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Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové

„Vložím do vás svého Ducha a oživnete…“
(Ez. 37,14)
Svatodušní evangelium je poselstvím o seslání Ducha svatého na Kristovy učedníky a o zaslíbení
téhož Ducha všem, které si tentýž Pán volá do své
služby dnes. Toto poselství bylo a zůstává světu kolem nás vždy nepochopitelné a cizí. Navíc vyznáváme, že ani v církvi samotné se toto poselství
nesetkává s potřebným pochopením a nebývá doceněno. Duch svatý je často i pro křesťany jen pojmem, kterému dobře nerozumíme a jemuž
ponecháváme v našem životě a myšlení místo jen
kdesi na okraji.
Říkáme si, že by snad právě naše dnešní doba měla mít větší porozumění pro zvěst o seslání Ducha
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svatého. Vždyť žijeme v době, která je přímo zaplavena nejrůznějšími „duchy“. My sami býváme
těmito „duchy“ v různé míře fascinováni, zatahováni do jejich zápasů a často jimi ve svém
jednání všelijak určováni. Celý náš způsob života,
náš životní styl, je určován tím „duchem“, nebo
„duchy“, kterým jsme otevřeli svá srdce, uvěřili
jim a přijali jejich učení a zásady. Není to
vždycky jen „duch dobrý“, který ovládá lidskou
společnost, i nás jako jednotlivce. Naše dějinná
zkušenost nám připomíná, že vláda různých
„duchů tohoto světa“ nejednou hypnotizovala celé národy a přivedla lidstvo na pokraj záhuby. Ne
nadarmo apoštol varuje: „Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, zda jsou
z Boha..." (1.Jan. 4,1).

>> Pokračování na str. 2

Víkendovka dorostu
Kdo je připraven, není ohrožen!
Jak zní přesně 5. přikázání Desatera? Odhadni
délku jedné minuty. Co výrazného vidíš na jihovýchodní straně? Proč si Ježíš zvolil 12 učedníků?
Jaký byl jejich úkol? Vyjmenuj zázraky, které Ježíš
učinil v městě Kafarnaum.
Znáš všechny odpovědi? Ne? Tak ještě malá pomůcka: buzola, mapa, papír a tužka. A teď?
Na začátku května se v Hošťálkové chystá Biblická stezka. Podobné úkoly, jaké jsem uvedla na
začátku, čekají na děti v průběhu celého závodu.
Každá skupinka dostane mapu, buzolu, papír,
tužku a časový limit, do kterého se musí vrátit
a splnit co nejvíce úkolů. Hlavní myšlenkou
víkendovky bylo nachystat děti na závod. A jak že
to vypadalo? Pojďte se na to s námi podívat.

