
Jak začít?
Všechno má svůj začátek a ani oprava sborového 
sálu není výjimkou. Když jsme zhruba před 
čtyřmi roky začínali uvažovat o tom, zda necháme 
sborový sál jenom vymalovat, nebo zda 
podnikneme ještě něco jiného, jevilo se nám, že 
bude vhodné provést zateplení stropu, aby se tak 
snížila spotřeba plynu na topení a aby se omezilo 
namrzání střechy. Když už se bude zateplovat 
strop, byla by vhodná výměna oken. A když se 
rozhodneme provést výměnu oken a zateplení 
stropu, jak budeme postupovat? Díky bratru faráři 
Smetanovi jsme získali kontakt na Ing. Bartáka, 
který mimo jiné navrhl současné řešení interiéru 
našeho kostela. Práce mohly začít.          

Jak dál?
Už první návrhy se ve svém principu přiblížily k 
současnému provedení. Nejvíce otázek 
vyvolávalo provedení čelní stěny.            
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Nechť jde, prosím, Pán uprostřed nás,… a milostiv 
buď nepravosti naší a hříchu našemu, a měj nás za 
dědictví.“       
(2.Mojž. 34, 9)                                

Tato slova byla původně pronesena za docela jiných 
okolností, než jsou adventní a vánoční svátky. Je to 
Mojžíšova prosba po vážném provinění lidu. Mojžíš 
úpěnlivě prosí Hospodina, aby se neodvrátil od svého 
zpronevěřilého zástupu. Naopak, „nechť Hospodin 
znovu přijde ve svém milosrdenství“.         
Prosba vyslovená ve starozákonní době a do určité 
situace, jakoby vyjadřovala jedno základní volání, 
které se neslo staletími a generacemi. Je to srdečná 
touha po živé Boží přítomnosti na této zemi a jeho 
záchranné milosti. Jestliže nyní znovu stojíme na prahu 
Adventu i vánočních svátků a chystáme se 
k opětovnému naslouchání onomu staronovému 
poselství: „Narodil se vám dnes Spasitel, kterýž jest 
Kristus Pán“, pak se ptáme, jestli opravdu víme, co 
chceme a co od těchto svátků očekáváme. Co máme 
čekat, je velmi výstižně vyjádřeno slovy oné staré 
modlitby: „Nechť jde, prosím, Pán uprostřed nás!“

Opravy sborového domu

>> Pokračování na str. 2

>> Pokračování na str. 3

Děkujeme Ti Pane,
že připravuješ svůj příchod mezi nás i 
tenkrát, když na tebe nemyslíme, na tebe 
zapomínáme a od tebe se odvracíme. 
Děkujeme ti, že se nenecháš odbýt naší 
lenivostí, naším pokrytectvím a sobectvím. 
Tlučeš na naše dveře, i když ti dlouho 
neotvíráme. Zůstáváš věrný, i když my 
jsme nevěrní. Toužíš vstoupit do našich 
srdcí a domácností se vší jejich špínou a 
nepořádkem, jsi ochoten usednout mezi 
nás, i když jsme nepřipraveni.  
Vyznáváme, že nejsme hodni, abys po nás 
toužil. Nikdo z nás neobstojí před tvou 
svatou tváří, a přece tě vyhlížíme s radostí 
a touhou. Věříme, že přicházíš, abys byl 
naším bratrem, usedl s námi na lavici 
obžalovaných a vzal na sebe naše viny, 
naši mdlobu, naši bezmocnost a bídu. 
V pokání očekáváme tvůj příchod. Přijdiž 
tedy, Pane Ježíši!             

J. L. Hromádka



Narozeniny
Říká se, že kdyby nebylo vánoc, obchodníci 
by si museli něco podobného vymyslet. Právě 
v době těsně před vánocemi slaví své žně. 
Reklama spojená s vánočními motivy útočí 
ze všech stran. „Kupujte! Nemáte čím 
zaplatit? Vezměte si výhodný úvěr, který 
splatíte až po Novém roce. Kupujte! Je 
důležité, aby sáně Santa Clause byly plné. 
Koho? No…, Santa Clause? Copak ho 
neznáte?“ Teď se v dříve narozených probudí 
odpor. Ani ruský děda Mráz, ani Santa Claus 
přece do českých vánoc nepatří. Už jako malé 
děti jsme se učili, že dárky nosí „Ježíšek“!
Věřícím křesťanům mohou podobné spory 
připadat zbytečné. Vánoce přece nejsou 
svátky konzumu a nákupů. Stejně tak pro nás 
nejsou pohanskými svátky nejdelší noci 
v roce. Dokonce je nemůžeme chápat jako 
svátky dobrého jídla a vánoční pohody. Bible 
na téma vánoc hovoří jednoznačným jazykem:
Také Josef se vydal z Galileje, města 
Nazareta, do Judska, do města Davidova, 
které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu 
a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, 
která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když 
tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. 
I porodila svého prvorozeného syna, zavinula 
jej do plenek a položila do jeslí, protože se 
pro ně nenašlo místo pod střechou.

Lukáš 2, 4-7                                                     

Ano, vánoce jsou něčím jiným. 
Připomenutím, že Bůh se sklonil člověku 
a přijal na sebe omezení lidského života. 
Připomenutím narození Božího Syna. Světlo 
plastových blikátek komerčních vánoc 
vybledne ve svitu skutečné vánoční hvězdy. 
Mnozí křesťané proto oslavy vánoc odmítají. 
K čemu celý ten vánoční humbuk? Říkají si: 
„Stačí, když navštívím vánoční bohoslužby 
a přečtu si z Písma vánoční evangelium.“ 
Jsem toho názoru, že ani oni nemají tak 
docela pravdu. Vánoce se dají chápat jako 
narozeniny Pána Ježíše Krista. A narozeniny 
mají být radostné. Jak to skvěle vyjadřují 
slova písně „Narodil se Kristus Pán, veselme 
se…“.             

