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(o hříchu)

Vypráví se následující příběh: Muž přijde po
bohoslužbách z kostela a jeho žena se ho ptá:
„Tak co, o čem dnes kázal farář?” „O hříchu”, zní
odpověď. „A co říkal?” „Ale, byl proti.”
Možná úsměvné vyprávění; jenže mnohé
naznačuje. Jsme proti; hlavně u těch druhých. Ale
proti čemu vlastně jsme? Co znamená hřích
v našich životech, co si pod tímto slovem
představujeme a hlavně, co s ním jsme schopni, či
ochotni udělat? Tolik otázek! Možná zůstáváme
jen u toho, že jsme proti. Říká se, že dříve, když
farář nebo kazatel řekl lidem, že jsou hříšní, tak to
uznali a nebylo jim to jedno. V současné době,
když lidé slyší, že jsou hříšní, tak to také uznají
… a je jim to jedno. Co si představujeme pod

pojmem hřích? Je to trochu posunuté; dobře to
vyjádřil bývalý vojenský kaplan a to ze své praxe,
že hřích je hlavně chápán jako něco v oblasti
sexuální; ale i ti, se kterými se setkával, chápali,
že hřích - a dopředu se omlouvám za slovo, které
použiji – je prostě svinstvo; něco co se nedělá.
Ano, lidé si uvědomují a ví, že špatné věci se
nedělají; problém je více v tom, že je jim to
jedno, že je nám to v podstatě jedno.

Co na to Bible?
Obecně je pojem hříchu spojován s náboženstvím,
resp. s křesťanstvím a proto i my musíme jít tam,
kde se o této skutečnosti nejlépe dovíme; je
potřeba, abychom šli do Bible, do jejího
svědectví. >> Pokračování na str. 2

Sborový zájezd na Slovensko
Po Velikonocích sloužil v našem sboru bratr farář
Hvožďara ze slovenských Vrbovců. Jeho služba
byla natolik zajímavá a inspirující, že jsme sbor
ve Vrbovcích zvolili za cíl našeho sborového
zájezdu. Přihlásilo se kolem sedmdesáti
účastníků, a proto jsme cestovali nejen
autobusem, ale také několika auty. Na cestu jsme
vyrazili v neděli 29. srpna.
Ve sboru ve Vrbovcích jsme se zúčastnili
bohoslužeb, při kterých děti přijímaly požehnání
do nového školního roku. Přicházely děti všech
věkových skupin, přicházeli také rodiče se svými
batolaty. Viděli jsme, že požehnání do nového
školního nepovažovali za pouhou formalitu, ale
za skutečnost pro sebe velice potřebnou.
Následovaly přímluvné modlitby za nastávající
školní rok, které měli učitelé, vysokoškoláci,
středoškoláci, žáci základní školy až po děti
z mateřské školy. Bohoslužby byly ekumenické.

Sloužili při nich kromě tamějšího faráře i náš
bratr farář a farář Československé církve husitské
z Prahy. >> Pokračování na str. 3

O čem je řeč (o hříchu)

