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ÚVODEM
Jsme u třetí části našeho letošního ústředního tématu našeho
časopisu z 2. kapitoly skutků apoštolů. Tato třetí část je "zůstávali...
v lámání chleba" podle kralických
či "lámali chléb" podle ČEP. Z
tohoto krátkého vyjádření můžeme
zaslechnout několik důležitých důrazů. Chtěl bych zmínit tři. Tím
prvním je to, co nám znázorňuje
fotografie na úvodní straně tohoto
časopisu, a to je společenství Večeře
Páně. To druhé je setkávání u společného jídla. Tím třetím je "lámání
chleba" potřebným. Tedy:
1. společně při Večeři Páně,
2. společně při jídle, u stolu,
3. společně s těmi, kteří potřebují
pomoc.
Tím prvním je být spolu
kolem stolu, připomínat si a prožívat přítomnost našeho ukřižovaného
Pána Ježíše Krista při rozdílení
chleba a kalicha. Je to víc než jen
nějaké vzpomínky; věříme a smíme
vyznávat, že v podobě chleba a vína
se smíme setkávat s naším Pánem,
mít s ním společenství. Připomínat si
a přijímat to, co také čteme na úvodní straně tohoto čísla "Já jsem chléb
života." Takovéto setkávání nemusí
být jen při slavnostním shromáždění
v kostele, třeba jen jednou za rok,
ale můžeme se takto setkávat častěji
i při jiných příležitostech.

Tím druhým setkáváním
může a má být vždy, když jsme
spolu při společném jídle. Možná to
někdy zanedbáváme či zlehčujeme,
ale je dobré spolu stolovat, spolu
být, třeba si povídat. Mám obavu, že
spolu jíst, někdy ke své škodě
zanedbáváme. Jsme třeba ve spěchu, a tak honem něco pojíst a zase
rychle dál, protože spěcháme. První
věřící v Jeruzalémě spolu "lámali
chléb", spolu jedli. Nejen tedy jen se
svou rodinou, ale i s dalšími křesťany ve sboru; třeba po bohoslužbách chvíli spolu posedět a pobýt.
Tím třetím je "lámat chléb",
tedy rozdávat potřebným, těm, kteří
nemají někdy ani co do úst; tedy
služba sociální. Řekl bych, že tady
máme co dohánět, že tady máme
velký deficit. Ač si možná někdy
stěžujeme, jací jsme chudáci, uvědomme si, že žijeme ve společnosti
nadbytku. To, co někdy vyhazujeme, by lidé v některých oblastech
považovali za hostinu. Myslím, že v
této oblasti bychom se měli hluboce
zamyslit a něco v tom udělat.
Toto číslo časopisu vychází
před Díkůčiněním, v první třetině
října, a jeho téma, lámali chléb, nám
to dobře připomíná. Buďme vděční,
spolu z toho žijme a rozdávejme.
Děkujeme všem, kdo jste do tohoto
časopisu přispěli, ať svou vzpomínkou, zamyšlením, zkušeností, tedy svou "troškou do mlýna".
Milan Michalík
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Opět jsme u tématu „společenství“ - co všechno znamená, co
všechno se v něm děje? Zpráva ze
Skutků apoštolů, ze které vycházíme, popisuje vznik a fungování
vůbec prvního křesťanského sboru.
Můžeme počítat s tím, že je to
skutečně důvěryhodný obraz tohoto
prvního křesťanského společenství
v Jeruzalémě, že nám v něm jsou
nabídnuty jeho podstatné rysy a obrysy. Tyto staré záznamy jsou a mají
být pro nás dnes vždy novou výzvou a příkladem. Ptejme se: co bylo
tím nosným pro prvotní církev, na
čem vlastně stavěla, jak má vypadat
křesťanské společenství dnes, abychom se o ně nemuseli obávat, zda
přežije, a aby především plnilo poslání, které mu bylo jeho Pánem
svěřeno? Skutky apoštolů nabízí
odpověď: „Vytrvale poslouchali
učení apoštolů byli spolu, lámali
chléb a modlili se.“ To všechno je
zde pověděno jedním dechem, jako
jedna věta, protože to prostě patří k
sobě a jedno bez druhého nemůže
být. Je tím definován život prvního
křesťanského společenství v Jeruzalémě. Jen v časopise jsme to rozdělili na několik částí, abychom se

tento text pokusili více promyslet.
Jsme a máme být vděčni za
každé setkání, které smíme ve všedních dnech prožívat - společenství v
rodině, dobrá přátelství, dobré vztahy na pracovišti... Ovšem také, nebo
tím více, za společenství ve sboru!
Odstup, který si můžeme udržovat
jeden od druhého ve společenství
sboru a hraní si na „vlastním písečku“, je vždy zlým znamením. Nikdy nejde jen o mého Spasitele a
mou spásu. Kristus nás nechce vázat
jen na sebe, ale odkazuje nás také
na naše bližní, spojuje nás s nimi.
On sám se k nám snížil a stal se jedním z nás, naším bratrem, aby právě
z nás učinil Boží děti. A v něm se
také všichni vzájemně stáváme sourozenci v Kristu. Tedy: Vytrvale
být spolu...
„Vytrvale lámali chléb...“ Je
tím míněno hlavní denní jídlo, které
ti, kteří náleželi k první křesťanské
pospolitosti, společně v různých domech přijímali. Toto společné jídlo
v závěru vyvrcholilo ve Večeři Páně, kterou Ježíš svým učedníkům
zanechal jako svůj odkaz a vyzval je
k tomu, aby ji slavili „dokud
nepřijde“. Možná jsme udělali ze
svaté Večeře Páně příliš slavnostní
akt, a proto jí také často málo rozumíme. Ale Večeře Páně patří do
shromáždění křesťanů tak jako
kázané Slovo, je zviditelněným Slovem a vždy novou výzvou pro mne
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osobně, abych své hříchy neopakoval a žil životem, který se bude
Pánu líbit. Potřebujeme se učit novému porozumění, co toto znamení
Večeře Páně, ustanovené samotným
Ježíšem, skutečně znamená. A ono
nás bude odkazovat ke společenství
s ním a společenství našemu vzájemnému.
Jednou, na osamělém místě,
prožije shromážděný zástup událost,
ve které se mu Ježíš dává poznat jako pravý a jediný „chléb života“,
který jim posílá Bůh Otec. Pán Ježíš
této situace nasycení využije k podrobnému výkladu o tomto pravém
„Chlebu“, který nasytí a uspokojí
nejen tělo, ale všechny lidské
potřeby. Již zde vlastně mluví o
Večeři Páně, třebaže ji ještě výslovně nezmíní, udělá to později před
svým ukřižováním uprostřed svých
učedníků. - Jídlo a pití, chléb a víno
kdy je Ježíš uprostřed - to je Večeře
Páně.
Když přemýšlíme nad prostým jedením a pitím, tak všechno co
projde ústy, míří do žaludku. Tam
je to smíseno se všelijakými enzymy, zpracováno a posláno do střev a
přes střevní stěny se pak tyto živiny
dostávají do žil a pomocí krve je
pak všechno roznášeno do celého
těla - do svalů, mozku i všech orgánů. To, co na počátku vstupovalo do
úst jako pevná strava, je zcela přeměněno na energii. A tato energie

nám pak umožní fungovat podle
potřeby. Všechno, celá moje činnost
tak vlastně pochází ze síly, kterou
jsem získal z potravin, které jsem si
vzal na samém počátku, které však
byly převedeny na část mne samého, mé vlastní osoby.
Na to myslí Ježíš, když nám
nabízí sebe samého: „Já jsem chléb
života… Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, zůstává ve mně a já v něm.“
Jsme s Ježíšem, naším Spasitelem
a spolu navzájem velmi těsně provázáni, jsme jako pokrevní sourozenci. Ježíš se nám dává v chlebu a
víně Večeře Páně tak, že jej cítíme
na svém jazyku i ve svém srdci.
Cítíme, že On se týká právě nás,
a že právě na nás myslí. - Vstupuje
do nás, do našeho „vyhladovělého
těla a krve“. Je jako denní pokrm,
který v nás zůstává a proměňuje se
v životní energii, pokoj, radost,
všechno to, co vede k životu a život
podporuje. Stejně tak se nám dává
poznávat ve svém Slově. Jeho Slovo
vstupuje do našich uší, skrze ně do
mozku a pak do našeho srdce. Tam
nějak zvroucní, stane se naší součástí a pak nejrůznějšími cestami,
přes nejrůznější city a cítění do
celého našeho života, aby nás posilovalo a povzbuzovalo, utěšovalo
nás i pomáhalo a dávalo nám naději
tam, kde nevidíme dál a cítíme, že
jsme v koncích.
Chléb z nebe, Boží chléb,
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chléb Bohem darovaný - jím žijeme.
Je v něm také veliký odkaz na
chléb, který je tu pro mnohé, na jídlo pro zástupy, na zázračné rozmnožení chleba, aby se mohli nasytit
všichni, všichni kdo ví, že jsou hladoví. Hladový, nenasycený nemá
zůstat nikdo, nikdo nesmí odejít s
hladovým žaludkem nebo prázdným
životem. Jde o smysluplný, naplněný život, ne jen nějaké přežívání.
Pán Ježíš vidí zástupy v milujícím
soucitu. Vidíme jej uprostřed hladovějících plného lidské laskavosti i
Božího žehnajícího sklonění. Rozděluje chleba a sytí zástupy. Ale tato
chvíle se má stát všem přítomným i
budoucím lidem obrazem něčeho
důležitějšího a potřebnějšího, než
bylo okamžité utišení hladu. Tato
událost ukazuje na Krista, který sám
sebe dává jako „chléb života“,
abychom jím byli syceni k životu
věčnému.
Dávat sebe druhým to je
cesta oběti: „Chléb, který já dám,
je mé tělo, dané za život světa.“
V onom sycení velkého zástupu je
již zastoupeno to, o čem lidé, kteří
se kolem Ježíše shromáždili, ještě
nemají tušení - odevzdané odhodlání vzít na sebe hříchy a všechnu
vinu lidstva, milovat provinilého a
ztraceného člověka láskou do posledních důsledků a zemřít pro něj.
Ale za smrtí vidí Ježíš vzkříšení,
život, na který smrt nemá právo,