Lubomír Čevela

2 ČCE Hošťálková - Sborový časopis listopad 2010

V narozeném betlémském dítěti vítáme Krále 
a Pána, který prošel a prochází napříč lidskou 
společností, a který chce i dnes kráčet tiše 
a věrně uprostřed nás. Nejsme již sami 
a nemusíme se bát. Nejsme ztraceni v mrazivém 
vesmíru bez Boha a nejsme uprostřed zástupů 
bez bratra, bez blízkého člověka. Bůh v Ježíši 
Kristu prošel dějinami a chce projít i naším 
životem. I dnes se může narodit do našeho srdce, 
do našich rodin a sborů. I dnes může vykročit po 
našem boku a putovat spolu s námi právě tam, 
kde jsme. Nejdou s námi jen naše povrchní 
a neuspokojivé radosti; nejdou s námi jen bídy 
a nemoci; nejdou s námi, jako děsivé přízraky, 
války a nepokoje. Nejdou s námi také jen 
vyčerpaní, skleslí a zarmoucení, ani jen pokřivení 
a bezcharakterní. Jde s námi i věrný a tichý - 
pravý člověk v ryzí lidskosti a zároveň pravý 
Bůh v neposkvrněné Boží pomoci - v Betlémě 
narozený Ježíš Nazaretský. V něm jakoby Bůh 
bral všechnu naši bídu na sebe. Nezahořkl 
přitom, ale dále nás miloval, pomáhal nám, dále 
zval k sobě, odpouštěl, občerstvoval 
a napřimoval, vracel naději a radost: „Nechť jde, 
prosím, Pán uprostřed nás!“              
Je to Pán, který žádá oddanost našeho srdce. Ale 
je to zároveň laskavý a něžný pastýř, který zná 
křehkost našeho lidského bytí. Tento výhled se 
nám otvírá, když stojíme u betlémských jeslí. Na 
naši další cestu dopadá světlo. Už nevidíme jen 
ty, kteří se derou bezohledně kupředu, už 
nemusíme být otroky nikdy nekončící honby za 
prospěchem.
Pojďme tedy s pokorným srdcem až do Betléma, 
pokloňme se narozenému Dítěti a prosme: 
„Nechť jde, prosím, Pán uprostřed nás!…“    

Petr Maláč

...dokončení z titulní strany



Píseň „Tichá noc“ je dnes neodmyslitelnou 
součástí Vánoc. Je to prostá, vřelá píseň, 
vyjadřující klid, svatost štědrovečerní noci 
a narození Božího Syna. Traduje se, že dnes 
slavná hudební legenda by nevznikla, nebýt 
hladových myšek, které v zimě roku 1818 
proděravěly kožené měchy varhan v kostele 
farnosti svatého Mikuláše v Oberndorfu 
u Salcburku.                            

Na Štědrý den roku 1818 přinesl pomocník kněze 
Joseph Mohr učiteli z Arnsdorfu a zastupujícímu 
varhaníkovi Franzi Xaveru Gruberovi báseň 
s prosbou, aby k ní dopsal melodii. Dnes víme, 
že Mohr vytvořil text k písni již v roce 1816, 
v době, kdy působil jako pomocný kněz ve městě 
Lungau. Nyní velice potřeboval vhodnou píseň 
pro vánoční mši, která by se obešla bez 
doprovodu varhan. Traduje se, že Gruber 

zhudebnění básně zvládl za necelou hodinu. 
Poprvé tedy „Tichá noc“ zazněla ještě téhož dne 
při večerní vánoční mši. Mohr sám se ujal 
tenorového partu a kytarového doprovodu, 
zatímco Gruber zpíval bas.            
Píseň by asi neopustila okolí oberndorfského 
kostelíka, kdyby porouchané varhany nepřijel 
opravit varhaník Karl Mauracher. Gruber mu 
„Tichou noc“ zahrál a Mauracher jí byl nadšen. 
Odvezl si opis její partitury a hrál ji po celém 
světě. V roce 1828 zazněla na veřejném koncertě 
a zalíbila se saskému králi Bedřichu Augustovi. 
Díky evropským přistěhovalcům se „Tichá noc“ 
dostala také do Spojených států. V roce 1839 
zněla ve vánočním New Yorku a zanedlouho se 
ocitla ve zpěvnících snad všech církví v Americe. 
Píseň prorazila do celého světa a dnes se zpívá ve 
více než třech stech jazycích.        
Píseň „Tichá noc“ byla vytvořena a poprvé se 
hrála ve velmi těžké době. Skončily napoleonské 
války (1792-1815), které způsobily velké utrpení. 
Tehdejší salcburské knížectví bylo rozděleno 
a přeprava soli, na které bylo po staletí závislé 
místní hospodářství, velmi upadla. Lidé žili 
v těžké situaci a nejistotě. Joseph Mohr byl 
svědkem těchto událostí a jeho text proto 
vyjadřuje jeho lásku k Bohu a také velikou touhu 
po klidu a pokoji. Právě v tom je aktuální i pro 
nás.

