
Sborový časopis ČCE Hošťálková 2021/4 strana 1



ÚVODEM
bych se chtěl  vrátit  na titulní  stranu
tohoto  čísla  našeho  sborového
časopisu.  Vidíme  tam  několik  věcí,
které na sebe navazují a doplňují se.
Centrem  této  titulní  strany  je  kopie
známého  obrazu  Albrechta  Dürera
"modlitebníkovy  ruce".  Tento  obraz
můžete vidět v různých provedeních a
příležitostech.  Při  konfirmaci  našeho
ročníku  (1947)  v  roce  1961  jsme
svědectví o konfirmaci dostali na listu
právě  s  reprodukcí  tohoto  obrazu.
Můžete reprodukci tohoto obrazu na-
jít  použitou  při  různých  příleži-
tostech, když se chce zdůraznit mod-
litba jako taková a její důležitost. To
si  chceme  připomenout  i  v  této
adventní době a právě v ní. Příkladem
nechť je nám i poslední část letošního
ústředního  tématu  z  2.  kapitoly
Skutků apoštolů, tedy "zůstávali... na
modlitbách".  Sepnuté ruce na obrazu
na  titulní  straně  ukazují  nahoru,  na
úvodní  slova  modlitby  Páně  "Otče
náš, který jsi v nebesích." To je velmi
důležité  si  uvědomit,  že  naše  mod-
litby nesměřují jen někam nahoru, ale
směřují k našemu Bohu, našemu Otci.
K našemu Otci, tedy k Otci všech vě-
řících  ne  jen  k  nějakému  indivi-
duálnímu či individualistickému otci.
To  mějme  na  paměti,  že  když  se
modlíme, nemodlíme se jen sami za
sebe,  že  se  spojujeme s  mnoha dal-
šími křesťany a to dokonce  po celém
světě,  i  když  se  modlíme  sami,  ve
svém  "pokojíku".  Proto  nad  mod-

lícími  se  rukama čteme tuto  úvodní
větu modlitby Páně. Ale Bůh nám ne-
ní vzdálený, někde vysoko a daleko,
ale  ve svém Synu Ježíši  Kristu se-
stoupil  k  nám,  stal  se  člověkem  ve
všem  nám  kromě  hříchu podobný.
A to nám připomínají slova ve spodní
části  první  strany  tohoto  časopisu.
"Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj  mezi  lidmi;  Bůh  v  nich  má
zalíbení." Tak  volali  andělé  při
narození Ježíše Krista. A tak můžeme
volat i my i dnes. V tomto andělském
zvěstování si všimněme několika vě-
cí.  Tou  první  je  sláva  na  výsostech
Bohu. Ano, tam vždy začínejme. Za-
čínejme tím, že náš Bůh, náš Otec je
hoden vší  chvály  a slávy.  A to nám
pak  přináší  pokoj  -  na  zemi  pokoj
mezi lidmi.  Obvykle se tato část an-
dělského  zvěstování  překládá  jako
"pokoj  lidem  dobré  vůle"  s  tím,  že
tento pokoj patří pouze těm, kteří jsou
natolik  dobří,  že jim a jen jim Boží
pokoj patří. To je ovšem překlad po-
sunutý. Smysl těchto slov je, že nám
Bůh  v  Kristu  Ježíši  přináší  dobrou
vůli, tedy že "Bůh v nás má zalíbení."
Tak to  významově správně překládá
Český  ekumenický  překlad.  A  my
tuto  darovanou  Boží  dobrou  vůli
můžeme a máme předávat dál právě
proto,  že Bůh nám ji  v našem Pánu
Ježíši přinesl. Tak to dělejme nebo se
o to alespoň snažme. 

Přejeme vám pokojné a požehnané
Vánoce a dobrý nový rok 2022. 

Milan Michalík
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„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte,
pojďte k  vodám!“ (Iz 55,1)

     Už před mnoha lety jsem chodíval
do jednoho domova pro mentálně po-
stižené chlapce nebo muže. Pamatuji
si, že v jednom adventním čase jsem
si s nimi o Adventu povídal a něko-
likrát jsem jim pověděl: „Advent zna-
mená  příchod.“  Kdykoliv  jsem  tam
pak přišel a položil  jim otázku: „Co
znamená  Advent?“  sborově  odpo-
věděli „Příchod!“ šťastní, že si to stá-
le  pamatují.  Ano,  Advent  znamená
Kristův příchod. Ten první se již ode-
hrál - byl vymezen betlémskými jes-
lemi a golgotským křížem. Ten druhý
- „ve slávě“ - slovy Písma „podle je-
ho zaslíbení očekáváme“ a nic na tom
nemění  dvě  tisícíletí,  která  od  toho
„zaslíbení“  uplynula,  ani  pohled
dnešního člověka na Krista a  víru v
něj.  Právě  tento  čas  nás  vyzývá  k
nadějnému  a  radostnému  vyhlížení
tohoto druhého Kristova Adventu.
      Zvolání proroka v úvodním verši
zazní ve velmi neutěšené situaci izra-

elského národa odvedeného do baby-
lonského  zajetí  -  v  celé  bídě  této
skutečnosti prožívali ještě navíc pocit
naprostého  opuštění  a  zapomenutí
Bohem. Co si  ještě přát,  na co oče-
kávat, k čemu vzhlížet? Ale náhle je
tu prorok, který mluví v Božím pově-
ření.  Jeho  volání  v  nich  začne  roz-
dmýchávat  novou  naději,  novou
radost: „Hospodin  nezapomněl  na
svůj lid ani město Jeruzalém! On je
neustále  Pánem,  třebaže  to  tak  v
tomto čase zkoušek nemusí  připadat
a  jde  nám ve  své  pomoci  naproti!“
Do vysídlených judejců je  vlit  nový
životní elán, nově se při nich objevují
ztracené naděje.
     Možná nám připadá, že pro nás,
lidi  dnešní  doby,  je  již  těžké  vydo-
bývat nějakou naději z těchto biblic-
kých veršů. A přece, za těmito slovy
proroka smíme slyšet: Tam, kde se v
čase  svého  života  nacházíme  upro-
střed  situací,  které  se  dají  bez  nad-
sázky nazvat troskami, tam kde se řítí
naše  všelijaké  výhledy  a  plány,  do
kterých jsme vkládali svá očekávání,
ani  tam  nemusíme  zůstat  sami  se
svým prázdným nitrem, bez naděje. I
v těchto mezních situacích smíme vě-
dět to co prorok: „Bůh ví též o tobě i
o všem tom, co tě  potkalo a trápí!“
Vždyť On je Pánem také naší přítom-
nosti,  dobře  ví  o  všech  sutinách  a
troskách také našeho světa. On dobře
ví o mnohém nepokoji,  lidské nená-
visti a dobyvačných touhách člověka,
které  až  doposud  stojí  u  zrodu  nej-
různějších  napětí  a  válek  mezi  ná-
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rody.  On  ví  o  trápení  a  nouzi  těch
mnoha  milionů  běženců  a  stamili-
onech  hladovějících  a  hladem  umí-
rajících  lidí  v  mnoha  částech  světa.
Ví o našem poničeném životním pro-
středí a bezohledném drancování pří-
rody. Dobře ví o milionech mladých,
drogově závislých i o milionech těch,
kteří  zapadli  do  bahna  závislosti  na
alkoholu. Ví o milionech lidí starých
s  vyhaslýma  očima,  kteří  již  jen
zklamaně a odevzdaně čekají na smrt.
Bůh ví o milionech lidí bez práce a
životního cíle, o milionech těžce ne-
mocných nebo postižených. Ví o těch
mnohých, kteří byli postiženi ztrátou
nejmilejšího  člověka,  nemohou  se  z
toho vzpamatovat a chřadnou. On to
všechno ví.
     Ano, tak neuvěřitelně a směle chce
toto  prorokovo  slovo  znít  i  dnes.  V
našich  osobních  ruinách,  i  ruinách
našeho  světa  neustále  platí  Boží
zaslíbení:  „Nikdy jsem na vás neza-
pomněl,  chci to všechno - i  s  vaším
trápením - brát na sebe, abyste se v
tom  všem  neutopili,  chci  tvořit  a
tvořím nový svět, podle své vůle.“ To
je  slovo,  které  nás  nemůže  nechat
chladnými a prázdnými; vždyť se jed-
ná o mocnou naději, kterou se máme
nechat i  o tomto Adventu nově pro-
stoupit.  Zárodek  této  naděje  leží  ve
Starém Zákoně,  ve  slovech proroka,
která se v lidu Izraelském předávala
po  generace.  Jako  křesťané  vidíme
ještě  dále:  Bůh  tento  svět  nenechal
svému vlastnímu osudu, neopustil jej,
ale přišel mezi nás ve svém Synu, byl