Digitální hřích
Chtěl bych se s vámi podělit o několik
praktických postřehů, které se týkají spojení
počítačů
a
hříchu.
Jsem
povoláním
programátor, a proto je mi oblast „digitálního“
hříchu velice blízká.
Vraťme se na konec devadesátých let minulého
století. V té době docházelo k překotnému
rozvoji výpočetní techniky. Patřil jsem k mnoha
nadšencům naprosto uchvácených novými
možnostmi počítačů, které se najednou staly
dostupnými pro běžné uživatele. Neustále jsem
zkoušel nové programy a učil se s nimi
pracovat. Licence k jejich užívání mě příliš
netrápily. Říkal jsem si, „Stejně bych si tak
drahý program nikdy nekoupil a navíc jej
užívám jen doma a pro svou potřebu.“ Po
opadnutí prvního nadšení mě začalo mé
svědomí obviňovat: „Jak můžeš jako věřící
křesťan porušovat zákony?“ Výmluvy na jejich
nedokonalost a nespravedlivost nepomáhaly.
Biblické verše Římanům 13:7-9 jim nenechaly
ani
trochu
prostoru:
Dejte každému, co jste povinni: komu daň, tomu
daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu
bázeň, komu čest, tomu čest. Nikomu nebuďte
nic dlužni, než abyste se navzájem milovali,
neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil Zákon.
Vždyť přikázání 'nebudeš cizoložit, nebudeš
vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádostiv,' a je-li
ještě nějaké jiné přikázání, jsou shrnuta v tomto
slovu: 'Budeš milovat svého bližního jako sám
sebe.'
Je zvláštní, jak přesně Písmo dokáže odkrýt
podstatu problému, o němž lidé biblické doby
nemohli mít ani tušení. Hřích byl skrze Písmo
poznán a posléze také vyznán, nezbývalo nic
jiného, než ho opustit. Všechny nelegálně
užívané programy jsem odstranil z počítače
a začal jsem hledat jiné, které by nebylo nutné
ani krást ani kupovat. Našel jsem je především
v oblasti programů s otevřeným zdrojovým
kódem (open-source), které jsou většinou
k dispozici zdarma. Samozřejmě, že Linux není
přesně totéž, co Windows, GIMP není totéž co
Adobe Photoshop, OpenOffice.org není totéž co
MS Office. Ale svou práci dokáží odvést
v mnohém lépe, než jejich placené alternativy.
Jeden z „digitálních hříchů“ nadobro přestal
otravovat můj život.
Lubomír Čevela
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... pokračování z titulní strany.
Je jasné, že Bible o hříchu hodně mluví, ovšem
nikoliv jako o informaci, ani jenom o této
skutečnosti jako takové, ale jde podstatně dále.
Ale o tom později. Z mnohotvárnosti vyjadřování
se Bible o hříchu bych chtěl zmínit to, jak se
o něm vyjadřuje Starý zákon. V této první části
Písma, čteme o hříchu v podstatě ve čtyřech
významech. Ten první, který je v této části Bible
zastoupen z více než tří čtvrtin je „sejít z pravé
cesty, minout se cíle, šlápnout vedle, nesplnit
slib“. To všichni známe; často šlápneme vedle,
mineme se cíle (ve fotbale je jedno, jestli jde míč
těsně vedle tyče nebo až k rohovému praporku).
Druhý význam, který se vyskytuje ve Starém
zákoně, je „úmyslné sejití z cesty“; tedy něco
zkřiveného, pokaženého, svévolného. I to známe
ze svých životů. Dalším významem slova hřích
ve Starém zákoně je „přestoupení příkazu,
jednání proti povinnosti, převrácenost“. V tomto
smyslu možná chápeme pojem hříchu nejvíce;
jako přestoupení nějakého zákona. Čtvrtým
a nejhlubším významem hříchu je zde „vzpoura,
zpronevěření se, zrada“. Je to vědomé jednání
proti Bohu, je to nedostatek úcty před Bohem,
který miluje. Tolik malý výlet do Starého zákona.
Nový zákon mluví o hříchu podobně.

Co s tím?
Oproti nám, kteří jsme hlavně a jenom „proti“,
jde svědectví Bible dál. Jakkoliv se Bible
naprosto jednoznačně staví proti hříchu a to
v každé podobě, je zde podstatný rozdíl. Ten je
v tom, že ukazuje a podává svědectví o tom jak
z toho. Jak ven z hříchu. Východiskem z hříchu
je odpuštění. Je ovšem potřeba připustit si, že se
potřebujeme „z toho“ dostat. Je potřeba uvědomit
si, že jsme, že jsem hříšný. A tady nastává potíž.
Jsme ochotni se vymlouvat, či zlehčovat hřích
právě u sebe. Nejsem tak špatný, podívejte se na
ostatní (hlavně na ty, co chodí do kostela!!);
nikoho jsem nezabil, nekradu, neopíjím se,…
Nepociťujeme-li svou špatnost, nebudeme hledat
pomoc. Ovšem mravokárství nebo moralizování
moc neoslovuje. Co osloví, je, když nám někdo
prokáže svůj zájem o nás, ne nějaký hraný nebo
vlezlý, ale upřímný. A to je způsob, jakým k nám
lidem přistupoval a přistupuje Ježíš Kristus.
Takže co s tím? Přijmout svá omezení, svá
selhání, svou hříšnost a nechat si pomoci. I Ježíš