Milan Michalík
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Jak vznikla píseň „Tichá noc“

Jeho první návrh se nezdál nejvhodnější ani nám, 
ani Ing. Bartákovi. Proto jsme společně čekali na 
další nápady. Po dalších konzultacích a úvahách 
se zrodil návrh, na který byla zpracována tzv. 
vizualizace, tedy zobrazení, jak by to vypadalo 
v třírozměrném prostoru. Návrh ještě počítal se 
zachováním sloupů.                  
Pokračování
Otázka byla: Co se sloupy? Zachovat? Odstranit? 
Jistě, ale jak? Co se pak stane s celkovým 
vzhledem sálu? Po ověření konstrukce stropu 
v zadní části sálu a po dlouhém uvažování nad 

provedením přemostění celé šířky, přišel nápad, 
který dospěl až k realizaci. Byl založen na 
zesílení překladů nad okny v místě přemostění, na 
vsazení příhradového nosníku na tyto překlady 
a zavěšení trámové konstrukce stropu prvního 
patra na tento nosník. Tím se zatížení patra 
spolehlivě přeneslo na nosník a bylo možné 
odbourat dosavadní průvlak včetně sloupů. Celý 
prostor se tak otevřel a získal úplně jiný vzhled. 
Konstrukce přemostění byla pochopitelně 
spolehlivě spočítána odborníkem na podobné 
problémy - Ing. Mynaříkem. To, že v uvedených 

Opravy sborového domu
...dokončení z titulní strany
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souvislostech mnohdy vznikaly i vášnivé diskuse 
je pochopitelné. Při řešení technických otázek 
nejde o nic neobvyklého. Zde se můžete podívat 
na zabudování nosníku a odstranění sloupů.      

Další práce
Po vyřešení problému se sloupy nebylo zdaleka 
vše hotovo. Zbyly další práce, mezi něž můžeme 
počítat zakrytí konstrukce, zateplení stropu, nová 
elektroinstalace a všechny další rozvody. 
Zpracování realizačního projektu se ujal Ing. 
Arch. Ondrůš. Sádrokartonářské práce provedla 
odborná firma, potřebné rozvody tomu příslušní 
odborníci. Zpracovatelé projektů, tedy Ing. 
Barták, Ing. Ondrůš, Ing. Mynařík, provedli své 
práce bez nároků na odměnu, za což jim patří náš 
dík. Na závěr zbyl úklid, kterého se ujaly naše 
sestry, mládež a bratr kostelník. V poslední 
říjnovou neděli jsme mohli mít bohoslužby 
poprvé v nově opraveném, i když ještě ne zcela 
dokončeném sborovém sále.                

Budoucnost
A co dál, co nás ještě čeká? V letošním roce už 
v opravách nebudeme pokračovat. Začíná zima, 
a proto se k bohoslužbám chceme scházet v teple. 
S opravami sborového domu máme v úmyslu 
znovu začít až v příštím roce, až bude příznivější 
počasí a až budeme moci opět přesunout 
bohoslužby do kostela. Jistě záleží také na tom, 
jestli nashromáždíme další finanční prostředky, 
případně zda dostaneme dotaci, o kterou máme 
již požádáno. Čeká nás rekonstrukce podlahy, 
vytápění, úpravy přední části sálu - tedy nový stůl 
Páně a nové stupně, nové vstupní dveře, 
vymalování, záclony a další práce. Přidají se další 
spolupracovníci k těm, kteří už pracují?    
Poděkování
Nechceme být nevděční, proto chceme 
poděkovat. Na prvním místě jistě a bezpochyby 
Pánu Bohu za všechno, co na těchto opravách 
mohlo být uděláno. Soli Deo Gloria, samému 
Bohu chvála. Chceme ale i poděkovat všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu. 
Nebudeme teď jmenovat, mohli bychom na 
někoho zapomenout; vždyť víte, o koho se jedná. 
A proto jim vyjádřeme svou vděčnost. Jsme 
teprve uprostřed cesty a ještě je před námi velký 
kus práce. Tedy do toho.                  

Milan Kovář, Milan Michalík

Před zahájením oprav Současná podoba sálu
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Mluvit o penězích v církvi může být věc docela 
ožehavá. Ale protože jsou slyšet otázky typu 
„kolik by měl člen ročně na církev přispívat“, či 
„kolik nás to vlastně stojí“, chceme uvést několik 
konkrétních údajů. Doporučení ústředí naší církve 
je, že každý výdělečně činný člen by měl na 
potřeby církve přispívat částkou 3-5% svých 
příjmů. Vezmeme-li v úvahu takovýto měsíční 
příjem 15 tisíc Kč, tedy 180 tisíc Kč ročně, pak 
z toho vychází příspěvek ve výši průměrně 5400 
– 9000 Kč za rok. Kdybychom doporučený podíl 
snížili na 1-2%, pak by tato suma byla průměrně 
1800 až 3600 Kč za rok.               
Ale jděme konkrétně do potřeb našeho sboru. 
V loňském roce (2009) jsme na provoz sboru, 
tedy energie, odvody do ústředí, telekomunikace, 
mzdové náklady, personální fond, cestovné a další 
náklady, vydali asi 550 tisíc Kč; v tom nebyly 
náklady na opravy sborového domu. A tak 
počítejme: při počtu členů sboru asi 1100, činí 
částka na člena 500 Kč za rok; kdybychom to 
počítali na rodiny, kterých je asi 500, pak už je to 
částka 1000 Kč. Opustíme-li teorii a uvědomíme-
li si, že lidí, kteří mají aktivní zájem o sbor je 

ještě méně (řekněme polovina), pak se dostáváme 
ještě vyšší částku. Teď jsme mluvili o běžných 
nákladech sboru, bez nákladů na opravu našeho 
sborového domu, která v letošním roce proběhla, 
a ve které chceme pokračovat i v příštím roce. 
Letos jsme do oprav vložili asi 500 tisíc korun 
a v příštím roce nás čeká obdobná velikost výdajů 
na tyto práce (a k tomu ještě splátka bezúročné 
půjčky z ústředí církve ve výši 75 tisíc korun). 
Proto zkuste počítat a zjistíte, kolik by měl každý 
z nás, každá rodina přispět na tyto práce.
S pomocí tzv. „kupeckých počtů“ snadno zjistíte, 
že je to obdobná částka jako u provozních 
nákladů, tedy zhruba 1000 Kč na rodinu, resp. cca 
500 Kč na člena sboru. Jak jistě víte, vyhlásili 
jsme na opravu účelovou sbírku a tak na ni pro-
sím pamatujte. Nechceme tímto článkem nikoho 
nazlobit, chceme se jen pokusit odpovědět na 
otázky uvedené na začátku tohoto článku, chceme 
jen, abychom si uvědomili, že to, že náš sbor je 
tady a může odpovědně fungovat, také něco stojí, 
a že je to věcí každého z nás.             

