Z obsahu:

Vánoce 2011
Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové

Jednou v roce, na Vánoce
Tím, co máš
101 let
Místo narození
Nové Vánoce
Anketa ke konci roku
Alfa kurzy

Radostné Vánoce
Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám
velikou radost, která bude pro všechen lid.
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán,
v městě Davidově.“
ev. Lukáše 2, 10-11
Zanedlouho budeme opět slavit Vánoce. Přejeme
si, aby byly radostné – jak jinak; a jako takové je
budeme přát i jiným. Co se ale dnes rozumí
přáním: „Radostné Vánoce“? Budou nás jím
oslovovat vánočně vyzdobené supermarkety i výkladní skříně obchodů, přestože většinu své korespondence nebo svých sdělení již vyřizujeme
e-mailovou poštou nebo SMSkami, poštovní doručovatelé budou toto přání roznášet na tisíci a tisíci
vánočních pohlednicích, lidé se budou potkávat
na ulicích, potřásat si rukama a navzájem si říkat:
„Veselé Vánoce!“ I o letošních Vánocích k nám

bude ze všech stran a v různých podobách opět
doléhat: „Radostné Vánoce!“
Ale co to vlastně „radostné Vánoce“ jsou? Je to
jen pár dní volna po dnech shonu a shánění, příprav a nervozity? Tedy odpočinek, dobré jídlo
a pití? Nebo za radostnými Vánocemi vidíme jen
překvapení z dárků, které uspokojí naše mnohé
touhy, přání a očekávání? Nebo je to kouzlo
domova, rodinného krbu? I to je něco velmi
vzácného a radostného.
Radost k Vánocům skutečně patří, o tom není nejmenších pochyb. „Vánoce“ to opravdu znamená
jiným slovem radost. Proto také vánoční evangelium je především zvěstováním radosti: „Zvěstuji
vám velikou radost, která bude pro všechen
lid.“ Tak to tam stojí černé na bílém.
>> Pokračování na str. 2

Oprava sborového sálu
„Tak již díka Bohu! Stojí ten chrám pohodlný,
stálý a krásný, nechať jest on důkazem i těm
nejdalším potomkům jak štědří a pilní jejich předkové byli.“
Tak to napsal v roce 1831 tehdejší hošťalovský farář Tomáš Kalenda při otevření nově postaveného
kostela. A my chceme také s ním říci: Díky Bohu
za opravený sborový dům. Za vše, co jsme mohli
udělat, za všechny prostředky, které lidé shromáždili, za všechno úsilí a práce při tomto díle vykonané. Nechť tedy slouží i tento opravený chrám
Pánu Bohu ke cti, k jeho oslavě a nám k dobrému,
k setkávání se s naším Pánem i k setkávání se
navzájem. Kéž se jeho prostory naplní námi lidmi, těmi, kteří jsou pravidelnými účastníky bohoslužeb a také nově příchozími. Vzhled nově
opraveného sálu vám přiblíží následující foto-

grafie. Lépe však bude, když přijdete a to nejen
jako diváci, ale jako ti, kteří se zde chtějí setkat
s naším Pánem Ježíšem Kristem.
Milan Michalík