nazván též jménem „Immanuel“ - „S
námi Bůh“.
     Ve víře, důvěře a spoléhání na tuto
novou skutečnost smíme každý z nás
poznávat a neustále nově zakoušet, co
nám  připravil  a  do  našeho  světa  i
osobního  života  vnáší  Bůh  sám.
„Advent“ znamená příchod - to nové,
nepředstavitelné,  skutečnost  nového
světa je na cestě, přichází. Je to jako
bychom zapálili svíčku v temné míst-
nosti. Třebaže se v ní nic nezměnilo,
všechno ale najednou stojí ve světle.
A co uděláme, jestliže na něco přece
jen  ještě  pořádně  nevidíme  a  vidět
chceme? Přitáhneme to ke svíčce je-
ště blíže. Tak můžeme také ve svém
životě  zacházet  se  vším,  co  se  nám
zdá všelijak obtížné, vždyť:  „Bůh je
světlo a není v něm nejmenší tmy.“
(1.J  1,5)  Žijeme-li  tímto  poznáním,
pak smíme již dnes - v čase kdy pro-
cházíme  různými  temnými  koridory
života - rozpoznávat a zahlížet něco z
onoho velikého světla,  které  je  nám
zaslíbeno.
     Ještě  malý  příběh  z  vyprávění
německého faráře Wilhelma Busche,
mám  jej  velmi  rád  a  mohl  se  také
odehrát v Adventu. Nazval jej „Světlo
ve tmě“.
     Jako nový farář sboru jsem se
jednoho  dne  pustil  do  navštěvování
jeho členů. Obcházel jsem je již ně-
kolik  hodin,  ale  pak  jsem  v  jedné
chvíli  zaváhal,  nemohl  jsem  se  po-
hnout k další návštěvě. Najednou mne
napadlo: Jak jsem unavený, a poctivě
řečeno,  také  sklíčený.  Všude,  kam
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jsem  přišel,  jsem  se  setkával  s  od-
mítnutím evangelia; s lidskými srdci,
které  byly  obtíženy  tisíci  nejrůz-
nějšími starostmi, jenom tu jedinou si
nepřipouštěly  -  jak  se  člověk  může
dostat  ke  skutečnému  požehnání.  A
tady vzadu,  za tím omšelým domov-
ním  průchodem,  měl  bydlet  ještě
nějaký  starý  slepý  muž.  Už  jsem
neměl k návštěvě tohoto člověka té-
měř  žádnou  sílu  ani  odvahu.  Kolik
stěžování, nářku a láteření budu mu-
set vyslechnout teprve tady!?
     Pak jsem se však vzchopil, prošel
domovním průchodem a vstoupil  do
ponurého  šera  košíkářské  dílny.  Mé
oči se v temné místnosti pomalu za-
čaly  rozhlížet:  Za  horami  košů  se
zvedl  starý,  statný  muž  a  obrátil  se
svým  vyhaslým  zrakem  směrem  ke
mně.  „Dobrý  den!  Jsem nový  farář
zdejšího  sboru.“  Tu  se  v  jeho  tváři
objevil  vlídný  úsměv.  Laskavě  mne
pozval, abych se posadil. Byl jsem z
tohoto přijetí  překvapen,  čekal  jsem
něco jiného.  Sedl  jsem si  na nízkou
stoličku a poprosil  ho,  aby mi něco
pověděl o svém životě.
     Avšak  velké  překvapení  se
dostavilo teprve nyní. K mému údivu
jsem neslyšel žádné nářky, žádné lá-
teření! Naopak! Ten starý, slepý muž
mi  vyprávěl,  kolik  dobroty  a  milo-
srdenství  Bůh  do  jeho života  seslal.
Čím déle vyprávěl, tím větší úsměv se
na jeho tváři zrcadlil, a tím více se v
jeho  řeči  ozývaly  radostné  chvály
velikého Boha, který se v Ježíši Kris-
tu, našem Pánu a Spasiteli,  stal na-

ším Otcem. Když jsem se už zvedal k
odchodu,  tento  muž  mne  poprosil:
„Pane faráři, mám ještě jedno přání.
Přečtěte mi můj nejmilejší 34. Žalm.“
Vytáhl  jsem svou Bibli  a  začal  číst:
„Dobrořečit  budu Hospodinu v kaž-
dém čase, z úst mi bude znít vždy jeho
chvála.  O Hospodinu mluv s  chlou-
bou, moje duše... Kdo na něho budou
hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí...
Hospodin  je  blízko  těm,  kdo  jsou
zkrušeni v srdci,  zachraňuje lidi,  je-
jichž duch je zdeptán... Vykoupí duše
svých služebníků, nikdo z těch, kteří
se k němu utíkají, vinu neponesou.“
     Ale on mne ještě stále nechtěl ne-
chat jít. „Pane faráři, musíme si ještě
společně  zazpívat!“  Jistými  pohyby
uklidil  tu  horu  proutěných  košů  na
stranu a pod nimi se objevilo  malé
harmonium,  které  měl  pečlivě  při-
kryto  červeným suknem.  Tento  starý
muž si za něj sedl a jistými prsty za-
čal  klouzat  po  jeho  klávesách.  A
zatímco svýma slepýma očima hleděl
tak, jakoby se díval do věčnosti, začal
zpívat silným zvučným hlasem:

"Chci  Pána  slaviti  svým
srdcem času každého 

a  svými  ústy  o  jeho  vždy
chvále mluviti..."

Stál  jsem  zde  velmi,  velmi
dojat.  Přede  mnou  seděl  osamělý,
chudý,  slepý  muž  a z  plna  hrdla  se
radoval a chválil Boha. Napadl mne
přitom  jeden  biblický  příběh.  Když
Šalomoun  postavil  nový  chrám  a
přišel čas jej vysvětit, „nemohli kněží
v  Hospodinově  domě  stát  a  konat
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svou  službu,  protože  tento  dům  na-
plnila  Hospodinova  sláva.“  Cítil
jsem, že o něco podobného se jedná i
zde. Než tento slepý muž dozpíval, ti-
še jsem jeho dílnu opustil.
                       Petr Maláč

Modlitba – dotazování se Hospodi-
na, volání, vzývání, komunikace.....
   Právě  to,  jak  vypadá  můj
soukromý  modlitební  život,  je  pro
mne  tím  nejlepším  indikátorem,
jaký je můj vztah s Pánem Bohem.
Ježíš  říká:  „Když  se  modlíš,  vejdi
do svého pokojíku,  zavři  za  sebou
dveře  a  modli  se  k  svému  Otci,
který zůstává skryt.“ (Mt 6,6) Tento
verš  mi  ukazuje,  že  věřící  člověk
potřebuje  čas,  kdy  se  v  klidu  a  o
samotě modlí. Pokud něco takového
ve svém životě nemám a neplatí  o
mně,  že  jsem  malé  dítě,  pak  si
opravdu  položím  zásadní  otázku,
zda vůbec jsem křesťanem.
   Soukromé ztišení  k  modlitbě  je
nezbytností  mého křesťanského ži-
vota.  Ale  jak  se  modlit?  Když  se

podívám do  minulosti,  tak  zjistím,
že kdysi se vydávalo velké množství
modlitebních  knížek,  kde  byly  se-
psány  modlitby.  Dnes  se  v  pro-
testantském  prostředí  téměř  ne-
vydávají.  Pro  některé  je  čtená
modlitba téměř známkou mrtvé víry,
nedostatku osobního vztahu k Pánu
Bohu.  Na  druhé  straně  ovšem  vi-
dím,  že tzv.  spontánní  modlitba  se
někdy  stává  velmi  sebestřednou  a
řešící  věci  pouze  tohoto  pozem-
ského  života  bez  přesahu  na  du-
chovní život a na věčnost. Někdy si
při  spontánních  modlitbách  dělají
lidé z Pána Boha Aladina, kterému
diktují  seznam svých  přání  a  oče-
kávají, že se o vše postará.
   Velkým příkladem a také inspiraci
je modlitba Pána Ježíše za nás:
   „Již nejsem ve světě, ale oni jsou
ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý,
zachovej je ve svém jménu, které jsi
mi dal;  nechť jsou jedno jako my.
Dokud jsem byl s nimi, zachovával
jsem je v tvém jménu, které jsi mi
dal; ochránil jsem je, takže žádný z
nich  nezahynul,  kromě toho,  který
byl zavržen, aby se naplnilo Písmo.
Nyní  jdu  k  tobě,  ale  toto  mluvím
ještě na světě, aby v sobě měli pl-
nost  mé  radosti.  Dal  jsem jim  tvé
slovo, ale svět k nim pojal nenávist,
poněvadž nejsou ze světa, jako ani
já nejsem ze světa. Neprosím, abys
je vzal ze světa, ale abys je zachoval
od zlého.“ Jan 17, 11-15
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   Když Ježíš řekne, ať jsou tam, kde
jsem já,  pak stejnou modlitbu mů-
žeme  a  musíme  prosit  za  ČCE za
naše  sbory.  Ať  jsme  tam,  kde  je
Ježíš.  Ježíš  je  tam,  kde  dochází  k
pokání, k novým rozhodnutím víry,
k odpuštění,  k překračování  našich
komfortních  zón  kvůli  následování
Krista. Je v trpících, v opuštěných, v
hledajících. Je v temných oblastech
našich životů a sborů, pokud ho tam
pustíme.  A nejen to,  kam přichází,
tam dává světlo.
   Modlitba  je  pro  mne  paprskem
světla z nebe k nám, anebo také na-
šimi výboji  do nebe, říkejme tomu
jiskřením.
   Přeji  mnoho modliteb,  třeba jen
zkusmo každému z nás, o tomto ad-
ventu nebo Vánocích.

Požehnaný čas přeje Štěpán Marosz

Zapomínáte  někdy?  Určitě,
každý  zapomínáme.  Ale  stalo  se
vám někdy, že jste potkali  někoho,
kdo se  k  vám hlásil,  a  vy jste  za-

pomněli, kdo to je? Díváte se mu do
tváře, víte, že jste se už někdy pot-
kali, ale už jste zapomněli kdy a kde
a  úplně  vám  vypadlo  jeho  jméno.
Trapná situace. 

Líbí  se  mi  jeden  příběh  na
toto  téma:  Jeden  mladý  kazatel  si
jde  poslechnout  zkušeného  a  zná-
mého  kolegu,  aby  získal  inspiraci
pro  svoje  vlastní  kázání.  Posadí  se
do lavice mezi ostatní, poslouchá a
sleduje, jak to ten starý kazatel dělá.
A ten  najednou  v  kázání  prohlásí
něco šokujícího: "Sestry a bratři, já
vám teď musím přiznat, že některé z
nejdůležitějších  okamžiků  mého
života se staly v náručí ženy jiného
muže."

Okamžitě  upoutá  pozornost
celého  shromáždění.  Všichni  zpo-
zorní  a  je  vidět,  jak  napjatě  po-
slouchají. Mladý kazatel to sleduje a
říká si: "Tak to je tedy něco. Takhle
všechny  zaujmout  jsem  ještě  ne-
viděl.  Ten  skutečně  umí  svoje
řemeslo!"