Milan Michalík

O penězích

Podzimní párty dětí očima účastníka
Podzimní párty proběhla v sobotu 2. 10. 2010 ve 
14.00 ve sborovém domě v Hošťálkové. Při 
bohaté účasti klubovna téměř „praskala ve švech“.
Po modlitbě jsme se pustili do zpěvu písniček za 
doprovodu hudební skupiny ve složení Dája, 
Helča, Zuzka, Gabča, Honza, David a Filip. Byli 
dobře sehraní a hezky jim to ladilo. Zdeněk 
Žamboch nám krátce řekl, k čemu je nám dobrá 
a užitečná Bible a v čem nám může být v životě 
ku pomoci. Další část programu se odehrála na 
zahradě za farou. Postavili jsme se od nejstaršího 
po nejmladšího a rozdělili se do čtyř skupin.
Před námi stálo několik úkolů. Abychom se 
trošku rozhýbali, bylo prvním z nich skákání 
v pytli. Na dalším stanovišti jsme si vzali 
3 brambory a snažili se s jejich pomocí shodit co 
nejvíc kuželek. Na jiném jsme se zavázanýma 
očima ochutnávali různé druhy oplatek. 
K našemu překvapení jsme nepoznávali ani to, co 
běžně jíme. Na dalším stanovišti jsme se pro 
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změnu pokoušeli rozpoznat deset druhů oříšků. 
Ani to nebylo zrovna snadné. A aby toho nebylo 
málo, tak jsme ještě ochutnávali ovoce a zeleninu. 
Bylo to dobré.                 
V další hře na nás čekaly rozestavěné kuželky, 
které jsme posléze štafetově obíhali s jablkem 
přidržovaným pod bradou. Po dokončení běhu 
jsme vybrali z každé skupiny dva zástupce, kteří 
dostali na první pohled jednoduchý úkol. Co 
nejrychleji sníst jablko přivázané pomocí 
provázku k větvi stromu. Aby to neměli příliš 
snadné, museli se obejít bez pomoci rukou. 
Skvěle jsme se u toho bavili.         
Předposlední úkol byl určen pro zdatné lovce. Každá 
skupina před sebou měla lavór s vodou a několika 
jablky, které musela vylovit a poté sníst. Asi vás 
nepřekvapí, že všichni soutěžící byli po této disciplíně 
důkladně zmáčení.              
A poslední úkol? Měli jsme z různých přírodních 
materiálů vyrobit strom. Naše výtvory si můžete 

prohlédnout v klubovně. Před koncem párty jsme se 
ještě občerstvili různými dobrotami, ať už sladkými 
nebo slanými. A pak už zbývalo jen vyhlásit vítěze 
soutěží a nechat je převzít vyhrané ceny.       

Anička Florová 

Seniorátní presbyterní konference
Letošní presbyterní konference se konala 30. října 
ve vsetínském dolním sboru. Jejím hlavním 
tématem byla „Křesťanská služba ve sborech 
a v Diakonii“. Konference byla určena nejen pro 
starší sborů, ale pro všechny, kdo se o tuto službu 
zajímají a pracují v ní. Přednášely na ní sestry 
Magdaléna Trgalová, farářka v Českém Brodě 
a Lia Valková, synodní kurátorka. Dopoledne 
bylo věnováno přednáškám zmíněných sester 
a společnému rozhovoru, odpoledne pak 
prezentacím jednotlivých středisek Diakonie naší 
církve. Vyslechli jsme si zajímavé přednášky 
a mohli jsme se účastnit rozhovorů o činnosti 
Diakonie, které byly zaměřeny na její působení 
nejen ve sborech, ale také například na adopce 
dětí „na dálku“. Nebyla opomenuta ani služba 
seniorům v jejich domovech.
Službu Diakonie nám velice přiblížily konkrétní 
příklady jejího uplatnění ve sborech. Její členové 
se setkávají po bohoslužbách; při společném 
posezení nebo i společném obědě; při grilování; 
při společném zpěvu, modlitbách a rozhovorech. 
Nezapomínají ani na uspořádání sbírek na službu 
potřebným lidem. Často také navštěvují seniory, 

kteří už nemohou sami docházet na bohoslužby. 
Kromě toho, že si s nimi povídají, jim také 
pomáhají v praktických věcech například 
s úklidem, nebo nákupem. Tato služba se již 
podobá plnočasové placené práci a vhodně ji 
doplňuje. Jsou k ní zváni všichni lidé ze sboru 
bez rozdílu věku.                 
Z konference dále vyplynuly podněty pro službu 
v našem sboru. Jde o to, aby se na sborové práci 
a službě podíleli nejen členové staršovstva, ale 
také všichni bratři a sestry. Abychom 
navštěvovali nemocné, potřebné a osamělé. 
Abychom jim kromě toho dokázali napsat dopis 
nebo pohlednici. Pro sestry a jistě nejen pro ně, je 
zde výzva, aby se zapojily do příprav pohoštění 
a aby to neleželo stále na stejných lidech. Pro 
všechny platí pozvání, abychom se jeden za 
druhého modlili a to jednotlivě i společně, 
abychom navrhovali, co je dobré dělat ve sboru 
a také se zapojili do práce. A učme se děkovat 
Pánu Bohu i lidem za všechno, co přijímáme.       