život, který je dokonale propojen s
životem Božím, ale který se také
navěky spojuje s životem lidským.
Zde nám všem evangelium nabízí
naplnění našeho života: V Kristu
vchází Bůh do tvého i mého života,
stává se v nás životadárnou silou a
neviditelně nás proniká a obrací k
Otci. „Již smazán jest i zápis ten,
jenž proti mně byl vystaven, krev
kříže všecko obmyla a staré věci
zrušila,“ zpíváme v písni. Již před
námi nestojí jen výhled k smrti, ale
výhled k Otci a životu v něm. A pak
i ten náš život v sobě nese odraz
života Ježíšova. „Chléb života“
jíme, když přijímáme Krista a jeho
Slovo do svého života jako skutečnou moc a pomoc upřímnou vírou.
„Vytrvale spolu lámali
chléb a spolu poslouchali učení
apoštolů.“ Pán Ježíš dává i
viditelné ujištění, že chce vstupovat
do našich životů jako životadárný
chléb: „Vezměte, jezte, toto je mé
tělo… pijte z tohoto kalicha
všichni, toto je má krev,“ - to jsem
já sám, který se vám dávám. Pán Ježíš ustanovil svatou Večeři „lámání chleba“ - aby se k ní neustále znovu shromažďoval jeho věrný lid a okoušel jistotu a požehnání
jeho přítomnosti, a tak mohl jít a
sloužit ve vymezeném prostoru tohoto světa a darovaném čase.
Večeře Páně tedy není jen vzpomínkou na jeho slavnou poslední
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Večeři s učedníky, ale slavným,
vždy novým obecenstvím s Ježíšem
Kristem samým: „Kdo jí mé tělo a
pije mou krev, zůstává ve mně a já
v něm.“
On se musí stát každodenní
záležitostí našeho života. On je
chléb života. On nás - každého
jednotlivce i společně jako církev
a společenství sboru - sytí a dává
nám sílu ke každému dobrému dílu.
Bez něj člověk nemá sílu být jiný
než jsou ostatní lidé. Teprve tehdy
se člověk potkává s pravým životem, jestliže učiní svůj život závislý
na něm, Ježíši Kristu - Spasiteli.
„Vytrvale spolu lámali chléb.“
Petr Maláč

Prostor kostela zaplnil mohutný
zvuk varhan. Jakub se přidal ke
společnému zpěvu nebo lépe řečeno
pokoušel se přidat. Šlo o píseň,
kterou neznal. To ale platilo o
většině písní, se kterými se v kostele
setkal. Horší bylo, že mu její starobylá harmonie moc neříkala. Byl

ve sboru nováčkem. Ještě zhruba
před půl rokem o víře v Krista ani
neuvažoval. Pozvání na kurz Alfa
přijal spíše ze zvědavosti. Ačkoli
všem detailům dokonale neporozuměl, bylo mu jasné, že právě
našel to, co už velice dlouho hledal.
Po skončení kurzu začal navštěvovat malou skupinku sestavenou
pro vyučování nově příchozích. Až
teprve před třemi měsíci se odhodlal
začít navštěvovat bohoslužby.
Po skončení písně začal kazatel
úvodní slovo k Večeři Páně: „Pán
Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal
chléb (kazatel vezme do ruky
chléb), vzdal díky, lámal jej a řekl:
Vezměte, jezte. Toto jest mé tělo,
které se za vás vydává, to čiňte na
mou památku.“
Ani to nebylo pro Jakuba úplnou
novinkou. Už Večeři Páně ve sboru
viděl a také o ní přemýšlel. Proč je
na ni kladen takový důraz? Kazatel
pokračoval: „Kdo by tedy jedl tento
chléb a pil kalich Páně nehodně,
proviní se proti tělu a krvi Páně.
Nechť každý sám sebe zkoumá, než
tento chléb jí a z tohoto kalicha
pije.“
Tohle bylo přesně to slovo, kvůli
kterému se bál Večeře Páně účastnit.
„Mám sám sebe zkoumat? Co když
něco udělám špatně? Mohl jsem například zapomenout na nějaký
hřích,“ běželo mu hlavou. „Možná
by mohla být problémem ta hádka
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se sestrou včera odpoledne. Sice
jsme se dnes ráno smířili, ale je to
opravdu v pořádku i před Bohem?“
Donutil se ke klidu a v duchu si
zopakoval verš, který se naučil
nedávno na skupince: „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný
a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti." (1. Jan 1,9) Rozhodl se.
Vykročil z kostelní lavice a po
několika krocích uličkou kostela
vstoupil do kruhu, který se pomalu
formoval z ostatních účastníků bohoslužeb.
Zahlédl kamaráda Petra, který ho
původně přivedl na kurz Alfa.
Doprovázela ho jeho žena Eliška,
která vedla za ruku malou Marušku.
Byla zde paní Říhová, kterou znal z
pošty, a kousek od ní se opíral o hůl
starý učitel Marek z jeho bývalé
školy. To už přicházel kazatel a podal mu kousek chleba se slovy:
„Tělo Kristovo zachovej Tě k životu
věčnému.“ Zanedlouho přijal doušek vína doprovázený podobnými
slovy. Znovu se rozhlédl po lidech v
kruhu a začal se bezděčně usmívat.
Hlavou mu totiž jako blesk prolétla
myšlenka. „Toto jsou moji bratři a
sestry, se kterými mě Bůh dal
dohromady. Vůbec nezáleží na tom,
jak jsme rozdílní. On nám odpouští
hříchy a spojuje nás do jednoho
celku.“
Následující písnička se mu už

zpívala o mnoho lépe. Nejen proto,
že byla o něco rytmičtější, než ta
předchozí. Jednoduše měl velkou
potřebu chválit Boha za to, co mohl
prožít při Večeři Páně. Zpíval
naplno, až se začala jedna starší
sestra z řady před ním ohlížet.
Lubomír Čevela

Když jsem se připravoval ke zkouškám výpomocného kazatelství (v roce 2003), dostal jsem za úkol vypracovat pojednání o překážkách ve
vysluhování svátostí. Soustředil
jsem se převážně na Večeři Páně a
tak si dovoluji část této eseje nabídnout k uveřejnění. Buďte ke mně,
prosím, v této věci shovívaví.
Milan Michalík

Otázky, které si v souvislosti s
Večeří Páně a jejím vysluhováním
musíme položit jsou, zda nějaké
překážky vůbec existují, a jestli ano,
jaké, a co s tím vším uděláme. Na
základě vědomí, že jsme všichni
lidmi nedokonalými a hříšnými,
musíme připustit, že překážky v
souvislostech vysluhováním Večeře
existují. Neexistovaly by, kdyby-
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chom byli lidmi ideálními, bezchybnými. Připustíme-li a tvrdímeli, že překážky v této oblasti
existují, pak se je snažme specifikovat, přemýšlet o nich. Další nutný krok pak je snažit se rozeznané
chyby, překážky odstraňovat.
Možné překážky vysluhování a
uvažování o nich chceme rozdělit na
několik částí.
První otázka, kterou si chceme
položit, je, zda existují překážky na
straně Boží. Jsme si vědomi, že tato
otázka může zavánět až rouháním,
přesto jsme se odvážili si ji položit.
Věříme a radostně vyznáváme, že
Bůh nás má nezměřitelně rád a že
ve svém Synu Ježíši Kristu přišel k
nám na zem, aby nás zachránil a
zbořil rozdělující hradby. V Kristově milosti a jeho milostí jsou pro
nás překážky odstraněny a skrze něj
máme svobodný přístup k Bohu. To
platí obecně a v souvislosti Večeří
Páně zvlášť.
Další oblast, na kterou se můžeme a máme soustředit, jsou překážky na straně lidské. Zde můžeme
bez složitého dokazování říct, že
překážky ve vysluhování Večeře
Páně existují, protože jsou překážkami mezi lidmi, mezi lidmi a
Bohem a vůbec. Tuto oblast bychom chtěli rozdělit na následující
části:
- překážky u člověka samého
- překážky ve vztahu člověka k Bohu

- překážky ve vztazích mezi lidmi
- překážky v životě sboru, církve
- překážky formální
Překážky u člověka samého
Překážky ve vztahu k vysluhování Večeře Páně si v prvé řadě
může člověk způsobovat sám. A to
svými vnitřními postoji k Večeři a
jejím vysluhování, jejím individualistickým pochopením, svým postojem něco si před Bohem zasloužit.
Vnitřní postoj k Večeři – začasté
upřímně a vážně míněný - může
způsobit, že ji člověk pokládá za tak
závažnou a vznešenou, že svou
účast pokládá za nepatřičnou, nebo
ji vidí za tak okrajovou, že je bezpředmětné se jí zúčastnit.
Večeře Páně a její vysluhování
je záležitostí společenství. Večeře
Páně svou podstatou do společenství církve patří. Proto individualistický postoj k ní považujeme za
nesprávný a bránící jejímu pravému
a opravdovému užívání. Individualistický postoj vede člověka k tomu,
že si ve své víře stačí sám a brání se
přiblížení k ostatním členům Božího
lidu, nebo až k pohrdání společenstvím církve.
Překážkou v přístupu a vysluhování Večeře může být také postoj, že
si před Bohem můžu nebo musím
něco zasloužit. Kromě toho, že je
odsunut jeden z reformačních důrazů „Sola Gratia“ (pouze milostí), je
to návrat do času Starého zákona,
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kdy cesta k Bohu vedla přes plnění
Zákona a jeho nedodržování vedlo k
oddělení od něho. Příchodem, obětí
a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista se
situace obrátila a my vstupujeme do
toho, co nám náš Pán připravil a
zasloužil a vděčně to přijímáme. Na
druhé straně však nesmíme zapomenout na naši odpovědnost za svůj
život před Bohem. Život z vděčnosti
za nabídnutou a přijatou spásu nevede a nemůže vést k libovůli, protože
pak pošlapáváme milost, která stála
Ježíše Krista život. Milost je přímo
spojena s následováním.
Překážky ve vztahu člověka
k Bohu
V předchozím jsme řekli, že ze
strany Boha nejsou v přístupu k němu překážky. A to proto, že Ježíš
Kristus je svým dílem odstranil.
Přesto ve vztahu člověka a Boha
překážky existují a to na naší lidské
straně. Základní věcí mezi člověkem a Bohem je víra. Vírou rozumíme důvěrný vztah člověka k Bohu. Vztah, který je založený na Boží
milosti nám darované v Kristu,
který však přesto vzniká na straně
člověka, a pro který se člověk ze
svobodné vůle rozhoduje. Toto
navázání vztahu důvěry nazýváme
novým narozením. Člověk o jeho
začátku (datu, hodině, minutě) může
vědět, nemusí tomu však tak být
obecně. Každý člověk je originální
a jeho navázání vztahu víry je