A starý kazatel  to ještě jed-
nou zopakoval, aby se ujistil, že to
opravdu každý slyšel.  A potom vy-
světlil, že žena, kterou má na mysli,
byla manželka jeho otce, tedy jeho
matka a pokračuje dál v tématu ká-
zání.

Mladý  kazatel  si  říká:  "Tak
to  bylo  opravdu  skvělé!  To  musím
také použít, to je prostě pecka!" Za
několik  týdnů  stojí  na  kazatelně  a
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káže  a  teď  přijde  ten  správný
okamžik  a  on  prohlásí:  "Sestry  a
bratři,  musím  vám  přiznat,  že
některé z nejdůležitějších okamžiků
mého života se staly v náručí ženy
jiného muže."

A sleduje, co to udělá s po-
sluchači. Funguje to dokonale! Vši-
chni napjatě poslouchají! Dokonce i
ti, kdo dřímali, se probudili. Kazatel
není  zvyklý  na  takovou  soustře-
děnou pozornost a tak si ji užívá. A
když  vidí,  jak  jsou  posluchači  za-
ujatí,  chce  využít  ten  dramatický
moment a rozhodne se to zopakovat
ještě  jednou a  s  ještě  větším zápa-
lem.

A  tak  ještě  důrazněji  opa-
kuje:  "Opravdu,  některé  z  nejdů-
ležitějších okamžiků mého života se
staly v náručí ženy jiného muže." A
pak - okno! Úplně zapomněl, jak je
to dál. Snaží se rychle najít tu správ-
nou myšlenku,  přemýšlí,  jak  to  je-
nom pokračuje, ale nic ho nenapadá.
A  ve  chvíli  největšího  zoufalství
prohlásí: "Ale za nic na světě si teď
nemůžu  vzpomenout,  čí  žena  to
byla."

Jeden z nejznámějších a nej-
oblíbenějších  žalmů  je  žalm  103.
Začíná následujícími slovy:

"Dobrořeč,  má duše,  Hos-
podinu,  celé  nitro  mé,  jeho  sva-
tému jménu!  Dobrořeč, má duše,
Hospodinu,  nezapomínej  na  žád-
né jeho dobrodiní! On ti odpouští
všechny  nepravosti,  ze  všech  ne-

mocí  tě  uzdravuje,  vykupuje  ze
zkázy  tvůj  život,  věnčí  tě  svým
milosrdenstvím a slitováním, …"

"Nezapomínej na žádné je-
ho  dobrodiní,"  říká  David.  Připo-
mínej si, co jsi od Hospodina přijal.
Chval  ho  za  všechna  jeho  dobro-
diní!

Takovou  výzvu  v  Bibli  na-
cházíme  opakovaně,  možná  proto,
že máme tendenci zapomínat. Těsně
před  tím,  než  Izraelci  vstoupili  do
zaslíbené  země,  je  Mojžíš  varuje:
„…dejte  si  pozor,  abyste  neza-
pomněli  na Hospodina,  který vás
vyvedl  z  egyptské  země,  z  domu
otroctví.“  5.  Moj.  6,12.  A znovu:
„Střez se…, abys  nezapomněl  na
Hospodina,  svého  Boha,  a  ne-
přestal  dbát  na  jeho  přikázání,
práva a nařízení.“ 

A když Izraelci přešli Jordán
a  vstoupili  do  zaslíbené  země,  tu
úplně  první  věc,  kterou  udělali,
bylo,  že  z  řečiště  Jordánu  vynesli
dvanáct  kamenů,  ze  kterých  vysta-
věli památník. A Jozue říká: „Až se
v  budoucnu  budou  vaši  synové
vyptávat svých otců: ‚Co je to za
kameny?‘,  seznamte  své  syny  s
tímto:  Izrael  přešel  tento  Jordán
po suchu. Hospodin, váš Bůh, vy-
sušil před vámi vody Jordánu, do-
kud  jste  nepřešli,  jako  to  učinil
Hospodin, váš Bůh, s Rákosovým
mořem,  které  před  vámi  vysušil,
dokud  jste  nepřešli,  aby  poznaly
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všechny národy země, jak mocná
je ruka Hospodinova, a abyste se
báli  Hospodina,  svého  Boha,  po
všechny dny.“ (Joz. 4,21-24)

Ten památník měl být připo-
mínkou  jejich  zkušenosti  s  Božím
jednáním.  Měl  sloužit  jako  základ
pro sdílení víry s jejich dětmi. Stalo
se to desátého dne prvního měsíce,
právě v den, kdy přesně před 40 lety
vyšli z Egypta a Izraelcům tak měl
připomínat  naplnění  Božích  zaslí-
bení. Bůh dává pokyn Jozuovi, aby
postavil  památník,  aby  si  Izraelci,
pokaždé, když se na něho podívají,
uvědomili,  že  nepřekročili  Jordán
kvůli  svým  vlastním  schopnostem,
šikovnosti  nebo síle,  ale  díky Boží
milosti. 

I  pro  nás  je  důležité,  aby-
chom si připomínali Boží jednání s
lidmi, Boží jednání v životě církve a
Boží jednání v našem vlastním živo-
tě. Máme tendenci na to zapomínat.
Když se modlíme, myslíme často na
naše problémy, které se v našem ži-
votě  objevují.  Nebo  myslíme  na
naše blízké, kteří procházejí nemocí
nebo  jinou  těžkou  situací.  Anebo
vyjadřujeme svoji  vděčnost  za naši
rodinu, přátele, domov a další věci,
které nám Bůh dává.

Ale  když  se  podíváme  do
103.  žalmu,  ani  jednou  tam nesly-
šíme Davida děkovat za svoji rodi-
nu, domov, přátele, majetek nebo to,
že  ho Bůh vyvolil  za  krále.  David
neděkuje  za  věci,  které  by  zmínila

většina lidí. Místo toho chválí Boha
za odpuštění hříchů, uzdravení jeho
nemocí, vykoupení ze zkázy, věnče-
ní milosrdenstvím a soucitem, za to,
že  ho  Hospodin  po  celý  věk  sytí
dobrem, takže se jeho mládí obno-
vuje jako mládí orla.

Tyto  věci  David  nemohl
ztratit  a svět  mu je nemohl vzít.  A
platí to i pro nás. Je mnoho věcí, o
které můžeme přijít. Můžeme ztratit
svoje  blízké,  můžeme  přijít  o  své
zdraví,  o  peníze  nebo  schopnosti.
Ale nemůžeme ztratit to, o čem píše
David.  Jeho  největším  pokladem
bylo poznání Boží lásky a soucitu s
lidmi a s ním samotným. Nebyly to
jenom slova, byl to jeho životní po-
stoj.  Výzva „dobrořeč, má duše“ se
objevuje  dvakrát  v  prvních  dvou
verších a hned v tom prvním mluví
o  lidském  nitru. David  byl  celist-
vým  člověkem.  Dobrořečil  nejen
svými  ústy,  dobrořečil  i  ve  svém
nitru.  Chvála  vycházela  z hloubky
jeho bytí.

A tak buďme i  my podobní
Davidovi  a  nezapomínejme  na
Hospodinovo  dobrodiní.  Připomí-
nejme si  ho a  chvalme ho za  jeho
milost,  lásku,  přízeň  a  požehnání,
které  nám dává  a  to  i  tehdy,  když
okolnosti našeho života nejsou třeba
snadné. A lépe řečeno: Právě tehdy.

Zdeněk Žamboch
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Kromě díků, chval, vzývání patří do
modliteb neoddělitelně prosby a pří-
mluvy. V modlitbě Páně, Otče náš,
to vidíme naprosto zřetelně. Všech-
ny tyto části zde jsou. Jako prosby
zde nalézáme prosbu za každodenní
potřeby  (chléb  náš  vezdejší...)  za
sílu  k  životu  s  našimi  bližními
(odpusť  nám,  jako  my  odpouští-
me...) a za ochranu před vším zlým
(neuveď nás do pokušení, ale zbav
nás od zlého). Můžeme za všechny
tyto  věci  prosit;  modlitba  Páně
začíná oslovením "Otče náš". A na
mnoha  dalších  místech  Písma
čteme, že se církev jak starozákon-
ní,  tak  křesťanská  modlila.  Při
svých modlitbách můžeme přinášet
prosby a můžeme se také přimlou-
vat.  Jaký  je  v  tom  rozdíl?  Obojí
spolu úzce souvisí. Prosit můžeme,
jak bylo zmíněno, za denní potřeby,
za  "vnitřní"  záležitosti  i  za  sílu  k
dobrým vztahům a to jak pro sebe,
tak  ve  vztahu  k  lidem kolem nás.
Přímluva  je  zaměřena  na  věci,
otázky,  problémy  našich  bližních,
kterým máme být my bližními. Při
přímluvách  i  prosbách  si  můžeme

položit  otázku  proč;  proč  prosit  a
přimlouvat  se,  když  náš  nebeský
Otec to všechno ví, a proč jej tedy
ještě  obtěžovat  svými  problémy?
Odpověděl  bych  docela  jednoduše.
A sice  že  náš  Otec  rád  slyší  hlas
svých  dětí  a  pak,  že  nám dává  tu
možnost  přimlouvat  se  o  prosit  za
věci, které nás trápí a záleží nám na
nich. A tak si uvědomme, že v této
oblasti  jsme  jako  křesťané,  jako
církev,  nezastupitelní.  Nikdo  jiný
nemůže na naše místo v této oblasti
nastoupit.  Je to velký úkol a velká
výsada.  Využijme  toho a  modleme
se, prosme, přimlouvejme se. Když
se  rozhlédneme  kolem  sebe,  jistě
najdeme spoustu příležitostí. Jenom
namátkou můžeme prosit a přimlou-
vat se za lidi nemocné a bezmocné,
za  své  rodiny  a  rodinu  vůbec,  za
děti  vlastní  i  ostatní,  za  Kristovu
církev vůbec a za náš sbor, za naši
zemi,  za  vedení  naší  země,  našich
měst, vesnic a krajů, za pokoj a mír
v  naší  zemi  a  na  zemi  vůbec,  za
pronásledované a zvláště křesťany a
mohli  bychom takovými potřebami
popsat několik dalších listů. Takže,
jak  to  řekl  jeden  farář  polského
původu,  "je  třeba  zved-nout  zádek
od židle a jít do toho". Tak jděme do
toho; Pán Bůh nám v tom pomůže.