Jednou v roce, na Vánoce
Nedávno jsem viděl filmové záběry ukazující, jak na nějakém ostrově v Indonésii přijímají domorodci Bible přeložené do jejich
jazyka zásluhou organizace WBT (Wycliffovi překladatelé Bible). Zvlášť nezapomenutelně na mne zapůsobily záběry mladé
ženy, jak s rozzářenýma očima říká: „Konečně mám svoji Bibli, která mluví mým
jazykem. Budu v ní hledat, jak mám žít.“
V tom okamžiku mne napadlo. Copak to nehledáme všichni? Každý z nás hledá odpověď na otázku: „Jak mám žít?“ Hledáme ji
v radách přátel, na stránkách časopisů, knih
a internetu, v rozhlase, televizi, u psychologů … Odvážíme se ji hledat také v Bibli
jako ta žena? Právě teď ji otvírají miliony
lidí na celém světě, od prostých zemědělců
po profesory a docenty na nejvýznamnějších univerzitách, aby našli odpověď na
otázku „Jak mám žít?“ Možná bychom se
podivili, kolika lidem se odpovědi dostalo
a dostává.
Snad v každé rodině je Bible, která mluví
naším jazykem už několik století. Zůstala
nám po rodičích, dostali jsme ji ke konfirmaci nebo jako dárek od přátel. Je jen na
našem rozhodnutí, jestli ji budeme otvírat
a číst a hledat v ní, jak máme žít, nebo jestli
pro nás Boží slovo zůstane pouze aperitivem před štědrovečerní večeří jednou v roce, na Vánoce…
Jan Kovalda
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Pokračování - Radostné Vánoce
...dokončení z titulní strany
Avšak tato radost je přece jen poněkud jiná, než
na jakou myslíváme, když toto slovo vyslovíme.
Je možné říci, že ta naše vánoční radost je jen
slabým odvarem radosti, o níž svědčí andělské
zvěstování. Tam, kde ona pravá radost z Vánoc
i našeho života jako takového vyprchala, tam se
ji snažíme nějak nahradit, vyplnit prázdné místo,
sami si ji připravit a navodit. Jako kdyby chtěl
podříznutý stromek nahradit krásu celého živoucího lesa. Taková bývá ta naše vánoční radost. Je
předem podťatá, odsouzená k uschnutí jako ten
vánoční stromek, který ztratil svůj kořen.
Radost, ke které nás vybízí vánoční evangelium
je radostí opravdovou a trvalou, má kořen i svůj
hluboký zdroj. Je to radost nezávislá na našich
pocitech, na našem úspěchu nebo neúspěchu, nezávislá na poměrech ve světě i kolem nás. Je to
radost, která do tohoto světa přichází, radost, kterou nám připravil někdo jiný - Ten, který na nás
myslel od počátku stvoření a nepřestal nás milovat, třebaže s naší láskou a oddaností vůči
němu to bylo a je všelijaké.
Bůh sám nám tuto Radost nabízí. Jejím ztělesněním není nikdo jiný než Ježíš Kristus – Pán.
V něm mezi nás přišel sám Bůh, jak to vyznávají
křesťané všech vyznání, národů a generací. Proto
se smíme a máme radovat tou velkou radostí,
která přesahuje každou bolest, ztrátu, úzkost
i smutek. „Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán!
Petr Maláč
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Tím, co máš
Chválit Pána Boha. Zdá se nám to možná trochu
odtažité a pouze do kostela patřící, leč… Je tomu
tak a patří to jenom pro zvláštní, ne-li slavnostní
příležitosti? Nepodléháme přece jen ještě nátlaku
předchozího režimu, který se snažil zahnat církev,
Boží lid, do ghetta, aby nebyla příliš vidět? Nebo
žijeme v představě, že chválit Boha je jen pro
někoho, pro někoho lepšího, pro někoho tzv.
„duchovnějšího“ a obyčejný křesťan v tom nefiguruje? Otázky, otázky… K zamyšlení nad tím vším
mne vede jeden podnět z televize, z vysílání
stanice NOE. Šlo o konec přednášky. Řečník
v něm mluvil o své zkušenosti z jednoho shromáždění, které se konalo v hokejové hale. Na závěr
lidé zpívali a chválili Boha a také při tom zvedali
ruce. Tento člověk viděl nedaleko sebe někoho,
kdo takto chválil Boha. Byl to muž takříkajíc „udělaný“, ruce jako lopaty. On sám chtěl děkovat
Bohu stejným způsobem. Jenže byl tělesně postižený. A najednou, jakoby slyšel hlas přicházející
z místa, kde byla v hale ona „trestná lavice“, jak
už to při hokeji bývá. Jakoby slyšel: „Ty chceš
těma svýma zdeformovanýma rukama dělat Pánu
Bohu čest? Podívej se na toho urostlého člověka!“
Byl z toho poněkud zaražený. Může on, tělesně postižený, přinést Bohu chválu? Není to nepatřičné?
Pak ale uslyšel jiný hlas, který mu říkal: „Chval
Boha tím, co máš, tím, co jsi dostal.“ Poznal, že

hlas, který přicházel od oné trestné lavice, byl hlasem falešným. Zvedl své ruce a děkoval Pánu
Bohu za to, co má a co může. Proč to takhle
říkám, proč to píšu? Myslím si, že hodně nasloucháme hlasům z „trestné lavice“. Hlasům, které
by nám chtěly namluvit, že jen někdo a že jen
určitým způsobem je možné chválit Boha. Lépe
je poslouchat Boží hlas a používat a dávat to, co
jsem dostal já, a ne ten druhý. Neomezit se jen na
chválu při bohoslužbách, či jiných shromážděních. Chválit Boha tím, co jsme dostali, tím, kým
jsme. Ty matko, můžeš chválit Boha tím, že se věnuješ svému dítěti. Ty studente, můžeš chválit
Boha tím, že budeš dobře studovat. Ty dělníku
tím, že budeš dobře odvádět svou práci. Ty učiteli
tím, že budeš předávat svým žákům vědomosti
a dovednosti, které máš. Ty důchodce tím, že budeš vděčný za svůj život a budeš se snažit alespoň
něco ze svých ubývajících sil předat. Všichni děkujme za stvoření, za všechno, co kolem sebe vidíme. Nezapomeňme děkovat Bohu v modlitbě za
jeho pomoc, za to, co nám dal a dává. Nejvíce
Pána Boha oslavíme tím, že se mu odevzdáme.
Že se odevzdáme tomu, jehož příchod si o Vánocích připomínáme, Ježíši Kristu. Každý chval našeho Pána tím, co jsi od něj dostal. Někdo víc,
někdo méně, ale každý tím, co máš.
Milan Michalík