>> Pokračování na str. 3

...dokončení z titulní strany

Skoč...
Krátký příběh. Jedna rodina, která měla vlastní děti, adoptovala ještě malého chlapce z dětského domova. Nebyl už v kojeneckém věku,
když přišel do této rodiny. Rodiče hráli se svými dětmi následující hru: Otec vysadil dítě na
skříň, pak se postavil pod ni a řekl: „Skoč“.
A dítě klidně a s radostí skočilo. Vědělo, že
tam dole je otevřená náruč, která je zachytí.
Nový synek to všechno viděl. A tak ho otec také vysadil na skříň a řekl mu: „Skoč“ … a on
se rozplakal. A mne to vedlo k uvažování a přišel jsem na tři věci.
Ta první – to je víra – skočit. Ne do temnoty,
ale do otevřené Boží náruče. Ta mě/nás zachytí. Je to náruč milujícího Otce, milujícího
Boha. Ty děti měly zkušenost, že je jejich táta
zachytí a rády skočily do jeho náruče. Tyto
zkušenosti si můžeme sdělovat. Ne proto,
abychom ukázali, jakými jsme pašáky, jak se
nebojíme, ale proto, abychom se povzbuzovali
k tomu, abychom skočili.
To druhé. Jsou lidé, kteří podobnou zkušenost,
jakou měly tyto děti, prostě neměli. Neměli tu
výsadu, či štěstí, že mohli žít v podobné rodině. Otcovskou, mateřskou lásku nezažili.
Nebo dětství prožili v dětském domově. Není
to jejich vina. Nezlobme se na ně, že neskočí,
že se třeba rozpláčou. Snažme se je chápat
a chtějme jim pomoci, ne se nad ně povyšovat, že pro nás/pro mne to problémem není.
A za třetí. Jakého Boha stavíme lidem před
oči? Boha policajta, který čeká, až něco provedeme, aby nás po zásluze potrestal? Boha,
který nás hodnotí podle toho, kolik a jak intenzivně pracujeme a jakých dosahujeme výsledků? Nebo Boha, který čeká s otevřenou
náručí, do které smíme skočit a která nás zachytí a zachrání, do které se smíme přímo vrhnout a pak s vděčností něco udělat?
Ukazujeme lidem Boha, jaký skutečně je,
nebo jeho karikaturu?
Tolik tedy něco málo uvažování. Snad nám
alespoň trochu pomůže ve vztahu k nám
samým, ve vztahu k lidem kolem nás, ve
vztahu k Bohu.
Milan Michalík
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Boží slovo mluví o duchu světa, duchu zlém,
lživém a nečistém. Kdybychom se chtěli pokusit vyjádřit, jaký že je to duch, který vládne
v dnešní lidské společnosti, pak bychom nejspíš
mluvili o duchu závisti a nenávisti, duchu korupce, bezohlednosti a násilnictví, ale také o duchu strachu, beznaděje a rezignace. To vše,
a mnohé další, nás obklopuje v našem každodenním životě. Čím více si to uvědomujeme,
tím větší úzkost nás jímá. Co bude dál? Kam
a k čemu dovede tento „duch“ naši lidskou
společnost? Co může být výsledkem vlády takového „ducha“?!
Do této úzkosti zaznívá mocné slovo svatodušního poselství. Slovo o tom, že vláda všech
těchto „duchů“ rozkladu a zhouby je pod kontrolou. Že je tu věrný Otec, jehož láska nedovolí,
aby „duch antikristův“ zahubil jeho lidské děti.
Že je tu Otec, který ve svém Synu vykoupil tento svět z moci zla a slíbil: „Vložím do vás svého Ducha a oživnete…“ Toto nadějné a spásné
zaslíbení se již začalo naplňovat.
Padesátý den po Kristově vzkříšení vyšlo do
světa dvanáct mužů vyzbrojených právě tímto
Duchem, aby se pustili do těžkého zápasu
o proměnu světa a člověka. A tento - ve jménu
Ježíše Krista - tenkrát zahájený zápas, trvá až
dodnes. Duch svatý je stále při díle. Naplňuje
nová a nová lidská srdce, a z těch, kteří se jím
nechali zapálit a naplnit, staví hráz rozpínavosti
ducha světa, zhouby a zmaru. Toto přítomné působení Ducha svatého nás naplňuje jistotou, že
se nemusíme děsit zítřků. Nenechme se
uhranout zdánlivou mocí „ducha antikristova“,
který svou zotročující mocí chce ovládnout celý
svět. Duch svatý je ten, který navrací život. Tváří v tvář zdánlivě nezastavitelnému rozkladu
společnosti nemusíme malomyslnět. Při díle je
přece Bůh Otec, Syn i Duch svatý! A v jeho moci i vůli je tento svět přetvořit, obrodit, vytvořit
předpoklady nového počátku i tam, kde se zdá,
že žádná cesta dál již nevede. Právě o tom nás
ujišťuje vždy nově opakované zaslíbení o seslání Ducha svatého.
Petr Maláč
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Víkendovka dorostu
...dokončení z titulní strany
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Cesta zpět byla ve znamení únavy, ale energie na
sdělení zážitků se ještě našla. Po
jsme zachraňovali – naštěstí jenom teoreticky,
popř. s ukázkami - a koumali nad Desaterem.
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a všichni se zavrtali do spacáků.
V kuchyni už vrcholily přípravy

, když

Míša svým zvučným hlasem vzbudil poslední spáče. Ještě před prvním zahryznutím se do chleba,
jsme se posilnili duchovně. Tentokráte příběhem
o holčičce, která Boha stoprocentně přijala jako
svého

Tatínka.