ČCE Hošťálková - Sborový časopis

říjen 2010

v evangeliích říká, že lékaře nepotřebují zdraví, ale
nemocní.

O našem zdraví
Každý zná onu otázku: Co bylo dřív, slepice nebo
vejce? Když mluvíme o hříchu, pak se také
můžeme ptát podobně: Hřešíme proto, že jsme
hříšní, nebo jsme hříšní, protože jsme zhřešili?
Tedy, je naše špatné hříšné jednání projevem naší
hříšné podstaty, nebo jsme v podstatě čistí
a hříšníky se stáváme tím, že se něčím proviníme?
Svědectví Písma k nám mluví o tom, že jako lidé
jsme hříšní a zkažení, a to ze své podstaty. Možná
to bude někoho urážet, ale přiznejme si to.
I moderní psychologie uznává, že člověk je více
nachýlen k sobectví než k lásce, že se víc stará
o sebe než o lidi kolem sebe. Touto sebestředností,
tímto egoismem se oddělujeme a vzdalujeme od
Boha i od svých bližních. Snaha o sebepolepšování
z vlastních sil je slepou uličkou, vede k zoufalství.
Cesta z této slepé uličky je ve změně naší, mé
hříšné podstaty. Písmo tuto změnu nazývá novým
narozením. Tak to říká Ježíš znalci Zákona
Nikodémovi: „Amen, amen pravím tobě, nenarodíli se kdo znovu, shůry, nemůže spatřit Boží
království“. Tato změna, tento nový rod je nám
nabídnut z Boží milosti, na základě ukřižování
a vzkříšení Ježíše Krista. Tak je lepší přestat si
dělat iluze o svém vnitřním zdraví a nechat se
uzdravit milostí Ježíše Krista; zadarmo.

A to je všechno?
To je velmi důležitá věc, je to ovšem jen začátek.
Pak z toho, co jsme od Krista přijali, můžeme žít.

To je každodenní praxe, v tom můžeme nacházet
sílu a pomoc pro svá každodenní rozhodování.
Jenže poznáváme, že nám to velmi často nejde.
Martin Luther jednou řekl: „Vím, že ten starý
člověk ve mně byl utopen, avšak každý den ho
musím znovu topit; když ale ten chlap umí jó dobře
plavat!“ Myslím si, že to pociťujeme mnozí: Když
„ten chlap“, „ten ogar“ (nebo chcete-li „ta ženská“,
„ta cérka“) umí tak dobře plavat. A to je
pokračování, a v tom je pro nás připravena Boží
pomoc: každý den smíme prosit o odpuštění, každý
den smíme odpuštění přijímat. A při tom si smíme
každý den připomínat, že nás, mne Bůh má rád.
Bez Boží lásky, jen z vlastních sil, bychom došli
jen k sebepolepšování a byli bychom zoufalí.
Vědomí Boží lásky k nám nesmíme nikdy ztratit
a ničím si je nesmíme nechat zastřít. Právě
s vědomím toho, že nás má Bůh rád pak smíme
bojovat se svým hříchem, se svými problémy,
nedostatky i pochybnostmi, se vším, co nás trápí.
S tímto vědomím smíme vycházet vstříc svým
bližním, pomáhat jim a žít s nimi, pokud je na nás,
v pokoji. Bůh je v Ježíši Kristu na naší straně.
A tak nám Bůh skrze své Písmo ukazuje nejen naši
hříšnost, ale také cestu ven; ukazuje nám nejen
diagnózu, ale také léčbu. Kdo se cítí být zdravý,
kdo se cítí být bezhříšný, ten nepociťuje potřebu
pomoci a ten ji také nechce. Uvědomíme-li si
a uvědomujeme-li svou nemoc, svou hříšnost, pak
je zde východisko, pak je zde pomoc, pak je zde
záchrana. A to je všechno. Anebo není?
Milan Michalík

