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Nebezpečí okultismu

Právě toto Ježíšovo zvolání mě nakonec napa-
dá, když již dva týdny přemýšlím nad tím, co 
napsat do našeho Občasníku, který se má ten-
tokrát dotknout tzv. „okultismu“. Poznámek 
mám za tu dobu tisíc, ale z jaké strany se 
tohoto tématu chopit? Téma zní: „Chraňte se 
okultismu“. Je to určitě dobré téma, důležité 
k promýšlení v našem čase, kdy se nám zdá, 
že se s okultismem nejrůznějšího druhu tzv. 
„roztrhl pytel“, a kdy už jsme ho všeobecně 
přestali považovat za nebezpečný – nějak 
zdomácněl, hodí se do této doby, díky médiím 
na nás kouká ze všech stran.      
Co to slovo „okultismus“ znamená? Vychází 
ze slova „kult“ lat. „cultus“. Zatímco „kult“ je 
označení pro určité otevřené pojetí vztahu 
člověka k Bohu nebo bohu, které vede k jeho vele-
bení, uctívání a službě jemu, „o-cultus“ – „okultis-
mus“ je něco skrytého, tajemného, přepokládá 

existenci nadpřirozených (neznámých) sil a sku-
tečností, o nichž věří, že je možné je kontrolovat 
a ovlivňovat tajnými, iracionálními technikami 
a postupy. Jde tedy o něco, co jde vlastní cestou – 
mimo Boha, vedle něho, nebo proti němu. 

>> Pokračování na str. 2

Někdo se pokouší zmírnit svou bolest ze ztráty 
blízkého vyvoláním ducha zemřelého, jiný se 
snaží nahlédnout do své budoucnosti pomocí ho-
roskopu nebo navštěvuje věštkyni či kartářku. Jiní 
se pokouší o kontakt s tajemnem pomocí kouzel 
a magických obřadů. Všechny uvedené činnosti 
a mnoho dalších můžeme shrnout pod jeden po-
jem – okultismus. Slovo okultismus sice pochází 
z řeckého "ocultos" – neznámý, ale ve své pod-
statě nejde o nic nového ani neznámého. Bible 
hovoří jasně:                               
Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl 
svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obíra--
jící se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaro-
děj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů 
zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje 

mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospo-
din v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospo-
din, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.   

Deuteronomium 18:10-12

Satanismus a modloslužba
Začněme po pořádku. Provedením syna nebo 
dcery ohněm není myšleno nic jiného než obě-
tování dítěte „pohanskému bohu“ - modle. Kromě 
toho, že jde o zločin, jde také o vědomé porušení 
prvního přikázání z desatera:                   
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl 
z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít ji-
ného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodo-
bením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi 
nebo ve vodách pod zemí. 

>> Pokračování na str. 5

"Kdybys znala, co dává Bůh"
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"Kdybys znala, co dává Bůh"
...dokončení z titulní strany
Proto také již Starý zákon Bohem vyvolenému lidu 
toto zapovídá: „Ať se u tebe nevyskytne nikdo, 
kdo by provedl svého syna nebo svou dceru 
ohněm, věštec obírající se věštbami, mra-
kopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani 
ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani 
jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Kaž-
dého, kdo činí tyto věci, má Hospodin 
v ohavnosti.“ (Dt 18,10-11).                  
Čím to je, že je tu taková sháňka právě po takových 
pohanských praktikách? Připadá mi, jako bychom se 
vraceli do dávnověkých pohanských časů, kdy se 
v našich zeměpisných šířkách uctíval Svantovít, 
a kdy každá lidská činnost byla vykryta nějakým 
božstvem, před kterým člověk obětoval, než se do 
čehokoli pustil. Jakoby se dnes, mezi námi a na nás, 
naplňovalo slovo apoštola Pavla: „Protože si ne-
dovedli vážit pravého poznání Boha, nechal je 
Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, 
co se nesluší“ (Řím 1,28).                         
Proč různými cestami tak usilujeme po poznání 
bližší nebo vzdálenější budoucnosti? Jistě, život je 
plný problémů a nejistot, ve kterých se potřebujeme 
vyznat, ale proč zrovna takto? Stojí za tím duchovní 
vyprázdněnost, zmatenost, strach z budoucnosti…? 
Proč se chceme dozvědět, co nás zaručeně čeká a ne-
mine? Proč potřebujeme, aby nám byl potvrzen náš 
záměr, a jdeme za kartářkou nebo věštcem, a oni 
pak věští – třeba i z hrnce teplé vody? Každý den 
ráno slyšíme, na co si mají dát pozor „býci“, „be-
rani“, „ryby“, „váhy“… Čtyřiadvacet hodin denně 
se na nás z televizní obrazovky usmívá nějaký ast-
rolog, numerolog, kartářka, šamanka nebo prostá ča-
rodějnice. Minuta telefonního hovoru s těmito lidmi, 
kteří nám během chvilky všechno vyloží, potvrdí, 
objasní – jen co by se do karet nebo křišťálové 
koule podíval – stojí 80,- Kč a tato linka je velmi 
„horká“. Člověk si říká: „Bože můj, tolik hlouposti 
najednou!“ Potkal jsem na poště jednu starší ženu, 
koupila si rovnou dva lístky s horoskopem 
a spokojeně odcházela domů. Proč to je potřebné? 
Lidé se s tím moc nesvěřují, ještě se za to trochu sty-
dí; s úsměvem říkají, že to je zábava, hra, že to nebe-
rou vážně. Ví, že to hra není, a vážně to berou. Bylo 
by zajímavé dozvědět se, kolik peněz lidé vydávají 
právě tímto směrem – tak marně! Ale: byznys jako 
byznys, a tomuto se u nás daří velmi dobře; myslím, 
že je to právě lidská hloupost, na které se vždy nej-
lépe vydělávalo. Koncem roku 2012 končí „Mayský 

Jak mě Pán Ježíš naučil 
nevěřit pověrám a mýtům
(dva zážitky z mého života)

Klepání na dřevo
Když jsem byl mládežník, setkal jsem se 
jednou s kamarádem z mládí, který mluvil 
o tom, které všechny kosti měl už zlomené. Já 
na to: „Ještě jsem nic zlomeného neměl, mu-
sím to zaklepat na dřevo.“ A pak jsem hned ně-
jaké dřevo hledal a rychle to zaklepal. Sice 
jsem si uvědomil, že je to špatné, ale nedalo se 
to už vzít zpět. Ve stejném týdnu, v neděli od-
poledne, jsme hráli v mládeži volejbal. Při 
jednom zásahu míčem u mne došlo ke zlomení 
malíčku. Hned jsem věděl, že je to napomenutí 
od Pána Ježíše, abych „klepání na dřevo“ už 
nikdy více nedělal. „Dřevo tě, Jendo, neoch-
rání, to můžu jedině já Ježíš!“                         

Černá kočka
Když člověku přeběhne přes cestu černá ko-
čka, přináší to prý smůlu. Tomuto zaklínadlu 
jsem věřil i já do té doby, než jsem uvěřil 
v Pána Ježíše Krista jako svého osobního Pána 
a Spasitele. Když jsem poznal, že je to pověra, 
přestalo to fungovat. Trápilo mě, že neumím 
ostatním tuto pověru vysvětlit. Tak jsem se 
modlil, aby mně Pán Ježíš dal odpověď. 
Jednou mně řekl: „Jeď autem tak jako dřív, 
když jsi věřil, že černá kočka, která ti pře-
běhne přes cestu, ti přinese smůlu!“ Byla to po-
hroma. Málem jsem se dostal do příkopu. Tu 
mne napadlo! Už tomu, Pane, rozumím! Naši 
mysl, když se na cestě setkáme s černou koč-
kou, ovládne strach. Ten přinese opožděné 
reakce na danou situaci. Bible říká, že přesně 
to, čeho se obáváme, na nás přijde.        