Po

Neděle začala „oblíbenou“ rozcvičkou. I v rámci
cvičení jsme opakovali učedníky nebo zkoušeli
naši výdrž. Při návratu už na stole voněla vánočka a kakao. Ani na chatě nesměla chybět lekce
nedělky a verš z Přísloví 17,17. Po hodinovém sezení jsme aktivovali svůj pohybový aparát a uklidili chatu. Na úplný konec poslední foto a už
jsme se kouleli dolů.
Celý čas jsme strávili přípravou na Biblickou
stezku a všichni dali ze sebe naprosté maximum.
… držte nám palce ;-) (AK)
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Biblická stezka
Dne 5. - 6. května v Hošťálkové proběhlo regionální kolo Biblické stezky. O co se vlastně jedná?
Biblická stezka je tříhodinový orientační běh pro
děti do 16 let, během něhož dorosťáci běhají po
stanovištích, plní různé úkoly a odpovídají na otázky. V každém ročníku soutěže se dorosťáci
podrobně zabývají některou knihou z Bible. Letošní ročník byl
věnován Markovu evangeliu. Stezka má
dvě kategorie
soutěžících,
a to Pěšinku
(tři děti do 12
let) a Stezku
(tři děti od 12
do 16 let). První čtyři hlídky
Stezky postupují do celostátního kola.
Kategorie Pěšinka možnost
postupu nemá.
Nyní k samotnému závodu. Soutěžící se na něj začali připravovat už v pátek. Zakreslovali do svých
map jednotlivá stanoviště a vymýšleli nejlepší
plán pro „zítřejší“ běh. Jejich přípravě však předcházel program, kterým doprovázela chválicí skupina Kukubend a během něhož zaznělo slovíčko
pro děti od Petra Uhříka.
V sobotu ráno přišel na řadu vlastní závod.
V devět hodin se všechny hlídky najednou rozeběhly do lesa plnit úkoly a bojovat o co nejlepší
umístění. Celý závod proběhl bez komplikací.
Všichni jeho účastníci doběhli ve stanoveném čase a nikomu se nestalo nic zlého. Nejlépe ze
všech bojovala hlídka z CB Vsetín. Hned v patách
měla hlídku z CB Archa Ostrava. Na krásném
3. místě se umístila naše hlídka ve složení

Lydinka Žambochová, Honza Hajda a Evička Malá. Tito dorosťáci postoupili do celostátního kola
Biblické stezky. V kategorii Pěšinka se naše
hlídka, ve složení Michal Žamboch, Johanka
Hříbková a Šimon Hříbek, umístila na 1. místě,
a v rámci celého závodu patřila mezi 10 nejlepších. Následující ročník Biblické stezky bude
pořádat CB Hrádek.
Další hlídky z našich dorosťáků:
Gabča Koníčková, Johanka Palová, Peťa Hojsák.
Bohunka Palová, Anička Florová, Pavlínka Malá.
A můj názor na tuto akci? Shledávám ji velmi
zdařilou a prospěšnou, jak pro zlepšení mezidenominačních vztahů, tak i vztahů mezi samotnými
dětmi navzájem.
Katka Koníčková

Celostátní kolo Biblické stezky
proběhlo 3.-5. 6. v Havlíčkově Brodě. Náš tým ve
složení Honza Hajda, Lýdie Žambochová a Eva
Malá obsadili v celorepublikové konkurenci při
své premiéře krásné 12. místo. Těší mě, že máme
ve sboru mladou generaci, která je nadšená nejen
běhat orientační závod a soutěžit, ale především
učit se s nadšením Boží slovo a pravdy dané
v Bibli. Děkuju všem dorosťákům, kteří investovali svůj čas a energii a zapojili se do Biblické
stezky, ať už na úrovni regionu Moravy nebo na
úrovni celostátní.

