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ÚVODEM
   Když se podíváme na obrázek na
titulní  straně,  můžeme  být  trochu
zmatení. Copak to tam máme? Ale
když  trochu  zaostříme,  začnou  se
nám tam objevovat  detaily.  Nejvíc
nejasná je spodní část. Odstraníme-
li některé čáry, pak nám z toho vy-
stoupí  něco,  co  známe.  Podívejme
se  na  to: Je to  tak,  jsou to
jesličky! Takže  jsme  hned
v Adventu a  o  Vánocích.
Ano  náš  Spasitel  Ježíš  Kristus  se
narodil  v Betlémě a jeho maminka
Marie  ho  položila  do  jeslí.  Jenže
jesle  nejsou  všechno,  tam  to
neskončilo. Na titulní straně vidíme,
že  z  jeslí  vyrůstají  další  symboly
neoddělitelně  spojené  s  Pánem
Ježíšem. Jsou to kalich a kříž. A tak
si  rozšiřme svůj  pohled na Advent
více než je tomu v naší současnosti.
K tomu nám může dobře posloužit
píseň  od  Bratra  Lukáše  Pražského
(1460-1528),  významného  muže
staré  Jednoty  bratrské  s  názvem
„Vesele  zpívejme“.  Máme  ji  v
našem zpěvníku pod číslem 269. Ve
druhé  sloce  této  písně  zpíváme:
„Čtverý  Kristův  příchod  známe  z
Písma jistot: první v těle jeho, druhý
v duch věrného a třetí  při smrti,  v
čtvrtém má souditi.“ Myslím, že to
B. Lukáš Pražský napsal velice do-
bře a ukazuje nám to Advent v mno-
hém  širším  pohledu,  než  jak  je

chápán v naší současné společnosti,
i jak jej chápeme i v církvi. A může
nás to posunout dále a někam jinam,
než  jsme  zvyklí.  Může  nás  to
posunout k větší vděčnosti za Boží
pomoc v Ježíši  Kristu.  V současné
napjaté době plné nejistoty a obav z
probíhající epidemie nás i tato píseň
zve  k  víře  v  Pána  Ježíše,  zbavuje
strachu a ukazuje výhled do budou-
cnosti.  K těmto čtyřem významům
Adventu  a  v  podstatě  i  Vánoc  si
přečteme  úvodní  články  i  další
zamyšlení, úvahy a svědectví, aby-
chom  nezůstali  jen  u  teorie,  ale
podělili se s ostatními o to, co pro
nás osobně znamená doba Adventu
a  Vánoc.  Nastává  konec  roku,  jak
jej  počítá  křesťanská  církev,  Ad-
ventem vstoupíme  do nového roku
církve  a  pak  zakončíme  občanský
rok a, dá-li Pán Bůh, začneme nový
rok 2021. Nevíme, co nás v něm če-
ká a o to víc si uvědomme, za co v
končícím roce jsme vděční a připo-
mínejme si Boží ochranu, připomí-
nejme  si  jeho  milost  a  jeho  dary.
Myslím, že můžeme být za mnohé
vděční, i když to někdy nebylo sna-
dné. S důvěrou se dívejme do dal-
šího času  s  vědomím toho,  že  nás
náš Bůh, Otec, Syn a Duch svatý má
rád. Je-li na tomto světě něco jisté,
pak je to Boží láska.

Milan Michalík             
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Adventní čas
klidně si kráčel
ke svému cíli. 

 Otisky šlépějí vryl
do prašných cest

všedních dnů.
Ve slavnostně oděných

chrámech
zažehl svíce

a jiskry radosti 
v dychtivých očích dětí.

Přivolal vzpomínky zasuté
pod příkrovem  
šedivého jíní.

Rozezněl zvony
unavených srdcí

bijících na poplach.
Do temných nocí

zasel svit červánků
jitřních.

Sněhové vločky 
drobných nadějí

zavál do sepjatých dlaní.
Krůpěje mrznoucí rosy
usedly do mých snů.

A tisíce šumících křídel
vložilo do kolébky noci
adventní chvalozpěv:

Už přišel.
Přišel už?

Zapustil kořeny slova?
Otevřel prameny míru

ze zdrojů věčných?

Už přišel.
Stiskl mi ruku

a vepsal do dlaně 
písmeny lásky:

Neboj se! Jsi můj!

Ze sbírky
Variace na jediné téma

Nakladatelství Exulant, 2007
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     Žijeme  v  neklidné  a  nejisté
době. Před rokem v tomto čase nás
ani  ve  snu  nenapadlo,  že  rok,  do
kterého  vstoupíme,  bude  tak
napínavý,  nepřehledný  a  plný  ne-
jistot.  Vše se odehrávalo v poklid-
ném,  předvídatelném tempu  -  tak,
jak  jsme život  znali  a  byli  na  něj
zvyklí.  A náhle,  téměř  ze  dne  na
den, se situace - pro koronavirovou
epidemii - začala měnit. Stáli jsme
nad tím zaraženi a v údivu jak může
byt  najednou  život  tak  jiný?  Jak
může  být  jiný  téměř  každý  den.
Ptáme  se:  Co  nás  čeká,  a  kdy  se
zase  dostaneme do  formy po těch
nejrůznějších  omezeních?  Nikdy
předtím, co člověk pamatuje,  jsme
také  nezažili,  že  bychom  se  ne-
mohli  neděli  co  neděli  scházet  k
bohoslužbám  a  náhle  jsme  spolu
nemohli  oslavit  ani  Velikonoce.  A
tak  jaké  budou  letošní  svátky  -
Advent,  Vánoce?  V  době,  kdy  se
tvoří  toto  nové  číslo  našeho  sbo-
rového časopisu, musíme popravdě
říct, že nevíme.

     Co ale  víme,  s  čím můžeme
počítat a na co spolehnout, je - ať už
budeme  spolu  v  Adventu  nebo  o
Vánocích  v  kostele  nebo  ne  -  že
zvěst evangelia přetrvala věky, byla
tu s námi vždy a bude tu s námi i
letos. Je to radostná zvěst o tom, že
v Ježíši Kristu, v určitém čase, se-
stoupil mezi nás do tohoto - lidským
hříchem  porušeného  -  světa  sám
Bůh.  Ten  neviditelný,  nepředsta-
vitelný,  lidským rozumem neucho-
pitelný,  nedosažitelný  a  vše  přesa-
hující Bůh přišel mezi nás v lidském
těle, aby nám byl blízký a nablízku -
tak to vyznáváme spolu s křesťany
všech  generací  a  národů.  A tak  to
také  zůstane,  ať  už  bude  doba  ja-
kákoli.  Právě  tento  obraz  máme
před svýma očima i ve svém srdci,
tak nám jej  předkládají  evangelisté
ve svých svědectvích. A Jan Křtitel -
jako „hlas na poušti“ - který se tu z
Božího pověření  ozval  na rozhraní
Staré a Nové smlouvy k tomu vydá
své  svědectví  jako  potvrzení  „vá-
nočního  příběhu“  -  proroky  vyhlí-
žené  a  přece  nepředstavitelné  se
stalo  skutečností  -  Bůh  přišel  na
tento  svět  ve  zranitelném  těle  ne-
mluvňátka,  ovinutého  plénkami  a
položeného  do  jeslí,  poví:  „Kdo
přichází shůry, je nade všecky.“ 
(J 3,31)       
     Je to pověděno velmi výrazně,
aby  bylo  všem,  kteří  se  s  tím od-
strčeným  Ježíšem  setkají,  hned  od
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počátku  jasné:  „On   je  nade  vše-
cky.“ -  „Padli  na  zem,  klaněli  se
mu a  obětovali  mu přinesené da-
ry“ poví  Matouš.  A  slovo  Luká-
šovo:  „A hned tu  bylo  s  andělem
množství  nebeských  zástupů  a
takto chválili Boha.“ A ještě z Ma-
riina  chvalozpěvu:  „Prokázal  sílu
svým ramenem,… vladaře  svrhl  z
trůnu a ponížené povýšil.“ Tu mu-
síme  také  my  všichni  ze  všech
svých  trůnů  dolů,  protože  „shůry
přišel  ten,  který  je  nade  všecky“.
Proč je právě tento  „nade všecky“?
Prostě proto,  že je  shůry“  a proto,
že  „přišel“.  Komu  by  se  chtělo
shůry  dolů?  Z  nás  přece  žádný
nechce  zůstat  dole.  Vždyť  právě
nahoře - jak my tomu rozumíme,  a
jak tomu rozumí náš svět -  tam je
krásně, tam je volno, tam už nejsou
ty trapné každodenní starosti, lopo-
cení,  únava  a  trápení;  tam  nahoře
čeká člověka úspěch.

     Ale stal se div. Ten, kterého nám
dosvědčuje  vánoční  evangelium,
ten, který byl nahoře, nahoře nezů-
stal, sestoupil shůry sem k nám, a to
znamená:  sem  dolů,  kde  jsme  my
všichni nespokojení. Takového me-
zi  lidmi  nenajdeme.  Proto  je  nade
všecky. Je Synem samotného Boha
a  „Otec Syna miluje a dal všecku
moc  do  jeho  rukou.“ Ano,  tady
zazářilo  to  nejmocnější  vánoční
světlo, světlo Otcovy lásky k Synu.
Zde  se  Bůh  Otec  z  lásky  všeho

vzdává,  vše  dává  svému  Synu.  A
pak  ten  pohyb  nebeské  lásky
pokračuje  dál.  Syn  všechno  to,  co
mu  Otec  dal,  všechnu  tu  Otcovu
lásku  vezme  a  přichází  s  ní  sem
dolů za námi, aby nás jí obdaroval. -
„Jako  mě  miloval  Otec,  tak  já
miluji vás."

     Kdo toto „vánoční světlo“ za-
hlédl nejprve? Prvními byli pastýři,
muži práce a dřiny. To je to, co i my
všichni  známe  a  máme  -  práci  a
dřinu. Známe jistě také uspokojení z
úspěšné  práce,  známe  ale  i  pocit
neuspokojenosti a marnosti  z práce
vykonané  nadarmo  a  zbytečně.
Zaměříme-li se jen na to, pak v tom
Bůh není.  A není  v tom - jak říká
tentýž Jan - ani život  věčný. Vedle
pastýřů  to  byli  také  mudrci,  kteří
spěchali  k  betlémským  jesličkám.
To jsou představitelé a mluvčí naší
lidské  moudrosti,  vzdělanosti  a
vědy. Všecko probádali, mnoho uži-
tečných věcí pro lidstvo objevili,  a
přece i oni prožívají pocit marnosti i
hrůzu z toho, že by výsledky právě
této  jejich  usilovné práce  mohly  v
jediném  okamžiku  zničit  lidstvo  i
celou zemi se vší vědou, technikou i
kulturou. Pocítili - a spolu s nimi to
cítíme i my - že ani v tom Bůh není,
a není v tom ani věčný život.