101 let
Čas běží a utíká. Co se stalo před sto jedna lety?
Nepamatujeme si, co bylo před čtrnácti dny.
A před tak dlouhou dobou tady ještě nikdo z nás
nebyl. Před 101 lety zemřel farář hošťalovského,
tehdy ještě luterského evangelického sboru Jan Kadlečík; byl Slovák, takže spíše Ján Kadlečík. Je pochovaný na našem hřbitově. Proč jej připomínám?
Sloužil v našem sboru 20 let a zanechal zde po
sobě zřejmě hlubokou brázdu. Vzpomínám si, že
moje maminka, která si jej také nemohla pamatovat, protože v té době měla dva roky, říkala, že
na něj vzpomínali její rodiče jako na faráře přísného, ale jako opravdového a dobrého člověka,
Božího služebníka. Nedávno jsem listoval ve fotokopii kroniky našeho sboru. V předchozím čísle
našeho časopisu jsme se zamýšleli nad problélistopad/prosinec 2011

mem okultismu a podobnými věcmi. Spiritismus
se v našem sboru začal objevovat právě v době
působení Jana Kadlečíka. Proto mně zajímalo, jak
se s ním dokázal vypořádat a co konkrétně v té
věci dělal. Z roku 1906 je v kronice zápis, který
se toho týká. Následují jeho slova v kronice zapsaná. Jména tam uvedená přirozeně neuvádím
a nahrazuji je písmeny (např. Aaa, Xxx, apod.).
Zas něco nového! Ještě bývalý kostelník Xxx zaobíral se se spiritismem. Jeho bratr, krejčí přinesl
jej z Brna. Tento krejčí byl zde členem spolku
Křesťanských mladíků, potom baptistou, pak soc.
demokratem, teď je spiritista. Spiritismus vyšel
z tohoto domu, dostal se do Rajnochovic, zas k našemu Xxx. V Raj. se tak rozšířil, že kat. farář spojil se s tamějšími úředníky a tito vypověděli práci
všem spiritistům. Účinkovalo! Ale syn Xxx, Yyy
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medium přišel na Kotáry zas k našemu presbyteru
Aaa a mámil lid. Z Kotárů dostal se spirit. zpět do
Hošťálkové do Hájků k Bbb, pak k Ccc na Xxx pasekách, pak k Kkk, pak na Damašek k Ddd. Lidé
byli jak posedlí. Kázání proti tomu pak se zdálo,
že je bez účinku. Když však Bbb
předvolal i Pána Ježíše, byl jsem
nemilosrdný. V 5. neděli po Zjevení
byli v kostele media, vyjma Xxx, nemůže chodit. Kázal jsem: „Kde
se vzal koukol?“ Účinkovalo! Ale
k tomu dopomohlo i následující:
U Ccc byli počas schůze tak napnuti, že medium, syn a školák Ccc viděl samé duchy, malé i veliké
a žena Ccc rozličná světla. Strach
pojal všechny. Stolek skákal bez
přestání. Ccc v strachu házel
duchům řepu křiče: „Na nažer se!“
A jeho žena chytila vidly. Všechno
se rozprchlo. Jen dva zůstali s nimi,
aby za přestrašené hospodáře opatrovali dobytek. Schůze přestaly. Jak
dlouho?

a za jeho věrnost. Přestože hřích okultismu je
v Hošťálkové a jejím okolí až bolestivě současný,
uvědomme si, že jeho tehdejší rozhodnost nás
uchránila od spousty zla. Byl to člověk přísný
a opravdový. Jeho nástupce,
farář Jan Geryk, o něm po
jeho smrti napsal do sborové
kroniky:

Tolik z kroniky. Může se to zdát
strašné, ale bylo tomu tak. Nejvíc
mě zaujalo, jak se farář Kadlečík
zřetelně a jednoznačně postavil
proti spiritismu. Nazval jej „koukolem“ a ti, kteří
tuto věc praktikovali, skončili ve strachu. Na závěr se Jan Kadlečík ptá: „Jak dlouho?“ Buďme
vděčni za tento rozhodný zásah zdejšího faráře

V kázání tepal nemilosrdně
všechny zlořády, paličství,
opilství, vystupoval příkře
někdy proti matkám nemanželských dětí, jimž dával
sám divná jména. Památka jeho čestná jest mezi
zdejšími církevníky, mnozí vzpomínají rádi na
něho.
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1910
Té nové dlažby chrámové
nedočkal je již br. Kadlečík,
onemocněl brzo po tom,
když posluhoval sv. V.P. jednomu člověku v Držkové,
proti lékařům měl vždy předsudek a snad to ho přivedlo
do hrobu. Zemřel 4. května
1910 horlivý pracovník na
vinici Páně rodem Slovák Jan Kadlečík, který zde 20
let působil.
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Místo narození - chlév
Milí přátelé, před jedenácti a čtrnácti léty jsem
měl možnost navštívit porodnici a být přítomen
u porodu svých dcer. I když na všech ostatních odděleních udržují pořádek a čistotu, myslím, že zde
jsou v tomto směru ještě pečlivější a důslednější.
Vždyť tady přicházejí na svět děti. My jsme měli
v porodnici k dispozici vířivou vanu. Někde si můžete přát aromaterapii, i muzikoterapii, případně
požádat o injekci proti bolesti. V záloze jsou lékaři, pro případ komplikace, které jsme nakonec
také potřebovali. K tomu všemu jsou zde inkubátory určené pro nedonošené děti a mnoho dalších vymožeností. Teď trochu z jiné strany. Ve svém
životě jsem měl možnost nahlédnout také do několika chlévů, kde byly ustájeny krávy, koně apod.
My jsme měli doma kozu a ovečky. Někdo udržuje ve chlévě pořádek, jiný méně. Ať tak či
onak, pořád je to stáj pro zvířata se svou typickou
vůní nebo chcete-li smradem. Myslím, že bych se
hodně bránil tomu, aby moje děti přišly na svět
zrovna někde ve chlévě a my je museli
s manželkou položit do koryta či krmítka. I v dobách, kdy se ještě děti rodily doma, dbali alespoň
základní hygieny a měli pro miminko nachystanou postýlku či kolébku a čistou výbavičku.
Před námi jsou Vánoce a my si připomínáme už
po dlouhá staletí narození dítěte, které neuložili