individuální a různé. Podstatné však
je, zda tento vztah vznikl a existuje.
Víra vzniká a také trvá. Není tedy
jednou provždy uzavřenou záležitostí, týká se každodenního života,
pokud žijeme na této zemi.
Víru můžeme také nazvat
naší odpovědí, radostnou odpovědí
na Boží volání. S vděčností za oběť
Ježíše Krista na tuto jeho oběť
odpovídáme a věříme. Víra je přímo
a úzce spojena s následováním.
Víru, osobní vztah k Bohu
nemůžeme nahradit pouhým přitakáním k učení církve, aniž by měl
člověk osobní vztah ke Stvořiteli a
Spasiteli. Formálním uznáváním
učení nelze nahrazovat vztah víry.
Víra také není nějaká magická skutečnost, která by člověku zajišťovala spokojený život na zemi a
po smrti nebe. Tato myšlenka je
lákavá a pohodlná, naprosto však
deformuje skutečnost a pojem víry a
činí z víry v Boha záležitost naprosto pohanskou. Na základě těchto několika poznámek můžeme sledovat a vidět překážky na naší
lidské straně i při vysluhování svátostí a uvažovat o nich. Za největší
překážku pokládáme pojetí svátostí
jako magických záležitostí, které
člověku něco zajišťují, aniž by k
nim a jejich zakladateli měl důvěrný vztah.
Překážky ve vztazích mezi lidmi
Řekli jsme, že svátosti, tedy také
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Večeře Páně, jsou skutečnosti související se společenstvím církve, a
odmítli jsme jejich úzce individualistické pojetí. Jsou-li svátosti
skutečnostmi, které souvisí se
společenstvím a v něm se dějí, pak
přímo souvisí s mezilidskými
vztahy v církvi a tedy v jednotlivých konkrétních sborech. Porušené vztahy mezi lidmi ve sboru
jsou pak překážkou v pravém a
opravdovém vysluhování svátostí.
Základním předpokladem dobrých
vztahů ve společnosti lidí a ve společenství církve – sboru nechť je
láska. Z lásky vyplývá porozumění
pro druhého, snaha pomoci mu,
respektování jeho osobnosti, snaha
po smíření v případě vzniklých konfliktů ap. Hodně se mluví o toleranci. Toto slovo, jakkoliv v dnešní
době užívané však nevystihuje plně
podstatu pro dobré mezilidské vztahy; je příliš studené, neosobní, lhostejné. Myslíme si, že pro vztahy
mezi lidmi by měl být uplatňován
jiný princip a to „přijímání“.
Tolerujeme-li je nějakého člověka,
pak nám může být lhostejný, jeho
starosti, problémy, život nás nemusí
vůbec zajímat. Přijímáme-li člověka, pak jej bereme v celé šíři jeho
osobnosti, s jeho positivy i negativy.
Přijímáme-li člověka, pak to ovšem
neznamená lhostejnost k jeho chybám či hříchům. V přijímání člověka se projevuje láska, která má zá-

jem o to nejlepší pro toho druhého.
Chybí-li ve společenství církve
vzájemné přijímání a je-li nahrazeno neosobní tolerancí, pak tomuto
společenství chybí zásadní věc.
Z přijímání v lásce vychází touha po smíření mezi lidmi, po odpuštění. Zvěstí o odpuštění a smíření a
jejich praktikováním může sborové,
církevní společenství dobře sloužit
svému okolí a naopak nesmířlivostí
a neodpuštěním může dílu a službě
církve velmi uškodit a může dělat
hanbu tomu, jehož jméno vyznává –
Ježíši Kristu. Proto nesmířlivost a
neodpuštění musíme považovat za
jednu z největších překážek v oblasti vztahů mezi lidmi, která má
pro život církve a jednotlivce velký
význam. Konflikty mezi lidmi a to i
v církvi vždy vznikaly a vznikají.
Nejde o to přehlížet je nebo zveličovat, jde o to řešit je. Důležitým
slovem v této souvislosti je slovo
apoštolovo „hněvejte se a nehřešte;
slunce nezapadej nad vaším hněvem“ a „pokud je na vás, mějte pokoj se všemi lidmi“.
Překážky v životě společenství
církve, sboru, církví
Obojí, o čem jsme v předchozím
hovořili, se má uplatňovat v životě
církve, sboru i mezi církvemi.
Obojím je myšlen vztah člověka k
Bohu a vztahy mezi lidmi. Chybí-li
některá z těchto skutečností, byť i
částečně, objevují se překážky v
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životě církve a pochopitelně i v souvislosti vysluhování Večeře Páně.
Společenství církve nevzniklo a
nevzniká na základě osobních sympatií jejích členů; je založeno na
tom, že si nás Kristus svou milostí
povolal a že jsme v něj uvěřili. Pokud do společenství počítáme pouze
ty, kteří stejně vyznávají svou víru,
a nepočítáme s těmi, kteří mají více,
či méně nebo zásadně odlišný názor a vyznání, stáváme se náboženským klubem přátel. Církev je
rodina Božích dětí a kdo má stejného Otce jako já, je můj bratr, ať se
mi líbí nebo nelíbí. Dostaneme-li se
do pozice, kdy začneme svévolně
rozhodovat kdo je a kdo není Boží
dítě, stavíme velkou překážku v životě Církve i církví a rozdělujeme
tělo Kristovo.
I když věříme a vyznáváme, že
Kristova církev jde napříč našimi
lidskými církevními organizacemi a
že si ji vyvolil sám Kristus, přesto
nesmíme zapomenout, že jeho lid
má mít řád. Řád, který je uplatňován v lásce, který však má být
uplatňován. Žije-li společenství církve, sboru bez jakéhokoliv řádu a
pravidel, pak ztrácí akceschopnost,
do církve se vkrádá hřích a církev je
k hanbě svého Pána a lidem k pohoršení. Život církve, ať s despoticky uplatňovaným řádem stejně
jako život bez řádu, je pak k pohoršení společnosti pro kterou má být

světlem a solí. To se nutně odráží i
při vysluhování svátostí, které se
pak stanou záslužným činem (v případě necitlivě uplatňovaného řádu)
nebo programovou svévolí (v
případě absence řádu). Členové
sboru, církve pak ztrácejí motivaci
Večeři Páně pravě a opravdově
užívat.
To, co jsme výše uvedli, platí
pro společenství jednotlivých sborů
a církví, ale i pro vztahy mezi církvemi. Jak vydělování na základě
uplatňovaného učení, tak bezbřehost
a lhostejnost k neřádu v církvi brání
spolupráci a přijímání se mezi jednotlivými církvemi a vydává špatné
svědectví tomuto světu.
Překážky formální
Jakkoliv vnější věci nejsou pro
život křesťana a církve tím nejdůležitějším, přesto je vhodné věnovat jim odpovídající pozornost. Věci
vnější, formální mají služebnou úlohu. Pomáhají ke správnému užívání
věcí podstatných a brání vzniku nedorozumění a zmatku. Proto ani při
vysluhování Kristových svátostí
není dobré formální věci pominout.
Prostředí, ve kterém jsou svátosti vysluhovány a přijímány, by
mělo být čisté a důstojné. I když to
vždy není možné připravit (např. při
vysluhování Večeře Páně v rodinách, ap.), je vhodné se o to snažit.
Ti, kdo se Večeře účastní, pak
nemusí myslet na okolí nebo být
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nervózní.
Další vnější věcí, na kterou je
vhodné dbát je oblečení účastníků. I
když to nepovažujeme za rozhodující v přístupu k Bohu, je to
přesto důležité ve vztahu k lidem.
Do společnosti, které si vážíme, přicházíme čistě a dobře oblečeni; proč
tedy ne, když přicházíme do společenství sboru?
Při vysluhování Večeře Páně se
běžně používá kalich. Tento způsob,
který byl a je běžný, může být pro
některé překážkou přijímání a to
z hygienických důvodů. Tuto námitku je třeba brát vážně. V některých
sborech a církvích se používá tzv.
„kalíšková metoda“, kdy víno je
rozděleno do malých kalíšků, které
pak přijímající používají jednotlivě.
Myslíme si, že obě možnosti je doré vhodným způsobem kombinovat.
Do této formální části zařazujeme také oblast přípravy před
vysluhováním a osobu sloužícího, i
když si jsme vědomi důležitosti
těchto věcí. Při přípravě před vysluhováním má být zvěstováno evangelium svátostí vyjádřené, vysloveno pozvání k přijímání, položen
důraz na závažnost Večeře, ale také
její radostnost. K tomu církve vypracovávají a doporučují postup
přípravy. Cílem přípravy má být
uvědomění si vlastních vin a
neschopnosti a současně připomenutí Boží milosti. Tato příprava se

povětšinou děje před vlastním vysluhováním, je však potřeba připomínat a praktikovat přípravu ještě
před příchodem do shromáždění,
tedy přípravu ve svých domovech.
Osoba vysluhujícího má služebný
charakter. Vyznáváme všeobecné
kněžství všech věřících, tedy že
Večeři může vysluhovat každý, kdo
věří v Krista, svého Spasitele. K vyznání úst je však vždy potřeba připojit vyznání činů, života. Proto
církev vybírá a ustanovuje ke službě
svátostmi lidi, u kterých toto vidí a
rozeznává a pověřuje je touto službou. Jestliže ustanovený služebník
nežije řádně svůj život (i když si
znovu musíme připomínat svou
hříšnost), stává se to počínání překážkou pro mnohé v přistupování k
Večeři Páně a působí to pohoršení.
Pak je potřeba tento problém i kázeňsky řešit.