Konfirmace
Konfirmace – pomalu kouzelné slovo. Více nebo
méně často se objevuje v našich rozhovorech, chválíme ji nebo ji zavrhujeme, považujeme za důležitou nebo zbytečnou, bereme ji vážně nebo
4

lehkovážně, ptáme se po jejím smyslu nebo je
nám její smysl lhostejný.
Jako obvykle, když o něčem mluvíme, je potřeba
se pokusit, danou věc alespoň trochu definovat.
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Co to konfirmace je, jak vznikla? Není to výmysl
poslední doby, není to ani náhražka římskokatolické slavnosti biřmování. Začala v podstatě ve staré Jednotě bratrské. Jednota bratrská vyznávala
a uznávala křest dětí. Proto se brzy objevila otázka, kterou si klademe i dnes: „Co s dětmi pokřtěnými v církvi, když dorostou?“. Protože nebrali tuto
věc na lehkou váhu, rozhodli se vést dospívající
k vědomému a odpovědnému vyznání toho, co při
jejich křtu vyznávali jejich rodiče a kmotři. Nechci nyní rozebírat otázku křtu, protože je to věc
tak věroučně a historicky zamotaná, že bychom se
nedobrali konce; teologové, kazatelé i členové
církví se o ní dohadují již po staletí. Vycházím ze
skutečnosti, že křest dětí tady je a jeho zdůrazňování nebo zpochybňování k ničemu nevede.
Konfirmace, od latinského slova „con – firmatio“,
se překládá jako upevnění a potvrzení. Proto
konfirmaci chápeme jako upevnění toho, co je,
a potvrzení toho, co už bylo.
Mluvíme-li o upevnění a potvrzení, pak se ptáme,
co se má upevňovat a co potvrzovat. Odpověď může být docela jednoduchá. Potvrzuje se to, co vyznali rodiče dítěte již při jeho křtu před mnoha
lety (nekladu teď otázku jak dobře, či upřímně),
a utvrzuje se to, co je teď – a tady mluvíme o víře.
Vyvstane další otázka – co je to víra? Víra
křesťanská je vztah s Bohem skrze Ježíše Krista
způsobená Duchem svatým. Člověk tento vztah
s Bohem naváže a udržuje ho, tedy věří. K tomu
je velice potřebné znát to, co je obsahem vyznání.
Je proto vhodné naučit se mnohé věci z Písma
a z historie. Jinak vzniká zmatek. Zní to možná
učeně, ale je to prosté, je to totiž věc každodenní.
Nejdříve je potřeba si připomenout a připomínat,
že vztah víry je třeba navázat, jinak – co je možné
utvrzovat a potvrzovat? Víra, protože je každodenní, se mění a vyvíjí. Ne ve své podstatě, ale ve
svých projevech a ve svém použití. Jeden autor přirovnal tento růst víry k botám. Malé děti mají jim