do kolébky, ale právě do jeslí pro dobytek. A nebylo to dítě ledajaké, ale Boží syn. Taková velká
událost se tenkrát v Betlémě stala a všichni kromě
několika pastýřů spali. A představte si, že někteří
spí dodnes. Je fakt, že jednou do roka procitneme,
oprášíme betlém, nastrojíme stromeček, zajdeme
do kostela, zazpíváme koledy, rozřízneme jablko,
zapálíme svíčky a jsme celí rozněžnění nad
figurkou v jesličkách. Za dob našich babiček si
lidé pod stromeček nadělovali křížaly, sušené
švestky případně nějakou tu drobnost. V dnešní
době dostáváme mobilní telefony, poukázky
k moři nebo parfémy. Všechno jde dopředu, ale
jedno zůstává. Dítě položené do jeslí. Co s tím
uděláme a jaký postoj zaujmeme? Vánoce slavily
generace lidí před námi a budou je jistě slavit
generace, které přijdou po nás. Po vánocích zabalíme betlém a všechny ty ozdoby z vánočního
stromečku do krabice, kde budou čekat na další
rok. Živý Bůh se ale do krabice zavřít nedá, milí
přátelé. Nabízí každému svou pomoc. Nechme
proto vejít Ježíše do našeho života, kvůli tomu
On totiž přišel. A protože tě měl, člověče, nadevšecko rád, narodil se ve chlévě a umřel na kříži.
To proto, že Boží záměr s lidmi je takový, aby
všichni došli spásy.
Jarek Malý

Nové Vánoce
Byla jsem vychovaná v katolické rodině, můj
manžel byl ateista. Já jsem vždycky věřila v Boha, přišlo mi to už od dětství jaksi přirozené. V pubertě jsem četla Bibli. Potkala jsem totiž jednu
dívku – byla to evangelička, která mi řekla, že
Bible je Boží slovo a že díky ní najdu Boha. Začala jsem tedy hledat a Bibli jsem pro sebe přijala
jako Boží slovo.
S manželem jsme se seznámili v práci a po půl
roce krásné známosti jsme se vzali. Můj muž je velice vzácný člověk. Ačkoliv byl tehdy nevěřící,
bral si mě jako člověka věřícího i s tím, že budu
své křesťanství praktikovat a že později budu
naše děti vychovávat ve víře - on že zůstane neutrální. Nejdříve jsme chodili do křesťanského sboru, později si naši dva kluci našli přátele
listopad/prosinec 2011