Milan Michalík
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Zvuk  vnímáme  jinak  než  obraz.
Nemusíme se na nic  soustředit  ani
se  dívat  určitým  směrem.  Zvuk
prostě slyšíme, ať děláme cokoliv a
nejde  jen  tak  přestat  poslouchat.
Sluch  je  jeden  z  našich  smyslů.
Možná  si  ani  neuvědomujeme,  jak
moc jej používáme. Jde o náš hlavní
dorozumívací  prostředek,  asi  proto
se  údajně  neslyšící  lidé  často  cítí
osamělejší  než  lidé  nevidomí.  Slu-
chem vnímáme nejen obsah sdělení,
ale  i  emoce,  rozpoložení  a  mnoho
dalších věcí. A proto písně a chvály
mají  v  našich  životech  své  neod-
myslitelné místo. Skrývají se v nich
nejen slova chvály, ale také zmíněné
emoce,  které  na  nás  působí  a  do-
dávají jim další rozměr.  Zkusme si
představit, jaké by byly bohoslužby
bez  písní.  Na  mě  by  to  působilo
spíše jako přednáška, které bych se
účastnil  jenom jako divák.  Zkusím
vám popsat  některé  chvíle,  kdy  si
pouštím chvály a kdy mi pomáhají.

Pokud jsme moc unaveni na
modlení

Jsou chvíle, kdy jsem z práce moc

unavený a na nějaké hluboké mod-
litby už prostě nemám sílu, ale zá-
roveň  cítím,  že  bych  chtěl  strávit
aspoň  chvíli  v  Boží  přítomnosti.
Když v tuto chvíli otevřu Bibli nebo
se začnu modlit, po chvilce zjistím,
že se mi popletly myšlenky, a nebo
naopak, žádné nepřicházejí. Právě v
tuto chvíli  si  pustím písně  chval  a
jen  se  v  duchu  přidávám  k  jejich
chvále. 

Pokud se chceme zklidnit před
modlitbou

Další  chvíle,  kdy  si  rád  pouštím
chvály, nastává naopak, pokud jsem
plný  energie  a  hlavou  se  mi  honí
mnoho  myšlenek.  Pokud  bych  se
začal  modlit,  určitě  by mě některá
zlákala a místo modlitby bych pře-
mýšlel  nad  tím,  co  musím  ještě
dneska  stihnout.  Pokud  mne  čeká
nějaká  důležitá  věc a  nervozita  mi
nedovolí se ztišit k modlitbě, často
si  také  pomáhám  písněmi  o  Boží
přítomnosti v mém životě.

Pokud jsme třeba zhřešili a
necítíme Boha

Stává se mi,  že zhřeším něčím, co
mne  pak  trápí.  A i  přesto,  že  své
provinění  vyznám  a  prosím  o  od-
puštění,  nemůžu  si  najít  cestu
zpátky k Bohu. Jakoby mně to brá-
nilo vnímat Ho a prožívat jeho blíz-
kost. I v těchto chvílích si pouštím
písně  o  Boží  blízkosti  a  milosr-
denství. 
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Pokud potřebujeme dodat odvahu
a odhodlání

Určitě znáte ten pocit, když vás Bůh
někam posílá.  Uvnitř  cítím to nut-
kání  a  nenechá  mně  to  v  klidu.
Pokud už rozpoznám, co vlastně po
mně  Bůh  chce,  nastává  problém.
Bojím se a moje odhodlání není tak
silné, jak by mělo být. Je úžasné, že
si  můžu  pouštět  chvály,  které  mi
dodají  potřebnou  odvahu  a  jistotu
Boží  přítomnosti  při  vykonávání
jeho úkolu. 

Pokud pociťujeme úzkost
Nestává se mi to často, ale přece jen
se někdy sejde více těžkých situací
a já potom prožívám úzkost, depresi
nebo špatnou náladu. Určitě to není
tak, že by mi poslech křesťanských
písní  okamžitě  pomohl,  ale  je  po-
vzbuzující  vědět,  že  naše  břemeno
si  nemusíme  nést  sami,  ale  je  tu
někdo,  kdo  nám  pomůže  v  našem
soužení.

Při práci
Zvykl jsem si při některých pracích
kolem domu nebo  v  dílně  poslou-
chat  místo  rádia  raději  křesťanské
písně.  Přesto,  že  při  práci  hudbu
moc  nevnímám,  zjišťuji,  že  mě  to
naplňuje jakýmsi pokojem a radostí
z Boží přítomnosti. Lépe se mi pak
pracuje a mám dobrý pocit, že jsem
i do všední práce pozval Boha.

Pokud se radujeme
Hudbou  můžeme  vyjádřit  svoji

radost. Pokud se mi něco povedlo a
jsem za to vděčný. Pokud mě Bůh
provedl těžkým obdobím a chci se s
ním radovat. Pokud jsem udělal to,
co mi kladl  na srdce a  teď vidím,
jaký to přineslo užitek. Toto všech-
no mě naplňuje radostí, a pokud už
mi slova v modlitbě nestačí,  pouš-
tím si chvály.

Někdy se dá i modlit slovy písně
Přiznám se, že ne všechny písně z
evangelického  zpěvníku  jsou  mi
blízké ke zpívání. Ale pokud se mi
melodie  nelíbí,  neznamená  to,  že
slova jsou také nezajímavá. Naučil
jsem se při  zpívání těchto písní na
bohoslužbách číst slova těchto písní
a přemýšlet o nich. Častokrát mám
pocit, jakoby vyjadřovala moje pro-
blémy a aktuální situaci. 

Hudba a písně jsou úžasný dar od
Boha. Můžeme jimi vyjádřit  věci a
emoce,  které  nedokážeme  popsat
slovy.  Společné  zpívání  písní  nám
dává pocit  účasti  na bohoslužbách
a spojuje  nás  v  jednotě s  Duchem
Svatým.  Můžeme se písní  i  modlit,
ale nezapomínejme na to, že chvály
nemůžou nahradit  modlitby.  Pokud
chceme rozvíjet náš osobní vztah s
Bohem, nepůjde to bez modliteb. 

Míša a Pavel Kovářovi
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U Matouše v šesté kapitole ve verši
pátém až osmém čteme o tom, jak
Ježíš  říká  učedníkům,  jak  se  mají
modlit. Ono se zdá, že modlitba je
vlastně  něco  velmi  jednoduchého,
ale  řekl  bych,  že  zdání  klame.
Matouš  zaznamenal  Ježíšova  slova
něco jako návod jak na to. Vždyť si
musíme  uvědomit,  že  bylo  po
Velikonocích. Ježíš byl ukřižován a
učedníci  zůstali  osamoceni.  Nevě-
děli si moc rady, co bude a jak bude.
Co budou dělat. Modlitba je nástroj
víry a víra je definována tím, že vě-
řím, že Ježíš Kristus zemřel na kříži,
byl  vzkříšen  a  tím  mne,  hříšného,
vyvedl ze smrti do života. Zdá se, že
k  modlitbě  potřebujeme  zbožnost,
že  bez  ní  to  nejde,  ale  to  vás  asi
zklamu. Použiji  k tomu slova faráře
Miloše Rejchrta, který ve své knize
rozhovorů  říká:  „Zbožnost  není
víra. Víra je něco, co člověka vede,
nutí  a zároveň osvobozuje k  tomu,
aby  určitým  způsobem  jednal  a
nejednal,  žil  a  nežil,  vztahoval  a
nevztahoval se k něčemu. Zbožnost
je  záležitostí  mého vlastního niter-
ného prožívání, které se spíše řadí

do roviny estetických zážitků. Zbož-
nost  je  estetická záležitost,  týká se
to  toho,  jak  já  vnímám,  prožívám,
pociťuji  svou  víru,  jaký  z  ní  mám
plezír. Není to vztah člověka k Bo-
hu,  ten  musí  jít  přes  víru.  Ke
zbožnosti nepotřebuješ žádného Bo-
ha. Brouzdání duše po sobě samé se
děje  i  mimo  křesťanství  a  není  k
tomu třeba žádný teismus,  jde to i
bez toho. To křesťanské na surfingu
po krajině své duše je v tom, že já
vědomě,  programově,  ze  své  vůle
tam chci zapracovat  Krista,  o kte-
rém mám nějaké  informace  a  tyto
informace o Ježíši teď zpracovávám
pro svou duši, a už jsem v tom po-
kročil, že k tomu nikoho nepotřebuji
a dokonce mi v tom lidi i vadí. To je
základní poloha zbožnosti, že Krista
si já přisvojuji v niterném duševním
procesu,  ale  přitom  Kristus  není
můj, je víc než můj, mně se ale stává
osobním,  vlastním  Kristem.  Při-
vlastňuji si ho, ale s tím vědomím,
že je to moje potěšení a ne jediné,
teprve v hodině smrti naší je tím je-
dinkým potěšením.“
    A  vyvstává  otázka,  co  s
modlitbou  prakticky?  Přímluvná
modlitba je nám velmi blízká, té ro-
zumíme  a  k  tomu  má  obrovskou
výhodu. Dá se provozovat prakticky
všude i  v  dopravních  prostředcích,
kde  se  moc  nedá  číst  a  tak  to  je
skvělá  chvíle  k  tomu  abych  si
vzpomněl na lidi, které mám rád, na
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ty, se kterými jsem se dostal do kon-
fliktu a říkat si skoro nahlas slova:
„Pane, prosím tě za toho a onoho.“
Když si ta jména vybavuji, má duše
pociťuje, že dělám dobře. I ta mod-
litba: „Stvoř mi srdce čisté a upevni
ve  mně  ducha  přímého,“  je  mod-
litbou osobní a potřebnou. A když se
modlíme, máme mít vždy na paměti
ta slova: „Pane, prosím tě, dej mi“
nebo „učiň se mnou“. To nás vede k
poznání,  že  modlitba  je  práce  na
sobě, připouštíme si svou jinakost, v
pokoře se tím šlechtíme a že snad,
dá-li Bůh, se nám to daří. A po mod-
litbě přímluvné přijde na řadu mod-
litba  děkovná.  A ta  je  snad  vůbec
nejdůležitější.  Při  ní opravdu tečou
endorfiny. Když poděkujeme za jíd-
lo, máme opravdu u stolu mnohem
větší šanci ty dobroty si vychutnat s
radostí a vděčností. A že je zač dě-
kovat. I za toto krásné ráno, ale také
za  kávovar,  který  nám  uvaří  ráno
skvělý kafe. Za auto, které nás spo-
lehlivě doveze do práce, ale také za
svými  blízkými  do  jiného  města,
kraje, země i v neděli ráno do kos-
tela, protože pěšky bychom tam asi
už nedošli. I za ten internet můžeme
poděkovat,  pošta  se  přesunula  z
poštovního úřadu do světa mailu, je
to  jiná  komunikace,  ale  je  tu,  tak
děkujme. Použijme k tomu ten malý
pokojík, kde budeme jen my sami a
nestůjme  všem  lidem  na  očích  a
nevystavujte se na odiv na nárožích

