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On zemřel, abys mohl žít
Pokud v těchto dnech zamíříte do nějakého obcho-
du, nelze si nevšimnout, jak na vás z regálů vyku-
kují čokoládové kuřátka, zajíci nebo jiné figurky. 
Z toho se dá usoudit, že se blíží Velikonoce - pro 
mnohé svátky jara. Je mezi námi spousta těch, 
kteří zimu moc nemusí a už se nemohou dočkat 
prvních kvítků na zahrádce v podobě sněženek, 
bledulí či krokusů. Velikonoce jsou také spo-
jovány s různými lidovými zvyky a tradicemi. 
Někde se pomalu vytrácejí, ale jinde je stále do-
držují. V mnohých domácnostech uklízí o trochu 
víc než obvykle, peče se cukroví, případně be-
ránek, barví vajíčka a pletou tatary. Ani u nás 
tomu nebylo jinak a já za svých mladých let oběhl 

na Velikonoční pondělí všechny děvčata v soused-
ství včetně babičky, která na to vysloveně čekala. 
Ale znám i lidi, například mou kolegyni v práci, 
která tyto tradice přímo nesnáší. Vždy odjede 
někam z domu nebo zamkne, aby ji nikdo ne-
otravoval.     

Ale jak by měl na tyto svátky nahlížet křesťan? 
Ten, který pročítá Bibli, se o barvení vajíček 
zhola nic nedočte. Je zde však popsána zrada, 
bití, utrpení, kříž, lidské násilí, zloba, spousta bo-
lesti a slz. Proč bychom se tím vlastně měli za-
bývat a stále si to připomínat? Vždyť stačí 
zapnout televizi a podívat se kolem sebe. To vše 
je na denním pořádku.     

Když stojíme před křížem, pocítíme v sobě urči-
tou melancholii, sevření; zvykli jsme si dívat se 
na něj spíše posmutněle. Kříž nám je jakýmsi sym-
bolem neštěstí, konce a smrti, i proto jsou jich 
plné hřbitovy. Ale můžeme jej zahlédnout třeba 
i na mezi u silnice, kde nám připomíná, že na tom 
místě, při nějakém silničním neštěstí, vyhasl lid-
ský život. Kolik jich jen dnes člověk při cestě au-
tem vidí! Chceme-li také naznačit, že někdo už 
není mezi živými, připojíme k jeho jménu malý 
křížek. Ani ruce si nepodáme křížem, jako by-
chom něčím takovým na sebe přivolávali neštěstí. 

Také postní období se vyznačuje podivnou 
vážností až smutkem, která je jakoby odpovědí na 
Kristův kříž. Vypadá to, jakoby celá tato předve-
likonoční doba byla oplakáváním Ježíše Krista, 
jeho utrpení a kříže. Je to tak ale v pořádku? Přál 
by si to tak sám Kristus? Mám za to, že ne. Plačí-
cím ženám, které jej doprovázely na místo po-
pravy, pověděl: „Neplačte nade mnou. Plačte 

raději nad sebou a nad svými dětmi.“ (Lk 
23,28) A dále v této souvislosti mluví o nepříliš 
radostné budoucnosti, které jdou vstříc. Je to po-
zoruhodné slovo, kterým takto Ježíš odmítá naši 
lítost – chceme-li už někoho litovat, pak raději 
sami sebe. Naše hříchy a provinění, naše ne-
věrnost a nestatečnost, to by nás mělo trápit!     

>> Pokračování na str. 2

>> Pokračování na str. 4

Síla, láska a naděje v Kristově kříži
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Pokračování - Síla, láska a naděje v Kristově kříži
...dokončení z titulní stranyOmilostněni

Na stránkách novin se nedávno objevil 
případ bývalé ředitelky Metropolitní 
univerzity.  Byla za uplácení a zpronevěru 
odsouzena k trestu odnětí svobody na 
dobu dvou let se čtyřletou zkušební lhů-
tou. Stačil jediný podpis na prezidentské 
milosti a byl jí prominut nejen podmíněný 
trest, zbytek trestu zákazu činnosti, ale mi-
lost dokonce obsahovala účinek za-
hlazení. To znamená, že na ni musí být 
nyní pohlíženo tak, jako by trestaná nikdy 
nebyla.

Možná si říkáte, že to sem nepatří. Mys-
lím, že si na uvedeném případě můžeme 
výborně znázornit, jak milost funguje. Od-
souzenec se jejím působením promění 
v nevinného. Trest je odpuštěn a zapo-
menut. Je milost spravedlivá? Ta světská 
není. Výsledky práce policistů a soudu 
přijdou milostí vniveč. Podpořme tuto 
tezi citátem: „‘Milost nemá se sprave-
dlností co dělat‘, řekl ve čtvrtek (16. 2. 
2012) ve vysílání Radiožurnálu ředitel po-
litického odboru Kanceláře prezidenta 
republiky Ladislav Jakl.“ Boží milost je ji-
ného druhu. Trest nikam nezmizí, ale je 
vykonán v plné míře.                