Sborový zájezd na Slovensko
... pokračování z titulní strany.
Bohoslužby byly s Večeří Páně a zazpíval při nich
také náš pěvecký sbor. Protože Večeře Páně se
účastnila většina účastníků bohoslužeb, trvaly
celkem asi dvě hodiny, ovšem nezdálo se, že by to
někomu vadilo. Pohled na téměř úplně plný kostel
byl povzbudivý. Tamější kostel má kapacitu asi
900 míst, takže se dá odhadnout, že bylo přítomno
alespoň 600 lidí.
Po bohoslužbách jsme byli pozváni na oběd, ve
sborovém domě, při kterém jsme spolu navzájem
hovořili a vyslechli také několik svědectví.
Sborový dům, bývalá škola, která byla sboru
navrácena, byl přestavěn a kromě společného sálu
je v něm také fitcentrum, nahrávací studio
říjen 2010
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a ubytovací prostory a další zázemí. Sbor tím
může posloužit nejen svým členům, ale všem
občanům v obci.
Odpoledne jsme se vydali na Bradlo, kde je
Štefánikova mohyla, což je významné místo pro
slovenský národ. Milan Rastislav Štefánik, syn
evangelického faráře z Košarisek, nedaleko
Brezové, byl s Masarykem a Benešem jedním ze
zakladatelů Československa. Zahynul při letecké
katastrofě při svém návratu do vlasti v roce 1919
nedaleko Bratislavy. Mohyla byla postavena
v roce 1929 a to podle návrhu známého architekta
Dušana Jurkoviče a je jednou z největších ve
střední Evropě.
Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na
krátkou prohlídku v Luhačovicích. Luhačovice
jsou krásné lázeňské město, takže jsme si na závěr
naší cesty mohli udělat ještě asi hodinovou
procházku. Také mnoho zdejších staveb navrhl
architekt Dušan Jurkovič.

Pán Bůh nám dal pěkné počasí a ze setkání
s křesťany ve Vrbovcích jsme byli povzbuzení. Je
také velmi dobré, že můžeme cestovat společně
autobusem, společně zpívat a povídat si a tak se
jeden druhému více přiblížit. Takže jen houšť
a větší kapky.
Milan Michalík