u adventistů sedmého dne, kde chodili do klubu
Daleké cesty, v němž byli vedeni k Bohu a lásce
k přírodě. Také my s manželem jsme si tam našli
přátele, se kterými se přátelíme a kterých si
ceníme dodnes. Scházeli jsme se společně nad
Biblí. Můj muž, který je velice přemýšlivý
člověk, stejně jako kdysi já přijal Boha skrze
Bibli nejen jako toho, který existuje, ale přijal ho
také do srdce, jako svého nejlepšího přítele. Byla
to pro mě veliká změna a nejen pro mě, ale pro
celou rodinu. Život se pro nás stal o mnoho radostnějším a plnějším.
Do církve adventistů jsme chodili nepravidelně
asi 12 let jen jako přátelé. Členy jsme se nestali
z toho důvodu, že jsme plně nepřijali učení adventistů a nechtěli jsme být přijati za členy jako
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pokrytci. Už jsem si myslela, že nás Bůh povede
tímto směrem, jenže se nám narodila dcera a já
jsem šla po mateřské dovolené do práce. Myslela
jsem si, jaké mám štěstí, protože jsem začala pracovat u „přítelkyně“ Kláry, kterou jsem znala od
dětství a tehdy jsem ji považovala za svou nejlepší celoživotní kamarádku. Navíc v té firmě pracovala i moje sestra. Klára mě seznámila s mnoha
věřícími lidmi. Často jsme spolu vedly dlouhé
debaty o Bohu a o životě, jak jej žít, abychom se
Bohu líbily.
Po půl roce práce začal můj vztah s Klárou skřípat, a nejen on. Klára odsunula své rodiče, děti
a manžela na druhou kolej. S manželem se pak
zhruba po roce rozvedla. Začala totiž chodit do
zvláštní společnosti, kterou vedla paní zabývající
se kineziologií. Kromě toho ta paní věřila v minulé životy a v energii kamenů. Energie vycházející přímo z kamenů nestačila. Paní léčitelka svým
žačkám minerály vždy rituálně „očistila a nabila
energií“. Ony je pak nosily na krku a nikdo jiný
se jich nesměl dotknout. Klára se začala dokonce
jinak oblékat - později jsem zjistila, že celá ta
společnost nosila velice podobné oblečení. Paní,
která vedla tuto společnost, uváděla svoje „žáky“
do hypnózy, do různých stavů blaženosti apod.
Klára se mi najednou začala měnit před očima.
Už jsme si neměly co říct. Mezi námi se vyhloubila propast. Doslova to viselo ve vzduchu z Kláry byla najednou velice zlá žena a na naše námitky, že něco není v pořádku, jen podivně odpovídala a často zvláštně tupě zírala jakoby skrze nás.
Její „učitelka“ zastávala názor, že Bible je blbost
a když jsem se to dověděla, bylo mi jasné, odkud
vítr vane. Jak jsem si později zjistila, samotná kineziologie funguje na principu otázek. Léčitelka při
ní sedí naproti vyšetřované osobě, drží ji jemně za
zápěstí a ptá se například: „Máme nyní povolení
k testování této osoby? Prosím ano, prosím ne…“
Podle reakce ruky vyšetřované, pokračuje dál.
Hned mě napadlo, „koho se vlastně paní léčitelka
ptá?“. S jejím názorem na Bibli mi bylo jasné, že
člověk oddaný Bohu se takovým praktikám nesmí
poddávat.
Všechno pro mě vyvrcholilo ve chvíli, kdy byla
k nám do zaměstnání přijata přítelkyně Kláry,
stejně smýšlející Jana. Jana věděla, že já a moje
sestra jsme věřící. Silně jsme jí vadily, přestože
jsme o své víře ani příliš nemluvily. Snažila se
6

nás pomocí různých pomluv vyštípat ze zaměstnání a Klára se k ní přidávala. Zažívaly jsme
hotové peklo. Tehdy jsem se vroucně modlila
k Bohu a věřila jsem mu, že se mě přece zastane.
Tak to šlo den za dnem skoro půl roku. Nakonec
jsme musely se sestrou z té práce odejít. Bylo mi
tehdy moc těžko na duši, ale na druhou stranu
jsem si dobře uvědomovala, že Bůh byl celou tu
dobu se mnou, že mě posilňoval a dokonce obdarovával zvláštním pokojem.
Zůstala jsem doma a v hlavě se mi honila myšlenka o Boží dobrotě, o tom, jak málo ho znám
a jak moc mě miluje. Děkovala jsem mu, že je na
mé straně. Bylo to před Vánoci, a proto jsem si
připravila věci na vánoční pečení a dala se do práce. K ní jsem si pustila CD s koledami, na jehož
konci bylo panem Lukavským namluveno, proč
vlastně slavíme Vánoce. Ano musela jsem uznat,
že různé narozeniny v naší rodině slavíme velice
pečlivě, ale na Vánoce si Ježíšovo narození připomeneme jen letmo. Přitom by bylo dobré si ho
více připomínat mnohem intenzivněji a prožívat
ho společně s ostatními věřícími. Vždyť kdyby se
Ježíš pro mě nenarodil tady na Zemi, jak bych věděla, ke komu se mám obracet pro pomoc, kdo by
mě životem provázel? Pustila jsem si další CD.
Na něm zpíval pan Nedvěd písničku „Do kostela,
aby se duše má o něčem dověděla…“ a Bůh mi
při ní dal velkou touhu do srdce, slavit Vánoce
společně s dalšími věřícími.
Hledala jsem na internetu, kde by se takto daly
slavit Vánoce, a narazila jsem na stránky ČCE ve
Zlíně. Na nich jsem si přečetla, jak celý sbor
funguje. Především mě oslovilo, že ve sboru
pravidelně probíhají biblické hodiny. Začala jsem
se moc těšit, že půjdu na Vánoce do kostela,
a pak na biblickou hodinu. Moc jsem zatoužila
být blíž Bohu. Dobře jsem věděla, že mu hodně
dlužím.
Můj muž v té době chodil s dcerou každou středu
bruslit. Svezla jsem se s ním do města na biblickou hodinu. Zrovna pan farář Petr probíral příběh o člověku, který stavěl svůj dům na skále.
Neměl to vůbec jednoduché, musel hodně pracovat a přesně to jsem potřebovala slyšet. Věděla
jsem, že jsem na dobré cestě a že tato cesta nebude lehká, protože na své víře musím pracovat, hledat, spoléhat se a důvěřovat.
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V neděli jsem se vypravila do kostela na bohoslužbu, která mě uchvátila jako jedna velká modlitba
s kázáním. Další neděli se ke mně připojil také
můj manžel s dětmi. Začali jsme žít od biblické
hodiny ve středu, po bohoslužbu v neděli. Bůh
můj problém vyřešil nejen tím, že mi ukázal, jak
je důležité se ho držet, ale přidal mi spoustu
nových přátel – novou Boží rodinu.
Všichni jsme společně prožili vánoce v kostele
a připomněli jsme si s vděkem a s radostí Boží na-

rození. O něm byla také vánoční hra, v níž hrála
i naše devítiletá dcera, která krátce na to vyslovila
přání, že chce být pokřtěna. Dobře věděla, co si
přeje, protože žila v rodině, které se stal Bůh přítelem. Byla tedy pokřtěna a my s manželem a se
synem jsme se stali evangelíky. Jsme hodně hrdí,
že patříme už půl roku do Boží rodiny. Nyní se
zase těšíme na Vánoce, na NOVÉ Vánoce.
Hana Koplíková