Drahomíra Čablíková, Vlasta Galdová
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Na čem v životě záleží? Tuto otázku si ve svém 
životě položil snad každý přinejmenším stokrát. Kdo 
z nás nikdy nepřemýšlel o svém životě, o své 
budoucnosti? Na čem vlastně záleží? Snad na 
penězích, úspěchu ve škole nebo v práci, na vztazích 
s rodinou a přáteli, na společenském postavení?
Na otázku po smyslu života je těžké nalézt odpověď. 
Každý ji vidí v něčem jiném. My jsme ji jeli hledat na 
Brodfest, celorepublikově největší sjezd mládeže 
Církve Bratrské, který se konal 28. – 31. října 
v Havlíčkově Brodě.                  
Účast byla opravdu veliká, sešlo se zde přes tisíc 
mladých lidí z desítek různých mládeží z celé ČR. 
A opravdu se bylo na co se těšit. Měli jsme možnost 
prožít čtyři úžasné dny plné skvělých křesťanských 
seminářů, spousty her, večerních programů a tolik 

oblíbených sportů. Mohli jsme si vybírat z velkého 
množství seminářů a řečníků. Vybrat si bylo opravdu 
těžké. Podařilo se nám také složit volejbalový tým pro 
účast v turnaji, který byl součástí sjezdu. I když jsme 
daleko nepostoupili, radost ze hry jsme měli velikou. 
Kromě volejbalu jsme se mohli zúčastnit klání 
v mnoha jiných sportech, například v softballu, 
streetballu, frisbee nebo fotbalu. Nejvíce očekávanou 
disciplínou byla již tradiční štafeta mládeží, při níž 
bylo opravdu na co „koukat“. Favorizovaná mládež 
CB Vsetín, ale bohužel neobhájila loňské první místo 
a skončila až na třetím.           
V neděli jsme při loučení potlačili slzu v oku a vydali 
se na cestu domů. Navzdory únavě jsme dorazili 
s nadšením a plní nových zážitků.           

Magda Koňařová a Jana Martinková

Brodfest

Seminář pro pracovníky s dětmi
Jak zaujmout děti 21. století? Jak dětem předat biblické 
poselství a jak je nadchnout pro hledání Pána Boha? Kde 
mohu čerpat inspiraci a pomůcky pro svou věkovou skupinu? 
Tak to jsou otázky, které si jako pracovníci s dětmi neustále 
klademe a na které jsme hledali odpověď při semináři, jenž se 
uskutečnil v našem sboru v sobotu 6. listopadu.             
Společně s lektorkou z „Tim 2,2“, Eliškou Krmelovou, jsme se 
zamysleli nad hlavním úkolem v práci s dětmi, nad tím, jak se 
efektivně a zodpovědně připravovat na hodinu, jak poskládat 
biblický program, aby byl pro děti zajímavý a především 
přínosný pro jejich osobní život. Lektorka se s námi podělila 
o spoustu praktických a zajímavých zkušeností, které byly 
velmi obohacující, zazpívali jsme několik dětských písní 
a navzájem se povzbudili v další práci s našimi dětmi.         
Citát k zamyšlení:
Děti nejsou jen „zmenšeninami“ dospělých, děti jsou prostě 
„jiné“!
Nepřemýšlejí méně, ale přemýšlejí jinak.
Nejsou méně vnímavé, ale vnímají jinak.
Nejsou méně aktivní, ale jednají jinak.
Nevěří méně, ale věří jinak.
Jana Flachsová
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Víkendovka dorostu
Byl konec září, prodloužený víkend. Jedinečná 
příležitost pro pořádnou víkendovku dorostu. 
Tentokrát se nás na ní sešlo sedmnáct, což bylo 
velice dobré.          
Páteční večer jsme strávili hraním her a zhlédli jsme 
společně žhavou filmovou novinku „Poslední let“. 
Film popisoval příběh muže, který šel „nedobrovolně“ 
zachránit misionářku Ann z oblasti, kde působili 
bandité. K filmovému příběhu jsme se ještě vrátili 
v rozhovorech v sobotu odpoledne. Povídali jsme si 
o tom, že láska je ochotna nejen riskovat, ale také se 
obětovat pro druhé, i kdyby ji to mělo stát vlastní 
život. Také jsme si připomněli to, co je pro křesťana 
životně důležité.              
Jinak jsme se v sobotním odpoledni věnovali kreslení 
polštářků, které zdobí nejen naše domácí postele, ale 
také naši mládežnickou klubovnu. Před večeří jsme se 
ještě stihli protáhnout venku a pak už nás čekal 
příjemně strávený čas při večerní procházce 
s mládežníky.              
Přestože někteří z nás museli odejít v neděli domů, 
v pondělí už byla škola, stihli jsme si s nimi ještě něco 
říct o našem vztahu s Pánem Ježíšem a o jeho 
důsledcích v našem každodenním běžném životě.
Večer jsme využili toho, že je nás méně a zahráli si 
málo známou hru „Macháček“. Díky ní jsme si 
pročistili celé zažívací ústrojí a zajistili si pozdější 
vstávání v pondělí.                 
Navzdory tomu, že jeden den pršelo a že spousta z nás 
musela odejít dřív domů, se víkendovka skvěle 
vydařila.

Káťa Koníčková

Vděčně bereme skutečnost zvolení nového 
zastupitelstva i starosty naší obce. Bývalému 
starostovi panu Malčíkovi ze srdce děkujeme za 
jeho obětavou službu obci. Ceníme si všeho co 
pro obec zařídil. Pozice starosty není věru 
snadná. Velmi si ale ceníme také toho, že se 
kromě své  práce zajímal o potřeby jednotlivých, 
různě potřebných lidí a osobně se jim snažil 
pomoci. To vůbec není samozřejmé.         
Novému starostovi, panu Laštovicovi a celému 
zastupitelstvu přejeme mnoho odvahy a pokoje 
do nového vykročení. Pro některé z vás je to 

prostor ještě neznámý, ale vůbec se toho 
neobávejte, máme vás rádi, vždyť jsme si vás 
zvolili. A protože jste nejspíš většinou 
pokřtěnými evangelíky nebo katolíky (na tom 
nezáleží) přejeme vám také mnoho Božího 
požehnání, vždyť „bez Božího požehnání marné 
naše namáhání“. Chceme se za vás také modlit. 
Dej vám Pán Bůh do vaší práce mnoho 
moudrosti, pokoje, statečnosti a síly.