„Čeho se leká svévolník, to na něj přijde…“
Přísloví 10,24a

Ten strach, obava, hrůza, nepozornost a pozdní 
reakce v naší mysli v zajetí pověry je příčinou, 
že danou situaci nezvládneme. Příště jsem se 
již do stran nedíval. Můj pohled mířil dopředu 
a jel jsem s Boží ochranou v pohodě a klidu.

Jan Uhřík
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kalendář“ a už tu jsou předpovědi o konci světa 
právě v tom roce, už tu jsou také obavy a počína-
jící strach. Před několika lety jsem obcházel rodi-
če dětí v tzv. „konfirmačním věku“ a říkal jsem 
jim o možnosti konfirmační přípravy. Jeden otec 
dítěte v tomto věku mi pověděl, že s tím nepočítá, 
že nechce dětem, které mají studovat, plést hlavu 
náboženstvím. Hmm. O třináct roků dříve tentýž 
otec nesl své dítě 
ke křtu a pokládal 
to za samozřej-
most. Co jiného 
říct než – popleta. 
Tady, a s  tímto tó-
nem, si musím při-
kázat skončit, tře- 
baže by se pok-
račovalo docela 
dobře… Stále zno-
vu si kladu otáz-
ku: jak člověku netahat z rukou něco, co si nechce 
nechat vzít, co si pevně drží a na čem lpí? Je to 
jako s dítětem, které si hraje s ostrým nožem. Jak 
mu ho vzít z ruky, aby si neublížilo? Odpověď je 
jednoduchá: nabídni mu něco lepšího, po čem 
sáhne raději a nůž pak pustí samo. Lepší způsob 
patrně není. Myslím, že to platí i zde. Je mi 
smutno, když se setkávám s lidmi, kteří už o Kris-
tovo evangelium nestojí, kteří považují za zby-
tečné otevřít se otázce, co znamená Kristus pro 
mne osobně. Říkají: „To už mám za sebou, dospěl 
jsem.“ Je mi to líto kvůli nim, protože vím, že tito 
lidé odložili něco velmi vzácného, co nikdy nepo-
znali – to je skutečná tragedie. Rodiče je k živé-
mu Bohu neodkázali – ani slovem, ani příkladem 
svého života (měli na práci „důležitější věci“), 
takže ani oni v tomto smyslu svým dětem nic ne-
odkáží. Je to podobné, jako kdyby mně někdo na-
bízel drahocennou perlu a já, protože se v perlách 
nevyznám, bych řekl: „Co to je za podivnou 
věc?“ a daleko ji odhodil.               
Tímto bych rád vzal „nůž z ruky“. Nabízím něco 
lepšího, něco, co všechno ostatní i všechno naše 
hledání, diametrálně převyšuje:          
Evangelista Jan vypráví příběh. Při svém putování 
palestinskou krajinou zastavil jednou Ježíš 
v pravé poledne u prastaré studny, která byla připi-
sována ještě samotnému praotci Jákobovi. Za-
tímco jeho učedníci šli do městečka sehnat něco 
k jídlu, on se posadil do stínu stromů kolem stud-
ny, aby si odpočinul. V tom přichází z městečka 

samařská žena pro vodu. Ježíš ji osloví: „Dej mi 
napít!“ Vyvolá tím její údiv - mezi Židy a Sa-
mařany je totiž odvěké nepřátelství, vysvětluje 
evangelista: „Jak ty jako Žid můžeš po mně 
chtít, abych ti dala napít?“ A právě zde Ježíš od-
povídá: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, 
kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys 
ty jeho, a on by ti dal vodu živou“ (Jan 4,10).     

Jakým darem je voda! Kde není voda, 
tam není život. Biblické krajiny to 
naléhavě prožívaly už za času praotců - 
kde nenašli vodu, nevykopali studnu, ne-
bylo možné existovat. Není divu, že se 
voda stala pro biblické svědky obrazem 
oživující moci vůbec. „Jako laň dychtí 
po bystré vodě, tak má duše dychtí po 
tobě, Bože“ (Ž 42,2). „Bože, po tobě 
žízní má duše, po tobě touží mé tělo 
v zemi žíznivé a vyprahlé, ve které 
není vody“ (Ž 63,2). „Vyleji vody na 

žíznivého a potoky na vyprahlost; vyleji Ducha 
svého na tvé potomstvo“ (Iz 44,3). Proto říká 
také Ježíš: „Kdybys znala, co dává Bůh, a vědě-
la, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala 
bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou“.      
Všichni po té vodě prahneme, po vodě živé. Co je 
naše obyčejná žízeň proti hluboké, neuhasitelné 
žízni po životě, po životě skutečném, plném! Kde 
všude se snažíme najít to, co by tuto naši pal-
čivou žízeň uhasilo! Mám za to, že i všelijaké to 
lidské hledání v nejrůznějších okultních prakti-
kách má také své kořeny právě zde, v této žízni 
člověka. Nic ale není to pravé. Nic onu žízeň po 
životě skutečně a opravdu nezažene. Odtud po-
chybnost samařské ženy: „Pane, kde vezmeš tu 
živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec 
Jákob, který nám tuto studnu dal a sám z ní 
pil?“ Nezná nikoho většího než uctívaného praot-
ce. Jak veliký to byl muž, ještě dnes z něj žijí! 
A přece i on se musel spokojit s touto vodou, po 
které je opět žízeň! Je možné někde na světě najít 
nápoj, který by konečně utišil žízeň vyprahlého 
srdce? Ví snad Ježíš o nějaké jiné vodě?!     
Ano, Ježíš o ní ví. „Každý, kdo pije tuto vodu, 
bude mít opět žízeň.“ To je prostý fakt, jak 
zoufale to platí o všech našich pramenech a občer-
stveních, po kterých saháme! „Kdo by se však 
napil vody, kterou mu dám já“, říká Ježíš „ne-
bude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, se 
v něm stane pramenem, vyvěrajícím k životu 
věčnému.“ Říká tím: „Pojďte ke mně, zkuste to 
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Jsou tři věci, za které je velká část obyvatelstva 
ochotna obětovat či zaplatit cokoliv či čímkoliv; 
třeba i svou vlastní duší. Jaké to jsou věci? Jsou to 
zdraví, štěstí (v tom jsou zahrnuty také peníze) 
a budoucnost.                        
Zdraví. Při mnoha příležitostech či výročích si pře-
jeme zdraví. Říkáme – „hlavně to zdravíčko“. Jis-
tě, když člověku v podstatě nic nechybí, pak se 
o tom snadno mluví. Ale když… Ale když přijde 
nemoc, třeba vážná, velmi vážná nemoc, pak to vi-
díme jinak. Pak se ptáme po pomoci, a to kdeko-
liv. Kdekoliv? Je jakákoliv cesta vedoucí 
k uzdravení dobrá, užitečná a pravá? Zdůrazněme 
si především, že zdraví je velký dar od Boha. Dar, 
o který máme dobře a odpovědně pečovat. Ale ne 
každá cesta vedoucí k nápravě zdraví je pravou 
cestou.             
Štěstí. Co to je štěstí, v čem ho vidíme, v čem ho 
hledáme? Je to jistě pocit spokojenosti, dostatku 
a klidu. Kromě tohoto vidí mnozí lidé štěstí 
v dostatku peněz a vidí v nich zajištění svého živo-
ta. Nenalhávejme si, že tím nejsme (aspoň trochu) 
zasaženi. Soustřeďme se na způsob, jak dosáh-
nout štěstí, a jistě také, jak dosáhnout peněz? Po-
ctivou prací? Říká se, že práce je poslední 
a zoufalá možnost, jak získat peníze. Ale kromě 
podnikání, někdy až workoholického, se mnozí 
snaží získat peníze, a tím si zajistit štěstí, způsoby 
až magickými. Myslím v tomto případě na posed-
lost hraním na automatech a jistě nejen na automa-
tech. Slyšíme a vidíme, že lidé tím postižení 
nejsou schopni toho nechat, že jde o skutečnou zá-