   Evangelium o narození a příchodu
Pána  Ježíše  Krista  to  všecko  -
všecko to naše namáhavé a poctivé
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usilování  -  vůbec  neznehodnocuje,
neříká, že to všechno není k ničemu.
Jistěže,  bylo  vymyšleno  mnoho
dobrého  a  užitečného.  Ale  vlastní
div Vánoc tkví v tom, že k nám dolů
na zem přišel  „Někdo“, kdo se stal
„zemským“,  jako  jsme  my,  ale
současně je zcela odjinud; že k nám
v Něm přišel  někdo  docela  jiný  a
přinesl něco zcela jiného, než jsme
my  doposud  ze  země  a  od  všech
zemských měli.  Ptáme se: S čím k
nám přišel, co nám „shůry“ přinesl?
U Jana  čteme:  „Svědčí  o  tom,  co
viděl a slyšel.“ Máme se dozvědět o
tom, jak  je  to   v  nebi,  jak  je  to  s
Bohem,  jaké  má  Bůh  s  člověkem
plány.  Ten, který  „přišel shůry“ si
to  nenechává  pro  sebe,  otevřeně
nám  to  poví:  „Bůh  nechce  být
Bohem bez vás!“

     To je to, co nám - a všem lidem -
chce „vánoční evangelium“ sdělit a
co  smíme  vzít  zcela  vážně:  Bůh
nám nezůstal nepřístupně vzdálený.
Z  nepochopitelné  lásky  přišel  za
námi,  chce být s námi a je s námi
tady dole, na zemi. Na naší zemi, ze
které  jsme  my  ani  žádný  z  nás
nemohli  za  ním  a  k  němu.  Není
pravda,  že  musíme  být a  žít  bez
naděje  a  bez  Boha  na  světě.  Bůh
sestoupil  shůry  za  námi  a  je  tu  s
námi - uprostřed nás. A to znamená,
že  to  je  ukončení  všeho  našeho
dosavadního hledání a nekonečného
sahání po něčem, co stejně je, jako

jsme my, ze země - zemské. To je
také  konec všech těch,  kteří  každé
století  znovu  a  znovu  přicházeli  a
prohlašovali o sobě:  „Já jsem nade
všecky a i můj program a cíl je nade
všecky!“ Každé  století  jim  mnozí
lidé vždy znovu naletěli. Kdo se ale
setká s Kristem a najde v něm svého
Pána, ten je před podvodem všech,
kdo  chtějí  být  „nade  všecky“,
ochráněn.

     Ten, „který přišel shůry a je nade
všecky“,  ale  nikoho nenutí,  aby se
před ním sklonil - přichází s láskou
a v lásce. A lásce je všechno násilí
cizí. Kdo se bojí stavět na lásce, ten
Ježíše  a  jeho  svědectví  nepřijme,
bojí se, že by to v tomto světě s Bo-
hem lásky prohrál a proto sází na ty,
kdo jsou blízcí  lidskému smýšlení,
na ty,  kteří  jsou  „ze země a mluví
zemské věci“.

     K plnému vystižení divu Vánoc,
napsal  evangelista  Jan  ještě  tuto
větu:  „Kdo  jeho  svědectví  přijal,
potvrdil  tím,  že  Bůh je  pravdivý.“
Tady se div Vánoc dostává ke sprá-
vnému  vyústění:  Ten,  který  přišel
shůry  dolů  za  námi,  přece  jen
nepřišel nadarmo. Tentýž Bůh, kte-
rý  jej  poslal,  mocí  svého  Ducha,
mocí své lásky způsobil a působí, že
tu  od  počátku  byli  a  stále  jsou  ti,
kterým se dostává té veliké výsady,
že  smí  svou  vírou  potvrzovat  a
dosvědčovat to, že Bůh je pravdivý:
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„Bůh už není od nás všech na zemi
vzdálen, přišel a je tu s námi, a Ten,
kterého  nám poslal,  a  který  přišel
shůry  -  Ježíš  Kristus  -  je  nade
všecky.“  Už  není  potřebné  nikde
jinde  Boha  a  jeho  věčný  život
hledat,  protože  nikde  jinde  není  k
nalezení. „On - Ježíš Kristus - který
přišel shůry (v podobě betlémského
dítěte), je nade všecky.“

Petr Maláč, farář hošťalovský

                                              
První v těle jeho, druhý v duch

věrného a třetí při smrti, v
čtvrtém má souditi.

(Evangelický zpěvník 269,2)

Milý čtenáři,  milá čtenářko,
společně  se  máme  zamyslet  nad
částí  znějící  takto:  „druhý  v  duch
věrného“.

Ani  se  tomu  nechce  věřit,
Advent  je  tady  coby  dup.  Pravda,
ten  letošní  rok  je  celý  zvláštní.
Mrňavý prevít, který ani není vidět,
s námi pěkně točí.  Jistě víte,  koho
myslím. Už ani nevíme, co si počít.

Zneklidňuje nás, brzdí nás v rozletu,
ale  i  v  těch,  do této  doby,  nejnor-
málnějších  činnostech.  Tak  nám
připomíná,  že  ať  se  snažíme sebe-
víc, všechno (v tuto chvíli se naopak
zdá, že naprosto nic) člověk ve své
moci nemá. 

Netušíme, jaký bude Advent
ve společnosti ani v našich sborech,
přesto  se  však  můžeme  těšit  z
adventní  zvěsti,  která  se  nedá
zastavit žádnou mocí, a už vůbec ne
nějakým covidem.  Tak  pojďme na
to!

Když  se  řekne  „Advent“,
snad  všichni  docela  automaticky
myslíme na blížící se Vánoce. Zno-
vu si v adventní době připomínáme
příchod Božího Syna na tento svět.
O tom přece celé Vánoce jsou, ne? 

A  tak  jedni  připravujeme
kázání  a druzí  nasloucháme, poko-
likáté už, „vánočnímu evangeliu“…
Je  to  krásný  příběh.  Romantický.
Snad  nikdy  se  nám  neoposlouchá,
nezevšední.   Možná  právě  proto
jsou některé naše kostely na Štědrý
večer naplněny k prasknutí. Žel, ve
chvíli,  přesněji  při  bohoslužbách,
kdy  si  připomínáme  význam  toho
všeho, tak narváno není. 
          „V duch věrného“. Jak tomu
porozumět? O co jde? Ta slova mů-
žeme do naší mluvy přeložit takto:
Kristus vstupuje do života toho, kdo
je  Mu  věrný.  Nebo:  Kristus  na-
plňuje svým duchem svého věrného
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služebníka  (samozřejmě  i  svou
věrnou služebnici!).

Slezský  mystik  Angelus  Si-
lesius  píše:  „Kdyby  se  i  stokrát
Kritus  zrodil  v  Betlémě,  co  by
mně  to  pomohlo,  kdyby  se  ne-
narodil i ve mně?“ A jsme u toho,
milí  přátelé.  Častokrát  ve  svém
prožívání  Adventu  i  Vánoc  zůstá-
váme pouze u toho prvního: Andělé,
Betlém,  pastýři,  mudrci,  Marie,
Josef,  děťátko,  hvězda,  jesličky,
chlév… Ale kde v tom všem jsem
já? Jak se to všechno dotýká mého
života? 

Nesmíme  zapomenout  na-
vzdory všem okolnostem a všemu,
co  prožíváme,  že  zvěst  evangelia,
té dobré zprávy o Ježíši Kristu, se
týká každého člověka. Bez rozdílu.
Jakéhokoli  rozdílu.  Tedy  týká  se  i
mně. Tebe. Každého. Každé.

Kristův  příchod  do  tohoto
světa není nějaká demonstrace Bo-
žího  režisérského  umu.  Bůh  nepo-
sílá  svého  Syna  proto,  aby  nám
ukázal,  co  všechno  a  jak  úžasně,
dokáže naplánovat a zinscenovat. 

Kristův  příchod  do  tohoto
světa  není  ani  demonstrace  Boží
moci. Nebeský Otce neposílá svého
Syna  do  tohoto  světa  proto,  aby
ukázal svou moc, aby tady na zemi
všechno špatné a hříšné a zbytečné
srovnal  se  zemí  a  nastolil  pokoj,
klid a nebeskou blaženost. 

Kristův  příchod  do  tohoto

světa  je  vyjádřením  Boží  lásky,
Božího zájmu o člověka. Hospodin
posílá  svého  Syna  proto,  aby  za-
chránil  hříšníky,  ty,  kdo  jsou  ne-
mocni k věčné smrti, před níž se za-
chránit nemohou. 

Jen vzpomeňme na izrael-
skou  cestu  z  egyptského  otroctví
do  země  zaslíbené. Cesta  vedla
pouští,  kde na vyvolený lid  čekalo
mnoho  nebezpečí  a  pokušení  v
jakékoli podobě. Například to bylo
údolí  jedovatých  hadů.  Vzpomí-
náte?  Všichni,  kdo  byli  uštknuti,
měli jistotu smrti.  Žádné antisérum
nebylo  tenkrát  k  dispozici.  Nepo-
mohly ani životem osvědčené „bab-
ské rady“. 

Jediná záchrana spočívala  v
důvěře,  obrátit  svou  pozornost  na
bronzového  hada  vyvěšeného  na
kůlu,  kterého  Mojžíš  zhotovil  na
Boží pokyn. Kdo na něj pohlédl, byl
zachráněn. 

Na  první  pohled  naprostá
hloupost. Ale ten, kdo se odvážil v
okamžiku  neodvratné  smrti  spole-
hnout  na  vyhlášenou  radu,  byl
zachráněn (5M 21,9). Snad netřeba
dodávat, že ten, kdo tuto důvěru ne-
měl,  zanedlouho  jedem  otráven
zemřel. 

A přesně tak je to i s Kris-
tem. Kristus se narodil  v Betlémě.
To  bereme  jako  holou  skutečnost.
Dílo Boží. To činí Bůh pro člověka.
Připravuje záchranu, nabízí ji všem,
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kdo  jsou  nějakým  způsobem  se
svým životem nespokojeni, čímkoli
oslabeni,  bez  naděje  pro  budou-
cnost,  bez  výhledu,  že  jejich  život
má smysl a cíl. 

Ale  i  naší  reakce,  stanovis-
ku, „pohledu“ je potřeba. Nemůže-
me očekávat, že Bůh ve své lásce k
nám vykoná všechno za nás (to by
byla tzv. opičí láska). Něco Bůh ne-
chává také na nás. Na jednotlivcích.

Společně v našich shromáž-
děních si máme a můžeme tuto Boží
lásku, tento Boží zájem o nás, při-
pomínat.  Můžeme se  povzbuzovat.
Podpírat.  Můžeme  vydávat  svě-
dectví  o  tom,  co  to  pro  nás  zna-
menalo,  poznat  Krista,  „pohléd-
nout“ na Něj.  

Ale  pak  je  tu  ještě  to,  co
můžeme udělat  jako  jednotlivci.  A
musíme (pokud toužíme po změně)
udělat jako jednotlivci – protože to
za nás nikdo jiný udělat nemůže. A
chceme-li  něco  změnit,  tak  to
musíme  udělat  sami,  nejsme  do
ničeho nuceni,  tlačeni, je jen a jen
na nás, jak se k tomu postavíme. 

A tak se ptám:  Vzít  Krista
vážně, pozvat Jej do svého života,
odvážíme se? Odvážíš se? To je na
nás hříšnících, kteří si sami pomoci
nemohou,  protože  zde  nefungují
žádné medikamenty, ani léčebná síla
přírodních produktů.  

S hříchem je tomu podobně,
jako  se  smrtelným uštknutím Izra-

elců.  Když  si  jej  nebudu  všímat,
zahynu. Každý hříšník zahyne. 
        Každopádně, Kristus sestoupil
do našeho světa. Je v něm a působí
v něm. Je však jen a jen na nás, jak
se k tomu Jeho příchodu postavíme.
Ostatně tak to vyjadřuje i slova naší
písně: 

5. sloka: Druhý příchod jeho
do srdce lidského darem víry bývá;
proto  se  ozývá:  Tluku  již  u  dveří,
každý mi otevři 

6. sloka:  a vejdu hned mile,
obdařím  té  chvíle  předrahou  mi-
lostí,  sebe účastností,  skrze Ducha
svého obživím věrného. 