Petr Maláč

Poděkování a přání
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Představovat MUDr. Marii Svatošovou by asi 
bylo nošením dříví do lesa. Útlá žena, která stála 
u zrodu prvního hospice v naší zemi, a která se 
věnuje péči o lidi, kteří odcházejí ze života, je 
dostatečně známá z novin, časopisů, z různých 
pořadů v televizi a to nejen křesťanských. Její 
kniha „Normální je věřit“ je sbírka krátkých, 
mnohdy jednovětných zamyšlení nad texty 
z Písma a odpovědí v modlitbě. Název knížky 
navazuje na „objev“ mnohých lidí vracejících se 
z povětšinou dlouhodobých pobytů v zahraničí, že 
věřit je normální.             
Jak to autorka píše v úvodu ke knížce: „Jsme 
milované děti Boží. Nemáme žádný důvod svou 
víru skrývat.“ Z toho důvodu začala zapisovat a 
chce se s čtenáři podělit o své myšlenky, které jí 
šly hlavou během ranních čtení Písma. Dle jejích 
slov jí chybí ambice jimi kohokoliv poučovat. 
Chce jimi jen povzbudit nebo inspirovat. Jak to 
čteme na poslední straně obálky: „V těchto 
intimních rozhovorech s Pánem autorka názorně 
ukazuje způsob, jak lze krok za krokem lépe 
poznávat Boha i sebe sama. Ve snaze usnadnit 

hledajícím čtenářům 
tuto cestu, nechává 
jim nahlédnout do 
hlubin vlastní duše. 
Křesťany, kteří mají 
obavy se k Bohu 
veřejně přiznat, kniha 
povzbudí a jejich 
sebevědomí zdravě 
pozvedne. Křesťany, 
kteří mají Bibli 
zasunutou v knihovně, 
se snaží vyprovokovat,
aby ji ve vlastním 
zájmu oprášili a začali s ní pracovat.“ 
Je povzbuzující, že ke čtení a studiu Písma nás 
vyzývá tato žena, která je členkou 
Římskokatolické církve, a od které by nás proto 
tento důraz na Písmo mohl třeba překvapit. Ale ať.
Marie Svatošová, Normální je věřit,  
Karmelitánské nakladatelství 2009      

Milan Michalík

Normální je věřit
recenze knihy

Jsme se vším spokojení? Jsme spokojení se svým 
životem, se svými schopnostmi, se svým 
ohodnocením v práci, ve škole, v rodině? Jsme 
spokojení se stavem a situací naší země, naší 
společnosti? Když si položíme uvedené otázky, 
odpověď na ně bude úplně nebo z velké části 
negativní. Nejsme spokojení. Se sebou určitě ne, 
s naším ohodnocením od ostatních lidí také ne. 
Nejsme spokojení ani s lidmi kolem nás. V tomto 
smyslu můžeme pokračovat ještě dlouho. A na 
druhé straně být se vším spokojení ani nemůžeme, 
protože to pak ve svém důsledku znamená 
lhostejnost. Je mně jedno, co se kolem mě děje, 
protože se mně to netýká. Co tedy uděláme s naší 
nespokojeností? Necháme ji být, nebo je 
k něčemu užitečná?         
Konec teorie
Uvažování předchozího odstavce se může odehrát 
pouze v teoretické rovině. Uznáme, že to tak 
možná je, ale to je asi tak všechno. Jak se 
spokojenost, či nespokojenost projevuje v našem 
životě, v konkrétních situacích, v našich zážitcích 

v průběhu téměř již uplynulého roku? O tom 
můžeme přemýšlet, o tom si můžeme navzájem 
vyprávět.     
Redukce
Klademe-li si pouze otázku, zda jsme nebo zda 
jsme byli s mnohými věcmi spokojeni, pak je náš 
pohled velice jednostranný. Spokojenost, nebo v 
našem případě spíše nespokojenost, je pohledem 
převážně negativním, tedy takovým, v němž 
vyjadřujeme, že se nám něco nelíbí. Je tedy 
vhodné své postoje vyvážit. Jak? Tím, že ve 
věcech, v událostech a svých zážitcích budeme 
hledat něco pozitivního, něco, co nám může být 
k dobrému. Ad optimam partem – dívejme se věci 
z té lepší stránky, jak říkali staří latiníci. A proto 
místo naříkání nad situací zlou, což je slepou 
cestou, zkusme za okolnosti, se kterými se 
setkáváme a za svou nedostatečnost, být vděční. 
Tímto způsobem doplňme svá sebehodnocení 
a hodnocení věcí kolem nás. Pak se nestaneme 
nespokojenými nebo lenošně spokojenými, ale 
pokojně vděčnými.         