vislost a nebojme se to říci, že jde o posedlost. 
Někdo v pozadí práská bičem a nutí takové lidi jít 
dál a hloub, až k sebezničení. Je to v tomto pří-
padě dílo skutečně ďábelské.           
Budoucnost. Co nás čeká v budoucnu, to 
bychom velmi rádi věděli. A opět jsou lidé 
ochotni tomu obětovat všechno, i svou duši. 
Věštění budoucnosti počínaje kávovou sedlinou, 
přes vykládání z karet, či čtení z ruky, přes ho-
roskopy až k dotazování se mrtvých. V pozadí je 
také často zvědavost a mnohdy strach z toho, co 
má přijít. Tak se to člověk snaží zjistit uvedenými 
způsoby, a tak se pojistit pro budoucnost. Ze za-
čátku se to zdá být naprosto nevinné, postupně 
však takové způsoby vedou k závislosti a v po-
sledku až k otroctví. Nejhorší na tom ovšem je, že 
zjištěná předpověď se mnohdy naplní. Tady už 
nejde o hračku. Proto je potřeba před těmito způ-
soby co nejdůrazněji varovat.           
Co s tím? Nejde jen o varování a mentorování, 
jde o východisko. Bez dlouhých okolků chci vy-
znat a zdůraznit, že východisko je v Ježíši Kristu. 
V něm je naše zdraví i to, když jsme nemocní, 
v něm je naše štěstí a pokoj, a to i bez použití 
peněz, v něm je naše budoucnost, kterou nemu--
síme zjišťovat pokoutnými způsoby. A v něm je 
také naše vysvobození od všech těch pochyb-
ných, falešných, ba přímo ďábelských praktik 
a způsobů. Jeho oběť, jeho krev na to vše stačí. 
Pomáhejme si navzájem na této cestě ke svobodě. 

Milan Michalík

se mnou!“ A když skutečně jdeme a napijeme se 
z hluboké studny Kristova evangelia – pohlédne-
me do toho čistého pramene Kristovy lásky, napije-
me se z onoho obživujícího nápoje odpuštění, pak 
poznáváme, že jsme u cíle. Konečně! Po všem hle-
dání a bloudění, po zdáních a pouhých podobách 
života, je tu skutečnost sama. V setkání s Ježíšem 
jsme u samé podstaty života; tady se dotýkáme 
samého úmyslu všeho jsoucna, tu nám Pravda od-
povídá na všechny naše otázky, Láska na všechen 
stesk a samotu. Toto je skutečný cíl a nalezení – za-
kotvení v samém základu Boží otcovské lásky. 
Jak vypovědět, co jsme v Kristu nalezli?     
A ta živá voda vyvěrá bez přestání. Nikdy nedosáh-
neme dna její hloubky, nikdy nevyschne ve výhni 
a suchopáru dní, nikdy nezevšední, nikdy neo-

mrzí. Vždy znovu čirá, průzračná, občerstvující – 
voda věčného života.              
Za nás za všechny to vysloví ona Samařanka: 
„Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a ne-
musela už sem chodit pro vodu!“ To je také 
naše touha a naše prosba: „Pane, dej také nám 
vodu života. Tu vodu, která navždy utiší naši 
žízeň a vnitřní vyprahlost, která nepřestává vyvě-
rat k životu. Plahočíme se a trmácíme, zraňujeme 
se a ubližujeme – sobě i navzájem – v zápase 
o doušek čisté vody v pustinách našich dnů. Hned 
tady a hned zas tam se nám zdá, že jsme našli 
dobrý pramen. Ale žízeň je tu opět nanovo. Nic 
nás nenasytí, nic nás neuspokojí, nic neutiší naši 
touhu, Pane, než tvoje láska a tvá blízkost. Amen. 

Petr Maláč

Tři věci
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Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu slou-
žit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milují-
cí. Stíhám vinu otců na synech do třetího 
i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale 
prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, 
kteří mě milují a má přikázání zachovávají.     

Exodus 20:2-6

Myslet si, že lidské oběti patří minulosti, nebo že 
jsou praktikovány pouze přírodními pohanskými 
národy, by bylo velice naivní. Zprávy z médií po-
tvrzují, že je satanisté praktikují dodnes. Jde o li-
di, kteří se ve vzpouře proti jedinému Bohu 
vědomě připojují k Satanovi a v jeho jménu se ne-
zastaví ani před rituálními vraždami. To, že jde 
o věc Bohu a také většině lidí odpornou, asi 
nikoho nepřekvapí.                      

Čarování
Magickými obřady se zabývá spousta lidí. Na-
vzdory v České republice převažujícímu materialis-
tickému názoru, který říká, že magie jednoduše 
nefunguje. Cílem je získání hlubšího poznání a mo-
ci. Nevěříte? Na internetových stránkách najdete 
například informace o kultu Wicca u nějž se tra-
diční pojetí čarování mísí se službou 
dvěma modlám – bohyni a rohatému 
bohu. Nepleťte si skutečnou a vážně 
míněnou magii s pohádkami. Každo-
roční účastí na akci „Slet čarodějnic“ 
v hošťalovském zámku nebo čtením 
Harryho Pottera se nikdo skutečným 
čarodějem nebo černokněžníkem ne-
stane. Uvedené slouží pouze ke 
snížení instinktivního odporu lidí vůči 
magii. A nemylte se. Bible nerespek-
tuje rozdělení magie na bílou – 
dobrou a černou – zlou, ale zařazuje 
veškerou magii a čarování do jednoho 
pytle se satanisty a modláři.        