Kázání o cihle
Vrbovce 29. 8. 2010
David Frýdl, farář CČSH z Prahy - Vršovic
Ef. 2,20-22 … vybudovaní na základe apoštolov
a prorokov, pričom uholným kameňom je sám
Ježiš Kristus, na ktorom každé stavanie
pospájané, rastie v chrám svätý v Pánovi, a na
ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní
v príbytok Boží.
Bratři a sestry, milí přátelé, ještě jednou přijměte
mnoho pozdravů od našich bratrů a sester
z daleké Prahy, kde sloužím jako farář
veVršovicích. Když vidím tolik krásných lidí
kolem sebe, tak z toho mám opravdu velkou
radost, protože musím přiznat, že v našem kostele
v málo zbožné Praze tolik lidí nevidíme možná
ani za celý rok, kdybych je počítal každou neděli.
Váš bratr farář mi sdělil, že toto je bohoslužba na
začátek školního roku a tak se ve své promluvě
budu obracet především k dětem.
Neviem dosť dobre hovoriť po slovensky a
neviem ako sa povie – česky je to cihla. Aha,
tehla. Moje kázání bude o tehle. Můžeme je vidět
ve vysokých zdech chrámů nebo našich domů.
Cihly jsou všude okolo nás. Představte si, že byla
jednou taková docela obyčejná cihla – nevím,
jestli byla české, nebo slovenské národnosti, jestli
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to byla cihla nebo tehla - a ta se rozhodla, že si
postaví dům. Řekla si: „ Domy jsou přece z cihel.
Kdo jiný by jej měl postavit nežli já. A nebudu
k tomu potřebovat žádnou další cihlu, vystačím si
sama. Jsem kvalitní, dobře udělaná pálená cihla.
Postavím dům a lidé v něm najdou úkryt. Když
bude pršet, tak se do toho domu schovají, když
jim bude zima, tak se přijdou ohřát a když jim
bude smutno, tak se v tom mém domě sejdou
s přáteli a rozveselí se.“ Tak se ta milá cihla dala
do práce. Sehnala barvy, nakoupila omítku,
přinesla lešení, pečlivě na sebe namalovala okna a
dveře, celá se oděla do nové omítky, postavila se
doprostřed zahrady a čekala, kdo se do takového
domu z jedné cihly nastěhuje. Myslíte si, přátelé,
že se do ní mohl někdo nastěhovat? Do domu
z jediné cihly? Je to možné? Není to možné. Ta
cihla byla jedna jediná a navíc plná sebe samotné.
Lidé kolem ní chodili. Nikdo si jí nevšímal. Až
jednou šel kolem mladý muž, který zrovna stavěl
dům. Nebyl moc bohatý, takže měl radost z každé
cihličky. Když ji uviděl, vzal ji, přinesl na stavbu
a zanedlouho byla tato cihla součástí domovní
zdi. A teprve teď mohlo v tomto domě žít
skutečně mnoho lidí, mnoho dětí. A co myslíte,
kde ta cihla byla šťastnější? Když byla sama,
nebo když tvořila součást velkého domu? Kde jí
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bylo lépe? No, myslím, že v tom druhém případě.
Najednou si ta cihla uvědomila, že někam patří,
někde má své místo a že vůbec nechtěla být sama.
Nakonec byla vděčná za toho muže, který ji našel
a přinesl mezi ostatní. Protože až s nimi mohla
vytvořit veliký krásný dům.
Vzpomínáte si na přečtené Boží slovo z epištoly
svatého Pavla? Tam jsme slyšeli o tom, že církev
je takovou duchovní stavbou, že je krásným
duchovním domem, postaveným z mnoha cihel.
Každý z nás je takovou nepostradatelnou
cihličkou v té Boží stavbě, každý tam má své
místo. Patříme do ní všichni, kdo jsme byli
pokřtěni ve jméno Pána Ježíše Krista.
A jako bylo lépe té naší cihle mezi ostatními, tak
je i nám lépe, když jsme ve společenství církve

mezi svými přáteli a kamarády, bratry a sestrami.
Základem té naší stavby je Pán Ježíš Kristus.
On je tím základem, ale i vrcholem, ke kterému se
celá stavba upíná. Proto držíme pohromadě. Pán
Ježíš je počátkem i koncem. Bez Něj by se ty naše
domy a stavby sesypaly jako domečky z karet. On
je tím úhelním kamenem naší víry, naší církve. A
tak přemýšlejme přátelé, malí i velcí, nad tím kde
je to naše místo v Božím domě. Čím my můžeme
přispět k tomu, aby naše církve a společenství
byly ještě krásnější, a jaké dobré svědectví
můžeme jeden každý z nás o Pánu Ježíši Kristu
vydávat.
Amen.