Ježíš navázal na ustálený starozákonní obřad, při němž se vedle
beránka jedl nekvašený chléb s
hořkými bylinami na památku soužení v Egyptě a odchodu (exodu) a
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pil se kalich vína na znamení radosti
vyjití. Odsunul však vlastní jedení
beránka do pozadí, do středu postavil chléb a kalich a slovy přitom
pronesenými uvedl vše do vztahu ke
své nastávající smrti, a tak dal
celému hodu nový smysl.
Scházíme se společně při bohoslužbách, žijeme odděleně, máme
své starosti v uspěchané době. Společný čas se nám zkrátil na pár
minut. Kdo chce, najde si pro
ostatní čas, účastní se společných
akcí, kde se najdou příležitosti, jak
společně sdílet naše poslání a prožívat radost.
Bernard Šulák

I zůstávali v učení apoštolském, a v
společnosti, a v lámání chleba, a
na modlitbách. Sk. 2,42
Toto tajemství mně nepřestává
udivovat po celou moji křesťanskou
éru. Jedná se o jednu ze čtyř základních věcí, která je zmíněna jako
fundamentální základ pro křesťanské společenství.
Proč je to tak důležité, na úrovni
čtení z Božího slova, modlitby a
společenství s ostatními věřícími?
Odpověď je podle mně jednoduchá

- protože si to Bůh takto přeje.
Mnohé věci se kolem nás dějí a
nebo se staly a byly popsány v Bibli
přesně tak, jak si to Bůh přeje. To je
fakt a na nás je pouze jej přijmout.
Na jiném místě (1. Kor. 11) čteme
"to čiňte na mou památku". Jedná se
zde o věc, která podobně jako některé další věci odděluje křesťanství od okolních náboženství.
Jedná se o jeden z mála skutečných
rituálů, které jsou pro nás opravdu
Písmem definovány.
Na rozdíl od mnohých jiných
rituálů, které si přidali lidé v církvi
později, a které mnohdy působí spíše kontraproduktivně.
Jak k tomuto tématu přistoupit ?
Můj pohled je tento:
Forma je jasná - přijímám chléb a
víno na památku svého Mistra a na
důkaz toho, že jsem spojen s ostatními věřícími prostřednictvím tohoto přijímání. Je to naplnění Mistrova
přání a zároveň vnímám spojení
mezi těmi, kteří stojí v kruhu se
mnou.
Co se týká formy, z Písma je
zřejmé, že v první církvi nebyla
forma pevná.
"Každý má k jídlu svou vlastní
večeři, a pak někdo hladoví a jiný
se opil." 1. Kor 11,21
Dnes je forma jasně daná.
Věřím, že chleba zůstává chlebem
a víno vínem, ale přesto cítím posvátnost toho okamžiku pokaždé
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znovu.
"Předal jsem vám to, co jsem
sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu
noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
vzdal díky a lámal se slovy: Toto je
mé tělo, které se dává za vás.
To čiňte na mou památku.
Právě tak vzal po večeři kalich se
slovy: Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoli z něj pijete,
čiňte to na mou památku.
Kdykoli jíte tento chléb a pijete
tento kalich, zvěstujete Pánovu
smrt, dokud nepřijde." 1.Kor 11,23-26
Tenhle krásný Pavlův popis
vyjadřuje ještě jednu důležitou věc jedná se o znovu potvrzení smlouvy,
kterou jsme každý sám za sebe
uzavřeli s naším Pánem.
Další pasáž mluví o nehodném
přijímání:
"Kdo by tedy jedl tento chléb a pil
Pánův kalich nehodným způsobem,
takový se proviní proti Pánově tělu
a krvi. Ať každý sám sebe prověří,
než bude jíst z toho chleba a pít z
toho kalichu. Kdo totiž jí a pije,
aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení. To proto je mezi vámi
tolik slabých a nemocných, a mnozí
dokonce umírají." 1.Kor. 27-30
To je velmi varovné slovo.
Osobně to vnímám takto:
1. Večeře Páně je příležitost,
abych odpustil všem, kdo se proti

mně nějak provinili nebo to aspoň
takto vnímám. Jsem k tomu vždy
ochoten?
2. Podobně je to s hříchem zpytuji sám sebe, zda vědomě a přes
Boží hlas, který mně ukazuje můj
hřích, není něco, v čem setrvávám
vědomě a nechci to měnit. Vnímám, že Bůh dobře vidí a rozlišuje
mezi postojem, že křesťan s něčím
bojuje a chce v Boží síle zvítězit a
postojem, že křesťan prostě danou
věc nechce měnit byť ví, že je to v
Božích očích hřích. Pokud platí ten
druhý případ, není to dobré ani pro
toho člověka ani pro společenství.
Podobně to vidím ve vztahu se
svými bližními:
"Jestliže tedy přinášíš svůj dar na
oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj
bratr má něco proti tobě, zanech
tam před oltářem svůj dar a odejdi;
nejprve se usmiř se svým bratrem a
pak přijď a obětuj svůj dar."
Matouš 5:23-24 (CSP)
Jasná definice, že bych měl, než
jdu k večeři Páně (samozřejmě,
nejen tehdy) udělat vše pro to,
abych neměl s nikým svár - pokud
je to možné ovlivnit z mé strany.
3. K Večeři Páně by měl přistoupit
ten, kdo má jasno, že je křesťanem a
tedy Kristovým učedníkem, podobně, jak tomu bylo u poslední večeře.
Pokud by zde byl někdo, kdo by si
ani neuvědomoval, že jde o Tělo a
Krev Páně, byť v přeneseném smy-
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slu, není to pro toho člověka dobré.
Bůh nám zde dává jasně najevo, jak
k vysluhování Večeře Páně máme
přistupovat (a kdo by tam jít neměl).
Na závěr bych chtěl napsat, že pro
mně je a zůstává Večeře Páně posvátným tajemstvím, které pozvedá
moji mysl k Bohu a nechává mě
silněji než kdekoliv jinde pocítit s
Ním a také s mým společenstvím
sounáležitost.
Proto bych vás vyzval - pokud je
to možné, tuto svátost nevynechávejte!
Boží pokoj vám všem.
Martin Čevela

Chodívám na setkání spolužáků.
Dříve jsme se sešli co pět let, teď už
nepravidelně a ještě nám covid
zabránil uskutečnit výroční sraz.
Máme společné jídlo a společné
vzpomínky. Strávili jsme spolu několik let ve škole a většina hovorů
se týká právě této doby. Tak sedíme
u stolu, jíme, povídáme a vyhlížíme,
kdo se ještě, byť opožděně, dostaví.
Vždycky ale zůstanou nějaká místa
prázdná. Některým se nechtělo, jiní

nemohli, protože to mají daleko a
několik spolužáků už zemřelo. Vím,
že těch neobsazených židlí bude
přibývat, to co nás spojuje, je
minulostí a společná budoucnost
nás nečeká.
Společná jídla v Písmu, alespoň ta
která mě napadají, měla také původ
v nějaké historické události, ale
vždy se týkala také budoucnosti.
Pro nás nejznámější velikonoční
večeře se mezi židy dodnes slaví na
památku odchodu z Egypta. Nejmladší dítě se ptá dospělých, proč je
tato noc jiná než ostatní, a pak si
všichni připomínají starý příběh o
vysvobození z otroctví. Na stole
mají nekvašený chléb, hořké byliny,
vajíčka, mandle, jablka, rozinky,
skořici a poháry vína. Od zničení
chrámu chybí beránek. Jeden pohár,
ten nejkrásnější, ze kterého nikdo
nepije je určen pro proroka Eliáše.
Také někdo otevře dveře, aby Eliáš
mohl vejít a zasednout k svátečnímu
stolu. Tento zvyk vychází z posledních vět proroka Malachiáše: „Hle,
posílám k vám proroka Eliáše, dříve
než přijde den Hospodinův veliký a
hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych
při svém příchodu nestihl zemi klatbou.“ Židé věří, že právě tato noc je
nejvhodnější k příchodu Eliáše, který připraví národ na setkání s Mesiášem.
Možná se usmíváte a říkáte si, že
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tohle všechno se přece naplnilo na
Janu Křtiteli a Pánu Ježíši. Máte
částečnou pravdu. Hned to vysvětlím. Učedníci se ptali Ježíše:
„Jak to, že říkají zákoníci, že napřed
musí přijít Eliáš?“ On jim odpověděl: „Ano, Eliáš přijde a obnoví
všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš
již přišel, ale nepoznali ho a udělali
s ním, co se jim líbilo; tak i Syn
člověka bude od nich trpět.“ Tehdy
učedníci pochopili, že mluví o Janu
Křtiteli.
Ano, Ježíš tady ztotožňuje působení
Jana Křtitele s uvedeným proroctvím, ale zároveň říká, že Eliáš
přijde a obnoví všechno, a říká to již
po smrti Jana Křtitele, jakoby úplné
naplnění mělo teprve přijít. Pro mě
doba naplnění tohoto proroctví není
až tak důležitá. Otevřené dveře, místo u stolu a plný pohár tohoto židovského obřadu mě nutí k zamyšlení, jestli jsem připraven poslechnout někoho, kdo mě může ještě
více přiblížit k Bohu. Tím „Eliášem“ pro mě může být kazatel, bratr
nebo sestra ve sboru, možná nějaká
událost, kterou správně pochopím a
nechám se jí ovlivnit. Jenom musím
mít otevřené dveře do svého srdce a
rezervovat tam ještě místo pro slovo, které mě může změnit.
Myslím, že když se učedníci s
Ježíšem sešli k velikonoční večeři,
zvyky vážící se k proroku Eliášovi
ještě prováděny nebyly. Pro učed-

níky v jejich situaci by byly i zbytečné. Jednak se někteří z nich setkali s Eliášem na Hoře proměnění a
pak měli mezi sebou Mesiáše samotného. Jedli společně beránka,
nekvašený chleba, pili víno jako tisíce jiných rodin v Jeruzalémě.
Když ale od stolu odcházeli, beránek nebyl už jen ten, kterého museli
ve spěchu sníst před útěkem z Egypta, ani chleba nebyl jenom ten, který musel být připraven tak rychle,
že nestačil ani nakynout. A poháry
vína nepřipomínaly jenom vysvobození z otroctví. Všechny tyto symboly dostaly ještě hlubší duchovní
význam vážící se k oběti Pána
Ježíše a do té doby národní svátek
se stal svátkem pro křesťany po
celém světě.
Také u této Poslední večeře zůstalo
jedno místo prázdné. To po Jidášovi, když odešel, aby Ježíše zradil. Tato mezera u stolu mě varuje
před lehkomyslným křesťanstvím a
připomíná mi výzvu apoštola Pavla,
abychom své spasení uváděli ve
skutek s bázní a chvěním. (Fil. 2,12)
Čeho je nebo není schopen člověk,
když se dostaví opravdové, těžké
pokušení, přestože byl Ježíši tak
blízko, byl svědkem mocných činů
a patrně i sám v Ježíšově jménu
nějaké vykonal? Neumím na to
odpovědět. Jenom bych si přál, aby
všichni, mě nevyjímaje, jsme měli
dostatek pokory k pokání, když
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podlehneme. Ale i to je milost.
Ještě nebyla večeře Páně ustanovena a Pán Ježíš už mluvil o jiné,
vzdálenější hostině. Říkal svým
posluchačům o svatbě, připravené
hostině, o pozvaných, kteří se vymlouvali a u svatebního stolu po
nich zbyla prázdná místa a o pozvaných na poslední chvíli, kteří tato
místa zaplnili.
Všichni známe někoho, kdo Božímu volání odolává, ale nám na
něm záleží, protože patří do rodiny,
je to kamarád nebo spolupracovník
a my bychom mu chtěli to Boží
pozvání vyřídit a nějak se nám to
nedaří. Chtěli bychom mu říct, že
by nám u toho svatebního stolu
chyběl. A tak se s nadějí modlíme,
že se tak jednou, třeba na tu poslední chvíli stane.
Blaze těm, kdo jsou pozváni na
svatbu Beránkovu.
Lubomír Smílek