Milá čtenářko, milý čtenáři!
Ber toto moje zamyšlení jako  pod-
nět pro své vlastní přemýšlení. O
Adventu. O smyslu svého života. O
tom, co pro tebe znamenají Vánoce. 

Prosme Pána Boha, aby nám
dával inspiraci pro tento tolik zvláš-
tní čas! Prosme Pána Boha o to, aby
vstoupil do našich životů, do života
každého každé z  nás.  Jen tak totiž
může skrze  nás  Boží  Syn v  tomto
světě uskutečňovat své dílo spásy. A
my, ty i já, se na něm můžeme po-
dílet.  Není  nic  důležitějšího  ani
zajímavějšího!

Lubomír Červenka 
hošťalovský rodák,  farář v Hodslavicích
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Poslední neděle církevního ro-
ku bývá v luterské církvi nazývána
„neděle věčnosti“. Název této nedě-
le  naznačuje,  jaká  témata  budou v
čase  před  adventem otevírána  pře-
devším  výběrem  biblických  textů.
Jsou  to  témata  smrti,  konečnosti
lidského  života,  věčnosti,  Božího
soudu,  vzkříšení  mrtvých,  života
budoucího věku. 

Také  roční  období  podzimu
spolu se s památkou zesnulých při-
pomíná,  že  zde  nemáme  trvalého
místa,  že  jsme  z  Božího  pohledu
„jak  tráva,  která  odkvétá  hned
ráno: zrána rozkvete a už odkvétá,
večer uvadne a uschne“. (Ž 90,5-6)
Vzpomínáme v tomto čase více než
kdy jindy na ty, kteří nás předešli do
odpočinutí Božího lidu, a současně
si uvědomujeme, že „prach jsi a v
prach se navrátíš“ (Gn 3,19).  S po-
šmourným  podzimních  obdobím
přichází smutek do naší duše, když
si uvědomujeme svou konečnost. V
našem  nitru  cítíme  bolest  nena-
plněné  touhy  po  životě,  který  nás
přesahuje.  Toužíme  po  tom,  „aby
to, co je smrtelné, bylo pohlcené ži-
votem“.  (2K  5,4)  Spolu  s  celým

Božím tvorstvem  „sténáme, očeká-
vajíce  přijetí  za  syny,  totiž  vy-
koupení  svého  těla“.  (Ř  8,23)  V
tomto očekávání a vyhlížení Božího
spasení hledáme to, co posiluje naši
naději  života,  který  je  silnější  než
smrt.   

    Spolu s Jóbem vyznáváme:  „Já
vím, že můj Vykupitel je živ a jako
poslední se postaví  nad prachem.“
(Jb 19,25) Potěšujeme se s žalmis-
tou nadějí,  že jednou „procitneme“
v  Boží  blízkosti:  (Jb  17,15)  „Já
však  ve  spravedlnosti  uzřím  tvoji
tvář, až procitnu, budu se sytit tvým
zjevem.“ Při pohledu na přibývající
šediny, ubývající vlasy, když už nás
ledacos  bolí  a  náš  akční  rádius  se
zmenšuje,  povzbuzujeme  se  slovy
žalmu  73,26: „Ač  mé  tělo  i  mé
srdce  chřadne,  Bůh  bude  navěky
skála mého srdce a můj podíl.“

Počítat  s  konečností  lidského
života  patří  k  moudrosti  člověka.
Tato  moudrost  člověku  není  vro-
zená. Člověk někdy plánuje, buduje,
podniká,  jako  kdyby  zde  měl  být
věčně. Proto nás žalmista učí modlit
se  v  Ž  90,12:  „Nauč  nás  počítat
naše dny, ať získáme moudrost srd-
ce.“ Počítejme s tím, že jednou při-
jde čas, kdy skončí naše pozemská
pouť. Kdy člověk věrný vyjíti má z
těla,  řečeno slovy B. Lukáše Praž-
ského. 

Potíže  a  nemoci  těla  nám ně-
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kdy  až  příliš  nemilosrdně  signa-
lizují, že jednou přijde konec. Díky
Bohu nevíme, kdy to bude ani za ja-
kých okolností. Je ale moudré s tím
počítat  a  podle  toho  žít,  využívat
darovanou lhůtu života, naplňovat ji
dobrými věcmi, které se líbí Bohu a
lidem jsou prospěšné.

 Vědomí  vlastního  konce  nás
vede k pokoře a vděčnosti  i  odpo-
vědnosti. Chrání nás před pýchou a
pokušením hrát si na boha. Zároveň
vědomí vlastního konce nás vede k
tomu,  abychom  si  věci  v  životě
uspořádali  a  žili  tak,  abychom ne-
byli zaskočeni, když budeme odvo-
láni z této časnosti.

Podle  nejrozšířenějších  před-
stav  smrt  znamená  definitivní  ko-
nec, absence jakékoliv naděje. Dan-
te  v  Božské  komedii  poněkud  vy-
děšeně čte na bráně smrti tato slova:
"Naděje  zanech,  kdo  mnou  ubírá
se!"  Zanech  naděje,  kdo  procházíš
branou smrti! Ježíš však říká: Ani u
bran smrti se nemusíš bát, i zde je
naděje. „Já jsem vzkříšení a život.“
(J 11,25) Prošel jsem branou smrti,
a přece jsem v moci smrti nezůstal.
Byl  jsem  vzkříšen.  „Neboj  se.  Já
jsem první i poslední, ten živý; byl
jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky
věků. Mám klíče od smrti i pekla.“
(Zj 1,17-18) 

Jako křesťané věříme, že  „je-
stliže Ježíš zemřel a vstal z mrtvých,

pak  Bůh ty,  kdo zemřeli  ve  víře  v
Ježíše, přivede spolu s ním k životu.
On zemřel za nás, abychom my, ať
živí  či  zemřelí,  žili  spolu  s  ním.“
(1Ts  4,14;  5,10)  Věříme  v  život
navzdory  smrti.  Věříme  v  život  v
Boží blízkosti. Věříme v život, který
je  součástí  Božího života.  Věříme,
ale  současně  přicházejí  obavy  a
strach. Jaké to bude, až budu odchá-
zet z tohoto světa? 

Pán Ježíš nám nevyčítá strach,
ale uklidňuje nás: „Vaše srdce ať se
nechvěje  úzkostí.“ A  pokračuje:
„Věříte  v  Boha,  věřte  i  ve  mně.“
(Jan 14,1). Důvěřujte mi. Nic jiného
tu  od  nás  nechce.  Pán  Ježíš  žádá
především  víru.  Můžeme  a  máme
mu  důvěřovat,  i  když  se  bojíme.
Vždyť víme, že Pán Ježíš sám prožil
úzkost až do krvavého potu v Get-
semane.

Pán Ježíš  obavy a strach  pře-
konává  vizí  věčného  domova.  „V
domě mého Otce je mnoho příbytků,
kdyby  tomu  tak  nebylo,  řekl  bych
vám  to.“ To  nejsou  těšínská  jab-
líčka, ale skutečnost, kterou on dů-
věrně zná. Smíme mu důvěřovat, že
v  domě  jeho  Otce  je  naše  bu-
doucnost,  náš  věčný  domov.  Ne-
jdeme  vstříc  nicotě,  jdeme  vstříc
tomu,  co  nám Kristus  připravil.  A
on nám svou vykupující  smrtí  při-
pravil, zajistil místo. Ten, který sedí
po  pravici  Otce,  jak  vyznáváme,
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který je na nejvyšších místech, jed-
ná v náš prospěch, připravuje nám
domov v Otcově království. On ří-
ká: „Věříte v Boha, věřte i ve mně.“

A jestliže mu důvěřujeme, tak
si  pro  nás  jednou  přijde.  V  textu
podle Jana   nečteme, že přijde na
oblaku a v slávě, aby jej viděl celý
svět, jak to zní z podání tří ostatních
evangelistů.  Tady  jde  o  setkání
mnohem  komornější.  Jako  by  teď
bylo důležité jen jedno:  „Zase při-
jdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy
byli, kde jsem já.“ (J 14,3) 

Jeden  černošský  spirituál  zpí-
vá:  „Vztáhne jednou chladná smrt
po mě ruce své.“ Ano, taková je re-
alita. Ale víra může zpívat, dokonce
i  když  se  třese  v  sevření  chladné
smrti: „Přijde si pro mě Pán Ježíš.“
Tuto  jistotu  vyzpíval  B.  Lukáš
Pražský:  (Píseň  269,8)  „Po  třetí
přijíti slíbil, když vyjíti z těla věrný
člověk má již v budoucí věk, by vy-
provázel ho do domu věčného.“

Ten, jemuž jsme dali svou dů-
věru, si pro nás přijde v hodinu naší
smrti a dovede nás do věčného do-
mu.  Proto  se  nemusíme  smrti  bát.
Vždyť máme za  sebou jeho druhý
příchod do srdce a od té chvíle  se
připravujeme na třetí příchod. 

Na  konci  našich  životů  není
zkáza a smrt, ale vykoupení. K pl-
nosti  vykoupení  nás  dovede  ten,
který přijde,  když vyjíti z těla věrný

člověk má již v budoucí věk, by vy-
provázel ho do domu věčného. 

Na  nás  je,  abychom  zůstali
věrnými a  bdělými,  jak zpíváme v
9. sloce:

   „Proto kázal bdíti a střízlivě žíti,
by nás věrné našel, kdykoli by při-
šel. Blaze kdo se chová podle toho
slova.“

Daniel Tomeš, farář v Lanškrouně,
předchozí farář našeho sboru

          Milí přátele v Ježíši Kristu,
již  dlouho  dobu  slavíme  v  církvi
čtyři  adventní  neděle.  Čtyřka  je
číslo celistvosti a v Bibli se používá
vždy  tam,  kde  jde  o  celý  vesmír
nebo  celý  svět.  Již  pouhé  čtyři
rajské  řeky  v  knize  Genesis  ob-
tékaly  celý  svět.  Máme  také  čtyři
světové  strany  nebo  čtyři  evan-
gelisty. Čtyřka se rovněž velmi do-
bře počítá,  je  to  stabilní,  praktické
číslo  a  i  čtyři  adventní  svíčky  na
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věnci z jehličnatých větví vypadají
pěkně a esteticky. Číslovka čtyři má
však  také  hluboký  duchovní  vý-
znam,  který  poukazuje  na  čtverý
Kristův příchod, který dobře známe
z Písma svatého. Učený a Duchem
svatým  obdařený  kazatel  Lukáš
Pražský  z  Jednoty  bratrské  to  pak
krásně  zakomponoval  do  adventní
písně  Vesele  zpívejme,  kterou  vel-
mi často a věřím i vesele a radostně
o adventu všichni zpíváme.  

Máme  se  však  opravdu  na
příchod Páně veselit? Mám za to, že
ano.  Já  osobně  se  na  něj  těším  a
upřímně na něj čekám. Ne, že bych
tento život neměl rád a netěšil se na
každý  nový  den,  ale  život  v
nebeském  království  bude  prostě
lepší a kvalitnější než tady na tomto
světě,  kde  zažíváme nejedno  trpké
zklamání a velké rozčarování.

Těšit  se  na  Kristův  slavný
příchod  není  však  zbabělý  únik  z
tohoto světa. Žijeme stále na tomto
světě  a  máme  zde  celou  řadu
povinností  a  úkolů,  které  máme
nadále  plnit.  Radostně  tedy  oče-
kávejme Krista  v  plném toku poc-
tivé  práce  a  odpočinku.  Ano,  svě-
domitě  pracujme,  náležitě  odpo-
čívejme,  ale  zároveň  buďme
připraveni,  že  dnešní  den  nebo le-
tošní advent bude naším posledním
dnem či adventem. 