Miluj sám sebe
recenze knihy
Název útlé knížky sám o sobě zní pro křesťanské
myšlení trochu provokativně - „Miluj sám sebe“.
Autor, známý z dřívějších let zvlášť knihami „Měl
jsem rád jedno děvče“ a „Dva středy, však jeden
kruh“, se snaží osvětlit tento pojem v rovině
obecné i v rovině křesťanské, zvlášť v souvislosti
s přikázáním „Miluj bližního jako sám sebe“.
Knížka má dvě části; v první s názvem
„Sebeláska“ vysvětluje proč je skutečnost
sebepřijetí a následně lásky k sobě, tak důležitá
pro zdravý život a rozvoj člověka; v druhé části s
názvem „Trudnomyslnost“ pak píše o jednom
důsledku nedostatku sebelásky.
Autor zdůrazňuje, že sebeláska není egoismus
a ukazuje důležitost správně pojaté sebelásky a to
ve vztahu k sobě a ve vztazích k lidem kolem
sebe. Místo dalších úvah chci citovat autora
z první kapitoly této knížky: „Někoho milovat
znamená přijmout jej takového, jaký je. Proč je
nám takové přijetí obtížné – ať na pracovišti,
v rodině, či v manželství? Nejčastější odpověď,
která nás napadne, je: Protože máme sami sebe
příliš rádi, myslíme jen na sebe, chceme se
uplatnit, prosadit, a proto nemůžeme druhé
přijmout, nemůžeme je milovat. Tvrdím přesně
pravý opak: Zdá se nám těžké mít rád druhého,
protože nemáme rádi sami sebe. Nedaří se nám
přijmout druhého takového, jaký je, protože jsme
sami sebe ještě zcela nepřijali“ (konec citátu).
říjen 2010

Tato knížka tedy může být pomocí a inspirací pro
nás samotné i naše vztahy s lidmi kolem. Kdo se
nedostane k této knize, vydané již v roce 1993,
najde
její
první
část
na
internetu
(www.vira.cz/knihovna).
Walter Trobisch – Miluj sám sebe, Nakladatelství
KOMPAS Náchod, 1993
Milan Michalík
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Puťák a Campfest
PUŤÁK MLÁDEŽE (2. 8. – 5. 8. 2010)
O prázdninách se naše mládež rozhodla jet na
dovolenou do Nízkých Tater. Před odjezdem jsme
se shromáždili v určenou
hodinu na faře. Čekali jsme
už
jen
na
hlavního
vedoucího. Přišel poslední
a s nevinným výrazem nám
položil otázku: „Doufám, že
jste to zvládli i beze mě?“
Auty jsme odjeli do Vsetína,
odkud jsme se vlakem
přepravili na Slovensko do
Liptovského
Mikuláše.
Jelikož
koleje
nevedou
všude, do kempu u Liptovské Mary jsme museli
pěšky. Po menších potížích některých mládežnic
se stavěním stanů přišlo na řadu koupání
v přehradě. Nízká teplota vody nás nemohla
zastavit. Při večerním programu jsme se
zamýšleli
nad
smyslem
našeho
života.
S očekáváním nadcházejícího dne
jsme zalezli do spacáků a šli spát.
Vstávání bylo nesnadné navzdory
prosluněnému ránu. Ovšem skládání
stanů nám šlo mnohem lépe, než
jejich stavění. Na začátek naší první
túry jsme se nechali přivézt
autobusem. Některé z nás opustilo
prvotní nadšení už při výšlapu
prvního „kopečku“. Cestou na
Chopok jsme se kochali nádhernými
panorámaty hor a pojídali při tom
borůvky. Výšlap byl namáhavý, ale výhled, který
se nám na vrcholu hory otevřel, stál za to.
Navštívili jsme též vedlejší vrchol – Dereš. Cesta
na ubytovnu byla dobrodružnější, než jsme
očekávali. Kvůli velkým polomům a malému
zájmu turistů, chybělo její značení. Ztratili jsme
se… Na správný směr nás navedli až místní
dřevorubci. A neminula nás ani přeháňka.
Vyčerpaní, ale plní zážitků, jsme došli na
ubytovnu. Po duchovní i fyzické večeři, jsme si
namasírovali nohy a vlezli pod peřiny.
Ráno nás autobus převezl o několik kilometrů
dál. Náš první cíl byla jeskyně Mrtvých netopýrů.
S helmou na hlavě a horolezeckým jištěním
kolem pasu jsme prošli touto jedinečnou jeskyní.
6