Předpovídání budoucnosti
U většiny lidí vzbuzuje mnohem menší odpor 
činnost věštců, jasnovidců a kartářek. Možnost po-
hledu do vlastní budoucnosti vypadá na první po-
hled lákavě. Podnikatel se snaží zjistit, zda mu 
podnik bude vzkvétat, mladá dívka očekává infor-
maci o tom, kdy se vdá a kolik bude mít dětí a tak 
bychom mohli pokračovat dál. Bůh ale slovy Bib-
le hovoří jasně. Věštci a jasnovidci nám v poznání 

Boží vůle pro náš život nijak nepomohou. To mů-
že jenom Bůh. Obracení se na věštce, jasnovidce, 
kartářky a další profese předpovídající bu-
doucnost znamená odvracet se od jediného Boha.

Astrologie
Velmi podobnou službu také poskytuje mra-
kopravec neboli planétník. V biblickém pojetí jde 
o druh věštce, který pro své věštění používá mra-
ků nebo hvězd. V dnešním slovníku najdeme 
spíše český pojem hvězdopravec nebo mnohem 
používanější astrolog.               

Astrologie je založena na principu vlivu posta-
vení planet a hvězd na dění na Zemi. K nejzná-
mějším projevům astrologie patří horoskop, tedy 
tabulka nebo diagram zachycující postavení ne-
beských těles pro daný okamžik a místo na Zemi 
např. přesný čas a místo narození konkrétního 
člověka. Na jeho základě se snaží předvídat osud 
tohoto člověka nebo stanovit jeho vlastnosti. Opět 
jde tedy o pokus nahlédnout do budoucnosti, jen 
na rozdíl od ostatních věštců podaný v mnohem 
vědečtěji vypadajícím obalu. Co na tom, že 
v mnoha případech jde o jen napůl vážně míně-

nou věc nebo 
o jednoznačný 
podvod. Bible 
je v tomto pří-
padě nesmlou-
vavá a zařazuje 
všechny po-
psané činnosti 
mezi věci od-
porné Bohu.     

Jistě vás na-
padne otázka, 
zda je čtení ho-
roskopů, které 
běžně najdete 
na stránkách ča-

sopisů v pořádku nebo nikoli. Tyto horoskopy 
jsou totiž prakticky výhradně odvozeny od zvě-
rokruhu a sestavují je zpravidla lidé, kteří o sku-
tečné astrologii vůbec nic neví. Mají tedy 
nulovou vypovídací hodnotu a skuteční ast-
rologové jimi pohrdají. Slouží však k přijímání as-
trologie jako něčeho běžného a samozřejmého. 

Nebezpečí okultismu
...dokončení z titulní strany
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Spiritismus
Nezáleží na tom, zda se uchýlíte k využití na-
bídky média – člověka, který dokáže komuni-
kovat s duchy, nebo se pokusíte vyvolat ducha 
zemřelého svépomocí. Dokonce ani nezáleží na 
tom, že v mnoha případech jde o promyšlený pod-
vod nebo o recesi. Bible hovoří jasně:        
Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhle-
dávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem 
Hospodin, váš Bůh.             

Leviticus 19:31

Kontakt se zemřelými je podle Bible vyloučený.   
Živí totiž vědí, že zemrou, mrtví nevědí zhola 
nic… a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co 
se pod sluncem děje.         

Kazatel 9,5-6

Ani pokud by byl možný, nebyl by nikomu ku 
prospěchu.
Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se 
přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.   

Lk 16, 29-31

Zkušený spiritista by mohl argumentovat 
například tím, že mu duch v mnoha přípa-
dech sdělil věci, které znal pouze zemřelý. 
Myslíte, že zlí duchové, nebo chcete-li dé-
moni, nedokáží skvěle napodobit způsob 
vyjadřování člověka a nedokáží popsat věci, 
které se staly v jeho životě? Neměl bych opo-
menout komunikaci s duchy pomocí spiri-
tistických tabulek, kyvadel nebo o moderněji 
vypadající formy, jako například automa-
tické psaní nebo channeling. Stručně vyjád-
řeno – démoni se těší na to, až je budete 
kontaktovat. Ale v takovém případě pama-
tujte, že i když se váš kontakt se světem 
duchů nepodaří, dopouštíte se činu ohavného 
Bohu.                  

Šamani a zaříkávači
Zaklínači nejsou v pojetí Bible bojovníci s ma-
gickými stvůrami popisovaní např. v knihách 
Adrzeje Szapkowského. Jsou to spíše šamani a za-
říkávači, kteří se snaží pomocí různých obřadů 
o magický způsob léčby. Pojem vysvětluje následu-
jící verš:                             
Uštkne-li had, dříve než byl zaříkán, zaklínač 
pranic neprospěje.                           

Kazatel 10:11 

Mám za to, že léčení pomocí bylin nebo na-
příklad pomocí znalostí uspořádání páteře je 
v pořádku. Jakmile ale začne léčení pomocí lé-
čivé životní energie (např. Reiki), jde jedno-
značně o jinou sílu než tu, která je od Boha. Často 
může jít o skrytou sílu lidské duše, ale v horším 
případě může jít o vědomě nebo nevědomě na-
čerpanou sílu přímo od některého z démonů. 
Několik možných odpovědí nabízí přímo webové 
stránky věnované léčitelům. Pro ilustraci se podí-
vejme na několik upoutávek:             

F. - harmonizační a energetické obrazy, duchovní 
poradenství.
P. T.  - andělská duchovní terapie – Besedy, 
kurzy, meditace, channeling, tarot…
E. M. - andělé, automatická kresba, konstelace, 
semináře…).

Lze s jistotou říct, že anděly poslané Bohem by 
v tomto případě nečekal ani ten největší optimis-
ta. Mnohem pravděpodobněji půjde o anděly, 
kteří se ve vzpouře proti Bohu přidali k jednomu 
z nejmocnějších andělů k Luciferovi, známého 
též pod jménem Satan.                

Neodpustím si komentář z Písma:
Duch výslovně praví, že v posledních dobách ně-
kteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svá-
dějí démonskými naukami…            

1. Tim. 4,1 

Východisko
Na začátku jsem uvedl, že každého, kdo se za-
bývá okultismem, má Bůh v ohavnosti. Kristova 
oběť na kříži ale platí bez rozdílu pro všechny.
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Co se skrývá za tímto pojmem? Dokáže křesťan 
vždy rozlišit, o jakou formu uzdravení jde a co za 
tím stojí? Akupunktura, homeopatie, jóga nebo 
psychotroničtí léčitelé. Co přitahuje lidi na těchto 
praktikách? Je to zdánlivý šetrnější přístup k člo-
věku, návrat k přírodě nebo zklamání a nenale-
zení východiska v klasické medicíně? Pojďme si 
některé oblasti alternativní medicíny přiblížit.

Akupunktura
Akupunktura je dnes módní. Mnoho vědců se 
snaží najít rozumové vysvětlení a opodstatnění 
pro tuto léčitelskou metodu, zbavit ji mystického 
nánosu a dát jí vědeckou tvář. Opravdu jehličky lé-
čí? Akupunktura je tradiční čínská metoda, vy-
cházející ze starého čínského náboženství tzv. 
taoismu. Základem je učení o Tao, údajné pří-
rodní síle, která dala vznik tomuto světu (Tao ne-
boli „cesta vesmíru“). Tao má dvě podoby – jang 
a jin. Jsou to dva protichůdné póly, mezi kterými 
osciluje celý vesmír. Dokud jsou tyto dvě síly 
v rovnováze, může protékat energie Qi  (čchi) a or-
ganismus je zdravý.               
Podle čínských představ lidský organismus může 
fungovat jen tehdy, když je naladěn na kosmickou 
energii Qi. Tato energie přichází z kosmu a pro-
téká lidským tělem. Podle názorů čínských léči-
telů proudí energie Qi v předurčených drahách, 
tzv. meridiánech. V lidském těle existuje údajně 
12 párových meridiánů přiřazených různým or-
gánům. Na meridiánech mají být pak umístěny 
tzv. aktivní body, kudy je možno jednotlivé dráhy 
ovlivňovat tím, že se do nich napíchne akupunk-
turní jehla. Hlavním cílem léčby pomocí jehel je 

obnovení porušené rovnováhy mezi jang a jin. 
Skrze jehly má tedy vstupovat do organismu ener-
gie Qi a navodit harmonii v obsahu jang a jin.