a nemluvte naprázdno jako pohané,
oni totiž myslí, že budou vyslyšeni
pro  množství  svých  slov.  Nebuďte
jako  oni,  váš  Otec  ví,  co  potře-
bujete.  Není  to  nic  složitého,  je  to
vlastně jednoduché, pamatujte, že v
jednoduchosti je krása.

Lubomír Bureš

Položili jsme následující otázku:
Co jsi prožil(a), když ses modlil(a)
a modlíš?  Vyslyšené a "nevyslyše-
né" modlitby? 

Následuje několik odpovědí.
Uvádíme je jako anonymní.

*
Častokrát  při  modlitbě  neprožívám
vůbec nic, co se pocitů týče, ale víra
není o pocitech, to jsem se naučil už
dávno. Občas po modlitbě prožívám
takový  ten  druh  vnitřního  pokoje,
radosti a vyrovnanosti, pocity, které
nelze  k  ničemu moc dobře přirov-
nat, prostě ten druh pokoje, který je
od  Boha,  ale  jak  říkám,  není  to
vždy.  Vyslyšených  modliteb  mám
už pěknou řadu, druhá věc je, že co
někdo považuje za vyslyšenou mod-
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litbu jiný bere jako náhodu. Já sám
jsem k zázrakům, vyslyšeným mod-
litbám a nadpřirozenu celkově hod-
ně skeptický, spíš zastávám ten ma-
teriální a racionální postoj, ale jsou
věci,  které  jinak,  než  vyslyšenou
modlitbu  vysvětlit  nedokážu,  takže
ano, můžu to potvrdit, modlitba fun-
guje a má smysl. Na druhou stranu
mám i pěknou řadu modliteb nevy-
slyšených, ale věřím, že Bůh nejlíp
ví,  co  je  pro  nás  dobré,  a  některé
modlitby  třeba  časem vyslyší,  jiné
zas pro mé vlastní dobro ne, protože
upřímně, my lidi se dokážeme taky
modlit za pěkné kraviny.

*
V  modlitbě  nacházím  upokojení,
povzbuzení,  naději  a  odpuštění.  Je
to  pro  mě  čas,  kdy  smím  svému
nejlepšímu  Příteli  říct  vše,  z  čeho
mám radost,  co mě trápí,  s  čím si
nevím rady… Je krásné vědět, že je
tu Někdo, kdo mě slyší kdykoliv a
kdekoliv. A přestože vím, že mě Pán
Bůh  vždy  slyší,  ne  vždy  mé
modlitby  vyslyší,  anebo  je  vyslyší
jinak,  než  jsem  si  představovala.
Zpětně jsem však vždy vyhodnotila,
že Boží odpověď byla nejlepší.

*
Otázka zda se vůbec modlit pro mne
nějak  nedává  smysl,  protože  se  to
stalo  součástí  mého,  resp.  našeho
(rodinného)  života;  tím  se  ovšem
nechci  nikterak  vytahovat.   Prostě
ráno  začínáme  čtením  Písma  a

modlíme se. Stal se z toho v dobrém
smyslu "dobrý zvyk".  Při  modlitbě
děkuji, chválím Boha a přimlouvám
se. Večer se pak modlím s tím,  že
chci  u  Pána odložit  to,  co  se mne
přes  den  nepatřičného  přichytilo.
Stalo se mně také,  že v určité kri-
tické situaci jsem se modlil,  a aniž
bych něco očekával, najednou přišel
pokoj a nemusel jsem o té věci po-
chybovat.  Občas  se  mně  stává,  že
najednou "cítím" potřebu modlit se,
aniž  bych  věděl  o  nějakém  prob-
lému a tak se modlím slovy, kterým
nerozumím; Pán Bůh si to přebere.
Ztišení při modlitbě a v souvislosti
se čtením Písma pokládám pro svůj
život za podstatné.

*
Můj  každý  den  je  provázen  mod-
litbami. Věřím tomu, že  Bůh vyslý-
chá mé modlitby za ochranu a po-
žehnání a často i za konkrétní věci,
například  za  mé  uzdravení  z  mo-
mentální bolesti  nebo za uzdravení
nemocného chlapečka v Praze nebo
za počasí  při  zateplování  domku a
natírání  střechy.  Ovšem  některé
modlitby na svůj čas čekají, např. za
nevěřící  rodinu,  za  opuštěné  a  ne-
mocné bratry a sestry. Hospodin ví,
co  je  pro  nás  dobré  a  milujícímu
Boha  vše  napomáhá  k  dobrému  i
nevyslyšená modlitba; chvála Jemu.

*
Modlitba  je  pro  mne  vnitřní
odevzdání se. Bůh je ten, který vidí
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vše. Vidí do nitra, do myšlenek, i do
toho  tělesného.  Když  se  modlím,
tzn.  promlouvám  s  Bohem,  buď
nahlas, nebo jen potichu v myšlen-
kách,  přicházím  se  vším  s  upřím-
ností. Při modlitbě vnímám duševní
i  duchovní  očistění,  proměnu myš-
lení,  zklidnění  duše  a  naplnění  ra-
dostí.  Modlitba  je  pro  mne  neod-
myslitelnou  součástí  vztahu  s  Bo-
hem,  a  tudíž  i  celého  křesťanství.
Člověk  by  určitě  rád  měl  jen
vyslyšené modlitby. Je to určitě na
povzbuzení a posílení víry, že Bůh
je živý, ví o člověku, a přiznává se k
němu.  Samozřejmě jsou i  nevysly-
šené  modlitby.  V  tom  případě  je
třeba nepropadnout beznaději a zů-
stávat ve víře a naději a připomínat
si Boží slovo. Bůh o nás ví a má nás
rád,  i  když přichází i  nějaké tíživé
situace.

Bůh po nás chce,  abychom neměli
jiného Boha a abychom milovali své
bližní  jako  sebe  sama.  V  Daruj
radosti máme 44 obdarovaných ro-

din a desítky dárců. Modlím se, aby
naše vize přinést naději a světlo do
životů našich obdarovaných se nám
s Boží vůli povedla. Jsem si vědo-
ma, že hlavní housle musí hrát Bůh,
ale my jsme nástroj, který se nechal
použít.  Letos  mi  v  hlavě  zní  pís-
nička:  "Učiň  mě,  Pane,  nástrojem
ať zářím ať  zářím tvým pokojem...
kdo dává dostává, ještě víc přijme...
požehnej, Pane můj, mé snaze pří-
mé: víc než být potěšen, chci těšit ji-
né, víc než být pochopen, druhé chci
chápat,  víc,  než  být  milován,  chci
lásku dávat." Vážím si toho, že tolik
lidí  z  našeho  okolí  chtělo  být
nástrojem Božím a dát najevo lásku.
Stát  uprostřed  tohoto  projektu  je
velká  životní  zkušenost  a  výzva.
Bůh  povolal  do  této  práce  skvělý
tým lidí,  kteří  se  s  velkou  láskou,
nasazením a  sebezapřením podíleli
abychom  mohli  DR2021  zreali-
zovat.  Poděkování  patří  i  našemu
Obecnímu úřadu a všem dárcům a
těm, co se za DR modlí. Bratr farář
se ujal  z  velké  části  roznášení  ba-
líčků, za to mu patří velký dík. Da-
ruj radost - lepší pojmenování sku-
pina  mít  nemohla.  S  tak  krásnými
dárky  musí  jít  ruku  v  ruce  právě
radost.  Další  informace  najdete  na
přiloženém letáčku.