Nyní nás čekal výšlap na nejvyšší horu Nízkých
Tater - Ďumbier. Na rozcestí se rozběhla diskuze,
zda pokračovat na vrchol nebo se vrátit na
ubytovnu. Rozdělili jsme
se do dvou skupin. První
šla „domů“. Ti vytrvalejší
pokračovali na vrchol v
naději,
že
vysvitne
sluníčko a bude něco
vidět. Přišel déšť. Sice
jsme se rozdělili, ale
zmokli jsme všichni.
Čtvrteční vstávání v pět
hodin ráno bylo krušné.
Popoháněla nás jedině
představa, že jedeme na Campfest…

CAMPFEST (5. 8. – 8. 8. 2010)
Pro některé z nás byl Campfest očekávaným
vyvrcholením puťáku. Ti, kteří nemají rádi túry, si
přišli užít jenom samotný festival. Tentokrát jsme
už měli stavění stanů nacvičené a šlo
nám to od ruky. Ti, kterým nestačily
předchozí túry, si udělali ještě
poslední
procházku
k přehradě.
Oficiální začátek byl ve čtvrtek
večer a pak začal maraton koncertů
a přednášek až do sobotní noci. Měli
jsme
na
výběr
z obrovského
množství českých, slovenských i
světových
hudebních
skupin.
A nechybělo ani drobné zpestření
v podobě bouřky a občasných dešťů.
Někteří se snad poučili a příště si pořádně stan
upevní. V neděli ráno jsme po druhé, a pro tento
rok naposledy, sbalili stany a vydali se na cestu
domů.
K&M
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Výlet do Lukova
Výlet dorostu na zříceninu hradu Lukov byl
naplánován na poslední sobotu školního roku.
Ještě za ranního slunce jsme se autobusem
přepravili z Hošťálkové do Lukova. Čekal nás
2 km výšlap ke zřícenině. Při našem příchodu byl
ještě hrad zavřený. My jsme ale průvodce
nepotřebovali a prohlídku si udělali sami.
Prozkoumali jsme „taneční sál“ a další části,
pokochali se vyhlídkou na Zlín, posvačili, zahráli
hry a vydali se na cestu zpět do Hošťálkové.
Tentokrát jsme šli ale pěšky po turistických
značkách. Cesta byla dobře zvolená, ale velmi
namáhavá. Při chůzi z kopce se provozovaly
pády, při výšlapu se zase ozývalo lamentování
a otázky typu „Jak je to ještě daleko?“. Přesto
všechno všichni cestu skvěle zvládli. Vydařený
výlet jsme zakončili opékáním špekáčků
u Škrobáků a Flachsů.
K&K

Vidění a uvažování
Spal jsem, nespal jsem. Najednou jsem viděl
betonovou plochu a na ní pojížděl nakladač
s velkou lžící. Pak byl střih, betonová plocha byla
přístavní molo a u ní stála nákladní loď. Z lodi se
vysunula velká lžíce, stejná jako u nakladače, ale
mnohem větší. Lžíce byla plná různého ovoce
a zeleniny. Ozval se hlas: přivezli jsme vám
pomoc. Pak se lžíce sklopila a svůj obsah
vyklopila na molo, betonové molo. Z velké
výšky; alespoň 3-4 metry. „To snad ne!“ - vykřikl
jsem. Ale ovoce bylo vysypáno na beton. Rajčata,
paprika, jablka, hrušky, banány, pomeranče
a nevím co ještě. Byl z toho prostě šrot. Probudil
jsem se. Byl jsem z toho naštvaný a také smutný.
Tolik škody! Pak jsem začal přemýšlet, mnoho
dní. V čem byla chyba? Proč to tak dopadlo? Jaký
užitek z toho mohl být! A tak to bylo zničené! Byl
jsem naštvaný, že to prostě vysypali na beton
a nikoho už nezajímalo, jak to dopadne a zda to
bude takto k užitku. Prostě – přivezli jsme vám
pomoc – a je nám už jedno, jak to dopadne, my
jsme svůj úkol splnili. A pak jsem si uvědomil, že
to molo bylo betonové, tvrdé. Začal jsem
uvažovat, jak se to mohlo udělat, aby z toho byl
říjen 2010