Homeopatie
V homeopatii jde o princip léčení podobného 
podobným a princip potenciace (nabíjení léku 
kosmickou energií). Homeopatický lék je roztok 
určité látky v tak vysokém ředění, že už účinnou 
koncentraci dané látky vůbec neobsahuje. Podle 
vědeckých studií se doposud nepodařilo 
spolehlivě a opakovaně prokázat, že by účinnost 
homeopatických léků překračovala účinnost pilu-
lek naplněných látkou bez zvláštního účinku, 
např. mléčným cukrem tzv. „placebo“.  Účinnost 
léku je v homeopatii vysvětlována magickým způ-
sobem, a to působením kosmické energie, která 
se do homeopatického přípravku údajně dostane 
v průběhu magického rituálu při jeho zhotovení 
(tzn. ředění a přidávání tzv. „životní energie“).      
Moderní homeopatii zformoval německý lékař Sa-
muel Hahnemann, který vycházel z vitalistické te-
ze, že onemocnění je důsledkem narušení životní 
síly. Sám prohlašoval, že „nemoci lidí nejsou způ-
sobeny žádnými látkami, žádnou chorobnou mate-
rií nemoci, ale jsou pouze narušením duchovní 
síly oživující lidské tělo.“            
Čemu tedy věří dnešní křesťan víc? Je to zaslí-
bení a pomoc východních filozofií, kosmických 
energií nebo svědectví Bible? Komu se vědomě 
otevírá? Bohu, nebo cizím mocnostem, které 
s ním mohou psychicky manipulovat? V Bibli je 
psáno, že než se nám Bůh dal poznat, byli jsme 
„otroky vesmírných mocí“ (Galatským 4,3). Když 

Alternativní medicína - pomoc nebo nebezpečí?

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného 
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný.                 

Jan 3,16

To znamená, že ani těm, kteří se zapletli do okultis-
mu, není uzavřena cesta k Bohu. Východisko opět 
najdete v Písmu.                  
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče 
od vás.                        

Jakubův 4,7

Ti, kteří se zabývají okultismem, potřebují stejně 
jako všichni ostatní, projít změnou myšlení, obrá-

cením se k Bohu, očištěním krví Ježíše Krista 
a přijetím do Božího království. Praktickým začát-
kem skoncování s okultismem ve vašem životě 
může být modlitba k Bohu. V ní vyznejte své 
hříchy a pozvěte Ježíše Krista, aby se stal Pánem 
Vašeho života. Zřekněte se okultních věcí a od-
mítněte působení toho Zlého. Netroufáte-li si 
modlit se k Bohu sami, vyhledejte pomoc kazate-
le, starších sboru nebo někoho, o němž víte, že je 
upřímným křesťanem. Čím hlouběji jste se v okul-
tismu dostali, tím více budete potřebovat pomoc 
z vnějšku. Pán s vámi.                      

Lubomír Čevela
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Neodolatelný

reportáž z Campfestu
Proč si Marie sedla k nohám Pána Ježíše? A co 
tak důležitého uniklo Martě, když se starala 
o všechno kolem? Pro Marii byl Pán Ježíš neodola-
telný. Měla příležitost být s někým výjimečným 

a ona

ji využila. Chtěla slyšet všech-
no, co říká, každé jeho slovo. Prostě mu chtěla 
být co nejblíže.                 

Je Pán Ježíš tak neodolatelný i pro mě? Neuniká 
mně to podstatné, o co v životě jde? Každý den 
máme tolik starostí, chodíme do práce, do školy, 
povinnosti se hrnou ze všech stran… A právě do 
toho všeho přichází Pán Ježíš. Co si vyberu já? Ne-
chám se zavalit svými starostmi a budu se snažit 
všechno zvládnout sama, nebo si sednu 
k jeho nohám a budu s ním? S Ním, pro-
tože on je opravdu Neodolatelný. Zkus to 
taky :-)                         

Téma Neodolatelný nás provázelo celým 
Campfestem. Nebyl to jen příběh o Marii 
a Martě, ale myslím si, že dobře vystihuje 
to, o čem byl celý festival. Slyšeli jsme 
různé přednášky o tom, jaký Bůh je a kdo 
jsme v jeho očích my.                    
A samozřejmě nesměla chybět hudba. 

Množství koncertů, známých i nových hudebních 
skupin, chvály a nejrůznější hudební styly. Takto 
jsme začátkem srpna strávili naši „dovolenou“.     
Jako každý rok, i letos jela na Campfest skoro 
celá mládež. Ti, kdo se chystali poprvé, byli plni 
očekávání, jaký bude. Ti, kdo už jeli po několiká-
té, věděli, že to bude stát za to. Když jsme se 

dostali až na místo, vy-
stáli řadu u registrace 
a zalezli do stanů, 
zbývalo nám už jen po-
čkat, než to všechno 
začne…
Stany, tisíce lidí, ohro-
mující výběr koncertů 
nebo seminářů, že je 

těžké rozhodnout se, kam dřív, společný večerní 
program v obrovském stanu a mnoho dalšího – 
tak nějak to na Campfestu vypadá.                     
Byly to čtyři dny plné sluníčka v krásném 
prostředí slovenských Tater a také v Boží přítom-
nosti.     

Magda Koňařová 

víme, že Bůh je mocný, že je Stvořitel světa (jak 
je to psáno v Bibli např. Lukáš 18,27; Genesis 
1,1), jak to, že se zase navracíme k těmto „bez-
mocným“ mocím a chceme se jim dát znovu do ot-
roctví? 
Někteří lidé mají k životu pragmatický přístup. 
Když jim něco pomáhá, pak se nezabývají zby-
tečnými teoriemi, jak tento pozitivní účinek vysvět-
lit. Je však takový přístup správný? Je to přístup, 
který by měl být vlastní věřícímu člověku? Do-
mnívám se, že nikoliv. Bible nás vyzývá, 

abychom nepřijímali věci bezmyšlenkovitě, bez 
kritického posouzení: „Všecko zkoumejte, 
dobrého se držte.“ (1.Tesalonickým 5,21). Stejně 
bychom měli postupovat při zkoumání různých 
netradičních metod léčení.              

Petra Urbanová

Literatura: RUCKI,ŠTĚPÁN,2000: Alternativní 
medicína.



Téměř poslední sobota ve školním roce, krásné po-
časí, aktivita „dorosťáků“. Když tyto věci spojíte, 
nemůže vám vyjít nic jiného než výlet dorostu. 