přiměřeně malé boty, dospělý člověk má boty
jemu odpovídající velikosti. Jistě pokládáme za
hloupé cpát dospělého do dětských bot. To je
nejen nevhodné, ale přímo škodlivé. Víra dětí
a víra dospělých se musí stále vyvíjet. Proto se nesmíme snažit nabízet nebo dokonce vnucovat víru
malých dětí svým dospívajícím dětem. Sedí stejně
špatně jako malé boty, tlačí je, proto ji raději odhodí? Zde hraje velkou roli vyučování, i to konfirmační. Může vést k navázání vztahu s Ježíšem
Kristem (pokud ještě nevznikl) a k jeho rozvíjení
(pokud už je). Pro víru je však také důležité umět
se orientovat ve svědectví Písma, a také jí může
napomoci vědět něco o tom, co a jak vyznávali
křesťané, kteří žili před námi. Ne nadarmo se
říká, že kdo nezná historii, odsuzuje se k jejímu
opakování. Tím je především myšleno opakování
již známých chyb.
Co tedy s konfirmací? Pokračovat nebo nepokračovat, a jak? Chtěl bych ještě dodat několik postřehů. Nejdříve – hledejme nová vyjádření své
víry a života církve a sboru. Nenechme se uvěznit
v nějakém konzervatismu, že „se to dělalo tak
dříve a není třeba nic měnit“. Hledejme a zkoušejme. Dále – nesnažme se něco bourat jenom proto,
že „je to staré“, aniž bychom věděli nebo aspoň
měli tušení, co dál. Rozbourat něco je snadné,
něco postavit je podstatně obtížnější. Jistě znáte
přísloví o tom, že kácení lesa trvá přibližně o 100
roků kratší dobu než jeho růst. Proto chceme-li
něco odstranit, dělejme to až tehdy, když víme, co
na tom místě chceme postavit nového. Ale to
hlavní – přijímejme se navzájem i se svými odlišnostmi, odlišnými názory, způsoby a vyznáním.
Modleme se, modleme se o moudrost jak dál, a to
v čemkoliv. A především se mějme rádi. Pak
půjde všechno snáze.
Milan Michalík

Víkendovka mládeže a konfirmandů
Víkendovka, která proběhla v posledním
dubnovém víkendu, byla naprosto výjimečná.
Byla především určena našim sedmi mladým
konfirmandům, kteří mají v úmyslu, veřejně se přiznat k Pánu Bohu. Na chalupu Zdeňka Žambocha
jsme vyrazili společně s některými členy mládeže.
červen 2011

Tématem víkendovky byla otázka „Na čem
opravdu záleží?“ Měli jsme příležitost se hluboce
zamyslet nad tím, co je pro každého z nás
opravdu v životě důležité a také nad tím, co pro
nás znamená následovat Ježíše Krista v každodenním životě. Do chaty jsme přišli už v pátek ve-
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čer. Hned po příchodu si každý našel místo ke
spaní a už následovala vynikající večeře. Vděčili
jsme za ni skvělé kuchařce Janě a také její pomocnici Ádi. Po večeři následoval program. Kdo
chtěl, mohl po něm hrát „Parlament“, což je
skvělá hra.
Sobotní ráno jsme zahájili společným ztišením
a snídaní. Pak dorazily teta Pavlína a teta Věra, kte-

ré mluvily o tom, co znamená skutečně uvěřit
v Ježíše Krista a žít s ním. Teta Pavlína nám ukázala příklad, který si bude určitě pamatovat každý.
Vzala si sklenici s olejem, a postupně do ní lila
čaj, který vytlačoval olej ven. Čaj představoval
hřích v našem životě. Abychom se zbavili hříchu,
je nutné sklenici vylít a naplnit ji čistým olejem.
Proto nám Pán Bůh dává možnost vyznat před
ním své hříchy a přijmout odpuštění. Po obědě
jsme hráli hru, která sice nebyla snadná, ale byla
velice zábavná. Byli jsme při ní všichni rozděleni
do týmů po třech osobách, a měli jsme zavázané