užitek. Kdyby na molu byl písek nebo nějaká
měkká zemina, jistě by to bylo lepší a tolik škody
by se neudělalo; avšak při způsobu, jak se ovoce
a zelenina vysypaly, tedy z velké výšky, by i tak
došlo k velké škodě. Bylo potřeba lžíci sklopit až
k zemi a pak by bylo možno pomoc dobře
zužitkovat. A uvědomil jsem si, že mnohdy tak
jednáme ve svém životě, i ve svém životě víry.
„Přivezli jsme vám pomoc“ – tak to někdy
slyšíme odjinud, nebo to sami říkáme jiným a pak
to jednoduše vysypeme ze svých výšek jiným na
beton nebo na hlavu. Ty naše betony, ty naše
hlavy jsou někdy moc tvrdé a tak to v takových
souvislostech špatně dopadne. A tak je potřeba
upravit obojí. Beton našich srdcí a našich hlav je
třeba změnit, a to Božím působením. A když
chceme někomu pomoci, tak mu svou pomoc
nemůžeme jen tak vysypat na hlavu a nezajímat
se, je-li schopen ji přijmout. Tak si myslím, že to
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platí i v duchovních záležitostech, v duchovní
oblasti. Slyšel jsem vyprávění jednoho člověka;
bylo to o modlitbě, o pokání.
Zúčastnil se duchovního soustředění, kde se měli
možnost zamýšlet i nad svými proviněními, nad
svými hříchy a mohli je naprosto soukromě
napsat na list papíru. Na závěr soustředění byl
zapálen oheň a oni mohli tento list se svými
napsanými hříchy hodit do ohně a tak se
symbolicky i skutečně toho, co vyznali, zbavit.
Jejich vedoucí ovšem připravil vatru dva metry
vysokou a plameny z ní šlehaly ještě mnohem
výš. Přiblížit se k ní nešlo; i po větru na tři metry
už hořelo obočí i bunda. Když to tam někdo hodil,
tak to průvan odfouknul. Pak ale zjistil, že se

musí dolů, na kolena, až na zem. Pak svůj list
mohl hodit do ohně a oheň to nasál a zničil. A tak
jsem si to dal do souvislosti. Když někomu
chceme pomoci a když pomoc očekáváme, pak
musíme dolů. Na kolena, až na zem. To platí,
když chceme pomoc dát, i když ji chceme
přijmout. Jinak to dopadne špatně. Kdyby na
molu byl místo betonu písek, a kdyby z lodi tu
lžíci s dobrým ovocem sklopili až na zem, pak by
z toho byl užitek. A o to jde, ne o něčí prestiž
nebo hrdost, ale o užitek, o to, aby to, co chceme
přinést, či přijmout, bylo dobré a k dobrému; aby
to bylo k Boží chvále a nám lidem k užitku.
Milan Michalík

Předběžný sborový program do konce roku 2010
17. října ................................. Den díkčinění
30. listopadu - 14. prosince ... Adventní večery
4. prosince ............................. Adventní koncert
19. prosince ........................... Vánoční slavnost nedělní školy
24. až 26. prosince ................. Bohoslužby o vánočních svátcích
31. prosince ........................... Bohoslužby na závěr roku

Kontaktní údaje našeho sboru
Adresa:

Farář:

Sbor ČCE Hošťálková
č.p. 23
756 22 Hošťálková

Petr Maláč
Telefon: 602 158 989
E-mail: hostalkova@evangnet.cz

Sborové telefony:

Kurátor:

739 244 679
571 115 371

Milan Michalík
Telefon: 571 442 899
E-mail: michalik.m@volny.cz

Kostelník:
Josef Uhřík
Telefon: 732 547 055
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