Katka Mrlinová
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Do své  rodiny  se  člověk  narodí  a
tím se stává neodmyslitelně její sou-
částí. Stát se součástí rodiny církve
je  cesta  a  je  to  otázka  rozhodnutí.
Vyrůstala jsem v  ateistické rodině,
o  církvi  a  Bohu  jsem měla  pouze
všeobecné povědomí a že bych mo-
hla do církve patřit  mě ani  ve snu
nenapadlo.  Bůh  má  s  námi  ovšem
své plány a jeho plány jsou pro nás
nevyzpytatelné.  Tak  to  bylo  i  se
mnou. Žila jsem si takový normální
spokojený život – dětství v milující
rodině, studia, zaměstnání, založení
své  rodiny,  výchova  dětí…  Po
dvaceti  letech  hezkého  manželství
smutný rozvod.  Bylo mi čtyřicet a
začínala pro mě úplně nová životní
etapa – jak vše zvládnu se synem na
studiích a bez druhé půlky? Bylo to
opravdu  těžké.   V té  době jsme  s
maminkou koupily dům tady v Hoš-
ťálkové.  Zabydleli  jsme  se  i  díky
pomoci  našich  sousedů,  byli  milí,
jedni  brávali  syna autem do školy,
spřátelili  jsme se s  nimi.  Na jedné
návštěvě nás s maminkou pozvali na
kurz Alfa.  Pozvání  jsme  z  úcty k
nim přijaly,  ani  nás  nenapadlo  od-
mítnout. Na kurzu Alfa jsem uvěřila

v  Boží  existenci,  tomu,  že  Ježíš
Kristus, Syn Boží zemřel i za mě, za
mé  hříchy.  Uvědomila  jsem  si,  že
jsem chybující. Spadly mi z očí brý-
le,  které  zakrývaly  a  bránily  vidět
to, že dělám a jednám mnohdy špat-
ně.  Toto byl ovšem proces.  Po Alfě
jsme se s lidmi ze sboru dále setká-
vali a stali se z nás přátelé, vnímala
jsem, že se o nás zajímají, mají nás
rádi. Začala jsem i s maminkou cho-
dit na sborová shromáždění, ze za-
čátku jsem kázáním vůbec nerozu-
měla,  ovšem čím více  a  častěji  se
stávalo, že ke mně slovo přímo mlu-
vilo. Bůh si mě připravoval, má víra
byla  silnější,  až  jsem  se  rozhodla
pro křest.  Dne 17.11.2012 jsem se
znovu narodila, nyní ovšem do rodi-
ny církve Ježíše Krista.  Stala jsem
se Božím dítětem, miminkem, které
postupně dozrálo do dospělého vě-
ku. Jak je psáno: „Hle činím všech-
no nové.“ Tak to bylo i u mě, Hos-
podin se svou trpělivostí měnil můj
charakter,  osvobozoval  mě  od  sta-
rého  Já,  dával  mi  dary,  vyslýchal
modlitby, stál při mně, vedl každo-
denním životem.  Rozšířil mou rodi-
nu o bratry a sestry z rodiny církve.
Jsme  každý  odlišný  a  přesto  jsme
spojeni  Svatým  Duchem  v  jedno,
abychom se měli  rádi,  pomáhali  si
navzájem,  podpírali  se  a  pracovali
na  Hospodinově  vinici.  Je  pro  mě
radostí a ctí být součástí této rodiny.
Jsem vděčná svým sousedům, přá-
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telům Jarkovi a Věrce za to dávné
pozvání  na  Alfu,  kde  jsem se  do-
zvěděla tu radostnou zprávu o lásce
a milosti Ježíše Krista.  Toužím po
tom, aby se naše rodina rozrůstala o
nové děti.  Proto Vás, drazí, srdečně
zvu nejen za sebe, ale za celý sbor
tady v Hošťálkové, přijďte mezi nás
v  neděli  do  shromáždění,  do  mlá-
deže,  do  dorostu,  do  nedělky,  na
setkání u kávy nebo při jiné příleži-
tosti.   Můžete  tak  jako  já  prožít
změnu  svého  života  a  získat  tak
novou rodinu.     

 Kamila Čevelová

   Kdo by nechtěl mít uklizený dům,
s vytříděnými a urovnanými skřín-
kami uvnitř. S malými dětmi to jde
někdy  hůře,  ty  se  o  urovnanou
skřínku nebo regál postarají v mži-
ku.  Najděte  potom něco  takového,
jako malé růžové obroučky se sklíč-
ky,  které  se  znenadání  vytratily  z
malého nosíku, nevěda kam.
   Naše malá dcera si moc přála mít

brýle, jako její starší bratr. To se jí
záhy  splnilo.  Dostala  takové  malé
roztomilé  růžové,  které  mívá  vět-
šinu času na očích. Vesměs je sun-
dává až na koupání  večer.  Nebývá
žádný problém, že by se brýle někde
povalovaly.  Před  měsícem  se  ale
stala  výjimka,  a  já  jsem  zaregist-
rovala, že brýle na očích nemá. Je-
likož byly ještě teplé dny, děti byly
hned na terase, hned na zahradě, tu
zase v domě.  Byly  veselé  a  pohy-
bovaly se různě. To přestalo být ve-
selé pro mě, když jsme začali brýle
hledat,  a  nebylo  jednoznačné,  na
kterém stanovišti se má začít, proto-
že  dcera  si  na  místo  odložených
brýlí  nevzpomněla.  Začalo  velké
pátrání. Proletěly se běžná a nejčas-
tější  místa  výskytu  dětí.  Dům,  te-
rasa,  zahrada s  pískovištěm. Nikde
nic. Další dny začalo důkladné hle-
dání  píď  po  píďi.  Přerovnávaly  se
hračky, skříňky, meziprostory. Zase
nic. Začalo se důkladně hledat ven-
ku, a zase nic. Přicházelo na mě vy-
čerpání a beznaděj. Trvalo to už šest
dní. Říkala jsem si, že budu pokra-
čovat maximálně sedmý den, a po-
tom už budu muset pořídit brýle no-
vé.  Ten  den  jsem  znovu  přerov-
návala věci ve skřínce v obývacím
pokoji,  vymetala  pod  sedačkou  a
prohledávala  různé  zákoutí.  Brýle
ale v nedohlednu. Ponořila jsem se
do modlitby a prosila Boha, aby mi
pomohl,  aby  mě  navedl  na  to
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správné  místo.  Nechtělo  se  mi  za
brýle zase vydávat nemalé peníze. 
   Bůh má svůj čas. I když my už
padáme,  On  má  vždy  to  správné
načasovaní. Ač už jsem neměla víru,
že by se mohly brýle ještě najít, Bůh
mě ujistil, že On má poslední slovo.
Posléze  jsem  se  musela  zasmát  a
užasnout nad Božím humorem. Na
telefon  mi  totiž  přišla  sms,  že  si
mám  vyzvednout  vyčiněnou  ovčí
kůži. Na tu kůži jsem čekala přes 3
roky. A najednou, když jsem s ní už
ani  nepočítala,  protože  firma  měla
nějaké problémy, kůže byla  hotová.
Kůži jsem vyzvedla a rozprostřela v
obývacím  pokoji  na  sedačku.  Jeli-
kož  bylo  kůži  potřeba  zarovnat,
nadzvedla jsem opěrkový polštář a
nevěřila jsem svým očím. Pod pol-
štářem na mne vykoukly dceřiny rů-
žové  brýle.  Naplnila  mne  radost  a
úžas  zároveň.  Uvědomila  jsem  si,
jak nám Bůh pomáhá i v takových
maličkostech.  Byl  to  poslední  den
hledání, jinak bych šla už vyřizovat
nové brýle. Celý den jsem se točila
blizoučko kolem nich a vůbec je ne-
odhalila. Už jsem to vzdala. Bůh to
ale  nevzdal  a  zasáhl  v  pravý  čas.
Když  Bůh zasahuje  v  pravý čas  v
malých věcech, věřme, že bude za-
sahovat i ve velkých. Buďme trpě-
liví, neochabujme a stůjme ve víře.

Petra Kovářová

Stojím na  Marušce  a  dívám se  do
údolí,  které  je  zalito  bílou  mlhou.
Krásně svítí slunko a na to, že už je
podzim, je  i  poměrně teplo.  V dě-
dině  slunko  nesvítí  a  je  o  několik
stupňů  chladněji.  Za  tu  dobu,  co
jsou  v  Hošťálkové  dvě  meteorolo-
gické  stanice,  jsem během inverze
zaznamenal největší rozdíl 11 stup-
ňů  Celsia. Co se týká tohoto druhu
počasí,  mohl  bych  být  posel  dob-
rých  zpráv.  Mohl  bych  sjet  do  té
mlhy a říct lidem, že slunko pořád
krásně svítí  a  jeho paprsky možná
brzy  mlhu  rozpustí  a  zase  se  vy-
jasní.  Děda  mi  říkával,  že  devátá
rozhodne.  Myslel  tím,  že  v  devět
hodin  dopoledne  se  pozná,  jestli
mlha zůstane nebo bude pěkně. Ani
už  nevím,  jestli  to  měl  tak  odpo-
zorované  na  Damašku  nebo  se  to
mezi  lidmi  říká  i  jinde.  Někdy  se
ovšem obloha zatáhne nízkou oblač-
ností tak, že i Maruška je pod mra-
kem a nevyjasní se ani v devět, ani
ve dvanáct  a  taky já  čekám, až se
mraky protrhnou a sluneční paprsky
ozáří okolní krajinu. 
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Jsou  i  jiné  inverze  než  meteo-
rologické. Můžeme je zažít v osob-
ním nebo společenském životě, kdy
se dějí věci, které by se dít neměly,
život je nějak naruby a řešení se zdá
být v nedohlednu. Lež jakoby vítě-
zila nad pravdou, korupce nad nezi-
štností a jednání, které před lety by-
lo považováno za nemravné se stává
společensky přijatelným.  Část  spo-
lečnosti se v této mlze zabydluje a
křesťané se mohou cítit, když to tro-
chu přeženu,  jako Lotova rodina v
Sodomě. Taky náš hlas, kterým by-
chom rádi změnili  poměry ve spo-
lečnosti, je slabý a ani o něj není zá-
jem. Když Lot vyzýval své budoucí
zetě  k odchodu z  města,  připadalo
jim, že Lot žertuje a neodešli. Evan-
gelium staré 2000 let připadá mnoha
lidem  zastaralé,  neatraktivní  nebo
dokonce  směšné.
Aby si  člověk připustil,  že  žije  ve
tmě, musí se někdy setkat se svět-
lem.  Apoštol  Jan  ve  svém  prvním
listu píše, že Bůh je světlo a není v
něm žádná tma. My, kteří jsme se s
tímto  světlem  setkali,  jsme  tmou
více  zraňováni,  protože  víme,  že
normální je žít tak, jak si Bůh přál,
když nás stvořil. Z Písma víme, že
žádnému člověku  nebo národu ne-
prospělo, když zapomněl komu pat-
ří  a  chtěl  chodit  jenom  po  svých
cestách. Nechci ale naříkat nad sta-
vem světa, který nás obklopuje. Pán
Ježíš řekl, že přijde období, kdy se