Jeho cílem se stala dne 18. 6. hora Radhošť.      
Autobus nás vyvezl kam až to šlo. Od jeho po-
slední zastávky jsme museli pokračovat pěšky. 

K vrcholu nám zbyly zhruba čtyři kilomet-
ry. Přes téměř horskou nadmořskou výšku 
nám počasí celou cestu dovolilo kochat se 
nádherným výhledem. Byla to opravdu po-
dívaná… Náš výlet jsme si zpříjemnili hrou 
„bomba“, kterou jsme nebavili jenom sebe, 
ale také několik kolemjdoucích. Na vrcholu 
jsme se ještě vyfotografovali se sochou Ra-
degasta. Pak následoval sestup do Rožnova 
pod Radhoštěm, odkud jsme odjeli domů. 

Výlet se neobešel bez několika nehezky vy-
padajících pádů, přesto jsme jej všichni pře-
čkali ve zdraví a dobré náladě.          

Katka Koníčková

Milí přátelé. Chci se s vámi podělit o nevšední zá-
žitek. O UNITED worship festivalu na Vsetíně se 
mluvilo a psalo několik měsíců. Takže i ke mně se 
donesly nějaké 
ty letáčky a in-
formace. Když 
jsme doma plá-
novali prázdni-
ny, slíbil jsem 
své starší dceři, 
že ji na Vsetín 
doprovodím. 
Vstupenky jsme 
si zajistili po-
mocí internetu 
a občas jsme si 
tamtéž proklik-
li, jak pokračují přípravy. Mé představy nebyly pří-
liš konkrétní. Očekával jsem vystoupení řady 
zahraničních a českých křesťanských skupin 
a také přednášky na aktuální křesťanská témata. 
Mix hudby a slova měl být zároveň proložen diva-
dlem, kinem a sportem.                

Vše vypuklo ve čtvrtek 25. 8. ve velkém sále 
Domu kultury. Na úvod nás přivítal náměstek 
hejtmana Zlínského kraje, který nad festivalem 

převzal záštitu. Ještě téhož večera bylo úžasné po-
slouchat americkou a posléze německou hudební 
skupinu. Ačkoliv nejsem zastánce tvrdé hudby, 

toto byla v dob-
rém slova smy-
slu „pecka“, na 
kterou dlouho 
nezapomenu. 
Další den pro-
bíhal ve zna-
mení neustálé- 
ho proudu hud-
by, kdy se na 
pódiích střída-
la jedna hu-
dební skupina 
za druhou, 

a také ve znamení mluveného slova výborných 
řečníků. Několikrát zazněla výzva k následování 
Krista, na kterou k velké radosti kladně zarea-
govala spousta lidí. Nikdo neřešil, jestli se někdo 
v sále modlil, klečel, zpíval, plakal, smál se nebo 
měl zvednuté ruce. Vše mi přišlo naprosto svo-
bodné.   
Normálně ruce nezvedám, ale ten večer jsem je 
musel zvednout, abych vyjádřil Bohu vděčnost. 
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Festival očima jednoho účastníka

Výlet dorostu na Radhošť
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Vypadá to jednoduše. Všimnout si letáku, koupit 
lístek, užít si festival, případně poznat nové kama-
rády. Až moc jednoduché. Ale přemýšleli jste 
někdy nad tím, že festival není jen o propagačním 
letáku a o koupi lístku? Každý festival má i svou 
druhou stranu. Měla jsem možnost okusit její 
„jednoduchost“ a „lehkost“ na festivalu Worship 
festival UNITED (WFU), který proběhl 25. 8. - 
27. 8. na Vsetíně.  Plno hudby, různé semináře, 
kino i workshopy. To vše jste si zde mohli užít. 
Dokonale se „vyřádit“ a také být v Boží blízkosti. 
My jsme si to užívali i přesto, že jsme patřili mezi 
dobrovolné pracovníky.              
Mladí i starší lidé ze všech koutů České Repub-
liky a Slovenska se na Vsetín sjeli už v úterý 
23.8, aby zde pomáhali s posledními přípravami 
a především se zajištěním zdárného průběhu 
festivalu. Svou účast jsme zahájili společným ve-
černím programem, do nějž patřilo přivítání, se-
znamování se a také psychická a fyzická příprava 
na další dny. Ve středu nás přivítalo žhnoucí slun-
ce. Část z nás se tedy mohla dát do malování smě-
rovek a kartonů s popisy míst, s vědomím, že nám 
nic z toho nezmokne. 
Další část šla chystat 
ubytování pro účast-
níky festivalu do 
škol. Zbytek dobro-
volníků připravoval 
pódia a různé míst-
nosti pro budoucí prů-
běh festivalu.          

Po čas festivalu jsme 
pracovali v různých 
skupinách. Já jsem se 
dostala k registraci. 

Večer jsme měli opět společný program. Jeho ob-
sahem byly nejen chvály a zamyšlení nad slovem, 
ale také nám byly sděleny instrukce k průběhu 
festivalu. Přišel čtvrtek. Velký den D. Ráno byly 
rozdány finální instrukce a každý dostal přidě-
lenou „pracovní“ směnu. Ještě se také dodělávaly 
a vylepšovaly ty části příprav, které se buď nestih-
ly, nebo byly vyhodnoceny jako nedostatečné. 
Vše fungovalo, každý z dobrovolníků byl na 
svém místě, jen organizační tým stále trpěl 
lehkým stresem. Worship festival mohl začít. 
Mnoho účastníků začalo přijíždět již v od-
poledních hodinách, přestože oficiální začátek byl 
určen až na večer. Na registraci to znamenalo do-
cela „frmol“. Přes velká horka jsme svou úlohu 
plnili po celou dobu průběhu festivalu.  Pro účast-
níky nastal konec v sobotu, pro nás dobrovolníky 
až s nedělním obědem.          

Na otázku: „Být opět dobrovolníkem, či oby-
čejným účastníkem?“ mám jednoznačnou odpo-
věď. Vybrala bych si znovu účast jako 
dobrovolník. Proč? Velice mě to bavilo. Bylo to 
něco úplně nového. Části programu, kterých jsem 

se mohla účastnit, 
když jsem neměla 
službu, jsem si uží-
vala mnohem inten-
zivněji. Poznala jsem 
také mnoho nových 
kamarádů. Byla bych 
moc ráda, kdyby se 
Worship festival Uni-
ted opakoval i příští 
rok. 

Katka Koníčková

Druhá strana Worship festivalu UNITED

Moc jsem totiž potřeboval vidět, slyšet a zažít, jak 
Bůh jedná i v dnešní době. Tolik lidí z různých 
církví, sborů a společenství. Zde mizely všechny 
rozdíly a škatulky. Všichni přišli chválit a uctívat 
pouze jediného Boha. Zatímco několik desítek 
dobrovolníků spolu s organizačním týmem tvrdě 
pracovalo, mnozí přijímali velké požehnání a ani 
já z toho nebyl výjimkou. Odvezl jsem si ze Vsetí-
na něco, z čeho budu čerpat hodně dlouho. 
Navzdory tomu, že mi stála práce na poli a zahrád-

ce, tento festival byl pro mě opravdový zážitek. 
Jak by řekl můj dobrý přítel – prostě luxus. Velký 
dík patří celému týmu hudebníků i řečníků. Nej-
větší však Bohu, který byl hlavním hostem tohoto 
festivalu. Příště pojedu zase a budu klidně spát na 
zemi ve spacáku. Pokud vám někdo nabídne po-
zvánku, tak neváhejte. Vsetín je od Hošťálkové 
jen 12 kilometrů.               