Modlitební ve škole
Myslíš si, že si jediný křesťan na škole? Chceš
něco změnit? Co řeknou tvoji spolužáci na to, že
věříš v Boha? Přesně tyto otázky mě napadaly,
když jsem začala chodit na střední. Bála jsem se
toho, že budu jediná věřící. Sama proti několika
stovkám dalších…
Kdysi dávno založili dva kluci z CB modlitební
skupinku. Scházeli se ale jenom jednou týdně. Už
je to chvíli, co odmaturovali, a lidí tam postupně
přibývalo i s tím, jak někteří odcházeli ze školy
a noví přicházeli.
V září toho roku jsme se začali scházet každé
ráno. Pokaždé v 7:40 na schodech, v jedné části
školy, kde skoro nikdo nechodí. Ke konci září se
nás scházelo zhruba patnáct a schody už pro nás
byly malé. Ti, co přišli pozdě, už na sebe ani neviděli. Domluvili jsme se, že zajdeme za zástupcem
ředitele školy a poprosíme ho, jestli bychom se
nemohli ráno scházet v jídelně. Modlili jsme se,
aby to vyšlo. Dopadlo to ale ještě líp, než jsme čekali. Nedal nám jídelnu, ale třídu. Teď už je nás kolem dvaceti.
listopad/prosinec 2011

Když jsem začala chodit na naši skupinku, poznala jsem hodně nových „gympláků“, kteří věří
v Boha. Některé z nich jsem potkávala na chodbě,
ale nikdy by mě nenapadlo, že jsou věřící.
Jaký má skupinka průběh? Většinou si někdo připraví kratičké slovo z Bible. Řekneme si, za co
bychom se chtěli modlit a jdeme do toho. Někdy
se modlíme všichni najednou, jindy ve skupinkách.
Co pro mě modlitby znamenají? Ranní modlitby
na gymplu jsou pro mne takovým „povzbuzením“
a nabitím „energie“ do celého dne. Je super vidět
někoho v mém věku, komu jde o naši školu
a o nevěřící spolužáky. Někoho, kdo miluje Boha
a touží pro Něj žít každou minutu svého života.
I když je někdy hodně těžké vstávat dřív „jenom“
kvůli tomu, abych se mohla ve škole modlit, věřím, že to není zbytečné. Bůh se přiznává k našim
modlitbám. Bylo by skvělé, kdyby podobné ztišení bylo i na jiných školách.
Zuzana Koňařová
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Zemáková párty
„Srdečně Tě zveme, je připraveno spousta her a zábavy“,
lákala všechny děti pozvánka na Zemákovou párty. Zemáková párty? To tu ještě nebylo. Nikdo nevěděl, co má očekávat. Naše obavy ale brzy po začátku zmizely a zjistili
jsme, že Zemáková párty je opravdu prima. Uskutečnila se
prvního října, byla určena nejen pro děti nedělní školy
a užili jsme si při ní spoustu her a zábavy.
Na začátku jsme mohli poslouchat pravdivý příběh
o chlapci z Rumunska a po něm následoval čas her. Děti se
rozdělily do dvou skupin a pomocí klíče luštily šifru, kterou ovšem musely nejprve najít a složit. Následně jsme si
procvičili své hmatové vjemy, při hledání brambor poslepu,
a také jsme zapojili své mozečky při vymýšlení jídel
z brambor.

Nebyla by to Zemáková
párty bez skutečných
bramborových her. Proto
jsme se opět všichni rozdělili a plnili jsme úkoly
na několika stanovištích.
Například u Peti jsme
museli prokázat své umělecké schopnosti v soutěži o nejlepší bramborovou postavičku, tak-

zvaného Hranolkáče. U Honzy jsme se pak trošku
zapotili, když jsme přenášeli vodu v časovém limitu pomocí vlastnoručně vyrobené nádobky
z brambory. Dája nás vyzkoušela v házení brambor do kyblíku a Martin testoval naši zručnost při
jejich škrabání.
Následovalo vyhodnocení soutěží spojené se zaslouženou odměnou. Samozřejmě nechybělo ani
občerstvení. Zemáková párty se skvěle vydařila,
nikdo při ní nezůstal stranou a všichni jsme se náramně bavili.
Lydie Žambochová
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Presbyterní konference v Jablůnce 29. 10. 2011
Téma „Jděte do celého světa a kažte evangelium“
asi leckoho vyplašilo, protože z 27 sborů našeho
seniorátu přijelo jen asi 40 bratří a sester.
Nicméně manželé Daniel a Zuzana Kaczmarczykovi, pracující pro misijní organizaci Wycliffovi
překladatelé Bible, zaujali svým povídáním o jejím poslání a práci snad každého. Své vyprávění
prokládali písničkami a ukázkami z filmů o práci
misijní organizace, jejíž hlavní náplní je přeložení Bible do úplně všech jazyků, kterými
mluví lidé na celém světě. Celkově se lidé dorozumívají asi 5.000 jazyky a Bible je přeložena,
resp. započalo se s jejím překladem do poloviny
z tohoto počtu. Do zbývajících jazyků by chtěli
Wycliffovi překladatelé přeložit Bibli do roku
2025.