Při Večeři Páně se scházíme k tomu,
abychom měli podíl na společenství s Pánem církve, Ježíšem

Kristem a také s bratřími a sestrami.
Při jejím slavení lámeme chléb, tak
jako učedníci při poslední večeři.
Ale lámání chleba má ještě další
rozměr: Učedníci „… po domech
lámali chléb a dělili se o jídlo s
radostí a s upřímným srdcem...“
(Sk. 2,47) Dělili se o jídlo s těmi,
kdo měli hlad. Pečovali o potřebné.
A to, že se jednalo o nedílnou součást života první církve, napovídá i
příběh o Štěpánovi, muži plném víry, který byl zvolen jako jeden ze
sedmi jáhnů, aby sloužil u stolů.
K lámání chleba tak patří i služba
těm, kteří potřebují pomoc, a služba
potřebným patřila vždy k životu
církve.
Četl jsem příběh o tom, jak
během druhé světové války byl ve
Štrasburku při bombardování poničen kostel. Po náletu členové sboru,
kterému kostel patřil, přišli, aby
zjistili, co všechno bude potřeba
opravit. I když byl kostel těžce poškozený, jedna věc je potěšila.
Socha Krista s rozpaženýma rukama
zůstala stát. Socha patřila neodmyslitelně ke kostelu už řadu let a
měla velkou uměleckou hodnotu.
Když ale přišli blíž, uviděli,
že obě ruce zasáhly padající trámy a
zlomily je. Když se to dozvěděl jeden sochař, nabídl se, že zlomené
ruce zdarma opraví. Byla to samozřejmě lákavá nabídka, ale vedení
sboru se nakonec rozhodlo ji ne-
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přijmout.
Jeden člen sboru řekl, že zlomené Ježíšovy ruce je oslovily. Připomnělo jim to, že Ježíš nemá jiné
ruce k tomu, aby sloužil potřebným,
nakrmil hladové nebo pomohl
chudým - kromě těch našich. On nás
inspiruje - a my sloužíme.
Pokud má Ježíš sloužit potřebným, děje se to prostřednictvím
našich rukou. Pokud se má starat
o nemocné, děje se to prostřednictvím našich rukou. Pokud má
povzbudit osamělé, musí to být pro
střednictvím našich rukou.
Když za Janem Křtitelem
přicházely zástupy, vybízel je k pokání. A když se ho ptali, co mají
dělat, Jan jim odpověděl: „Kdo má
dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá
žádné, a kdo má co k jídlu, udělej
také tak.“ Přišli i celníci, aby se dali
pokřtít, a ptali se: „Mistře, co máme
dělat?“ On jim řekl: „Nevymáhejte
víc, než máte nařízeno.“ Tázali se
ho i vojáci: „A co máme dělat my?“
Řekl jim: „Nikomu nečiňte násilí,
nikoho nevydírejte, spokojte se se
svým žoldem.“ (Luk. 3,11-14)
Jsou to zajímavé věci, které
jsou ovocem pokání a svědčí o
opravdovosti života víry. Nic těžkého ani složitého. Jenom soucit,
milosrdenství a spravedlnost. Možná se to může zdát málo. Ale těm,
kdo potřebují soucit, milosrdenství

a spravedlnost se to zcela jistě zdát
málo nebude.
Zdeněk Žamboch

Bratřím a sestrám starším jsme
položili následující otázku:
Co pro vás znamená společenství
Večeře Páně, jak je prožíváte, jaký
má pro vás význam či užitek?
Následuje několik jejich odpovědí.
Je pro mne důležitým okamžikem
jednoty církve Kristovy. Večeři
Páně vnímám jako hod radosti z Ježíšovy přítomnosti mezi námi, v
obecenství sboru a budoucí naděje z
království Božího. Je také duchovním pokrmem shromážděného sboru, kde se dostává všem nasycení tj.
nutné obživy pro naplnění našeho
křesťanského poslání.
∞

Večeře Páně je pro mě mnohem víc,
než nějaký kostelní obřad. Vnímám
v ní fyzické vyjádření našeho spojení s Pánem Ježíšem. Také jde o
potvrzení, že On nám odpouští naše
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hříchy a spojuje nás do jednoho
společenství.
∞

Večeří Páně si připomínám památku
Pána Ježíše Krista. Společenství při
Večeři Páně je pro mě svátkem,
jsem vděčná, že k ní mohu přistupovat.
∞

Večeře Páně je pro mě příležitostí
setkat se se svými bratry a sestrami
a v Boží přítomnosti, s nimi zakoušet jednotu při stolu Páně. Je pro mě
výzvou zrevidovat své vztahy a dát
do pořádku své přešlapy – vyznat
své hříchy, opustit je a odpustit
svým bližním. Důležité je také pro
mě ujištění o Božím odpuštění a záchraně. Při přijímání chleba a vína
zakouším velikost Boží lásky .

Páně slavit, musím odpustit druhým. Když se účastníme Večeře Páně, vyznáváme, že Pán Ježíš nás očistil od našich hříchů. Takto máme
vidět sebe, ale i ty druhé, se kterými
sdílíme společenství stolu Páně. A
pokud to takto vnímáme, pak je
společenství Večeře Páně společenstvím lásky. A takovým být má.

∞

Společenství Večeře Páně chápu jako chvíli, kdy se jako církev shromažďujeme, abychom prožívali
společenství s naším Pánem. Tak
jako učedníci stolovali s Pánem
Ježíšem, účastníme se této večeře i
my. Při Večeři Páně vyjadřuji svůj
vztah k Bohu, svoji víru. Ale současně to vnímám tak, že při Večeři
Páně se jedná i o vztahy mezi námi,
kdo se jí účastníme. Večeři Páně
nemůžu slavit sám, vždycky ji slavíme v nějakém společenství, v
nějakém kruhu věřících. A s tím
souvisí i to, že vztahy křesťanů mají
být zdravé, že pokud chci Večeři

Jsme vděční, že již po několikáté
proběhla v našem sboru a v naší
obci akce, jejíž název vidíme v
nadpisu tohoto příspěvku. I v tom
můžeme vidět naplňování části
tématu tohoto čísla našeho časopisu,
tedy "lámání chleba potřebným".
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv
způsobem k této službě přispěli, ať
dětem či dospělým, a děkujeme těm,
kteří to vše organizovali. Jak je to v
jednom přísloví - "nenaříkej, že je
tma, ale zapal alespoň malou
svíčku". Takže díky!
-red-
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v našem sboru, tak ve sborech
okolních.
Byl
také
členem
pěveckého kroužku našeho sboru.
Nyní už v něm pochopitelně nezpívá, protože zpívá v jiném, vyšším sboru. A tak odpočinutí své dej
mu, ó Pane, a světlo věčné ať mu
svítí.
Díky za jeho život a službu. -red*

Dále se začtěme do slov bratra
faráře Petra Maláče
*
Koncem července letošního roku
odešel z tohoto života a vešel v
odpočinutí Božího lidu bratr Miroslav Šabršula. Obecně byl více než
svým celým jménem znám prostě
pod pojmenováním "Mirek", když
se řeklo toto jméno, tak každý věděl, o koho se jedná. Byl věrným
služebníkem na Božím díle našeho
sboru i v okolí. V letech 1969 až
1997 byl kurátorem našeho sboru.
Za jeho služby kurátora sboru byla
provedena generální oprava našeho
kostela a on nesl velkou část starostí
při tomto díle. Také v této době
došlo k duchovnímu probuzení.
Jeho služba nebyla jen a převážně
hospodářská, ale především služba
duchovní. Připravil se a složil zkoušky u synodní rady a stal se výpomocným kazatelem ordinovaným ke
službě Slova a svátostí a sloužil jak

Bratr Miroslav Šabršula odešel ke
svému Pánu, na kterého po celý svůj
život spoléhal, v závěru měsíce července. Spolu s bratrem kostelníkem
Jožkou Uhříkem, který jej na této
cestě o rok předešel, tvořili nerolučnou „dvojku“ - velcí přátelé, kteří si šli vždy „na ruku“. I v této
chvíli, když píšu o jednom, mám
před očima oba dva. Oba také sboru
citelně chybí.
Bratr Miroslav se narodil v roce
1943 v Hošťálkové. Tady také chodil nejen do základní školy, ale ve
sboru do nedělní školy, náboženství,
konfirmačního cvičení, sdružení
mládeže... Vděčně vzpomínal na
ranní probouzení, kdy si rodiče četli
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z Písma, zpívali a modlili se, stejně
tak za jejich děkování Pánu Bohu v
závěru dne. Vyznával, že to vše pro
něj byl vzácný vklad pro celý další
život. A tak zatímco jiní, jeho
vrstevníci a spolukonfirmandé, se ze
společenství sboru vytráceli, jeho
víra naopak rostla a zapouštěla hluboké kořeny.
Po skončení školní docházky
krátce navštěvoval zemědělskou
školu na Vsetíně, ale přišlo nechvalně známé zakládání JZD a
spolu s rodiči musel na „družstevní“. Přes zimní období jej však
JZD uvolňovalo k brigádám v místní továrně. Tam se také po vojně
vrátil, ale v roce 1965 se mu stal
těžký pracovní úraz, kdy přišel o
předloktí levé ruky. Vděčně vzpomínal na to, jak již ten večer se ve
sboru sešlo společenství modlitebníků s br. farářem Pavlem Smetanou, kteří se za něj modlili. Se
stejnou vděčností vzpomínal také na
to, jak při něm v této těžké zkoušce
stála jeho nastávající žena Dobromila, tehdy ještě žákyně Zdravotní
školy na Vsetíně. Vzali se v roce
1967 a vychovali spolu dvě děti Daniela a Ester.
Po úrazu nastoupil bratr Mirek na vrátnici v místní továrně
Sandrik a jeho paní na novorozenecké oddělení na Vsetíně. Na
nočních směnách, kdy byl klid,
často rozmnožoval čtyřhlasé notové