Vděčnost a spokojenost
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Na konci roku
Chtěl bych, aby se úvahy o naší vděčnosti nestaly 
jen naukou, kterou sice uznáme, pokýváme nad 
ní hlavami a jdeme si dál postaru svou cestou. 
Chtěl bych, abychom obě stránky, tedy 
nespokojenost a vděčnost, navzájem doplňovali. 
Aby naše nespokojenost se stavem věcí byla 
nespokojeností tvůrčí, tedy aby nás vedla ke 
snaze o změnu a to jak nás samotných, tak věcí 
kolem nás. A aby naše vděčnost nebyla zástěrkou 
k lehkovážnosti, že věci kolem nás nějak 
dopadnou, že si můžeme „pohovět“, ale aby to co 
jsme přijali, čím jsme byli obdarováni, čeho jsme 
mohli dosáhnout, bylo motorem k tomu, že není 
potřeba házet flintu do obilí, ale že můžeme 
vykročit a jít. Přichází Advent a Vánoce. Jsme na 
konci letošního roku, jak církevního, tak 
občanského. S jakými pocity, s jakými 
vzpomínkami do těchto dnů vstupujeme? Co nám 
z téměř již uplynulého roku zůstalo v našich 
myslích? Je to jen smutek ze zmeškaných 
příležitostí, ze zkažených situací nebo je to 
vděčnost za prožitý rok, i když jsme ve mnohých 
věcech zklamali?            
Naše pomoc
Úmyslně jsem v předešlém nehovořil o tom, že 
naše životy a naše uvažování mohou a mají být 
ovlivňovány tím, co nám říká Bůh. Tak se to 
mohlo zdát jenom obecné. Bylo to proto, že se to 
dotýká každého člověka, ať věří v Boha nebo ne. 

Dotýká se to také nás, věříme-li v Ježíše Krista 
a snažíme-li se jej ve svém životě vyznávat. 
Přesto však jako věřící lidé máme ve svých 
životech podstatnou pomoc. Smíme vědět, že ve 
svých problémech nejsme sami, že se máme na 
koho obrátit. To není nějaká berlička pro 
ubožáky, kteří nejsou schopni se o sebe postarat, 
to je základní orientace pro lidský život, to je 
směr, kterým můžeme jít, abychom nezabloudili. 
Pak můžeme slyšet slovo apoštola Pavla z dopisu 
Tesalonickým: „Za všech okolností děkujte“. 
Smíme vědět a připomínat si, že nejsme sami, že 
jsme ani v uplynulém roce nebyli sami, i když to 
někdy bylo radostné a někdy také těžké. A na 
základě toho, že nás Ježíš Kristus má rád, smíme 
i nesnadné a těžké věci přijímat v důvěře, že nám 
Pán Bůh pomáhá. V důvěře, že smíme také svou 
nespokojenost s mnohým v našich životech 
a v tom, s čím se setkáváme v našem okolí, 
používat k tomu, abychom se snažili věci 
a okolnosti měnit. V jedné knize je napsáno něco 
v tomto smyslu: „Jsme-li někde příliš 
nespokojeni, prokáže nám někdo neocenitelnou 
službu tím, že nás chytí za límec a vyhodí 
dočasně na mráz. Pak si uvědomíme, že kamna 
nejen trochu kouřila, ale také hřála, a na to, že 
bylo koneckonců v naší moci, aby jenom hřála.“ 
Tak opravujme i svá kamna, aby co nejmíň 
kouřila a buďme vděční, za to že hřejí. Pán Bůh 
nám v tom pomáhej.                               

Milan Michalík

Uvedenou otázku jsme položili několika lidem z 
našeho sboru a zde je několik odpovědí

- Nejvíce jsem vděčný za to, že se mi snad 
podařilo trošku Lásky rozšířit mezi své bližní. 
(muž, 51 let)
- Jsem vděčna za rodinu (vlastní i duchovní) a za 
svého manžela. Jsem vděčna za děti, které ve 
sboru máme (žena, 31 let) 
- Za biblické hodiny o Abrahamovi, které nám 
ukázaly, že Bůh nehledá ideální lidi, ale ty, kteří 
jsou ochotní vykročit za Ním  (muž 54 let)
- Mám radost, když zažívám, že Bůh je skutečně 
živým Bohem, který vyslýchá mé modlitby a 
odpovídá na ně. Jsem nadšená, když pozoruji, jak 
Bůh proměňuje od základu život člověka, dává 

mu smysl a důvod k radosti. To jsem mohla vidět 
v tomto roce a jsem za to Bohu nesmírně vděčná. 
(zkráceno; žena, 21 let) 
- Za sbor, za zdraví, za společenství (muž 44let, 
muž 52 let)
- Jsem vděčná za přítelkyni se kterou se můžu 
modlit a jsem vděčná za každý den, kdy svítilo 
sluníčko, atd, atd, ….bylo by toho strašně moc. 
Jsem vděčná za sbor a faráře. (zkráceno; žena 49 
let)
- Jsme vděční za děti a speciálně za nejmladší, že 
tak dobře zvládá školku. Jsme vděční za sbor, za 
to, že v něm jsou lidé, kterým záleží na Božích 
věcech, modlí se; za to, že se podařilo udělat kus 
práce v sále. Jsem vděčný za mládež a za to jak se 

Výsledky ankety na téma "Za co jsem vděčný v uplynulém roce"
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Mám tu výsadu pozvat vás k příštímu 
modlitebnímu řetězci, který proběhne první 
víkend v prosinci.

„Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se 
ještě usilovněji, jeho pot kanul na zem jako 
krůpěje krve.“ Lukáš 22, 44           

Ježíš je Boží Syn, je součástí samotného Boha, je 
osoba Boží trojice, má s Bohem Otcem velmi 
blízký vztah, snad nejbližší a přesto má potřebu se 
modlit. Modlit se usilovně, vytrvale, celou noc, 

zápasit v úzkostech. Modlit se tak, až jeho pot 
stéká na zem. Ježíš se modlil, aby nám dal 
příklad, aby nám ukázal, jak se máme modlit. Na 
nás je následování jeho příkladu. 
Modlíme se usilovně, vytrvale a celé noci? 
Zápasíme na modlitbách? Jsme v modlitbách 
vytrvalí? A modlíme se ještě vůbec? Na jedné 
straně chceme vidět proměněné životy, chceme 
vidět, jak Bůh jedná, jak se dějí zázraky, chceme 
mít vyslyšené modlitby, chceme se mít dobře, ale 