Poutavé bylo také vyprávění Andrey Kubínové,
mladé ženy, která se před rokem vrátila z Ghany,
kam byla vyslána, aby se podílela na vyučování
dětí.

reagovali, když slyšeli Ježíše mluvit svým
jazykem. Prožívali děj i slova celou svou bytostí.
Na závěrečnou výzvu se hrnula spontánně dopředu snad celá vesnice. Myslím, že po zhlédnutí
tohoto dokumentu už nikdo nepochyboval o prospěšnosti práce Wycliffových překladatelů Bible.

Jestli se to podaří, mohli by se Daniel a Zuzka
Kaczmarczykovi v příštím roce objevit se svým
povídáním a písničkami i v našem sboru. Pro více
informací doporučuji navštívit www.wycliffe.cz
Jan Kovalda

Dojmů bylo mnoho, ale asi nejvíc se všem vtiskl do paměti
krátký film o starším manželském páru, pravděpodobně
Američanech, kteří finančně
podpořili překlad a namluvení
filmu Ježíš do svahilštiny, jíž
mluví asi 80 miliónů Afričanů.
Jako hlavní sponzoři byli
manželé při prvním promítání
filmu v jedné vesnici. Díky tomu, že kamera zabírala během
promítání tváře lidí, mohli
jsme i my v Jablůnce vidět, jak
listopad/prosinec 2011
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Bázeň před Hospodinem

Anketa ke konci roku

recenze knihy

Pro anketu jsme zvolili otázku „Za co mohu
děkovat v uplynulém roce?“. Úmyslně
zněla tato otázka takto krátce. To, komu za
ty které věci kdo děkuje, nechť každý doplní
sám.
Zde je několik odpovědí na tuto otázku:

Jsou knížky, jejichž obsah tak nějak projde kolem
vás. Přečtete si je, založíte je do knihovny a velice
rychle zapomenete, co se vám snažily sdělit. Útlá
knížka Bázeň před Hospodinem napsaná kazatelem Johnem Bevere vám toto nedovolí. Ať už ji
přijmete s nadšením nebo se jí budete ztěžka
„prokousávat“, nelze po jejím přečtení zůstat neovlivněným.
Kniha, jejíž text
je doprovázen citáty z Bible, vede
čtenáře v získávání důvěrnějšího
vztahu s Bohem.
Hned v úvodní
kapitole její autor
popisuje, jak může být požehnané
shromáždění křesťanů, když se
podřídí Božímu
řádu a učiní pokání z nedostatku úcty před svatým Bohem.
V dalších kapitolách se dočtete o některých principech Božího jednání a také o důvodech, proč
vlažné křesťanství, kterému chybí vědomí Boží
velikosti, slávy a svatosti nebude a ani nemůže
fungovat správně. A co je vlastně bázeň před Hospodinem? Zkusme vysvětlení z dvou míst knihy:
„Bázeň před Hospodinem znamená poslouchat
Ho, i když se nám zrovna nezdá, že to pro nás
bude výhodné.“
„Bázeň před Hospodinem mimo jiné zahrnuje vyjádření úcty a respektu, protože nám Bible říká,
že se máme chvět v jeho přítomnosti. Svatá bázeň
dává Bohu postavení slávy, úcty, vděčnosti,
chvály a výjimečnosti, které si Bůh zaslouží.“
Osobně jsem si ze čtení knihy hodně odnesl a jistě
nejen v rozumové oblasti. Proto si zasluhuje mé
nejvyšší doporučení.
John Bevere; Bázeň před Hospodinem; Nakladatelství Koloděje; Praha 2009
Lubomír Čevela
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Vždy stál při mně, i když jsem na něho zrovna
kašlal, a proto vím, že mě nikdy neopustí.
muž 24 let
Za jistotu, že nás Bůh nepostaví do situace, ze
které by nebylo možné s jeho pomocí najít východisko!
manželé 30 a 28 let
Za zdraví, za životního partnera, za rodinu, za
přátele, za dostudování školy, za novou práci, za
nové příležitosti, za milost, kterou neustále
dostávám.
žena 25 let
V uplynulém roce mohu děkovat za zdraví, přátele a možnost přivýdělku.
žena 30 let
Zdraví, rodina, sbor.