Ano,  těším  se  na  Kristův
příchod, i když vím, že bude spojen

se soudem. Jak to vím? Říká nám o
tom nejenom desátá sloka již jednou
zmiňované  písně  od  Lukáše  Praž-
ského,  ale  také Bible.  Písmo svaté
Starého  a  Nového  zákona  nám  o
tom otevřeně  mluví  na mnoha mí-
stech.  Zřejmě  nejpodrobněji  je  o
tom napsáno u evangelisty Matouše
v 25. kapitole, kde se setkáváme s
Podobenstvím  o  Posledním  soudu.
Dále nám o posledním soudu rokuje
19.  kapitola  knihy  Zjevení,  kde  je
barvitě a dramaticky popsán Druhý
příchod Syna člověka. A pak je tady
ještě  Markovo evangelium,  kde  ve
13.  kapitole  čteme  perikopy  o
velkém  soužení  a  příchodu  Syna
člověka.  Ale  zde  Ježíš  nemluví  o
soudu,  což  mě  potěšuje  a  utěšuje,
ale mluví o spasení těch lidí,  které
Bůh ke spáse vyvolil.  Tehdy vyšle
anděly a shromáždí své vyvolené od
čtyř úhlů světa, od nejzazších konců
země po nejzazší konec nebe. (Mk
13:27)  Ježíš  shromáždí  Boží  vy-
volené.  Ty,  které  Bůh  před  věky
vyvolil  a  v  pravý  čas  jim  daroval
víru v Ježíše Krista. Ty, kteří byli ve
svém životě vedeni Duchem svatým
a  rostli  v  Kristově  lásce  a  v  jeho
svatosti.  Kvůli  nim  Bůh  nejprve
zkrátí  délku  toho  posledního  vel-
kého soužení. (Mk 13:20) A ty také
bude chránit, střežit jako oko v hla-
vě,  držet  ve  své  dlani,  aby  se  ne-
nechali svést všelijakými lžimesiáši
a lžiproroky. Aby tedy od Krista za

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2020/4       strana 14



svého života neodpadli a nesloužili
jinému pánu. (Mk 13:22) A tak milé
sestry  a  milí  bratři,  slyšte  v  této
adventní  době  radostnou  zprávu,
která  zní:  Kristus  si  jednou  přijde
pro  ty  své.  Ano,  shromáždí  je  k
sobě, přivine si je k sobě do náruče,
aby jim daroval věčný život ve své
blízkosti.  Na  nikoho  nezapomene!
Ani na jednoho! To všechno je pro
nás  skutečnou  útěchou  a  velkým
povzbuzením  právě  v  době,  kdy
všichni  prožíváme  velký  strach  z
onemocnění Covidu 19. 

Nebojme se jeho příchodu a
dělejme vše, co od nás Pán čeká a
očekává. Předně nezapomínejme na
nepatrné  v  této  zemi.  Pokud tomu
nepatrnému dáme najíst,  napít,  ob-
lečeme ho,  navštívíme ho ve vězení
nebo  v  nemocnici  či  v  domově
důchodců,  pak  budeme  činit  přáni
našeho  Spasitele  a  budeme  ti
spravedliví,  kteří  se  nemusí  bát
věčných  muk či  věčného zatracení
nebo  věčného  ohně.  Zajisté  nejde
pomoci  všem,  ale  pokud  můžeme
pomoc,  tak  pomáhejme,  neboť  ne-
zištná pomoc nám všem dláždí cestu
do nebeského království. 

Nebojme  se  tedy  jeho  pří-
chodu.  A  nebojme  se  ani  toho
velkého  soužení,  které  příchodu
Krista  bude předcházet.  Vždyť pa-
tříte  na  stranu  toho  posledního  a
spravedlivého  soudce!  Nemáme  se
čeho  strachovat  ani  bát!  Tedy  na-

opak:  Radostně  a  z  vesela  Krista
vyhlížejme  –  každý  den  svého  ži-
vota.  Těšme  se  na  jeho  příchod  a
počítejme s tím, že opravdu přijde. 

Noční bdění, noční hlídka –
to je těžká a  náročná disciplína.  A
každý křesťan – od okamžiku, kdy
vážně  a  opravdově  začal  věřit  v
Krista  -  je  takový  důležitý  portýr,
vrátný.  Je  stále  na  stráži.  Bedlivě
vyhlíží  Krista.  Vyhlíží  toho  nebes-
kého Pána a Spasitele celého světa.
Nechce být zaskočen, ale  chce být
připravený na jeho slavný příchod.
Vyhlížet v naději Krista – to přísluší
všem  křesťanům  bez  rozdílů.  Za-
tímco ti, kteří Kristu nevěří, prožijí
s děsem a hrůzou jeho příchod jako
příchod nebeského zloděje, který je
nakonec  o  všechno  obere…  Nás
Kristův  slavný  příchod  nepřekvapí
ani  nezaskočí.  My se  na  jeho  pří-
chod neustále připravujeme. 

A jak?  Jak  na  něj  čekáme?
Čím se připravujeme? Lukáš  Praž-
ský nám v 11. sloce říká, abychom
se  čelem  postavili  k  svatému  po-
kání  a  v  ctném  obcování,  což
znamená, abychom nezapomínali na
společnou zpověď před Večeří Páně
a  společné  bohoslužby.  Dále  nám
Lukáš  Pražský  v  11.  sloce  připo-
míná,  abychom  na  modlitbách  se-
trvávali  a  Pána tak čekali.  Nejlépe
tedy  budeme  na  Kristův  příchod
připraveni, když se k němu budeme
každý den upřímně modlit a budeme
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s  Kristem žít  v  jedné  domácnosti.
Vždyť on je s námi stále. On už k
nám přišel – v Duchu svatém. Pro-
to s ním smíme žít i my. Každý den.
Nonstop. Vědomě, pokorně, pokoj-
ně a radostně. 

Sestry a bratři, Kristus chce
dnes jistě vstoupit – když ne slavně
do  tohoto  světa,  pak  alespoň  ta-
jemně do srdce každého z nás. Pro-
to,  milí  portýři  a  vrátní:  Otevřeme
mu  už  dnes  svá  srdce  a  budeme
zažívat upřímnou radost z každého
Bohem přidaného nového dne. 

Pavel Šebesta
farář v Zádveřicích

administrátor našeho sboru  2006-2008

Štědrý den se blíží. Asi všichni víte
o  tom,  že  se  tento  den  slaví  na
památku narození  Ježíše Krista.  O
této  události  se  můžeme  dočíst  v
Bibli  (v  Matoušově  a  Lukášově
evangeliu).  Teď  si  můžete  vyzkou-
šet, co všechno o tomto pradávném
příběhu víte  vy.  Jak  v  tomto  kvízu
uspějí děti a jak dospělí?

1. Kdo řekl  Marii,  že  se  jí  narodí
syn a že ho má pojmenovat Ježíš?
a) její maminka 
b) anděl 
c) sousedka

2. Jak se jmenoval snoubenec Marie
a pěstoun Ježíše?
a) Zachariáš 
b) Jan Křtitel 
c) Josef
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3. Kdo to byl Herodes (říká se: "je kru-
tý jako Herodes")?
a)  Židovský  král,  který  se  Ježíše  bál
jako budoucího krále (řekli mu o něm
mudrci), a proto nechal vyvraždit malé
chlapce v okolí 
b) potulný pes, který  Josefa kousl do
nohy 
c)  římský  setník,  který  měl  za  úkol
udržovat v krajině klid a proto rozehnal
shromáždění  pastýřů,  které  skončilo
krveprolitím

4. Co vedlo mudrce do Betléma?
a)  cvičený  velbloud,  který  zvláštním
pohybem  kopyta  označoval  směr,
kterým  se  mají  vydat  a  vybízel  k
následování mohutným ryčením 
b) zářivá hvězda 
c) zelená turistická značka

5. A  kdo  řekl  pastýřům,  aby  šli  do
Betléma, kde najdou dítě v jeslích?
a) anděl 
b)  starý  pastýř,  který  narození  Krista
viděl na vlastní oči 
c)  neznámý  poutník,  který  osamo-cen
kráčel krajem

6. Jaké dary přinesli mudrci z východu
Ježíšovi?

a)  pleny  zn.  Pampers,  mikinku  s
Digimonem a dudlíček 

b)  zlato,  kadidlo,  myrhu  (vzácnou
mast) 

c) spisy dávných proroků, část pokladu
královny ze Sáby a proroctví Sybillino
na vzácných papyrových svitcích

7. Kde vůbec leží Betlém?

a) v Asii 

b) v Evropě
c) v Americe

8. Co  znamená,  že  se  Ježíš  narodil  z
rodu královského?

a)  Josef  pocházel  z  rodu  slavného
židovského krále Davida (který, než se
stal  králem,  přepral  Goliáše,  jak  se
zpívá v jedné písni) 

b) Maria byla neteř nevlastního bratra
tety tehdejšího židovského krále 
c)  Ježíše hned po narození  kvůli  jeho
proslulosti adoptoval egyptský faraon

9. Co zpívali  andělé,  kteří  se  spolu  s
pastýři shromáždili okolo jeslí (z koled
známé  latinské  „Gloria  in  exelsis
Deo...“, ale co to je česky?)

a)  Z  daleka  se  béřeme,  novinu  vám
neseme, o tom, co se přihodilo v městě
Betlémě

b) Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj lidem, Bůh v nich má zalíbení 
c)  Tichá  noc,  svatá  noc,  náhle  v  ní
jásot zní, Bůh zrozen byl dnes

Řešení kvízu najdeš na straně 33

Převzato z www.apha.cz
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Před  námi  jsou  Advent,  Vánoce,
konec roku 2020 a je to příležitost k
zamyšlení  a  hodnocení.  Položili
jsme  několik  otázek  a  dostali  ně-
kolik  odpovědí;  ty  následují.  Dě-
kujeme těm, kteří  měli  odvahu od-
povědět.  Vy,  kteří  jste  tu  odvahu
nenašli, si odpovědi můžete přečíst
a osobně, v tichosti a sami pro sebe
se nad otázkami zamyslet a pro sebe
si třeba na ně i odpovědět.

1. Co pro vás znamená
Advent a Vánoce?

֎  Dám  to  do  hesel:  světýlka,
výzdoba vloček do oken, teploučký
útulný  domov,  adventní  kalendář
pro  děti,  koledy.  Patří  sem  ale  i
shánění  dárků  a  pečení.  A  sa-
mozřejmě  také  atmosféra  vánoč-
ních  koncertů  s  prohloubeným  si
uvědoměním  narození  děťátka  v
jeslích - Spasitele Ježíše Krista.

         Žena,  41 let

֎  Advent  pro  mně  znamená
připomenutí  si  narozenin  našeho
Spasitele,  Pána Ježíše Krista.  Je to
úžasný příběh o Boží lásce k nám,
ke  mně,  k  Tobě.  Tahle  zvěst  není
pro  mně  žádná  tradičně  sentimen-
tální  pohádka  ,  ale  příběh  o  velké
lásce k nám všem, o velikém dobro-
družství a o ukázce Boží svrchované
vůle, tehdy a také dnes.

         Muž, 52 let

֎  Období,  kdy  ve  sboru
vždycky  ze  stropu  visel  adventní
věnec a každou neděli se zapalovala
další  adventní  svíčka.  Vždycky mi
vadilo, že svíčky nebyly stejně vy-
soké,  a  říkal  jsem  si,  jestli  by  se
dalo najít takové pořadí, ve kterém
by  se  zapalovaly,  až  by  poslední
adventní  neděli  dohořely  do  stejné
výšky (nedalo). Doba, kdy se nacvi-
čovaly  vánoční  hry  a  pak  vánoční
bohoslužby  na  Štědrý  večer,  Boží
hod a na Štěpána.  A samozřejmě i
dárky,  kdy  jsme  chtěli  obdarovat
svoje blízké. Doba, kdy se peklo a
připravovalo všechno na svátky. 