party pro nácvik sborových písní a
také různé duchovní texty. V roce
1969 byl zvolen do staršovstva
sboru a stal se hned také jeho kurátorem. Velmi si vážil toho, že může
stát po boku br. faráři Smetanovi,
opravdu dobrému duchovnímu učiteli. Za období jeho „kurátorování“
se s velikým nasazením mnohých
opravil také hošťálovský kostel. Na
neděli Díkůvzdání 1981 mu byla
synodním seniorem Milanem Hájkem udělena presbyterská ordinace
ke službě Slovem a svátostmi, a od
té doby vedl bohoslužby na nejrůznějších místech Východomoravského seniorátu. Později funkci
kurátora ve staršovstvu již nepřijal přihlásila se únava, není jednoduché
jet neustále „na plný výkon“ - ale
několik let byl ještě místokurátorem
a pak starším jako ostatní. V roce
2012 u něj byla diagnostikována
neuropatie, několikrát denně musel
brát léky a jezdit do Olomouce na
pravidelné kontroly. Onemocněla
také jeho žena Dobruška - „Alzheimer“ ukazoval, co umí - a v roce
2015 zemřela. Bylo to pro Mirka
těžké životní období. Ale jeho
celoživotním vyznáním byla slova
písně, která si připomínal často i v
bezesných nocích: „Pomáhal nám
Hospodin, pomůže i dále. Pročež v
něj jen skládejme, doufání své stále.
Ví Pán, čeho potřebí, dřív než my oč
lkáme, a že rád nám pomáhá, z jeho
slova známe...."
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A vracím se opět k těm dvěma
osobnostem hošťalovského sboru bratru Mirkovi a bratru Jožkovi nemohu jinak. Byli to modlitebníci,
zbožní mužové a zbožnost pro ně
znamenala živou víru ve svého
osobního Spasitele Ježíše Krista, a
také poctivou službu na mnoha
rovinách a v mnoha ohledech. Nedá
se to všechno popsat a vypočítat do
jakých oblastí zasahovala jejich aktivní služba, sestavujeme jen střípky. Jedním z nich je také moje osobní vzpomínka: Když jsem se v roce
2008 stěhoval do Hošťálkové a
přijel nákladním autem plným skříní
a všeho možného, bylo už docela
pozdní odpoledne, nečekal jsem, že
tu někdo bude, ale tito dva před
farou čekali a pak s velkým nasazením vynášeli věci do bytu - na to
člověk nezapomene. Myslím v tomto smyslu na mnohé, ale mám před
očima také obraz, kdy jsem je viděl
- oba už nemocné - jak si spolu povídali: Jožka stál na zahradě fary a
Mirek přes plot v okně komunitního
domu; bylo vidět, jak se rádi vidí to se také nezapomíná.
Každému z kazatelů, kteří zde za
jejich éry působili, byli tito dva
bratři oporou, rádci a pomocníky vždy laskaví, pokorní a počítající s
Boží péčí a pomocí. Bratři faráři
Pavel Smetana a Tomáš Holeček
byli jejich velkými přáteli. Z této
čtveřice přátel odešel do nebeského

domova jako první Pavel Smetana.
Možná se tam již Pavel, Jožka a
Mirek opět objali a přivítali - Bůh
ví, jak ty věci nakonec jsou a budou.
Osobně mě těší, že jsme bratru Mirkovi ještě stihli předat tzv. „Medaili
vděčnosti“, kterou se církev rozhodla, na doporučení staršovstva sboru,
udělovat těm, kteří pro církev
skutečně žili a dýchali; převzal ji v
komunitním domě z rukou synodního seniora Daniela Ženatého koncem března na Květnou neděli, když
zrovna přijel z nemocnice. Třebaže
každou zmínku o zásluhách odmítal
a na chvály nedržel, myslím, že jej
toto uznání církve za jeho celoživotní službu na poli církve potěšilo. Při předávání tohoto ocenění
byl zmíněn také bratr Jožka - a
Mirek jakoby ji přebíral zástupně i
za něj.
Bratr Miroslav počítal se svým
odchodem jako se samozřejmostí,
nijak se toho dne neděsil a zdálo se
dokonce, že jej již vyhlíží. Byl na
něj připraven. Věděl, že to, co je
před ním, je prostě „Domov“. Člověk připraven být má. Když jsme se
s ním v kostele loučili, pěvecký sbor
zpíval píseň „Jas, jas, jas“. Jak
Mirek, tak Jožka měli tuto píseň
moc rádi, a kdyby byli v té chvíli
tito tenoři naživu, vděčně by ji s
pěveckým sborem zpívali z plných
plic. Je to vlastně radostná píseň, ale
vždyť oni oba by si ve chvíli
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loučení přáli, abychom netruchlili,
ale „tam, kde v srdci vládne Pán,
abychom zpívali jemu k oslavě píseň chval a světu hlásali radost,
vždyť společně chceme jít a jdeme
do šťastné, Kristem zaslíbené,
země.“
Nezbývá než si přát: Kéž se dobrý
Pán Bůh smilovává a dává církvi
své vyznavače, takové jako byli
třeba právě tito dva mužové víry.

Zase další část sborové kroniky se
pokusil přečíst a přepsat
Milan Michalík
1844
Povolání jedenáctého školního
učitele
Po mnohých nesnázích, bouřkách a
roztržitostech přihlásil se pán Jan
Sikora školní pomocník z Wilbersdorfu rodem z Oldřichovic ve Slezku, kterýž povolán jest a 20. března
Vocator obdržel.

Obydlení nové fáry
Dne 30. listopadu přestěhoval se
zdejší kazatel do nové fáry, ač ještě
celá dohotovena nebyla. Však
přinucen byl k takovému přestěhování pro velmi bídný stav té staré
fáry.
Úrody a počasí v tomž roce
To jest v pravdě poznamenání
hodné, že jaká byla zima též takové
léto na ni následovalo. Ustavičné
pršky mnoho škody přinesly. Slunečný den bez déště byl téměř
zázrakem. Rovně podzym byl nepohodný a zyma z počátku bez sněhu.
1845
Odchod školního učitele
p. Jána Sikory
Dně 28ho září odebral se p. Jan
Sikora od Hodslavské církve jsa
povolán. Toliko 1 rok a 6 měsíců při
zdejší církvi sloužil a právě tím
časem když spokojenost s ním se
začínala, on se odebral.
Přikrývání kostela šifrem
Po 18 letech od prvního přikrytí
střecha kostela již zhnilá popravy
potřebovala, pročež přikrytá jest v
měsíci říjnu. Lidé na to stáli, aby se
opět kostel šindely přikryl, což jim
od slavného c. k. krajského úřadu
zbráněno a kostel přikryl se šifrem.
Skrze holešovského Mistra Clemens
Hütter za 295 zl. cís. měny. Za tyto
peníze dával mistr práci a šifr však
bez přivezení.
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Dvanáctý učitel Ondřej Bujak
Po veliké ale krátké roztržitosti
vyvolen jest a povolán 30ho listopadu Ondřej Bujak rodem z Nitry. Poněvádž ještě rektorského svědectví neměl musel toliko Provisorem býti.
Úrody a počasí v tomž roce
Když jaro býti mělo teprve se téměř
zima na dobře počala, počasí na
sklizení nepříznivé, deště téměř bez
přestání. Ten rok mezi příliš neúrodné přináležel, obilí málo sypalo, zemáky býti dýl živnosti měly,
sčásti zčerňaly, nepříjemnou vůni
měly, ani k pokrmu se nehodily, ale
shnily, odtud veliká nouze povstala a
drahota panovala.
1846
Nový Profes c. k. Consistorium

August Stähling proesor dogmatyky
ve Vídni v následku vysokého decretu c. k. Consistorium od 11. Máje
1846 č. 361, za Consistorialního
rádce jest zvolen.
Úrody a počasí v tomž roce
Ten rok byl z počátku velmi suchý, k
podzimu příliš mokrý. Pěkné dni až
nedaleko vánoc trvaly. Všecko
mnohém spíše k své zralosti přišlo
než po jiné roky. Obilí ač sypalo,
však malý počet snopů bylo. Zemáky se v míře velmi skrovné
urodily a i ty ještě čerňaly, zdravé
pak docela svou chuť ztratily, odkudž v jáře 1847 roku veliká bída
následovala, lidé trávu jedli a mnohé nemoci povstaly. Veliký nedostatek byl příčinou toho, že se několik čeledí z Hošťálkové a z Držkovy
do Uher přestěhovalo.

Jeho c. k. Majestát vysokým Decretem Dvorského kanceláře od 7 listopadu 1845 č. 37614 pána Ondřeje
hrábě z Hohenwant Gerlachstein za
c. k. skutečného komorníka podsefa
c. k. consistorium A. a H. vyznání
stanoviti ráčili.
Nový consistorialní rádce
Když pán Ernst Paner dosavadní
mnohé zásluhy mající consistorialní
rádce vysokým decretem dvorského
kanceláře 23. října 1845 č. 36099 za
Dolno-rakouského superintendenta
jest stanoven, tedy p. D. Heinrich