Jarek Malý



září 2011 ČCE Hošťálková - Sborový časopis 11

United se mi hodně líbil. Měl jsem 
možnost být součástí něčeho velkého, 
něčeho co bylo naštěstí opravdu dobře 
zorganizované. Též se mi líbily kapely, 
které jsem mohl slyšet. Jen mě mrzí, že 

přišlo docela málo lidí. Doufám, že 
festival bude i příští rok a já se budu 
moc opět zapojit jako dobrovolník. 

Pavel 

Festival UNITED, což v překladu znamená JEDNOTNÝ, byl pro mě výji-
mečný tím, že jsem mohla tuto jednotu prožívat už během příprav samot-
ného festivalu, kdy se celý organizační tým sblížil natolik, že se z nás stali 

přátelé z několika denominací pracující společně na Božím díle. 
Dále mi bylo ctí poznat 120 úžasných dobrovolníků, kteří se sjeli z celé 
republiky, aby pomohli s realizací festivalu a svým nadšením, zápalem 

a obětavostí dodali celé akci náboj, který by bez nich neměl. 
Bůh dává příležitosti a otevírá dveře, do kterých můžeme, ale také nemu-

síme vstupovat. Jsem mu vděčná, že mi dal příležitost stát se součástí Jeho 
díla a vidět tak Jeho jednání, moc a požehnání, které provázelo celý 

festival od počátku příprav, v průběhu konání i po jeho ukončení. Rovněž 
se těším, že díky Boží milosti budeme moci zažívat význam slova 

UNITED nejen během příprav jednoho festivalu s několika přáteli, ale 
s křesťany napříč denominacemi v celé zemi každý den.

Petra (člen organizačního týmu)  

WFU byla krásná tečka na konci 
prázdnin. Byl to skvělý čas s Bohem 

i s ostatními dobrovolníky. Povzbudilo 
mě, když jsem viděla, kolik mladých 
lidí je ochotných dělat něco pro Boha 
s obrovskou radostí a nadšením. Jsem 
ráda, že jsem mohla být u toho a vidět, 

jak Bůh na celém festivalu jednal.
Magda

WFU vidím jako povedenou akci, která 
obohatila dění města Vsetína a určitě 

změnila po duchovní stránce život 
mnohých účastníků. Mně osobně při-
nesla novou zkušenost v oblasti regis-
trování hlučného davu lidí a možnost 
poznat spoustu nových kamarádů. 

Baru



z letního tábora dětí
Akce započala dne 23. července. Sku-
pinka odhodlaných horolezců se vy-
dala na týdenní dobrodružství 
a pochod do neznáma. Nikdo nemohl 
předem vědět, zda se vrátí domů 
živý…            

Naše mise začala příjezdem do tábora. 
Před námi se tyčila vysoká hora, kte-
rou jsme měli pomocí získaných bodů 
zdolat. Pět skupinek se odvážně po-
stavilo tomuto těžkému úkolu. Všich-
ni usilovně sbírali body za verše z 
Písma, hlídání vlajky a spou-stu 
dalších aktivit. Vše bylo podřízeno je-
dinému cíli. Zdolat tuto horu jako první a rozdrtit 
své soupeře. Také jsme byli každý den naplňováni 
po duchovní stránce a rozvíjeli své fyzické 
schopnosti při Velké Táborové Hře (VTH).        

Pojďme se zeptat přímých účastníků na jejich 
názor.

„Jak se ti líbily ranní rozcvičky?“
Pavlínka: „Ale jo, šlo to. I když se mi moc nechtě-
lo, musela jsem a zvládla jsem to.“

„A co ty říkáš na jídlo?“
Johanka: „Jídlo bylo moc dobré, chutnalo mi. Ku-
chařkám se povedlo. Což znamená, že jsme nestrá-
dali hladem.“

„Jak se ti líbily VTH?“
Šimík: „Letošní VTH se zdařily. Kromě jednoho 
dne dokázali sporťáci „objednat“ dobré počasí.“
Eliška: „VTH byly dobré, ale děcka byly 
zdechlé.“

„A co kroužky?“
Šimík: „Mě se líbil hudební a první pomoc. Na-
příklad v první pomoci by Michal vše řešil škrti-
dlem. (Bolí tě hlava? Zaškrtit a nejlépe u krku:-))“

„Jak se ti líbil duchovní program?“
Zuzka: „Byl povzbudivý a vypracovaný, moc se 
mi líbily příběhy, které nám Áďa říkala. Dozvě-
děla jsem se hodně nových věcí.“

Otázka pro hosta letošního tábora.

„Jak pohlížíš na letošní tábor?“
Teta Hříbková: „Dobrý, až na to 
bahýnko. Jinak jste všichni vypadali 
spokojeně.

A hodnocení tábora z našeho pohledu?
Byl to skvěle využitý čas. Moc se nám 
tam líbilo a tímto článkem bychom chtěli 
poděkovat především Pánu Bohu, ale ta-
ké všem vedoucím, sporťákům a ku-
chařkám, kteří s námi měli trpělivost 
a celou tu dobu se o nás starali. 

Eva Malá a Lydie Žambochová
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Každou horu můžeš zdolat, když...



Chtěl-li bych charakterizovat letošní sborový zájezd, 
pak bych bez rozpaků použil jedno slovo: zdařilý. Roz-
hodli jsme se letos navštívit sever Moravy a jako styčný 
bod jsme zvolili návštěvu sboru Slezské evangelické 
církve v Třanovicích a jejich bohoslužeb. Není to příliš 
daleko, a tak jsme mohli vyrazit v ne brzkých hodinách. 
Měli jsme kontakt na místního faráře Tomáše Tyrlíka, 
který je také seniorem tamějšího seniorátu. Byli jsme 
očekáváni a v kostele pro nás měli rezervovaná místa. 
Kostel se na začátku bohoslužeb zcela naplnil, a to lid-
mi všech generací. Při bohoslužbách s luterskou liturgií, 
ovšem s některými novými prvky a písněmi, kázal 
místní farář a zazpívala také asi 20 členná skupina míst-
ního dorostu. Mohli jsme také sbor pozdravit a přiná-
šíme též pozdrav našemu sboru. S Třanovicemi je 
spojena také osobnost Jiřího Třanovského, který odsud 
pocházel a jehož socha stojí před tamějším kostelem. 
Po bohoslužbách jsme se seznámili s místním sborem 
a jeho službami, které zahrnují všechny generace a jsou 
skutečně rozsáhlé.                            

Letošní sborový zájezd
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Poté jsme ještě před obědem vyrazili na další cestu, a to 
do polského Těšína, kde jsme navštívili kostel Milosti, 
který byl jedním z osmi kostelů v habsburské říši, kde 
se ještě před tolerančním patentem mohly konat evange-
lické bohoslužby. Také naši předkové tam za nemalých 
potíží a velkého nebezpečí docházeli, v té době ke sly-
šení Božího slova a ke slavení Večeře Páně. Jak by to 
zvládali jejich potomci, tedy my, v současnosti?     

