v doupatech se ukládají
k odpočinku.
Člověk vyjde za svou prací
a koná službu až do večera.

*
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Salár a jiné peněžité dary
můžete platit osobně v hotovosti
po konci nedělních bohoslužeb
sestře pokladní Kamile Čevelové,
nebo můžete zaplatit bezhotovostně na účet našeho sboru:
č. ú. 112 734 180/0300
Jako variabilní symbol použijte
vaše číslo popisné a do zprávy pro
příjemce uveďte: salár, dar, jméno
a příjmení. Pokud chcete dát dar
účelově, uveďte také specifický
symbol (SS), a to:
dar pro mládež – SS 100
dar na rekonstrukci fary
– SS 300
"Každý ať dává podle toho, jak se
ve svém srdci předem rozhodl, ne
s nechutí ani z donucení; vždyť
radostného dárce miluje Bůh."
2. Kor. 9,7

Kontakty sboru:
farář Petr Maláč
tel. 739244679
e-mail
hostalkova(zavináč)evangnet.cz
kurátorka Jana Flachsová
telefon: 739 091 325
e-mail
janaflachsova(zavináč)email.cz

pondělí
֎ náboženství I. skupiny
(1. - 4. třída)
v 12,35 hodin ve škole
֎ konfirmační cvičení
v 15,15 hodin na faře
úterý
֎ biblická hodina
v 19 hodin na faře
středa
֎ náboženství II. skupiny
(od 5. třídy)
v 13,35 hodin ve škole
֎ biblická hodina
v 16 hodin v DPS
֎ cvičení sborového zpěvu
v 19 hodin na faře
čtvrtek
֎ dětský pěvecký sbor Notička
v 17 hodin na faře
pátek
֎ dorost
v 16 hodin na faře
֎ mládež
v 19 hodin na faře
neděle
֎ modlitební setkání
v 9 hodin na faře
֎ nedělní škola
v 10 hodin na faře
֎ nedělní bohoslužby
v 10 hodin na faře
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Kromě těchto shromáždění Vás všechny srdečně zveme k pravidelným
nedělním bohoslužbám v 10 hodin a k dalším shromážděním během týdne.
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