Bratr Milan Kovář zaslal staršovstvu našeho sboru dopis, výslovně si přál uveřejnit jej ve sborovém časopisu a staršovstvo na
dopis reagovalo. Dopis a odpověď
uveřejňujeme.
-red-
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Vážené staršovstvo,
včera mne požádal náš pan farář,
Petr Maláč, o příspěvek do sborového časopisu, proto vám vlastně píšu
a přál bych si, aby můj názor byl
zaznamenán.
Nejdříve bych se chtěl zmínit a
vlastně poděkovat dvěma výrazným
členům našeho sboru, kostelníkovi
Jožkovi a kurátorovi Mirkovi. Oba
tito členové zanechali v mém životě
hlubokou stopu a byli mi po celou
dobu osobním životním příkladem.
V naprosté skromnosti a se selským
rozumem vykonávali své poslání,
které v dobách minulých nebylo nikterak lehké. Chtěl bych jim vyjádřit obdiv a poděkování za celý
sbor. Byli to moji učitelé a jsem
pyšný na to, že jsem si s nimi mohl
tykat. Děkuji za celý náš sbor.
Na druhé straně chci zmínit i tu
současnou situaci, ve které se sbor
nachází. Máme od Boha obrovské
požehnání. Nejen to duchovní, ale i
materiální a hmotné. Leží nám na
stole nádherný projekt opravy sborového domu a my nevíme, co s
ním. Všechno je připraveno, jen jít
do toho. Mně ale osobně připadá, že
tohoto díla nejsme hodni. Stále je-

nom mluvíme a skutky zde nejsou.
Zabýváme se malichernostmi a dílo
je pozastaveno.
Neměli bychom se víc věnovat poděkování Bohu, že sbor má prostředky i sílu, toto krásné dílo, architektů Bartáka a Ondrůše, realizovat?
Nemělo by naše staršovstvo věnovat
více času a prostoru informovanosti všech členů sboru? Neměli bychom lépe hospodařit s prostředky
sboru a neměli bychom více využívat finance, které jsou naprosto
čisté, státní či evropské?
Zamysleme se nad finanční situací
sboru do budoucna. Vracíme balíky
dotací a přitom se k majetku sboru
chováme, jako by nám nepatřil, neumíme hospodařit s pozemky, lesy,
neumíme využívat peníze, které
nám zatím stát poskytuje. Neměl by
být zájem našeho sboru taky o finance, které většina členů poskytuje a chce vědět, co za ně sbor
pořídí….?
Navrhuji tomuto krásnému, evangelickému sboru, aby každý z nás pro
něj pracoval nejen duchovně, ale i
hmotně. Aby každý z nás byl informován o každém detailu, který se ve
sboru udál a každý by byl seznámen
s tím, co se chystá.
Přál bych si, abychom vykonávali
svoji sborovou práci tak, jak to
dělali naši předchůdci, jako byl Jožka a Mirek. Téměř zdarma, s lás-
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kou a neuvěřitelnou pílí.
Kéž práce ve sboru bude pro každého z nás požehnáním a výsadou,
že nám sám Bůh tuto důvěru svěřil,
má nás rád a neustále nám žehná.
Buďme vděční za všechno, co nám
dává.
Milan Kovář, 3. 9. 2021

Vážený bratře Kováři,
jsme rádi, že Ti na našem sboru velice záleží a také oceňujeme Tvou
práci, kterou jsi pro tento sbor dělal
a děláš. Důkladně jsme si prostudovali Tvé otázky a pokusíme se
odpovědět na většinu z nich.
Na otázku: „Nemělo by naše staršovstvo věnovat více času a prostoru informovanosti všech členů
sboru?“ nelze odpovědět jinak než:
„ano, mělo“. Mnoho témat z Tvého
dopisu vyplývá z nedostatku konkrétních informací a to jsi byl u některých jednání osobně. Dne
27.6.2021 proběhlo v kostele sborové shromáždění, kde měl každý
člen našeho sboru možnost shlédnout podrobný rozpočet a tedy být
seznámen se všemi informacemi týkajícími se nakládání s finančními
prostředky sboru. Byl zde prostor
prostor pro otázky, připomínky a di-

skuzi, do níž jsi se také zapojil.
Je zjevné, že nestačí ani informace
ze sborového shromáždění, ani pravidelné přehledy, které podává staršovstvo v oznámení při bohoslužbách. Na schůzi ze 4.9.2021
staršovstvo rozhodlo, že po skončení bohoslužeb bude probíhat pravidelná schůzka, na níž bude
staršovstvo informovat všechny
zájemce z řad členů našeho sboru o
průběhu příprav rekonstrukce sborového domu, o prodejích pozemků, o
stavu hospodaření v lese atd.
Mrzí nás, že to vnímáš tak, že se
staršovstvo zabývá malichernostmi
a dílo je pozastaveno. Ve skutečnosti tomu tak není. Sice došlo k
prodlevě kvůli vládním omezením
způsobeným pandemií viru Covid19, ale práce na přípravě rekonstrukce sborového domu pokračují.
Velmi dlouho trvalo vyřízení stavebního povolení (vyřizoval Ing.
Arch. Ondrůš), které jsme obdrželi
týden před sborovým shromážděním. Projekt rekonstrukce sborového domu musel nejprve projít
schválením sborového shromáždění.
Vzhledem k tomu, že jde o investici
nad 2 miliony korun, jsme dle řádů
naší církve povinni vyžádat si prostřednictvím seniorátního výboru
souhlas synodní rady. To vyžaduje
sestavení projektu celé rekonstrukce
s doložením reálného rozpočtu a
zajištěním finančních prostředků,
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který synodní radě předložíme ke
schválení.
Souběžně se snažíme zajistit dostatek finančních prostředků. Sbor
má na svých účtech částku něco
přes 2 miliony korun a na rekonstrukci budeme potřebovat více než
10 milionů. Nemáme tak velkou
víru, abychom se pustili do stavby
bez alespoň částečné představy o
tom, kde zbývající prostředky získáme. Proto proběhlo jednání se
zástupci Jeronýmovy Jednoty a z téhož důvodu byly také nabídnuty některé sborové pozemky k odprodeji.
Nejde jenom o řešení úloh spojených s rekonstrukcí. Už dlouhou
dobu zůstáváme na modlitbách a
prosíme o moudrost, aby naše rozhodnutí byla v souladu s Boží vůlí.
Také prosíme aby rekonstrukce sborového domu byla příležitostí ke
sjednocení v našem sboru a ne k jeho dalšímu rozdělení. Jednou z příležitostí jak se setkávat na společných modlitbách, je pravidelná
modlitební chvíle, která začíná každou neděli v 9.00 ráno ve sborovém
domě a ke které jsou zváni všichni
členové našeho sboru včetně Tebe.
Pokusme se vrátit k Tvým dalším
otázkám. V jedné z nich uvádíš, že
vracíme balíky dotací. Staršovstvo,
které působilo v letech 2015–2021,
žádné dotace nevracelo. Pouze bylo
v souvislosti s rekonstrukcí sborového domu zvažováno využití do-

tační výzvy „POŽP 2014-2020,
výzva č. 146“. Jednalo by se o možnosti získání dotace na zateplení
obvodových zdí, plynový kotel a
příspěvek na osvětlení. Výzva byla
podmíněna dofinancováním 50 %
až 70 % výdajů z vlastních prostředků a splněním tepelného auditu.
Zateplení sborového domu je
sporný bod celého projektu. Trvale
obývaný farářský byt už zateplený
je. Zbývající prostory jsou využívány nepravidelně, spíše nárazově o
víkendech. Zateplení by si navíc
vyžádalo opravu hydroizolace tj.
podřezání obvodových zdí a splnění
podmínek tepelného auditu by si vyžádalo výměnu nedávno vyměněných oken za okna s trojskly. Za
rozhodnutím staršovstva o nepodání
dotační výzvy, tedy nebyla nechuť k
dotacím, ale jednoduchá ekonomicko–technická rozvaha. Velmi podobná rozvaha také byla za odstraněním tepelného čerpadla z projektu, kterou jsme provedli na základě analýzy nezávislého odborníka. To, co by u trvale obývaného
rodinného nebo komunitního domu
fungovalo výborně, u sborového
domu nemusí být tím nejlepším
řešením.
Žádné další vhodné dotační tituly
vyhlášené nebyly. Staršovstvo využívá od roku 2017 Diakonické a
rozvojové projekty, ze kterých náš
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sbor dosud obdržel celkem 361012,Kč. Za tyto prostředky bylo pořízeno dětské hřiště, rozšířeno
ozvučení sálu a proběhl Alfa kurz
pro mládež. V letošním roce z těchto prostředků budeme nově vybavovat kancelář. Na příští rok
budeme žádat prostředky na rozvoj
misijních aktivit ve sboru (doplnění
vybavení pro on-line vysílání,
pronájem tělocvičny pro děti, podpora Noci kostelů a kurzu Alfa) v
celkové částce cca 100 000,- Kč.
Dovedeš si jistě představit, že je za
přípravou všech těchto projektů
skryta spousta dobrovolné práce a to
nejen od členů staršovstva.
Na další tvé připomínky, „že se
chováme k majetku jako by nám nepatřil, neumíme hospodařit s pozemky, lesy, neumíme využívat
peníze, které nám zatím stát poskytuje“, se pokusíme odpovědět
takto. Pokud jsi si vědom jakéhokoli
konkrétního nehospodárného chování staršovstva nebo sborového shromáždění a záleží Ti na tomto sboru,
je potřeba udělat vše, aby došlo k
jeho nápravě. Nejlépe odvoláním se
proti danému rozhodnutí přímo zde
ve sboru. Pokud ani to nepomůže
můžeš dle řádů naší církve podat
odvolání proti rozhodnutí staršovstva nebo usnesení sborového
shromáždění příslušnému seniorátnímu výboru.
Pokud ale nemáš nic konkrétního,

jenom dojem, že staršovstvo dělá
všechno špatně, je potom obtížné
najít řešení. Posláním nás ve staršovstvu je práce pro náš sbor, který
stejně jako Ty, vnímáme jako svou
rodinu. Náš sbor dlouhodobě trpí
důsledky zranění, která si jeho členové vzájemně způsobili při různých sporech v minulosti, ať už se
týkaly sborových věcí nebo osobních. Zde nepomůže nic jiného, než
vzájemné smíření a odpuštění. To je
jeden z největších úkolů, který jsme
dostali přímo od našeho Pána. S ním
souvisí otázky, které je potřeba položit na závěr. Dokážeme přes
všechnu různost zkušeností a názorů
spolupracovat tak, aby Boží dílo
vzkvétalo? Dokážeme se k sobě
navzájem chovat tak, aby si lidé v
obci, kde žijeme, o křesťanech říkali: „Hleďte, jak se navzájem
milují!“
Pán Bůh Ti požehnej.
Za staršovstvo sboru ČCE
Hošťálková
Lubomír Čevela
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* 8.6.1889 Hodslavice
+ 26.12.1969 Praha
Při vyslovení jeho jména minimálně všichni zbystří, nebo alespoň
povytáhnou obočí, neboť se jedná o
teologa, evangelíka, svým založením trochu více lutherána, ale
také zároveň člověka, který viděl v
režimu socialismu tu největší sociální spravedlnost a beztřídní společnost, která je přeci velmi blízká
prvotnímu křesťanství. Kristus sám
nedě-lal sociální rozdíly, kázal
evangelium a J. L. Hromádka ve
svém přesvědčení dostal se až na
samou hranu sebezničení. Možná
byl příliš hodný, příliš naivní, byl
velmi rozporuplný a pohled na něj a
jeho život nemá jednoduché řešení.
Ale i tak patří mezi velké osobnosti
naší církve.