Kurzy Alfa
Sbor ČCE v Hošťálkové zahájí v lednu 2011 kurzy Alfa. Proto bychom vás s nimi chtěli podrobněji 
seznámit.
Co je to Kurz Alfa?
Kurzy Alfa tvoří série promluv na klíčová témata související s 
křesťanskou vírou.
Vznikly v Londýně. V současné době probíhá 40.000 kurzů ve 168 
zemích světa, materiály jsou přeloženy do 70 jazyků a ročně Alfou 
projde 11 mil. účastníků.                    
Jde o večerní kurzy, jejichž program se skládá ze společné večeře, 
mluveného slova na aktuální biblické téma a následné diskuse 
při kávě nebo čaji. Celý kurz provází příjemná atmosféra 
a tolerantní přístup k lidem, dává možnost poznat základy 
křesťanské víry a nalézt smysl života.          
Komu je Alfa určena?
Kurz Alfa je pro každého. Zvláště zaujme:
- ty, kdo chtějí podrobněji prozkoumat křesťanství;
- ty, kdo si kladou otázky a chtěli by společně hledat odpovědi;
- ty, kdo si chtějí zopakovat základy víry.
Kolik stojí?
Kurzy Alfa jsou zadarmo, i když Vám nikdo nebude bránit, abyste přispěli na pokrytí 
výdajů na stravu.
Kdy a kde se kurz uskuteční?
První společné setkání bude ve čtvrtek 20. 1. 2011 v 18:00 hod v DL Pizzerii v Hajnušově.
Přijďte s námi příjemně strávit dlouhé zimní večery. Pozvěte své přátele a známé.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Pokud máte zájem o bližší informace nebo se chcete na kurz Alfa přihlásit, zašlete e-mail na adresu 
alfa.hostalkova@seznam.cz nebo kontaktujte koordinátora kurzů Alfa Václava Koňaře;
tel: 739 577 934, případně faráře sboru Petra Maláče; tel: 602 158 989.                                       

Modlitby 24/2 (3.12. – 5. 12.)

brchá. (zkráceno, upraveno; muž 47 let)
- Za lidi kolem, kteří o mě mají zájem, i když není 
zrovna člověku veselo a nehýří optimismem a 
humorem. Za to, že Bůh dopřává zdraví rodičům. 

(žena 32 let)
- Jsem vděčný za Boží vedení ve všech životních 
situacích a za jistotu, že Bůh zná naše potřeby 
a dává životu pravý smysl. (muž, 29let)
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V tomto předvánočním čase za Vámi opět přicházíme se srdečným pozváním do společenství 
hošťálkovského evangelického sboru.
Adventní večery ve sborovém domě budou vždy v 19 hodin:
úterý     30. 11.  -  Jan David ze Vsetína
neděle     5. 12.  -  f. Wiera Jelínková z Ratiboře
úterý       7. 12.  -  f. Tomáš Holeček ze Vsetína 
neděle   12. 12.  -  f. Pavel Čmelík ze Vsetína
úterý     14. 12.  -  f. Martin Fér z Růžďky
neděle   19. 12.  -  f. Daniel Heller z Valašského Meziříčí
Poslední neděle církevního roku  -  21. 11.
bohoslužby ve sborovém domě v 10 hodin
1. Adventní neděle  -  28. 11.
bohoslužby se svatou Večeří Páně ve sborovém domě v 10 hodin
Adventní koncert  - 4.12. 
v kostele v 18 hodin účinkuje soubor  „Harmonie“ z Hranic 
Modlitby 24/2 – 3.12. - 5.12. v mládežnické místnosti 
2. Adventní neděle  -  5. 12.
bohoslužby  -  ve sborovém domě v 10 hodin
Seminář kursů Alfa – 6.12. v 18 hodin ve sborovém domě
3. Adventní neděle  -  12. 12.
bohoslužby  -  ve sborovém domě v 10 hodin
4. Adventní neděle  -  19. 12. - vánoční slavnost Nedělní školy  -  ve sborovém domě v 10 hodin
Štědrý den  -  24. 12. - Štědrovečerní bohoslužby  -  v kostele v 16,45 hodin
Hod Boží vánoční  -  25. 12.
bohoslužby se svatou Večeří Páně  -  v kostele v 10 hodin
Na Štěpána  -  26. 12.
bohoslužby  -  ve sborovém domě v 10 hodin
setkání mládeže a střední generace – ve sborovém domě v 15 hodin
Starý rok  -  31. 12. 2010
rozšířené večerní bohoslužby  -  ve sborovém domě od 18 hodin
Nový rok  -  1. 1. 2011
bohoslužby se svatou Večeří Páně  -  ve sborovém domě v 10 hodin
1. Neděle v novém roce  -  2. 1. 2011
bohoslužby  -  ve sborovém domě v 10 hodin
Alianční modlitební týden – 10.-16.1.2011 – vždy v 19 hodin ve sborovém domě
Začátek kursů Alfa – 20.1.2011

Sborový program v adventní, vánoční a novoroční době

na druhé straně si neuvědomujeme, že Boha 
omezujeme naším modlitebním životem. Dokud 
nejdůležitějším vztahem našeho života nebude 
vztah s Bohem, dokud nebudeme trávit svůj čas 
na modlitbách, nebudeme ochotni se pokořit před 
Bohem, tak neuvidíme proměněné životy, ani 
zázraky, ani vyslyšené modlitby, ani Bůh nebude 
jednat v našich životech a sboru. Nedovolme, aby 

všední starosti, které se na nás valí, zakryly to 
podstatné, o co v životě jde - vztah s Bohem.
Je před námi víkend, kdy můžeme zvolnit, soustředit 
se na Boha místo na sebe a společně s ním vstoupit do 
období Adventu. Doufám, že si tuto příležitost 
nenecháme vzít a těším se, že se budeme potkávat 
v modlitební místnosti.                   

Petra Barbořáková
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