muž 53 let
Děkujeme našemu nebeskému Otci za dceru, kterou nám daroval a zachoval při životě. Za každý
okamžik, kdy tříbil naši víru a učil nás plně mu
důvěřovat.
manželé 33 a 30 let
Rodina, zdraví, sbor kam mohu patřit, ale uvědomuji si jednu pro mne zásadní věc. Jsem Bohu
vděčný za to, že Ho mohu jaksi intenzivněji poznávat skrze životní okolnosti i tím, že mám
více času a chuti číst Písmo a přemýšlet o Něm.
(zkráceno)
muž 49 let
Že jsme mohli ve sboru sloužit tím, co nám dává.
manželé 42 a 55 let
Děkuji za zdraví, za Boží ochranu, za to, že
mohu pracovat a především za Pána Ježíše, který
nás podpírá, a který nám odpouští hříchy pro
svou krev a navrací radost a pokoj. (zkráceno)
muž 75 let
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Je toho spousta, za co mohu děkovat, ale o co bych se
chtěla podělit, je nedělka. Je to skutečně veliká Boží
milost, že tu máme tolik dětí. Můžeme vidět, že Pán
Bůh opravdu vyslýchá naše modlitby. Za to moc
děkuji.
žena 38 let

Poděkovat chci za nové tváře ve sboru, za každodenní milost od Pána. A za každého jedince patřícího Pánu Ježíši.
muž 27 let

Holčička z NŠ (3 roky):

Komu je to určeno, kdo je zván?
Zván je každý,
kdo se chce dovědět více o základech
křesťanství, smyslu víry a života.
První setkání na téma:
„Jde v životě ještě o víc?“
bude 12. 1. 2012 v DL Pizzerii v Hajnušově.
K účasti na kurzech Alfa se přihlaste
na tel. č. 739 577 934 nebo e-mailem
alfa.hostalkova@seznam.cz

Co se za tím skrývá?

Milí přátelé, tak jako letos, chceme i v novém
roce zase uspořádat kurz ALFA

Společná večeře, několik písní,
mluvené slovo nebo video
k danému tématu večera.
Káva, čaj, zákusek, otázky,
odpovědi a případná diskuze
k tomu, co bylo řečeno.

Co to je kurz Alfa?

Každé setkání začíná společným jídlem, které
dává lidem příležitost se spřátelit.

Kurz Alfa je biblické vzdělávání,
kde se v deseti lekcích probírají
základní informace o křesťanství.
Kurzy ALFA vznikly v Anglii,
odkud se rozšířily do celého světa.
Nyní probíhá více než 42 000 kurzů
ve 163 státech světa.
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Kdo to pořádá?
O organizaci kurzů se stará skupina nadšenců
z evangelického sboru v Hošťálkové.
Staršovstvo sboru ČCE v Hošťálkové podporuje
tyto kurzy a pověřilo organizační tým
jejich pořádáním.
Kurzy Alfa mají podporu všech hlavních
křesťanských církví.
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Kolik to stojí?
Účast na kurzech Alfa je zdarma.
Budete-li chtít, můžete přispět na pokrytí výdajů
za stravu.

Program na advent
V tomto předvánočním čase za Vámi opět přicházíme se svým
velmi srdečným pozváním do Vašeho společenství hošťalovského evangelického sboru. Adventní, vánoční a staronovoroční shromáždění budou takto:
Adventní večery, vždy v 19 hodin ve sborovém
domě:
úterý 29. 11. - Jan David ze Vsetína
neděle 4. 12. - f. Jaroslav Voda z Leskovce
úterý 6. 12. - f. Wiera Jelínková z Ratiboře
neděle 11. 12. - j. Stanislav Mikulík ze Vsetína
úterý 13. 12. - f. Miloslav Gregar ze Vsetína
neděle 18. 12. - f. Bronislav Czudek ze Vsetína
Poslední neděle církevního roku - 20. 11.
bohoslužby ve sborovém domě v 10 hodin
odpolední shromáždění v Rajnochovicích
ve 14 hodin
1. Adventní neděle - 27. 11.
bohoslužby se svatou Večeří Páně - 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
společné setkání mládeže a střední generace – ve
sborovém domě v 17 hodin
Starý rok - 31. 12. 2011
rozšířené večerní bohoslužby - ve sborovém
domě od 18 hodin

2. Adventní neděle - 4. 12.
bohoslužby - ve sborovém domě v 10 hodin

Nový rok - 1. 1. 2012
bohoslužby se svatou Večeří Páně - ve sborovém
domě v 10 hodin

3. Adventní neděle - 11. 12.
bohoslužby - ve sborovém domě v 10 hodin

Alianční modlitební týden – 8. - 15.1.2012
vždy v 19 hodin ve sborovém domě

4. Adventní neděle - 18. 12.
vánoční slavnost Nedělní školy - ve sborovém
domě v 10 hodin

Začátek kursů Alfa – 12.1.2012

Některé adventní a vánoční akce ve sborech v Ratiboři a Kateřinicích
neděle 11. 12. 2011
vánoční koncert v kostele v Ratiboři v 15.30
hodin - účinkují Valašské učitelky a soubor
Zvonky Dobré Zprávy
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středa 28. 12. 2011
Vánoční hra v Kulturním domu v Kateřinicích
s vystoupením souboru Zvonky Dobré Zprávy
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