Po gymnáziu ve Valašském Meziříčí se rozhodl pro studium teologie.
Studoval ji v Basileji, Heidelbergu a
v Aberdeenu. Po krátkém farářském
působení na Valašsku nastoupil na
nově zřízenou Husovu fakultu jako
profesor (1920-1939). Po okupaci
odešel s rodinou do USA, kde přednášel teologii na různých fakultách.
Po válce navštívil poválečnou republiku. Srovnání rodné země, jejího stavu a západního liberálního
kapitalismu ho přiklonilo k bezelstné (a neinformované) důvěře v
nový koncept světa nabízený sovětskou propagandou. Proto se 1947
vrátil natrvalo do Prahy přednášet
na teologické fakultě. V těch letech
se velmi angažoval v ekumenickém
hnutí, měl vysoké postavení v naší
Ekumenické radě církví, kterou spoluzakládal. Po únoru 1948 získal
důvěru vlády a pokoušel se jí využít
k ochraně fakulty a církve před
otevřeným potlačováním. Založil
mezinárodní Křesťanskou mírovou
konferenci (1958), s níž se stále více
stával z partnera loutkou režimu.
Měl ovšem široké možnosti styků se
světem, kde podporoval ekuménu.
Napsal mnoho knížek, publikací,
přispíval do časopisů Nová doba,
Kostnické Jiskry, Obzory. Za zmínku z mnoha titulů stojí za to připomenout: Jan Karafiát - kniha o jeho
velkém vzoru. Dále Ústřední principy protestantské, Cesty českých
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evangelíků, Evangelium o cestě za
člověkem, Křesťanství v myšlení a
životě.
Jeho osobní tragédií je, že velmi
zálibně vzhlížel k Sovětskému svazu. Šedesátá léta mu jako by dala
zapravdu. V tomto předjaří s podobně laděným filosofem Milanem Machovcem vymohli na režimu dialogický seminář na filosofické
fakultě a ekumenický pod křídly
Českobratrské církve evangelické.
Ale i tak narážel tvrdě na reálný
socialismus. Machovec v jednom
článku (1992) sděluje, že Hromádka
těžce nesl ideovou sterilitu komunistů; jednou mu řekl: „Můj kolego,
už to déle nevydržím. Věnoval jsem
veškerou svou sílu tomu, aby se
církev otevřela nekřesťanům a ateistům, a tím i Východu a socialismu.
Ale komunistický režim mi jen hází
klacky pod nohy a ignoruje mě. Nemohu dál.“
Vpád okupačních vojsk 1968 byla
pro něj obrovská rána do srdce,
tvrdá pěst komunismu rozptýlila
zbytek jeho naděje na křesťanstvím
kultivovaný spravedlivý sociální řád
světa, za který se snažil bojovat pod
křídly režimu. Ještě napsal ostrý
protest sovětskému velvyslanci Červoněnkovi a stáhl se z funkcí. Půl
roku po svých osmdesátinách zemřel v Praze a byl pochován v Hodslavicích. Na náhrobku je text z
epištoly k Židům: „Ježíš Kristus

včera, dnes, tentýž jest nyní i na
věky.“ Jakoby tím bylo naznačeno,
že v životě i smrti nemá mít první
ani poslední slovo člověk, ale ten,
který byl vzkříšen a přijde soudit
živé i mrtvé.
Na závěr ještě poznámku, že jeho
krev dál koluje v evangelické církvi
velmi významně. Jeho vnukové:
Marek Zikmund (farář v Přerově a
senior moravskoslezského seniorátu), Martin T. Zikmund (farář v
Karlových Varech), Vladimír Zikmund (člen synodní rady). A z další
generace mladých farářů je Ondřej
Zikmund (farář v Kutné Hoře).
Lubomír Bureš

Drazí přátelé ČCE Hošťálkové,
zdravím Vás a ať Vám Bůh žehná.
Já se mám díky Bohu dobře, jsem
zdravý a doufám, že se Vám také
dobře daří.
Má studia pokračují fajn. Postoupil
jsem z 10. do 11. třídy kvůli koronaviru. Jsem velmi šťastný a děkuji
Bohu z celého srdce.
Vždy děkuju Bohu, že mi skrze
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Vás pomáhá. Jsem šťastný, že mi
pomáháte formou věcí denní potřeby jako mouka, oblečení, rýže, fazole, mýdlo a pěna. Ze srdce děkuji
Bohu.
Právě je v Dehradunu období dešťů, a proto zůstáváme doma. Pomáhám svému staršímu bratrovi.
Děkuji Bohu, že mi ve Vás dal tak
dobré sponzory. Vaše podpora mi
hodně pomáhá při studiu. Děkuji
Vám za podporu a lásku. Sláva buď
našemu Bohu.
Děkuji Vám, mám Vás rád.
Dheeraj Rai

P.S.: Vždy mám skvělý pocit, když
dostanu od Vás dopis. Děkuji, že mi
pomáháte během lockdownu. Nevím, jestli jsem Vám to už říkal, ale
teď jsem doma, ne na internátě,
a ten mi chybí.
Milí bratři, milé sestry,
děkuji vám všem, kdo Dheeraje podporujete, ať už finančně nebo modlitebně. Roční podpora činí
9 600,- Kč. Tato částka pokrývá náklady na vzdělání (školné, knihy,
pomůcky do školy, povinnou uniformu a další poplatky), dle potřeby
doučování zdarma, přístup k počítači s možností přístupu na internet,
boty, deštník, oblečení a lékařskou
péči.
Jana Flachsová

Asi hodně fanoušků UNITEDU
bylo rádo, že se mohou setkat v
tváří v tvář a ne online.
Minulý ročník byl pouze online
vysílaný na televizi NOE. Tento
ročník také zaznamenal změny a to
v několika oblastech, festival se
rozdělil do tří měst – Plzeň,
Litomyšl a Vsetín. A další změna
byla při vstupu, chtěli po vás nejen
zaplatit vstupné, ale i negativní test
nebo očkování, proto stánek s antigenním testováním nás v této době
pandemie nezaskočil.
Letošního Unitedu ve Vsetíně se
zúčastnilo na 700 účastníků a jednotlivé proramy probíhaly jak na
Dolním náměstí, v Kulturním domě,
v kostele Horního sboru ČCE či
jinde.
Pár let po sobě se UNITEDU
účastním jako modlitebník. I letos
jsem se připojila k modlitebnímu
karavanu.
Pavlína Žambochová
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Myslím, že Marka Ebena není potřeba nijak zvlášť představovat. Je
obecně známý jako herec, moderátor, jako moudrý a rozumný
člověk. To o čem se v souvislosti s
ním mluví méně či málo je, že je
praktikující katolický křesťan. Jeho
otec, Petr Eben, skladatel vážné
hudby je znám, avšak pro svou víru
nebyl v minulém režimu příliš
zmiňován. Jeho syn Marek jde obdobnou cestou, ale možnosti
veřejného působení jsou nyní jiné.
Jeho kniha "Myšlenky za volantem"
je sbírkou úvah nad různými tématy,
která ho napadla při řízení auta nebo
v této souvislosti. Jak autor na
začátku knihy zmiňuje je schválně
provedena jako trhací kalendář s
tím, že pokud se čtenáři nebude
některá úvaha líbit nebo s ní nebude

souhlasit, může ji prostě vytrhnout a
zahodit. Jen doufá, že po přečtení
nezbudou čtenáři z knihy jen
prázdné desky. Jednotlivé kapitoly
jsou datovány, kdy vznikly. Kniha
se tedy dá číst z jakéhokoliv místa a
souvislosti se neztrácí, a to proto, že
jednotlivé příběhy nejsou na sobě
závislé. Autor knihy je známý také
tím, že už mnoho let žije se svou
manželkou, která je ochrnutá a je
tedy na invalidním vozíku a on ji
neopustil či neodložil. V některých
příbězích na ni vzpomíná. Nechme
tedy zaznít několika úryvkům z této
knihy. První úryvek je hned z první
kapitoly: Když mi bylo osmnáct,
učil mě táta řídit, abych šel do
autoškoly trochu předpřipraven.
Měl tehdy polského Fiata a to byla
doba, když se ještě motory zahřívaly. Takže táta mi vysvětloval:
"Heleď, vyřadíš, na neutrál, sešlápneš spojku a nastartuješ. A pak ho
nech chvíli běžet." Já se ptal: "A jak
dlouho?" A táta říkal: "No vyjde ti
to přesně na jeden otčenáš." A toho
jsem se držel. Dnes už ve svém
Citroënu čekat nemusím. Motory se
už nezahřívají. Možná, že je to
škoda. Myslím, že kdyby si každý
řidič dal jeden otčenáš, než vyjede,
vypadalo by to na silnicích daleko
líp. A dodejme, že to neplatí jen pro
silnice. Druhý citát je ze zadní
desky knihy: Udělal jsem nejlepší
zkušenost s tím, když se člověk snaží
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odžít ten jeden den, jak nejlíp umí.
A pak zase ten další. To mi
vyhovuje. Ale takové ty smělé vize,
co dokážu do pěti let, z toho mám
strach. A taky si vždy vzpomenu na
tu krásnou větu, co kdosi moudrý
řekl: "Chcete-li pobavit Boha, povězte mu o svých plánech."
Tolik Marek Eben. Můžete s tím, co
napsal, nesouhlasit, ale zkusme se
nad tím, aspoň trochu zamyslet.
Marek Eben, Myšlenky za volantem
Euromedia Group v edici Brána 2020
Milan Michalík

Milí čtenáři,
jsme na konci letošního 3. čísla
našeho sborového časopisu a před
námi je přirozeně příprava dalšího,
tedy 4. čísla. Bude to číslo adventní
a vánoční a z celoročního tématu
podle Skutků apoštolských, 2. kapitoly nám zbývá poslední čtvrtá část,
tedy zůstávali... na modlitbách.
Někomu by se mohlo zdát, že to
není právě téma adventní a vánoční,
leč myslím si, že to téma adventní a

vánoční skutečně je. Vždyť i
starozákonní Izrael se modlil za
příchod Mesiáše a náš Pán Ježíš
Kristus učil své učedníky modlit se
"přijď království tvé".
A je to i naše modlitba dnes. Příchod Spasitele, který se narodil jako
dítě si připomínáme a děkujeme za
něj a za jeho druhý příchod se modlíme. Proto je téma tohoto vánočního čísla - zůstávali na modlitbách - naprosto oprávněné. Tak na
titulní stránce tohoto čísla oprávněně vidíme reprodukci Dürerova
obrazu "modlitebníkovy ruce". Kéž
se i naše ruce zvedají k našemu
Pánu v děkování, chválách a prosbách.

Před sebou máte titulní stranu 4. čísla a tak vás prosíme o vaše příspěvky. Uzávěrka bude 31. října a
vydání před Adventem.
Milan Michalík
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