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

Jan 3,16

Všichni jsme byli uznáni hříšnými a byli 
právoplatně odsouzeni k smrti spraved-
livým Božím soudem. Trest samotný ale 
dopadl na Božího Syna, Ježíše Krista. Při-
vedl ho na kříž a do hrobu. Říkáte si: „To 
znám, to je mnohokrát omílaná věc.“ 
Naše přirovnání světské a Boží milosti by 
ale nemohlo být úplné bez jednoho připo-
menutí. Odsouzenec nemusí milost při-
jmout. Může ji odmítnout a nastoupit 
výkon trestu. Chtěl bych jen dodat, že 
v této věci jsou si světská a Boží milost 
podobné. Odmítnutí není moudré.         

Lubomír Čevela

V dopise Židům 12,2 čteme o Kristu a kříži toto: 
„Vytrvejme v běhu s pohledem upřeným na Ježí-
še… Místo radosti, která se mu nabízela, pod-
stoupil kříž…“ To je ovšem něco jiného. Zde jde 
o něco více než jen lítost, soucit a zármutek nad 
Kristovým křížem. Právě naopak. Apoštol nám zde 
představuje Kristův kříž jako zdroj síly, lásky a ne-
hynoucí naděje, jako důvod k odhodlání a vytrva-
losti. Oslovuje patrně křesťany, kteří na tom nebyli 
právě nejlépe, nejspíš na ně dolehla nenávist okolí 
a pronásledování pro Krista. Není tedy divu, že se 
jich zmocňovala malomyslnost, duchovní únava 
a strach, stačí se vžít do jejich role. A do této skles-
losti a rezignace, trpného odevzdávání se a poddá-
vání nepřízni situace apoštol píše: „Myslete na to, 
co všechno on musel snést od hříšníků.“ To je je-
diná naděje, k překonání této vnitřní i vnější mdloby.

Co máme tedy udělat je: „Upřít pohled na Ježíše, 
který vede naši víru od počátku až do cíle.“ Nebo 
jak to poví jiný překlad: „Mějme oči upřeny na 
Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede 
k dokonalosti.“ Jinými slovy: Ježíš Kristus nám má 
být středem a nepohnutelnou skálou ve všem tom, 
čím je nám dáno procházet a co je nám dáno proží-
vat. Ta skutečnost, že máme ke komu vzhlížet, je ve-
liká a jedinečná. Jistě, naše oči jej vidět nemohou, 
ale jde o to, abychom měli stále před očima a na 
mysli právě Kristovo utrpení. Vždyť Ježíš Kristus 
nám chce být druhem v jakémkoliv utrpení. Když 
Ježíš Kristus šel tímto světem, nikdy se utrpení ne-
vyhýbal. Kolem lidí všelijak trpících, nemocných, 
padlých a hříšných nechodil netečně, ale pro všecky 
měl pomoc a slovo naděje. „Mějme oči upřeny na 
Ježíše“ – v tom je cosi osvobodivého, pokud jde 
o vlastní trampoty života. Jakoby právě v Kristově 
kříži, a nikde jinde, docházel člověk ujištění, že 
netrpí nadarmo. Jsou věci na tomto světě, za které 
se musí právě takto platit. Kde lidé nejsou ochotni 
trpět za pravdu, kde nejsou připraveni přinášet oběti 
pro dobrou věc – pro „Kristovo království a jeho 
spravedlnost“, kde hledají jen svůj zisk a každé obě-
ti se chtějí za každou cenu vyhnout, tam prodávají, 
co mají nejcennějšího – vlastní život. A pak platí: 
„Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý 
svět, ale svůj život ztratí?“ (Mt 16,28).           