Ale  především  období,  kdy  se
modlíme za to, aby Pán Ježíš znovu
přišel do našich životů. Tentokrát už
ne jako malé dítě, ale jako Pán. Aby
obnovil naši víru a dal nám znovu
prožít  tu  radost,  kterou  prožívali
pastýři  a  všichni,  kdo  poznali,  že
Bůh přišel do našeho světa, aby nám
ukázal, že mu na nás záleží.

           Muž, 57 let
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֎ Po té, co jsem uvěřila a při-
jala Pána Ježíše do svého života se
pro mě přístup  k adventu  a  Váno-
cům  hodně  změnil.  Advent  nyní
vnímám tak, že si uvědomuji a při-
pomínám význam narození Pána Je-
žíše Krista pro mě, pro mé blízké v
rodině,  přátele,  pro  nás  všechny.
Společně  s  manželem  se  rádi  zú-
častňujeme  adventních  bohoslužeb
apod. u nás ve sboru. Čas adventu
trávím  i  klasickými  přípravami  na
Vánoce  jako  je  pečení  cukroví,
zdobení  domácnosti  a  obstaráním
dárků  pro  nejbližší.  V čase  Vánoc
slavíme  narození  Pána  Ježíše,
setkáváme se  s  rodinou,  navštěvu-
jeme bohoslužby a prožíváme spo-
lečně sváteční čas.

           Žena, 53 let

                    

2. Za co jste vděční,
co vám způsobilo radost,
smutek v letošním roce?

֎  Jsem vděčný  za  všechna  ta
drobná i  větší  znamení,  ve kterých
mně  Bůh ukazuje,  jak  mně  a  mé
blízké, nás všechny, má rád. Letos
jsem opravdu mnohokrát mohl vidět
jeho  milost.  Mnohokrát  mi  něco
nevyšlo, jak jsem si to představoval
a já jsem se zlobil. Následně se si-

tuace vyvinula tak, že jsem viděl, že
bylo lepší, že se ta daná věc nestala
tak, jak jsem si předsevzal.

         Muž, 52 let

   ֎ Jsem moc vděčná a způsobilo
mi to velkou radost, že jsem mohla
zpívat  a  hrát  chvály  živému  Bohu
mezi lidmi.

          Žena,  41 let 

֎  Každý  den  jsem  vděčná  za
život s Ježíšem a raduji  se z toho.
Jsem vděčná, že to vše mohu sdílet
doma s manželem i s maminkou. Na
druhou  stranu  mi  je  líto,  že  velká
část mé rodiny život s Ježíšem ne-
sdílí. Modlíme se za ně a věříme, že
i  to  se  může  změnit.  Raduji  se  z
toho, že mi Pán Ježíš otevřel dveře
v  nové  práci,  že  vyslýchá  naše
modlitby, že vlastně jde před námi a
ukazuje  směr.  Děkuji  za  vyslyšené
modlitby  za  práci,  za  uzdravení,
děkuji, že i v této covidové době se
o  nás  stará,  že  na  nás  naloží  jen
tolik, co uneseme, že nás do situací
vybaví.  Jsem vděčná za  to,  že  i  v
období  smutku  je  s  námi,  nabízí
řešení a my vidíme naději.  Letošní
rok  byl  náročný,  po  30  letech  mě
propustili z práce, bratr vážně one-
mocněl. Nakonec se Pán Bůh osla-
vil, bratr se dostal na operaci i přes
to,  že byl pozitivní na covid a  On
stál při něm i lékařích. Zotavuje se a
věříme, že ho uzdraví úplně a nejen
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na těle, ale i na Duchu. A tak vní-
mám,  že  smutek  střídá  radost  a
opačně. V rodině se radujeme z na-
rození  několika  miminek,  hned  na
to jsme smutní, že nás potká nemoc,
že nás náš blízký náhle opustil... To
je život a chvála Bohu za to,  že v
tom všem nejsme sami.

           Žena, 53 let

֎ Jsem vděčný za to, za co asi
každý.  Že  jsme  tento  rok  mohli
prožít v pokoji a lásce, jsem vděčný
za rodinu, přátele, za to, co se po-
dařilo  udělat,  i  když  si  říkám,  že
toho mohlo být víc, ale okolnosti to
holt neumožnily. Jsem vděčný za to,
že  mohl  proběhnout  kurz  „Obje-
vování křesťanství“, za „Noc koste-
lů“ a dětský tábor. Za Boží ochranu
a pomoc, kterou jsem naprosto kon-
krétně prožil nedávno na konci září.

            Muž, 57 let

3. Jak jste prožili
a prožíváte dobu současné

epidemie?

֎ Jak jsem psala v předchozím,
nemoci  se  nám  nevyhýbají  a  ne-
vyhnuly.  Zprávy  o  testovaných  a
nemocných  i  zemřelých  bereme  s
respektem  a  rezervou,  věříme,  že
není  nic,  o  čem  by  náš  Hospodin

nevěděl  a  bez  jeho vědomí by ne-
bylo a to se vztahuje i na současnou
pandemii.  Je  to  čas,  abychom  si
uvědomili,  co  nám  tím  chce  Hos-
podin  říci,  co  si  máme  uvědomit.
Nemůžeme se setkávat, ale můžeme
si být blíže než jindy, zajímat se o
druhé,  pomoci  jim,  přiblížit  se  ve
vyčleněném čase blíže k Bohu, najít
k Němu cestu. S pandemií i bez ní
jde život dále, Bůh má svůj plán s
každým z nás, s celou planetou, ra-
duje se  z  každého obráceného hří-
šníka.  Modlíme  se  za  všechny  ne-
mocné,  za  všechny,  kteří  jdou  ži-
votem  bez  Ježíše,  za  to  abychom
tento čas nepromarnili.

           Žena 53 let

  ֎  Oslovilo  mě  proroctví
vztahující  se  k  současné  situaci  a
snažím se držet slova, které v něm
zaznělo:  Bůh  činí  velké  věci,  když
Jeho lidé spočívají v Něm. Není to
vždy lehké si tento postoj udržet, ale
snažím se, abych si tyto slova znovu
a znovu připomínala a  zůstávala  v
důvěře.

         Žena,  41 let

֎ Koronavirová pandemie s se-
bou pro mě přinesla velkou výhodu,
protože  bych  jinak  musel  velkou
část  podzimu strávit  na  služebních
cestách.  Místo  toho v  práci  využí-
váme videokonference,  tím se jed-
nak  vyhneme  přímému  kontaktu  a
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jednak  se  tím  ušetří  spousta  času,
který bych jinak musel strávit v autě
nebo  ve  vlaku.  Těch  negativních
věcí je ale určitě víc, mrzí mě, že se
nemůžeme potkávat ať už v rodině
nebo ve sboru tak jako dřív. Máme
doma školáka a  studenty a cítím s
nimi,  protože  studovat  a  nebýt  ve
škole je složité. 

             Muž 57 let

֎  Tato  doba  je  pro  mně
příležitost. Příležitost vyjít ze svých
stereotypů,  poznat  jiný  rytmus
denního  života,  ověřit  si,  jak  moc
"jedu na autopilota"  a  jak málo se
dívám  skutečně  na  Boží  vůli  na
každý den pro mně a moje blízké.
Jako u mého švagra , který byl vzat
přes původní plán na operaci o tolik
dříve,  že jeho výsledek -  pozitivní
na covid - přišel už v době, kdy byl
odoperovaný. Zrovna ve chvíli, kdy
šlo opravdu o čas  a  každé zdržení
by  mohlo  mít  fatální  důsledky.
Nakonec  několik  slov  písně  Pavla
Helana: Prosím buď se mnou - Ale
já jsem stále s Tebou.

            Muž 52 let

           Moje cesta k víře byla trnitá.
Mé  obrácení  bylo  dramatické.
Z nervózního  intelektuála  se  stal
usměvavý bráška s Biblí v ruce. Té-
měř ze dne na den. Přátelé, kteří mě
k víře  přivedli,  byli  lidé  neučení  a
prostí.  Byla  to  ta  nejlepší  léčebná
kúra  mojí  intelektuální  pýchy.
Zároveň  se  ze  mě  jako  mávnutím
kouzelného proutku stal fundamen-
talista.                                        
 Nějak jsem ztratil společnou
řeč s nevěřícími kamarády. Zjedno-
dušené  a  černobílé  vidění  světa,
které  jsem  jim  zvěstoval,  jim  šlo
čím dál víc na nervy a postupně se
mi  začali  vyhýbat.  Trochu  jsem si
začal dělat starosti s tím, jestli je to
všechno opravdu tak  jednoduché a
přehledné,  jak  tvrdím.  Na  každou
situaci vhodný biblický veršík. Po-
stupně  a  nepozorovaně  se  v mém
srdci  usídlil  strach.  Amputovat
mozek  jsem  si  nedokázal,  i  když
jsem se o to poctivě pokoušel.    

Ten  strach  se  ale  netýkal
víry,  lásky  a  naděje.  Netýkal  se
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evangelia.  Vůbec.  Týkal  se  stáří
zeměkoule,  přírodovědy,  autorství
Izajáše  a  tak  podobně.  Uvědomil
jsem  si,  že  mnohé  názory,  které
jsem bezděky přijal, jsou mi vlastně
podezřelé.  Zdálo  se,  že  zbytek
života strávím strachem. Strachem,
že  je  to  všechno  trochu  jinak.
Vnitřní nejistotu jsem ale svědomitě
přebíjel  sveřepou zbožností.  A měl
jsem docela často vztek na ty,  kdo
byli  na  rozdíl  ode  mě  „vlažní“.

A pak  to  přišlo.  Uvědomil
jsem si, že se ze mě stal nerudný a
protivný člověk. Ba co víc, že jsem
byl  k lidem  laskavější  a  velko-
rysejší,  když  jsem  byl  nevěřící.
Postupně  mi  došlo,  že  v urputné
snaze  udržet  si  černobílé  vidění
světa  čím  dál  častěji  zápasím  s
úzkostí  a hněvem. A to je problém
fundamentalismu.  Jeho  příznakem
je strach. Strach, že to není pravda.
Strach,  který vede k tvrdosti  srdce.
Naštěstí  mi  docela  brzo  došlo,  že
dokud  jsem  v tomhle  rozpoložení,
můžu  kolem  sebe  šířit  tak  leda
zakyslou  zbožnost,  ale  určitě  ne
víru, lásku a naději. Sám sobě jsem
nejvíc připomínal věčně naštvaného
farizeje.

Fundamentalismus je nemoc
víry.  Ale  naštěstí  nefunguje.  Proč?
Protože  náboženské  předpisy  a
věroučné definice nemohou naplnit
srdce  pokojem a  radostí.  To  může
jen  živý  vztah  s  Hospodinem.

Pak  jsem  začal  studovat
teologii.  Dozvěděl  jsem  se,  kolik
existuje  způsobů,  jak  přesvědčivě
zpochybnit  úplně  všechno.  Kolik
existuje  intelektuálních  výmluv,
když  nechci  následovat  Krista.
Zdálo  se,  že  stačí  přečíst  dvě  tři
brožury od Bultmanna a z Bible mi
zbude jen to, co se mi líbí. Ostatní
můžu  klidně  zahodit  jako  dávno
překonané  harampádí.  Můžu  si
vymodelovat  Pána  Boha  k obrazu
svému. Můžu si obsah víry upravit
„na míru“, abych se nemusel měnit,
abych  nemusel  nést  kříž,  abych
nemusel milovat bližního jako sebe
samého.