oči. Cestu nám ukazovaly provázky, které nás
dovedly až do cíle. Tam čekala záchrana pouze
pro osm soutěžících, kteří ještě měli za úkol sestavit dvoupatrový čtverec.
Po první části programu nám přišla velmi vhod
dobrá večeře. Večer byl věnován tématu „Od pondělí do pátku“ aneb jak žít jako křesťané ve škole,
v práci,…, které nám přednesl bratr farář. Poté
jsme se rozdělili na dvě skupiny – skupinu holek a skupinu kluků. Diskutovali jsme nad pro nás důležitými věcmi.
Bylo přínosné téma pořádně probrat,
a také nás to hodně povzbudilo.
A co volný večerní program? Ten byl
asi nejlepší z celého dne. Chvíli jsme
vybírali vhodnou hru. Někteří chtěli
hrát hry uvnitř chaty, jiní venku. Nakonec jsme hráli venku hru „Kuřáci“.
Když skončila, divili jsme se, proč jsme
všichni tak špinaví :-). Měli jsme zaprášené boty od pylu a byli jsme mokří až
po uši. Ale to se snad nějak vypere, to
nevadí, hlavně, že jsme si užili pořádnou legraci.
Jen se to mohlo obejít bez klíšťat.
Neděle už byla spíše dnem odpočinku. Společné
zamyšlení bylo na téma, jak druhým lidem prakticky prokazovat lásku. Po něm jsme poobědvali.
Samozřejmě, že jsme mezitím uklízeli chatu a balili si věci do batohů. Jakmile bylo vše hotovo, vyrazili jsme domů. Litovali jsme jen toho, že
víkendovka končí. Byla perfektně promyšlená.
Byla super :-)
Anička Florová

Lezecká stěna
setkání dorostu
Vedoucí vsetínských a okolních dorostů dostali
skvělý nápad, že by mohli uspořádat setkání všech
dorosťáků. Konalo se 16. dubna v 14:00 v základní škole v Luhu. Celé odpoledne bylo doslova
nabité sportem a zábavnými hrami. Mohli jsme
hrát baseball, fotbal a basketball nebo lézt na lezecké stěně. Na závěr nám jeden horolezec vyprávěl zajímavý příběh. Přirovnával v něm
horolezecké potřeby k Boží zbroji. Hlavní myšlenkou příběhu bylo, že se na Boha můžeme stoprocentně spolehnout. Je to jako když lezeme po
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lezecké stěně a musíme plně důvěřovat a spoléhat se
na toho, kdo nás jistí. Ten, kdo nás celý život „jistí“, je
Bůh.
Zuzana Koňařová
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Věroměr
recenze knihy
V úvodu útlé knížky si autor trochu posteskne, že
neexistuje něco jako „věrometr“, kterým by se
dala změřit hodnota víry např. lidí, kteří přicházejí na bohoslužby. Kněz, kazatel
by pak věděl koho má před sebou a mohl by pak tomu přizpůsobit své kázání, případně
celé bohoslužby. Protože však
nic takového není, zkouší se
autor v 16 kapitolách zamýšlet
nad jednotlivými projevy víry
člověka a humorným způsobem své uvažování sdělit
čtenáři. Max Kašparů je psychiatr, katolický jáhen a učitel,
a proto bychom mohli očekávat, že jeho slova budou
učená a ryze katolická. Nejsou
ani jedno, ani druhé. Jím popsané situace v římskokatolickém prostředí se nijak neliší
od těch, se kterými se setkáváme v naší církvi, potažmo v našem sboru.
Už v první kapitole nazvané „Úvodní test pro lid
kostelní“ se můžeme setkat s věcmi, které vidíme

i u nás. V dalších kapitolách uvažuje o jednotlivých projevech víry nebo „takévíry“, a to způsobem názorným, někde humorným, přesto však
nepostrádajícím hloubky. Závěrečná kapitola s názvem
„Živý kámen“ pak hovoří o našem postavení a úloze v Boží
stavbě, a tedy o naší poslušnosti. Závěrem lze snad
k této knize uvést to, co stojí
na poslední straně její obálky:
„Autor s lehkým, místy
nadsazeným, pro některého
čtenáře i provokativním stylem uvažuje o formalismu a
rutině, které si hrají na víru.
Je tu proto, aby trochu
netypickým způsobem probouzel 'kostelní spáče' a povzbuzoval ty, kteří to s křesťanským životem myslí aspoň
trochu vážně.“
Max Kašparů, Věroměr, Matice cyrilometodějská,
Olomouc 1999
Milan Michalík