Po návratu do naší země jsme jeli k obědu, který byl připravený ve středisku Slezské církve Karmel ve 
Smilovicích. V tomto středisku se také koná každoročně tzv. X-Camp, kterého se účastní až 1000 
převážně mladých lidí. Po obědě, který byl hodnocen jako dobrý, jsme pokračovali v naší pouti. Jejím 
dalším cílem se stalo středisko Eben–Ezer, které patří Slezské diakonii. Toto středisko slouží tělesně a 
mentálně postiženým lidem, kterých zde bydlí asi 27 a také jsou v něm tzv. chráněné dílny, kde je 
možné zaměstnat až 50 lidí s různým postižením. Dělají tam různé věci: od tkalcovství až po keramiku. 
Střediskem nás provedla a seznámila vedoucí střediska.                            
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Čekala nás ještě poslední zastávka naší cesty u zří-
ceniny hradu Hukvaldy. Hukvaldy nejsou jenom 
hrad, ale také městečko, které je známé postavou 
svého rodáka, hudebního skladatele Leoše Janáčka. 
Do městečka jsme dojeli autobusem, ovšem k hradu 
jsme museli pěšky a bylo to, jak už to u hradů bývá, 
pěkně do kopce. Hrad Hukvaldy patří mezi rozsáhlé 
a je z něj výhled do dalekého okolí.          

Zbývala už jen poslední část, a to cesta do-
mů. Dorazili jsme v pořádku, s vděčností za 
všechno, co jsme prožili. Náš dík patří pře-
devším Pánu Bohu za jeho ochranu, ale také 
těm, kteří cestu připravili. Dostali jsme také 
příznivé počasí, což nebylo samozřejmé 
zvlášť po doslova vražedném horku předcho-
zích dnů. Děkujeme.           

Milan Michalík



Možná jste už někdy v životě sháněli koberec 
a jistě mi dáte za pravdu, že to není až tak snadná 
věc. Zvláště v dnešní době, kdy existuje celá řada 
typů od zátěžových až po perské. Můžete vybírat 
z různých velikostí, barev, tvarů, ornamentů, od 
levných až po luxusní záležitosti - běžným lidem 
cenově nedostupné. V pohádkách se ještě mů-
žeme dočíst o kobercích létajících. Takový jsem 
sice za svého života ještě neviděl, ale o jednom ne-
obyčejném vám něco povím.                          
Je to už hodně let, kdy hošťalovská mládež požá-
dala staršovstvo o nový koberec do své klubovny. 
Důvodů bylo tehdy víc. Šlo především o to, aby 
byla místnost útulnější, bylo tepleji od nohou 
a aby se dalo lépe klečet. Samozřejmě, při modlit-
bě. Na první pohled nebyl zakoupený koberec ni-
jak výjimečný, ale za ty dlouhé roky určitě 
ledacos slyšel. Před nějakým časem se mi dostala 
do ruky útlá knížečka, kde bylo asi deset nebo 
dvanáct příběhů lidí, kteří popisovali zkušenosti 
s Bohem. Jeden příběh začínal těmito slovy: 
„Když jsem ve svých desíti letech klečel v Hošťál-
kové na koberci a vydal Bohu svůj život….“. Jaká 
to úžasná věc se tehdy stala a kdo je ten člověk? 
Spousta otázek mi běžela hlavou a především ob-
rovská radost a vděčnost Bohu za to, že dny mlá-
deže přinesly přece jen užitek. Obstaral jsem si na 
dotyčného člověka e-mail a chtěl jsem mu podě-

kovat za to krásné svědectví. On už je totiž 
dospělý muž, má rodinu a je dokonce šéfredakto-
rem jednoho křesťanského časopisu.                    
A já jsem se začal trochu shánět po zmiňovaném 
koberci, na kterém mnozí vydali svůj život Bohu. 
Bratr kostelník se udivil nad mou otázkou a řekl, 
že se nejspíš vyhodil, protože byl už starý. Ale ne-
smutněte. V mládežnické místnosti je koberec 
nový, a když se vysaje, tak i čistý. Všichni, kdo 
toužíte zažít něco neobyčejného, přijďte a klekně-
te, pokaždé když je třeba ohlášená modlitební 
stráž. Ta hodina strávená před Bohem není pro-
marněný čas, ale dobrá investice pro vás samotné, 
pro celý sbor i vesnici. Kdysi dávno jsem četl 
knížku Dýka a kříž a pak ještě o řádových 
sestrách z Německa. Tyto knížky jsem hltal a tiše 
záviděl, jak Bůh úžasným způsobem jedná mezi 
narkomany někde na druhém konci světa. Řádové 
sestry prosily o vodu do své zahrady a dokonce 
o autobus s modrými záclonkami. Bůh jim to 
všechno dal. Myslíte, že může mnohé věci dát 
i nám, když k němu budeme upřímně a pokorně 
volat? V konečném důsledku ani tak nezáleží na 
tom, jestli klečíme na holé zemi či koberci, ale 
jak nás vidí Bůh. On se totiž dívá k srdci. Za ko-
berec, na kterém mnozí klečeli, jsem ale přece jen 
vděčný.        

Jarek Malý

Kdyby koberce mluvily
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Program akcí po prázdninách
SOBOTA - 10. září 2011
potáborové setkání dětí - ve 14 hodin 
ve sborovém domě

PÁTEK 16. - SOBOTA 17. září 2011
modlitební řetěz

SOBOTA 17. září 2011
společná modlitební hodina - v 19 hodin 
ve sborovém domě

NEDĚLE 18. září 2011
bohoslužby v Rajnochovicích ve 14 hodin

SOBOTA 1. října 2011
setkání dětí - „Zemáková párty“ - ve 14 hodin 
ve sborovém domě

NEDĚLE 9. října 2011
bohoslužby pro seniory s Večeří Páně – 
ve sborovém domě ve 14 hodin

NEDĚLE 16. října 2011
Den díkůčinění – bohoslužby s Večeří Páně 
v 10 hodin v kostele

NEDĚLE 6. listopadu 2011
rodinné bohoslužby – v 10 hodin 
ve sborovém domě

Srdečně tě zveme do:

NEDĚLNÍ ŠKOLY 
Každou neděli od 10.00 na evangelické faře.

Na co se můžeš těšit?
- napínavé a praktické příběhy z Bible
- kamarádi
- párty, výlety
- rodinné bohoslužby, 
vánoční a velikonoční 
slavnost 
- skvělí učitelé a spousta 
další srandy :-)

NÁBOŽENSTVÍ
Začínáme ve čtvrtek 6. 10. ve 12:45.
Je určeno pro děti od 2. třídy.

Kontakt:  Mgr. Pavlína Žambochová
     tel.: 777 695 707

DOROSTU
Setkání probíhají každý týden v klubovně na 
evangelické faře za strýčkem Uhříkem:

pátek od 16.30 do 18.00 (děti 2. – 5. třída)
sobota od 15.00 do 17.30 (děti 6. – 9. třída)
Můžeš se těšit na různé hry, výlety, víkendovky, 
táborák, spaní pod širákem, společně strávený čas 
v dobré partě a na skvělé vedoucí.

Kontakt: Jana Flachsová
    tel.: 739 091 325
    e-mail: janaflachsova@email.cz
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