A tak  se  ze  mě  stal  odu-
ševnělý liberál. Poškleboval jsem se
prostoduché  víře  svých  bývalých
spolubrášků.  A  pak  mě  to  zase
doběhlo. Uvědomil jsem si, že se ze
mě  stává  pyšný  snob,  přesně  ten
typ,  který  jsem  jako  nevěřící
nemohl  vystát.  Se  spolužáky  na
fakultě jsme se do omrzení vysmí-
vali  dobrosrdečným  charimatikům.
Skoro jako kdyby ti hloupí bráškové
existovali  jen  proto,  abychom  si
z nich mohli utahovat.
   Myslím  si,  že  jestli  je  ty-
pickou  neřestí  fundamentalismu
strach,  typickým  projevem  libe-
ralismu  je  pýcha.  Liberálové  jsou
docela často mělké duše. Potom, co
jsme  na  studiích  po  tisící  slavně
zvítězili  nad  stupiditou  funda-
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mentalistů,  vždycky  se  rozhostilo
ticho.  Neměli  jsme  co  nabídnout.
Jen hořký humor.                      

Naštěstí  jsem  měl  kolem
sebe  několik  moudrých  věřících
přátel,  kteří  se  mnou  neztratili  tr-
pělivost.  Vydrželi  moji  fundamen-
talistickou  úzkost  a  později  moji
liberální  pýchu.  A obojí  bylo  ne-
snesitelné,  to  už  dneska  vím.  Ale
nevzdali to se mnou. Jejich víra byla
založena  hlouběji,  než  je  rozcestí
mezi  fundamentalismem  a  libera-
lismem.

Myslím  si,  že  sklony
k fundamentalismu  a  k liberalismu
můžeme  docela  dobře  chápat  jako
dva  různé  temperamenty,  které  se
vlastně mohou vzájemně vyvažovat.
Fundament znamená základ, libertas
znamená  svoboda.  Někteří  věřící
budou zdůrazňovat  především pev-
né základy, proč ne, když to budou
dělat  s láskou a s pokorou. Jiní bu-
dou  zdůrazňovat  evangelijní  svo-
bodu. Proč ne, když to nebude zá-
minka k sobecké svévoli  a  k  měl-
kosti ve víře.
    Ať už jsou fundamentalismus a
liberalismus projevy odlišných tem-
peramentů nebo jednotlivá stádia na
cestě  k duchovní  zralosti  (jako  to
bylo u mě), naše nejdůležitější roz-
hodování  nespočívá  v  abstraktní
volbě  mezi  těmito  dvěma  mož-
nostmi. Spočívá v každodenním ra-
dikálním  následování  Krista.  V

konkrétním  a  praktickém  uskuteč-
ňování Ježíšova bytí pro druhé.

Pavel Hošek
vedoucí katedry religionistiky

na  ETF KU Praha
vyučující na ETS Praha

člen a kazatel CB Praha - Vinohrady 

převzato z portálu NOTABENE, 29.9.2020

Tento rok jsme rozšířili  náš  tým o
nové  sestry  a  bratry  nadšené  do
tohoto  projektu.  Od  začátku  roku
jsme měli několik schůzek plánovali
jsme  „Tvoření  pro  Daruj  radost“,
všechno bylo nachystané, ale vše se
z  důvodu  epidemie  změnilo.  

Ano,  díky  Pánu  Bohu  bylo
všechno  připravené,  a  tak  se  nám
během  6  dnů  podařilo  zrealizovat
malou  „Daruj  radost  2020“,  ale  to
byl prostě cvrkot.

Koho  jsem  oslovila,  ten  se
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ochotně  zapojil.  Šili  se  voňaví
motýlci  a  andělky,  dostali  jsme  z
Anglie  čaje  a  sušenky.  Tvořily  se
záložky  s  biblickými  verši,  malo-
valy  se  obrazy  na  plátno  s  bib-
lickými verši, háčkovaly se záložky
do knihy, lepily se obálky, tiskly se
samolepky s novým logem, tvořily
se  věnečky  na  dveře;
vřes  v  květináči  potěšil  asi  nejvíc.
Ve škole děti  připravovaly záložky
do  květináčů.  Každý  z  obdaro-
vaných  dostal  osobní  dopis  psaný
bratrem farářem.  

Nachystali jsme na expedici
23 balíčků, které bratr farář roznesl,
24  speciálních  balíčků  bylo  expe-
dováno  poštou.         

Je  nám  všem  jasné,  že  ni-
komu  tímto  malým  dárkem  ne-
můžeme změnit situaci, ve které je,
ale  našim  cílem  je  předat  kousek
lásky z Nebe a říct, že na své pro-
blémy  nikdo  není  sám.           

Velkou inspirací byl pro mne
citát  z  webové  stránky  „Vždy  s
Bohem“:  Malé činy,  které člověk
uskuteční,  jsou  lepší,  než velké,
které plánuje.

Tímto chci všem poděkovat . Vážím
si toho, že díky vám a hlavně Pánu

Bohu můžeme dělat radost.
Katka Mrlinová

 * *

Máme  před  sebou  další  část  naší
sborové  kroniky.  Tentokrát  to  jsou
léta  1837 a  1838.  Pisatel  kroniky,
farář  Tomáš  Kalenda,  píše  o  pří-
pravě stavby fary a školy, popisuje
těžká  období  v  době sucha,  dešťů,
neúrody,  různých  škůdců  apod.  a
také  solidaritu  s  postiženými.  Na-
konec  pak  po  všech  těžkostech  a
katastrofách připíše -

 zde však díka Bohu nic.

ROK 1837
Neobyčejná zima a nepohodlné

jaro
   Hned při počátku listopadu v roce
1836 napršelo mnoho sněhu, kterýž
sice  zešel,  ale  brzy  nový  na  jeho
místo  nastoupil.  Každý  měsíc  přes
celou  zimu  při  novměsíci  zima
přitvrdila  a  potom  zase  povolilo.
Sněhu  v  horách  bývalo  i  na  dvě
rakouské  sáhy  zvýše.  Fujavice,
metele  neobyčejné  bývaly  a  sněhu
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tolik, že ani staří lidé ho tolik nikdy
nepamatovali.  Při  počátku  měsíce
března  bylo  líbezné  počasí,  ale
potom velmi mnoho sněhu napadlo.
Na Velikonoc, kteráž na 26. března
připadla, bylo tak mnoho sněhu, že
ani ti nejbližší sousedové do kostela
přijíti nemohli. Právě z té příčiny na
zelený  čtvrtek  ani  služby  Boží  se
nedržely. Vesno bylo příliš deštivé,
tak že do Svatodušních svátků ještě
ani všecko obilí  zaseté  nebylo,  ze-
máků  se  do  Svatodušních  svátků
téměř  nic  nezasadilo.  Ten  jináče
nejlíbeznější měsíc Máj byl až přes
polovici déštivý a náramně chladný.

Úrody a počasí v tomž roce
   Ten rok byl velmi neúrodný. Dne
29. měsíce srpna přišel krutý mráz,
který v dolinách pohánky a nadev-
šecko zemáky pohubila. 4. září na to
následovalo veliké hřímání. Studené
bylo to leto vyjmaně 14 dnů z měsí-
ce  srpna.  Housenky  téměř  všecko
zelí  sežraly,  takové  množství  jich
bylo.  Sněh  začal  až  v  měsíci  pro-
sinci  pršeti,  kterýž měsíc  ku konci
velmi  studený  a  mrazovitý  byl.
Listopad byl velmi nadmíru deštivý.

ROK 1838

Veliká povodeň v měsíci březnu
   Dne 14 a 15ho března pro množ-
ství  ledu  nashromážděného  Dunaj
se vylil, nade všecko v Uhřích totiž
v  Ostřihomě,  v  Pešti  a  v  Budině

náramnou  škodu  způsobil,  takže
50.000 lidí se nalezlo, kteříž neměli
kdeby hlavu sklonili, když od vody
rozmoklé  domy  zbořené  jsou.  Též
mnoho lidí se potopilo, mezi jinými
jednu utopenou mateř nalezli, kteráž
své dítě v jedné, ližicy  pak v druhé
ruce držela,  bez pochyby si  v tom
času když dítě krmila,  od povodně
zachvácena jest. Zbírka dělala se ne
jen po všechněch krajinách císařství
rakouského,  ale  též  po  jiných  ze-
mích,  a  k  slevení těch  všech  po-
litování  hodných  shromáždilo  se
hodně.

Pozdní mráz v jáře
   Opět v měsíci máji jako roku 1836
veliké  mráze  byly,  takže  přisada
zelová a hora buková ozybla, kteráž
se opět po Jáně rozvinovati počala.
Housenky  na  stromích  náramnou
škodu udělaly.

Založení nové zahrady při fáře
   V tomž roce založil tehdejší ka-
zatel  na  své  vlastní  útraty  novou
zahradu na tom místě, kdež před tím
starý kostel stál. Na půl sáhy se do
země kopalo a  kamení,  kteréž tam
pod dlážku v kostele nevezeno bylo,
s mnohou prací se vyzbíralo.

Vizytácy v tomž roce
   Dně  13ho července  držána  jest
cirkevní  vizytaci  skrze  Důstojného
pána Superintendenta, Vys. Consis-
torium  o  všech  moravských  círk-
věch svou spokojenost a své v nich
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zalíbení pro dobrý pořádek horlivost
a nábožnost prohlásiti ráčilo.

Collecti  ku stavení fáry a školy
   Nejvyšší c. k. Dvorský kancelář
vysokým dekretem od 7ho září 1838
pod  číslem  22470/3501  sbírky  na
stavení  fáry  a  školy  po  všech  cír-
kvích v c. k. Dědičných zeměch mi-
lostivě rozepsati ráčil.

Úrody a počasí v tomž roce
   Ten  rok  byl  suchý  a  chladný,
podzym  však  dlouhý  a  krásný.
Housenek  bylo  veliké  množství  a
létajícími  motýli  celé  povětří  na-
plněno  jest.  Úrody  byly   jen  pro-
střední,  ovoce  nic  a  potravy  pro
dobytek  málo.  V Hané  a  v  jiných
sousedních  obcech  byl  pád,  v  ně-
kterých vesnicech všechen dobytek
vypadál, zde však díka Bohu nic.

Další část z kroniky našeho sboru
se opět pokusil přečíst 

Milan Michalík

     

O  neslavné  bitvě,  která
změnila  křesťanské  rozložení  ve
prospěch  katolické  církve,  bylo
napsáno  stohy  papírů  a  popsáno
mnoho učebnic. V dnešní době se o
ní  mluví  ještě  více  ze všech stran,
neb její  výročí je kulaté  – 400 let.
Chtěl  bych připomenout  dvě osob-
nosti českých stavů. 