rozmůže nepravost. Neměli bychom
se tedy divit, že se tak děje. Nepro-
padejme  ani  malomyslnosti.  Když
inverze  nad  námi  drží  nepro-
niknutelný mrak a my nevidíme ani
slunce ve dne ani hvězdy v noci a je
nepříjemně  chladno,  zatopíme  v
kamnech  nebo  v  krbu,  uvaříme  si
nějaké  dobré  jídlo,  které  nás  za-
hřeje,  vytáhneme  fotky  z  letní
dovolené a je nám přece jen trochu
líp. Ostrůvky Božího království roz-
ptýlené po krajině tam, kde se sejde
shromáždění anebo aspoň dva nebo
tři křesťané, slouží k povzbuzení a
občerstvení pro další dny našeho ži-
vota a my, třebaže obklopeni nepo-
chopením, můžeme zakoušet ovoce
Ducha svatého. Víra, která se nedá
spoutat  nepříznivými  okolnostmi,
nás může přenést až před Boží trůn,
jehož základem, jak píše žalmista, je
spravedlnost a právo. Ježíš Kristus,
který  přinesl  dobré  zprávy  a  který
znal poměry v nebi lépe než kdokoli
před ním, nám zjevil, že tam odkud
přišel, se cení úplně jiné vlastnosti,
než obdivuje svět kolem nás. Mluvil
o  chudých  v  duchu,  zkroušených,
tichých, lačnících po spravedlnosti,
milosrdných, o lidech čistého srdce,
pokojných a pronásledovaných. Oz-
námil,  že  právě  takoví  lidé  budou
obyvatelé  jeho  království,  které  se
rozšíří na celou Zemi. A život bude
zase  normální,  protože  už  nebude
hřích a smrt. Je to zvláštní, ale nor-
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mální je to, co je v nebi, ne to co je
na zemi a na co jsme zvyklí. Kdy se
tak  stane?  Nevíme.  Máme  ale  být
připraveni.  Bylo  už  hodně  pokusů
vypočítat, kdy se náš Pán viditelně
ujme vlády nad svým královstvím,
ale  nikdy  se  to  nepovedlo.  Chybí
nám  totiž  jeden  důležitý  údaj.
Nevíme kdy je v nebi devět hodin
dopoledne.

Lubomír  Smílek  

   

Organizace Cermat testuje při přijí-
macích  zkouškách znalosti  přísloví
pocházejících z obrozeneckých dob.
Děti,  jejichž svět je úplně jiný než
svět Cermatu, úsloví kreativně ino-
vují, což je  někdy docela legrační.
Následuje několik známých přísloví
a  dále  najdete  to,  jak  je  děti
upravily.

1. Dobrá  hospodyňka pro  pírko
i přes plot skočí

2. Kdo chce kam,  pomozme mu
tam

3. Nekupuj zajíce v pytli
4. Kovářova kobyla chodí bosa
5. Co  se  škádlívá, to  se  rádo

mívá
6. Jednooký mezi  mezi slepými

králem
7. Co tě nezabije, to tě posílí
8. Koukal jak tele na nová vrata
9. Hlad je nejlepší kuchař

10. Jeden o koze, druhý o voze

 Děti tato přísloví inovovaly takto:
1. Dobrá  hospodyňka pro  pírko

i plot povalí
2. Kdo chce kam, ať si tam jde
3. Nekupuj zajíce ve slevě
4. Kovářova  kobyla  včera  k

večeři byla
5. Co  se  škádlívá, to  se  po-

hřbívá
6. Jednooký mezi  mezi slepými

presidentem
7. Co  tě  nezabije, to  se  nás

pokusí zabít příště
8. Koukal  jak  tele na  nová

kopyta
9. Hlad je převlečené obžerství

10. Jeden o koze, druhý o volovi

Vybráno z článku Petra Honzejka, 
HN 21.-23.5.2021

(vybral Milan Michalík)
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Proč jsme se rozhodli kandidovat
na faráře hošťalovského sboru?
   Byl  jsem osloven emailovou
korespondenci  přes  sestru  kurá-
torku  dne  29.9.2020,  kde  mne
zaujala upřímnost a také, že sbor
je utvářen pietní tradicí „Snahy“.
A to mi bylo velice blízké. 

   Jen malá zmínka, co to je  ta
Snaha:  Misijní  snaha  či  pouze
Snaha  bylo  mezi  církevní  pro-
testantské sdružení, které vzniklo
v  době  meziválečné  na  půdě
českobratrské,  a  které  pěstovalo
probuzeneckou  zbožnost.  Snaha
se prezentovala jako hnutí  „tou-
žící po krásné, živé církvi“.
   Také mám touhu „po krásné,
živé církvi“ a věřím, že na to ne-
jsme  sami.  Věřím,  že  s  pomocí
Ducha  svatého  jako  toho,  který
nám  připomíná  všecko,  co  Pán
Ježíš  Kristus  pro  mne  (nás)
vykonal a koná.

   Ať zaznívá z našich životů za
každým naším krokem a každým
dílem  našeho  života  písmena
S.D.G. (Soli Deo Gloria).

   Být očekávajícím nebo očeká-
vající církvi – měla by očekávat
nejen druhý Kristův příchod, ale
jeho  příchod  do  každodenního
všedního  života  a  podle  toho
tvořit své plány.

   Proto jsem začal komunikovat
se staršovstvem a již  jsem byl i
na  bohoslužbách  ve  sboru  v
Hošťálkové.
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1847

Církevní a školní vizytacy

Dne 23 října držána jest školní pak
24  t.  m.  církevní  vizytacy  skrze
důstojného  pána  superintendenta,
při které všecko v dobrém pořádku
jest  nalezeno.  Politickým  komisa-
řem byl zdejší pan vrchní Jan Bureš.

Úrody a počasí v tomž roce

Smutné bylo jaro a  léto  až  do žní
pro  náramný  nedostatek  živnosti.
Lidé od hladu sotva choditi  mohli.
Cena obilí příliš vysoko vystoupila,
řéž byla za 22 - 23 zl. W.W. Ne jen
otruby a konopný semenec nýbrž i
plevy  pohančené  a  trávu  jedli.
Někteří své chalupy a dobytek, jiní
knihy  a  šaty  ze  sebe  prodali.  Bůh
uchovej i potomků takového nedo-
statku.

Rok 1847 na počet snopů byl velmi
požehnaný,  takže  ani  stodol  ne-
stačilo,  též  obilí  dosti  sypalo,
zemáků však velmi málo se urodilo
a ty zase zčernaly, které zdravé zů-

staly měly velmi příjemnů chuť. V
tom roce mnoho nemocí bylo, nej-
více  hlavenky  a  množství  lidí
pomřelo.

1848

Tento rok byl velmi pamětný. Jeho
Milost  Císař  Pán  Ferdinand  I.
poddaným svým 15ho března Con-
stituci  slíbil,  od  které  obzvláště
evangelíci mnoho sobě slibovali a v
skutku dosáhli.  Dne 26ho července
svolán jest říšský sněm do Vídně, a
když tam v měsíci říjnu bouřky vy-
pukly,  přesazen jest  do Kroměříže,
kdež  do  počátku  března  1849  ro-
koval.  Tento  sněm  evangelíkům
rovnoprávnost naznával a mnozí při
něm z  katolíků  ujímali  se  evange-
lické stránky. Desátky, roboty a roz-
ličné platy vrchnostem dávané byly
naproti  náhradě  zrušené,  však  lidé
všecko toto dávati přestali prvé než
to  veřejně  vydáno  bylo.  Diviti  se
budou  nad  tím  potomci,  že  jejich
předkové  katolickým  kněžím  tak
podáni  byli  a  jim  od  zdávek  a
pohřebů  spolu  platiti,  jakož  i  de-
sátky  dávati  musili.  Duplikaty  z
matryk  se  jim  odváděly,  novo-
manželé  byli  v  katolických  kos-
telích ohlašováni a všecky listiny z
matryk  k  p.  křestní  listy  a.t.d.  jen
katolický kněz dával. Když v takové
porobě  a  v  takovém  duchovním
zajetí evangelíci celých 67 let úpěli,
toužili velmi po svobodě a přestali
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po  slíbené  Constituci  brzy  platu
katolickému  duchovenstvu  platiti.
V  zdejším  okolí  se  to  nejprve  na
Vstíně stalo, podle toho i jiné církve
pokračovaly. Při zdejší církvi se 14.
října štola platiti přestala. Když teh-
dejší kazatel skrz to u říšského sně-
mu se tázal a tam odpověď obdržel,
že se to již státi může. Též lidé tu ja-
ko houfně od katolického nábožen-
ství k evangelickému přistupovali, a
to na počátku beze všeho ohlášení.

Jeho Milost  císař  Ferdinand I.  dne
2ho  prosince  svou  korunu  složil.
Tomuto dobrému a laskavému císaři
za  tu  milost  všem  potřebným  a
obzváště  evangelíkům  prokázanou
Bůh  bohatě  v  tomto  i  budoucím
životě odplatiti ráčiž. Památka jeho
zůstane  požehnaná  na  Něj  a  i  ti
najdalší potomci s vděčností rozpo-
mínati  se budou.  Za jeho nástupce
ustanoven  jest  Jeho  Milost  císař
František  Josef  I.,  kteréhož  Bůh
šťastným,  dlouhým  a  požehnaným
panováním  obdarovati  ráčiž.  I  to
jest poznamenání hodné, že když v
jiných  zemích  ku  příkladu  ve
Vlaších, v Sedmihradsku a v Uhřích
bouřky a domácí  války vypukly,  v
Moravě svatý pokoj byl.