Víra bez důkazů
recenze knihy
S knížkou „Víra bez důkazů“ je spojena jedna má
osobní vzpomínka z dob studií. Někdy v roce
1970, kdy už mohly vycházet také knihy
s křesťanskou tématikou, vyšla výše uvedená
knížka evangelického faráře a pracovníka s mládeží Jana Miřejovského. Koupil jsem si ji a půjčil
jsem ji věřícímu příteli na stejné koleji. Vyprávěl
mi o reakci svého nevěřícího spolubydlícího,
který mu řekl: „Prosím tě, vezmi si tu knihu, já
bych ještě začal věřit.“ Já jsem ji tehdy nepřečetl,
někde jsem ji založil nebo ztratil. Když pak znovu
vyšla po změně režimu, koupil jsem si ji zase. Některé její části rozhodně nepatří mezi snadné
čtení. Autor se snaží vyrovnat s postoji a myšlením současných lidí, kteří s Bohem a křesťanstvím mají málo společného. Boha považují za
mrtvého. Nevidí důvod proč věřit. Autor nejdřív
červen 2011

na příkladu filozofa Nietzscheho říká, že na tom,
že lidé považují Boha za mrtvého, máme zásluhu
také my; tehdy i nyní. Snaží se s touto otázkou,
s tímto problémem, svým způsobem vyrovnat.
S některými jeho závěry možná nebudeme souhlasit, ale jako předmět k zamyšlení rozhodně posloužit mohou. Jistě také poslouží k lepšímu
porozumění lidem kolem nás, vírou v Boha příliš
nezasaženými. Pro přehled uvedu názvy jednotlivých kapitol, které napoví něco o obsahu této
knihy. Jsou to: Víra chodí po vodě; Otázek je
mnoho; Zasahuje Bůh do dějin?; Zdá se, že pro
něho není místa; Tajemství Božího jména.
Jan Miřejovský, Víra bez důkazů, Nakladatelství
Kalich, Praha 1991
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PŘEDPRÁZDNINOVÝ A PRÁZDNINOVÝ
PROGRAM SBORU 2011
NEDĚLE SVATODUŠNÍ - 12. června
konfirmační slavnost, bohoslužby s Večeří Páně v kostele v 10 hodin
PONDĚLÍ SVATODUŠNÍ - 13. června
bohoslužby - ve sborovém domě v 10 hodin, káže
jáhen Martin Tomešek
SOBOTA - 18. června
společná modlitební hodina - ve sborovém domě
v 19 hodin
NEDĚLE - 19. června
bohoslužby - v kostele v 10 hodin
bohoslužby - v Rajnochovicích ve 14 hodin
výlet nedělní školy - začátek ve 14 hodin
NEDĚLE - 26. června
bohoslužby - v kostele v 10 hodin, vyslání vedoucích tábora, slib náhradníků staršovstva
pravidelná schůze staršovstva v 18 hodin
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SBOROVÉ AKCE BĚHEM PRÁZDNIN
2.-7. července - mládežnická dovolená , Jizerské
hory, Desná
23.-30. července - dětský tábor, Malá Bystřice
28. srpna - sborový zájezd do sboru Slezské
evangelické církve v Třanovicích
4. září - zahájení školního roku, vyslání pracovníků mezi dětmi
SENIORÁTNÍ A CELOCÍRKEVNÍ AKCE
2.-9. července - rodinná dovolená v Jeseníkách
13.-20. srpna - evangelizační kurs v Bělči pod
Orebem
DALŠÍ PRÁZDNINOVÉ AKCE
3.-5. července - Křesťanská konference, Praha
Jarov
6.-10. července - Katolická charismatická
konference, Brno Výstaviště
4.-7. srpna - Campfest, Slovensko
25.-27. srpna - Worship festival UNITED, Vsetín
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