Tím  prvním  je  Jindřich
Matyáš  Thurn.  Ač  téměř  neuměl
česky, narodil se v Insbruku, stal se
jedním z vůdčích osobností stavov-
ského  povstání  proti  Habsburkům,
iniciátorem  pražské  defenestrace  v
roce 1618. V bitvě zastával jedno z
klíčových  velitelských  míst,  ale
údajně  nebyl  moc  velký  stratég.
Spolu s ním se bitvy účastnil i jeho
syn. Jindřich Thurn svým založením
byl horlivý protestant - evangelík a
velmi  se  zasloužil  o  vydání  cí-
sařského majestátu v říjnu 1609. Po
dvou hodinách boje bylo stavovské
vojsko poraženo a ve stejnou dobu
obědvá  Fridrich  Falcký  se  svou
rodinou  na  Pražském  hradě.  Posel
mu vyřizuje, aby dojel na bojiště a
povzbudil svou přítomností  stavov-
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ské vojsko, Fridrich má za to, že čas
k tomu bude až po obědě, ale to už
je po všem. Jindřich Matyáš Thurn
se uchýlil do exilu a tím si zachránil
život. V exilu zbytek života zasvětil
boji proti Habsburkům a naposledy
v  Čechách  se  objevil  počátkem
třicátých  let,  kdy  za  jeho  účasti  v
listopadu  1631  byly  sňaty  ze
Staroměstské  mostecké  věže  hlavy
popravených pánů. Jako vůdčí oso-
ba exilu se snažil ještě o spojenectví
s  Albrechtem  z  Valdštejna  proti
Habsburkům a tím tak ještě zvrátit
poměr sil ve střední Evropě. Nestalo
se  tak,  roku  1634  byl  Albrecht  z
Valdštejna  zavražděn.  Thurn  se  na
poslední  léta  života  usídli  v  Es-
tonsku, kde 28. ledna 1640 zemřel;
bylo mu 73 let.

Tím druhým mužem neméně
významným byl Václav Budovec z
Budova. Svůj plodný život, za který
se rozhodně nemohl nestydět, doko-
nal  na  popravišti  Staroměstského
náměstí ve svých 70 letech. Byl člo-
věkem moudrým, velkého rozhledu,
šlechtic  v  pravém  slova  smyslu,
spisovatel  –  navrhl  text  Rudolfova
majestátu  a  ze  svého  čtyřletého
pobytu  v  Cařihradě  jako  hofmistr
vyslance  Rudolfa  II.  napsal  po-
lemiku o islámu. Nerozhodl se pro
exil;  jako aktivní a vůdčí osobnost
Jednoty  bratrské  mu  nedovolovalo
svědomí,  aby  opustil  svou  vlast  a
svůj  spravedlivý  boj  protestanské

víry.  Nakonec  uvedu  jeho  citát,
kterým okomentoval  tehdejší  vlád-
noucí  garnituru:  „Trápí  mě  něco
jiného po trápení s pány direktory.
Nebojují za víru našich otců ani za
pravdu lidskou,  ale  za moc a zís-
kání  nových  statků.  Lehkomyslně
dopustili,  aby  polovina  země  byla
zpustošena  a  podobala  se  poušti
Palestinské,  aby  ji  zaplavili  cizí
žoldáci,  kterým  jde  jen  o  lup.“
Tolik Václav Budovec z Budova.

         Lubomír Bureš

Ludvík  Vaculík  byl  český  prozaik,
fejetonista,  publicista,  disident,  autor
manifestu Dva tisíce slov a zakladatel
samizdatové  edice  Petlice.  Byl  mo-
ravský patriot, ve své tvorbě občas po-
užíval rodné valašské nářečí. Pocházel
z  Brumova  -  Bylnice.  V  Magazínu
MfDnes  24/2015  vyšel  rozhovor  s
Marií, manželkou Ludvíka Vaculíka po
jeho  smrti  v  roce  2015.  Následující
úryvek  popisuje  okolnosti  jeho  od-
chodu  a  můžeme  to  vidět  jako
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příspěvek  ke  třetí  části  ústředního
tématu tohoto čísla našeho časopisu -
„a třetí při smrti.“

  

Svatební fotografie manželů 
Marie a Ludvíka Vaculíkových, 1949

*
 Jestli dobře počítám, strávila jste s
Ludvíkem  Vaculíkem  66  let.  Jak
budete žít teď? Bez něj…
    To kdybych věděla! Ještě jsem
neuvěřila,  že  už  nepřijde.  Myslím,
že k té skutečnosti teprv dospěju a
protrpím.  Zatím  mám pořád  pocit,
že tady někde je a já každou chvíli
uslyším klapot  jeho psacího stroje.
Víte,  Vaculík  měl  ke  konci  veliké
výčitky  vůči  mně,  kvůli  těm  ne-
věrám. Náš Jan se ho dokonce ze-
ptal,  jestli  mu nemá zavolat  kněze
kvůli poslednímu pomazání. On byl
celoživotní  katolík,  i  když to nijak
moc nezveřejňoval. Ale to ho ještě
odbyl vtipem – prý se pomaže sám.
Jeho  stav  se  horšil,  nakonec  celé
noci blouznil.

   Byla  jste  s  ním  v  té  poslední
chvíli?
   Byla. Tu sobotu, co umřel, přijela
vnučka Mařenka z Prahy. Ještě spo-

lu zpívali,  i  když  tatovi  už nebylo
rozumět. Ale věděli jsme, že slyší a
vnímá.  Bylo  vidět,  že  se  něčím
strašně trápí, a pak se vám stala ta-
ková zvláštní věc.
   Ano?
   V poledne  nám znenadání  volá
bývalý  spolužák  ze  Zlína.  Řádový
bratr,  který  se  po  válce  dal  k  do-
minikánům a  chodil  k  nám na  ta-
kové duchovní rozpravy. Už je mu
přes devadesát.  Řekl synovi, že by
ještě potřeboval mluvit s Ludvíkem,
sedl na vlak a raz dva byl u nás. Jan
ho  vyzvedl  na  smíchovském  ná-
draží.  Doma se  Jarda  s  Vaculíkem
modlil.  Prosil  Ježíše  Krista,  ať  se
nad ním smiluje. Že sice něco dělal
špatně,  ale  zas  udělal  spoustu
dobrých věcí, tak ať mu odpustí. Já
seděla  vedle  a  viděla  jsem,  jak  se
tatovi  úplně  proměnil  obličej.  Na-
jednou se v něm objevila obrovská
úleva.  V  jednu  chvíli  Jarda  vstal,
obrátil se na mě a řekl – Maruško,
Ludvík odchází. A Vaculík skutečně
vydechl  naposled.  Já  úplně  zírala,
jak to ten Jarda věděl. A jak ho uměl
dovést až do konce.
   To vás muselo posílit – vědomí,
že  manžel  odešel  smířený  a  v
pokoji.

   Máte pravdu. Víte, já už taky brzo
umřu. Jenže jsem Vaculíkovi slíbila,
že  to  tady  po  nás  ještě  všechno
uspořádám a uklidím.

Vybral Milan Michalík
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   Možná mělo být v nadpisu tohoto
textu  uvedeno,  být  členem  sboru
Českobratrské  církve  evangelické
(ČCE).  Bylo  by  to  přesnější,  ale
přece jenom trochu dlouhé. Zamys-
leme se spolu nad tím, co to vlastně
znamená  být  evangelíkem  a  co  z
toho vyplývá.
   Na první  místo  bezesporu  patří
živá víra v Ježíše Krista a jeho ná-
sledování. Kromě ní je nutné splnit
další dvě podmínky. Členem církve
se stává ten, kdo je přijat a evidován
jako  člen  některého  farního  sboru.
Musí být také řádně pokřtěn ať už u
nás  nebo  v  jiné  křesťanské  církvi.
Zkusme  to  celé  shrnout  do  jedné
krátké  věty.  Evangelíkem je  věřící
křesťan,  který  byl  pokřtěn  a  přijat
do některého ze sborů naší  církve.
Nyní položím vám a také sám sobě
osobní  otázku.  „Jsi  evangelíkem?“
Věřím tomu,  že  většina  z  nás  od-
pověděla:  „Ano,  jsem.“  Výborně,
další  pokračování  tohoto  textu  je
určeno výhradně evangelíkům.
   Od 1.1.2013 vstoupil  v platnost
zákon  o  majetkovém  vyrovnání  s
církvemi  a  náboženskými  společ-
nostmi. Nejde jen o mezi českou ve-
řejností velice nepopulární „církevní
restituce“. Jde o proces postupného

snižování  příspěvku  státu  na  fi-
nancování  chodu  církví  (platů
duchovních),  který  skončí  v  roce
2029.  Stát  tedy  od  roku  2030  ne-
bude církvím přispívat o nic víc, než
ostatním spolkům.
   Proto  dochází  k  postupnému
navyšování  příspěvku  do  perso-
nálního  fondu  a  také  odvodů  (re-
partic)  ze  sborů,  které  budou  po-
stupně  dorovnávat  výpadek  příjmu
od  státu.  Buďme  konkrétní  a  po-
dívejme se na částky, které náš sbor
odvedl v loňském roce 2019.

Druh odvodu Částka v Kč

Personální fond 173 246,-

Seniorátní
repartice

  18 418,-

Celocírkevní
repartice

  70 752,-

Celkem 262 416,-

Výše  repartic  je  počítána  v  závis-
losti  na  počtu  členů  sboru.  Jde  o
podíl  sboru  na  úhradu  výdajů  se-
niorátu a celé církve. Příspěvek do
personálního  fondu  pak  závisí  na
každém obsazeném kazatelském mí-
stě  a  bude postupně zvyšován tak,
aby v roce 2030 dokázal pokrýt cel-
kové náklady na toto místo.
   To ale zdaleka není všechno. Náš
sbor  k  těmto  odvodům  potřebuje
spoustu peněz na běžný provoz. Ty
zahrnují  například  náklady  na  vy-
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tápění  fary,  elektrickou  energii,
opravy sborových budov, telefon na
faře atd. Sečteme-li loňské provozní
náklady  s  uvedenými  odvody,  do-
jdeme  k  částce  1  212  487,-  Kč.
Pokud  tuto  celkovou  sumu  podě-
líme  loňským  počtem  členů  966,
vyjde  nám  částka  1  255,-  Kč  na
každého člena sboru včetně dětí.
   Není  proto  nic  divného,  že
usnesení  35.  synodu  ČCE  z  října
tohoto  roku  obsahuje  následující
úpravu jednacího řádu: „Staršovstvo
zapíše  do  seznamu  členů  s  hla-
sovacím  právem  všechny  členy
sboru  starší  18  let,  kteří  se  činně
podílejí na životě sboru, především
též  účastí  na  jeho  bohoslužebných
shromážděních  nebo  jiných  aktivi-
tách, a zároveň jsou plátci saláru.“
   Dodejme ještě informaci o tom, co
je to salár,  tentokrát z řádu hospo-
daření  naší  církve.  „Salár  je  pra-
videlný roční dar, který církev oče-
kává  od  každého  svého  člena  s
vlastním příjmem v doporučené výši
5 % jeho celkových ročních čistých
příjmů.“
   Kdo je  tedy evangelíkem podle
řádů  naší  církve?  Věřící  křesťan,
který  byl  pokřtěn,  přijat  do  ně-
kterého ze sborů naší církve, kte-
rý se podílí na životě sboru podle
svých  možností  a  který  přispívá
na  provoz  církve  5%  ze  svého
ročního čistého příjmu ať už jde o
mzdu,  příjem  z  podnikání  nebo

důchod. Vzorec funguje i v případě
těch, kteří žádný příjem nemají. 5%
z nuly je přece nula.
   Je to nějaká novota? Není.  Od-
stavec věnovaný saláru najdete v řá-
dech  naší  církve  už  velmi  dlouho.
Jenom se o penězích zatím moc ne-
mluvilo.  Nebylo  to  nutné.  Done-
dávna  nešlo  o  existenci  Česko-
bratrské evangelické církve v té po-
době, jak ji známe. Na závěr bych
chtěl  už  jenom  položit  otázku:
„Chceme být evangelíky?“

            Lubomír Čevela

   

V  létě  tohoto  roku  odešel  do
odpočinutí  božího  lidu  bratr  Josef
Uhřík.  Bylo  mu  84  let.  V  této
souvislosti  bych chtěl  připomenout
několik veršů z 90. žalmu a to verše
1., 10. a 17., kde čteme: 1. Panovní-
ku,  u  tebe  jsme  měli  domov  v
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každém pokolení! - 10. Počet našich
let  je  sedmdesát  roků,  jsme-li  při
síle,  pak  osmdesát,  a  mohou  se
pyšnit  leda  trápením a  ničemnost-
mi; kvapem uplynou a v letu odchá-
zíme.  -  17. Vlídnost  Panovníka,
Boha našeho,  buď s námi.  Upevni
nám dílo našich rukou, dílo našich
rukou  učiň  pevným!  Možná  jsou
tyto  verše  trochu  vytrženy  ze
souvislosti celého žalmu; tento žalm
vyjadřuje  lidskou  porušenost  a
hříšnost, ale nad to nade vše volání
o  Boží  pomoc  a  důvěru  v  milost
našeho  Pána.  Odvažuji  se  říci,  že
toto vše bylo v životě bratra Josefa
přítomné. Ač pocházel z rodu, který
byl  v  minulosti  pevně  zakotven  v
evangelické  víře,  nijak  se  tím
nevychloubal. To podstatné pro jeho
život  bylo  vědomé  rozhodnutí  pro
Ježíše  Krista  učiněné  již  v  mládí,
které pak mělo důsledky v osobním
životě a v životě církve, konkrétně
našeho sboru.