Volení nových hospodářů

Jan  Valčik  a  Josef  Kaňak,  kteří
celých 23 let službu církevních hos-
podářů  zastávali  nejposléze  zlou
odměnu  vzali.  Příčinou  toho  byl

vlastně  zdejší  školní  učitel,  jehož
nechvalitebné  obyčeje  oni  trpěti
nemohli,  z té příčiny proti nim ale
jen  někteří  povstati  chtějíce,  aby
svůj  úřad  složili,  což  oni  ochotně
učinili, nebo již předtím několikráte
tu  službu  vypovídali,  ale  vždycky
jako násilně podrženi byli. Za jejich
času vystaven jest nový kostel, fára
a škola jakož i nový krchov vybu-
dován.  Věrnost  a  svědomitost  při
všem  dokázali,  své  vlastní  hospo-
dářství  opouštěli  a  církvi  sloužili.
Bohu známá jest nejlépe jejich věr-
ná služba. On sám jim za to odplatu
dáti račiž, když nevděční lidé jejich
věrnosti,  svědomitosti  a  obětování
se pro církev nevyznávají, ač právě
ti lépe zmýšlejí jim na každém mís-
tě svědectví svědomitosti a věrnosti
dávají, jak vůbec, tak i zde: nevděč-
nost jest odplata světa. V církevním
shromáždění dne 26 listopadu drža-
ném volili se  skrze hlasování noví
hospodářé.  Martin  Křupala obdržel
35, Martin Plšek 20, Martin Kaňák
9, Martin Kachtík 9, Martin Slovák
7 a Štěpán Adámek 1 hlas. Z nich
vyvolení  jsou za hospodáře Martin
Křupala a Martin Plšek, a poněvádž
i Kotáry na domě církve též svého
hospodáře  míti  chtěli,  tedy  z  nich
Martin Pala většinou hlasů jest vy-
volen.

Opět další část sborové kroniky se
pokusil přečíst a přepsat Milan Michalík.
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Rudolf Říčan se narodil na Hovězí.
Jeho tatínek Gustav Adolf Říčan byl
evangelickým farářem na Hovězí  -
Huslenky,  (v  roce  1946  se  sbor
Huslenky  osamostatnil),  prakticky
celý svůj produktivní věk. Měl pět
sourozenců  a za  zmínku  stojí  jeho
bratr  Gustav  Adolf  ml.,  který  byl
také  evangelickým  farářem  půso-
bícím v Jasenné, v Mělníce,  Kutné
Hoře, Suchole nad Odrou, kde také
zemřel.  Rudol  Říčan  se  nesma-
zatelně  zapsal  do  historie  naší
církve. Teologii  studoval ve Vídni,
v Praze,  Aberdeenu,  Glasgowě.  Po
studiích působil  jako středoškolský
profesor  na  reálném  gymnáziu  na
Slovensku. V roce 1925 se stal viká-
řem a o rok později farářem farního

sboru v Třebíči  do roku 1931,  ná-
sleduje  pak  sbor  v  Hustopečích  u
Brna (1931-1935), kde se mu naro-
dil  syn Rudolf.  Nakonec působil  v
letech  1935-1946  na  faře  v  Bohu-
slavicích nad Metují. Pro zajímavost
uvádím,  že  v  Bohuslavicích  nad
Metují farářoval v letech 1956-1973
Miroslav Frydrych.

V  roce  1930  získal  Rudof  Říčan
doktorát teologie. Od roku 1935 pů-
sobí  na  fakultě  v  Praze  jako  sou-
kromý docent na katedře církevních
dějin,  kterou vedl  tehdy prof.  Fer-
dinand  Hrejsa.  Od  roku  1940  se
stává  Říčan  řádným  profesorem
církevních  dějin.  Když  vznikla
Komenského  evangelická  bohoslo-
vecká fakulta v roce 1950, je na ní
až  do  své  smrti  také  vedoucím
katedry  dějin  křesťanství.  Mezi
studenty,  ke  kterým také  patřil  již
zmiňovaný  M.  Frydrych,  se  pro-
fesor Říčan těšil velké oblibě, i když
byl  velice  přísný.  Jeho  osobnost
byla pro ně příkladem člověka po-
korného,  mravného  a  statečného
vůči  tlakům  tehdejšího  komunis-
tického režimu.

V souvislosti s přípravou rodinného
zákona v 60. letech minulého století
Rudolf Říčan aktivně vystoupil pro-
ti  paragrafu  tohoto  zákona,  kde
podle sovětského vzoru bylo stano-
veno,  že  rodiče  musí  vychovávat
své  děti  podle  přání  státu,  tedy
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podle  tehdejší  ideologie,  jinak  by
hrozilo, že jim jejich děti odeberou.
Po těchto protestech, ve kterých se
Rudolf  Říčan  silně  angažoval,  byl
tento paragraf z návrhu zákona od-
straněn.

V  jeho  výkladu  církevních  dějin
byla  na  prvním  místě  česká  re-
formace,  zejména  její  duchovně
nejhlubší  proudy.  A  za  ty  pova-
žoval hnutí Jana Milíče z Kroměříže
a především pak Jednotu Bratrskou
s jejím důrazem na řád a kázeň a na
budování  sboru.  Právě  tuto  histo-
rickou práci spojoval se svou osobní
vírou s důrazem na Karafiátovu sta-
rost:  „aby  měl  Pán  Bůh  v  národě
českém tu svou milou zahrádku, cír-
kev krásnou.“ 

Z jeho odborné literární tvorby při-
pomenu  knihy:  „Čtyři  vyznání“,
které  se  věnují:  vyznání  Augs-
burskému,  Bratrskému,  Helvetské-
mu,  Českému  a  čtyřem  artikulům
pražským.  „Od úsvitu reformace k
dnešku“.  „Dějiny  Jednoty  bratrs-
ké“.  „Jan Amos Komenský: muž ví-
ry, lásky a naděje.“   „Základy uče-
ní  křesťanského.“A překlad: „Mar-
tin Luther: O svobodě křesťanské.“

      Lubomír Bureš

Milé sestry, milí bratři,
máme  před  sebou  další  dopis  od
našeho  milého  adoptovaného  syna
Dheeraje Raie a jeho aktuální foto-
grafii.  Zajímá  vás,  kolik  Dheeraj
měří  a váží? Jaké je jeho oblíbené
zvíře, kdo je jeho nejlepší kamarád?
Tohle všechno a mnohem víc se mů-
žete dočíst v následujících řádcích.

Dobrý den!
Mám velkou radost, když od vás do-
stanu  dopis  nebo  pohlednici.  Díky
tomu vás mohu lépe poznávat. Aby-
ste  i  vy měli  možnost  mě lépe po-
znat, napsal jsem o sobě několik in-
formací. 
Měřím 165 cm a vážím 60 kg. Moji
rodinu tvořím já a bratr. Navštěvuji
11.  ročník.  Mým  nejoblíbenějším
předmětem ve škole je matematika a
také  se  mi  v  ní  nejvíce  daří.  Mojí
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oblíbenou  barvou  je  červená.  Mám
rád bubny a chci se na ně naučit hrát.
Rád  hraji  fotbal.  Oblíbeným  zví-
řecím  mazlíčkem  je  pes.  Rád  jím
„momo“ a mango. Z ročních období
je  nejlepší  zima.  Chci  navštívit
armádu.   Mým  nejlepším  kamará-
dem  je  Bhagat  a  učitelkou  paní
Tyoti. Rád bych se stal fotbalistou.
Prosím,  modlete  se  za  moje  stu-
dium. Modlím se za vaše rodiny a za
to, abyste byli zdraví.
Váš syn   
Dheeraj Rai
  

 Děkuji  vám všem,  kdo  jste  dosud
Dheeraje  podporovali  finančně  i
modlitebně. Chceme v jeho podpoře
pokračovat i v příštím roce. Finanč-
ní  podpora  mu  umožňuje  pokrýt
náklady na vzdělání  (školné,  knihy,
pomůcky  do  školy,  povinnou  uni-
formu a další poplatky), dle potřeby
doučování  zdarma,  přístup  k  po-
čítači s možností  přístupu na inter-
net,  boty, deštník,  oblečení a lékař-
skou péči.  Celkové  roční   náklady
činí  9 600,- Kč. 

Pokud máte zájem Dheeraje
podpořit,  můžete  tak  učinit  u  po-
kladní  sboru  sestry  Kamily  Čeve-
lové nebo zaslat peníze na sborový
účet  s  poznámkou,  že  dar  je  určen
na Dheeraje. Děkujeme.

Jana Flachsová           

              

Kdo by neznal tohoto bodrého svět-
ce, který v předvečer svého svátku
začátkem  prosince  chodí  ulicemi
našich vesnic a měst jsa doprovázen
postavami  anděla  a  čerta.  Anděl
chválí,  čert  řinčí  řetězy  a  straší  a
Mikuláš  rozdává  dárky.  Tak  se  to
nyní  děje  a  i  dříve  se  dálo.  Anděl
chválil,  čert  strašil.  Připomeňme si
však, že původní způsob byl zásad-
ně jiný. Mikuláš byl doprovázen an-
dělem a čertem, ale anděl vedl čerta,
který byl svázaný řetězem. Ano čert
byl  svázaný.  A to  je  evangelium:
čert, ďábel už nemá konečnou moc;
je  spoutaný  a  to  skrze  oběť  Pána
Ježíše Krista na kříži a v jeho zmrt-
výchvstání. A tady se spojují Váno-
ce  s  Velikonocemi.  Doporučuji,
abychom tento způsob obnovili, děti
nestrašili  čertem  řinčícím  řetězem,
ale  zvěstovali,  že  je  už  pro  Boží
lásku svázaný.  Víra  nechť  je  zalo-
žena na vděčnosti a ne na strachu.

Milan Michalík
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