     Obecně byl známý pod názvem
„kostelník“, a to nejen ve sboru, ale
i vůbec v naší vesnici. Leč to nebylo
to nejpodstatnější ve službě a práci
našeho sborového společenství.  Už
od mladých let učil v nedělní škole,
zpíval v pěveckém sboru a někdy jej
také vedl a dlouhá léta byl členem
staršovstva.  
   Jeho  život  byl  neodmyslitelně
spojen s jeho ženou Martou, se kte-
rou  mají  sedm  dětí,  vnuky  a  pra-

vnuky nepočítaje. Byla mu pomocí
a oporou v jejich společném životě.
   Leč  jak  léta  přibývala,  sil  ubý-
valo a dostavovaly se nemoci.  Ne-
bylo  už  možné  vykonávat  kostel-
nickou službu, ani službu staršího a
v  letošním  roce  tuto  práci  musel
ukončit.
   Odešel věrný služebník na Božím
díle  v našem sboru,  který,  ač  jako
každý  nedokonalý,  snažil  se  věrně
konat službu, kterou na sebe vzal.
   Co říct závěrem? Buďme vděční.
A ublížil-li vám bratr Josef nějakým
způsobem, odpusťte. Pán Ježíš pře-
ce  učil  své  učedníky  modlit  se:
„...odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme svým viníkům...“

Jana Flachsová, Milan Michalík  

Dopis od našeho
adoptivního chlapce

Dheeraje Raie

 
 

   Drazí přátelé z ČCE Hošťálkové,
chvalte Pána. 
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   Doufám, že tento můj dopis vás
zastihne  v  plném  zdraví.  Mám  se
dobře a věřím, že vy též. 
      V tomto čase je Indie zasažená
nemocí způsobenou nově vzniklým
koronavirem.  Nejlepší  způsob,  jak
chránit  sebe a druhé,  je pravidelné
mytí rukou a nedotýkání se obličeje.
     V  tomto  roce  kvůli  silným
dešťům zemřelo mnoho lidí, protože
ztratili domovy a neměli co jíst.
   Děkuji  organizaci  Mezinárodní
pomoci  v  Dehradunu,  která  nám
dala jídlo. 
   Je  mi  líto,  že  jsem  neudělal
zkoušky v desátém ročníku. Slibuji,
že  se  budu  velmi  snažit,  abych  je
příště  zvládl  s  co  nejlepšími  vý-
sledky. 

Děkuji Bohu, že mi dal jako
sponzory  vás.  Prosím,  abyste  mě i
nadále  sponzorovali.  Slibuji,  že  se
budu snažit.

   Váš milující syn
Dheeraj Rai

     Čtvrtým dílem autobiografické
tetralogie  Radim  Passer  uzavírá
zpověď  o  svých  životních  bojích.
Autor,  úspěšný  podnikatel  a  deve-
loper,  milovník  fotbalu,  rychlých
aut a především křesťan, který svůj
život  i  majetek  odevzdal  Ježíši
Kristu, v něm zachycuje události z
let 2009 až 2013. Toto období bylo
pro něj jedno z nejdůležitějších. Stá-
la před ním klíčová rozhodnutí, kte-
rá  zásadně změnila  firemní směřo-
vání i jeho osobní život. Výsledkem
byla restrukturalizace firmy Passer-
invest  Group  včetně  působení  v
ostravském  regionu,  ale  také  vy-
rovnání se s definitivní ztrátou roz-
vedeného manželství a hledání ženy,
jež  by  jemu  i  jeho  synovi  byla
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Řešení kvízu ze strany 16-17:
1b - Lk 1,26-27;  2c - Mt 1,18; 
3a -  Mt 2,16;   4b - Mt 2,2.9b; 
5a - Lk 2,9-12;    6b - Mt 2,11;

 7a ;    8a - Mt 1,6-16; 
 9b - Lk 2,14 



oporou a s níž by znovu získal ro-
dinné zázemí. Pozorný čtenář v kni-
ze  dostane  odpovědi  na  mnoho
otázek, které mu při čtení všech čtyř
dílů  vytanuly  na  mysli:  Je  možné
čistě  podnikat  i  v  prostředí  všudy-
přítomné  korupce?  Jak  je  to  s
provázaností byznysu a politiky? Je
možné  odpustit  lidem,  kteří  se  na
vás  dopouštějí  protizákonného jed-
nání a usilují o váš život? A kde vzít
sílu  k  odpuštění  těm,  kdo  vás
připravili  o  vaše  osobní  štěstí?
Kniha  Radima  Passera  je  nejen
zajímavým vhledem do života těch
úspěšných  a  bohatých,  ale  přede-
vším  výpovědí  o  každodenním
hledání  Boží  vůle a touze po tom,
aby  co  nejvíce  lidí  otevřelo  svá
srdce Boží lásce a milosrdenství. 

     Výše  uvedený  oddíl  jsem
převzala ze zadní strany obálky kni-
hy a myslím, že je v něm vyjádřena
charakteristika obsahu knihy. Sama
jsem četla první dva díly, je možné
je objevit také ve sborové knihovně,
a  proto  jsem  po  této  knize  sáhla,
když  jsem  ji  objevila  v  jednom
knihkupectví.  Velmi  mne  oslovuje
otevřenost  výpovědí  autora  o  jeho
životě osobním i profesním a důraz
na to, že tím nejdůležitějším pro je-
ho život se stalo setkání s Ježíšem
Kristem. Celá kniha je doplněna ba-
revnými  fotografiemi,  které  při-
bližují všechny situace, o kterých se
v knize píše.

      Také to bylo pro mne docela
osobní  připomenutí,  protože  na
podzim roku  2011,  což  je  období,
kterého  se  kniha  rovněž  dotýká,
jsem  se  studenty  maturitního  roč-
níku stavební průmyslovky v rámci
exkurze  do  Prahy  navštívila  Spo-
lečenské  centrum Bethany,  ve  kte-
rém je umístěna modlitebna CASD
a mateřská  školka  Elijáš.  Byl  nám
rovněž  umožněn  přístup  na  vy-
hlídkovou  terasu  právě  dokončené
stavby  Filadelfie.  Tato  stavba  má
zajímavý  půdorys  -  tvar  kříže  ve-
psaného do elipsy. Viz níže.

Radim Passer, 3a½roku IV, 
Nakladatelství Maranatha 2019

Eva Michalíková
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SBOROVÝ ČASOPIS 
V ROCE 2021

Končíme  letošní  ročník  našeho
sborového  časopisu  a  je  čas  nejen
na bilancování, ale hlavně na pohled
vpřed, do příštího roku a na to, co
bychom chtěli probírat a o čem psát.
Pro příští rok bude naším ústředním
tématem  text  ze  Skutků  druhé
kapitoly verš 42, kde čteme v kra-
lickém překladu: „Zůstávali v učení
apoštolském,  a  v  společnosti,  a  v
lámání  chleba,  a  na  modlitbách.“
Jednotlivá čísla,  která  by měla být
opět čtyři, budou na jednotlivé části
uvedeného verše. První číslo – před
Velikonocemi  –  bude  na  téma
„zůstávali  v  učení  apoštolském“ a
budeme  uvažovat  nad  důležitostí
Bible  pro život  sboru a  každého z
nás.  V druhém čísle  –  před prázd-
ninami – budeme uvažovat  o  tom,
co  znamená  „zůstávali  v  společ-
nosti“ tedy  v  církvi,  potažmo  ve
(našem) sboru. Třetí číslo po prázd-
ninách  chceme  věnovat  podstatě  a
významu Stolu Večeře Páně ve smy-
slu  „zůstávali  v  lámání  chleba“ a
čtvrté číslo - adventní a vánoční - se
soustředí  na  „zůstávali  na  modlit-
bách“,  tedy  co  pro  nás  znamená
modlitba  a  to  osobní  a  společná.
Prosíme vás o vaše příspěvky, úva-
hy, svědectví apod.  a dopředu za ně
děkujeme.

Milan  Michalík

pondělí 
֎ náboženství I. skupiny

(1. - 3. třída)
 v 12,45 hodin ve škole

úterý
֎ biblická hodina

  v 19 hodin na faře
středa

֎ náboženství II. skupiny
(od 4. třídy)

  v 15,15 hodin na faře
֎ biblická hodina
  v 16 hodin v DPS

֎ cvičení sborového zpěvu
  v 19 hodin na faře

čtvrtek
֎ konfirmační cvičení

ve 14 hodin na faře
֎ dětský pěvecký sbor Notička

  v 17 hodin na faře
pátek

֎ dorost
  v 16 hodin na faře

֎ mládež 
v 19 hodin - on line

 neděle 
֎ modlitební setkání
 v 9 hodin -  on line

֎ nedělní škola
 v 10 hodin na faře

֎ nedělní bohoslužby – on line na místním 

tv-infokanálu a webových stránkách sboru
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    ֎ – POZOR - ֎

PO DOBU OMEZENÍ
SE ŽÁDNÉ Z TĚCHTO 

SHROMÁŽDĚNÍ 
NEMŮŽE KONAT
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ SBOROVÝ PROGRAM

ADVENTNÍ VEČERY – 29. listopadu – 15. prosince
VÁNOČNÍ SLAVNOST NEDĚLNÍ ŠKOLY – neděle 20. prosince

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY – 24. - 26. prosince

SHROMÁŽDĚNÍ NA UKONČENÍ ROKU 2020 - 31. prosince

   VŠECHNA  SHROMÁŽDĚNÍ A PROGRAMY  SE BUDOU KONAT  
   V  ZÁVISLOSTI  NA  UVOLNĚNÍ  EPIDEMICKÉ  SITUACE

HOSPODÁŘSKÉ  A  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI
Salár a jiné peněžité dary můžete platit osobně v hotovosti po konci bohoslužeb 
sestře pokladní Kamile Čevelové, ale v současné době nejlépe 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 telefon: 739 244 679; e-mail: hostalkova(zavináč)evangnet.cz 

kurátorka Jana Flachsová telefon: 739 091 325 
e-mail: janaflachsova(zavináč)email.cz

Vydává Farní sbor ČCE Hošťálková. Za obsah článku odpovídá autor.