Ježíš každou falešnou a pomyslnou radost odmítl 
a „místo radosti, která se mu nabízela, podstou-
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pil kříž“. Rozhodl se pro něj a vzal jej na sebe 
dobrovolně. Udělal něco, co my lidé těžko chápe-
me, protože v kříži vidíme svůj vlastní konec, 
a máme-li mezi křížem a radostí na vybranou my, 
zpravidla se rozhodneme pro radost. Těžko chápe-
me, že pravá radost je za křížem, ne někde vedle 
něj. Ale radost bez Boha, bez odpuštění, bez smí-
ření s Bohem, bez výhledu na věčnost?!  Žádná ra-
dost, která nepře- 
sahuje do věčnosti, 
radostí v pravém 
slova smyslu není. 
Není tedy rozhodují-
cí, co všecko máš, 
čím vládneš, co 
všecko nazýváš 
svým a čeho všeho 
bys ještě chtěl do-
sáhnout. Rozhodu-
jící je, co ti nakonec 
zbude. Bez Krista 
člověku nakonec ne-
zbude vůbec nic. 
Na druhé straně se 
třeba může stát, že 
všechno ztratíš a při-
tom ti zůstane maxi-
mum toho, co člověk vůbec může mít. To proto, 
že: „Ani smrt ani život, ani přítomnost ani bu-
doucnost, nic nás nedokáže odloučit od lásky 
Boží, která je v Kristu Ježíši.“ (Ř 8,38) Naši ot-
cové navzdory všelijakým ztrátám a protiven-
stvím vyznávali: „Kristus nám za škody stojí, 
stokrát víc slibuje.“ Bez opravdové, na Boha 
spoléhající víry toto člověk rozpoznat, ani tomu ro-
zumět, nemůže.                                

Proto v souvislosti s Kristovým křížem, který má 
být zdrojem naší síly a našeho odhodlání nést kříž 
vlastní, je řeč o víře: „Od něho naše víra po-
chází.“ On ji v nás vzbuzuje svým slovem i ce-
lým příběhem svého života. A když se nás lidé 
ptají: „Kde je ten váš Bůh, kterému věříte, mod-
líte se k němu a neustále se k němu obracíte?“ 
Pak smíme směle odpovědět: „Ježíš Kristus je náš 
Bůh! On je dokonalým Božím zjevením. V něm 
za námi na tento svět Bůh přišel. V něm nám doko-
nale odhalil svou nejvlastnější podstatu, lásku 
a své úmysly s námi. Na kříži pro nás jeho láska 
krvácela, trpěla, zápasila o nás a pro nás se obě-

tovala. Něčeho takového byla schopna jenom 
Boží láska. Bůh pro nás není jen nějakou pomy-
slnou představou. V Ježíše Krista jsme uvěřili, na 
něj spoléháme, v něm vidíme příklad pravého 
života a chceme jít cestou, kterou prošlapal On. 
Pro to všechno smíme vzhlížet ke Kristovu kříži 
s radostí i hlubokým pocitem vděčnosti.“ Vždyť 
„Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kris-

tus za nás zemřel, když 
jsme ještě byli hříšní.“ 
(Ř 5,8)                      

Kdosi o kříži Kristově 
prohlásil: „To všechno 
Ježíš podstoupil a udělal 
pro tebe, pro tvou zá-
chranu, tvé spasení. Co 
ty podstupuješ a děláš 
pro něj?“ Z Kristova 
kříže můžeme vyčíst, že 
Kristus dal a obětoval 
opravdu všechno. Toto 
vědomí nám dodává sílu, 
abychom nemalomyslně-
li, neumdlévali a vnitřně 
neochabovali. Vždyť kříž 
nakonec není to poslední. 
Od kříže smíme odvážně 

hledět dál, až tam, kde „Kristus sedí na pravici 
Boží“ (Kol 3,1). Nechť jsou naše oči k němu 
opravdu obráceny a upřeny.                   

Vzpomínám na svého bratrance – katolíka. Je už 
po smrti, ale toto mi na něj zůstalo. Když nám 
bylo asi třináct let, jezdívali jsme spolu na kole. 
Všiml jsem si, že kdykoli jsme jeli kolem něja-
kého kříže, vždycky se pokřižoval. Když jsme 
pak odpočívali někde na louce pod lesem, ptal 
jsem se ho, proč se vždycky, když jedeme kolem 
nějaké malé kapličky s křížem, pokřižuje? A on 
mi odpověděl: „Víš, já ani nevím, ale farář nám 
říkal, že vždycky, když jedeme kolem nějakého 
kříže, máme se pokřižovat a říct si: Pane Ježíši 
Kriste, mám Tě rád.“ Zůstalo mi to dodnes. 
Kdykoliv jdu nebo jedu kolem nějakého osamě-
lého kříže, nekřižuji se – jsem přece evangelík – 
ale vždy si pomyslím: „Pane Ježíši Kriste, mám 
tě rád.“                               

Petr Maláč
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Proč ještě v kostele poslouchat o takových 
hrůzách. Mluvíme pořád dokola o kříži a přitom 
to byl popravčí nástroj. Podél cest se jich v době 
římských císařů tyčily desítky, stovky možná i tisí-
ce. Viseli na nich v hrozných bolestech různí zlo-
činci i nevinní lidé, mnohdy jen pro výstrahu. Ale 
jeden člověk mezi těmi tisíci byl zcela výjimečný. 
Je řeč o Ježíši, Božím synu.                 

On, jediný bez hříchu, se nechal takto potupně za-
bít. Ten důvod je pro člověka úplně nepochopi-
telný – bylo to z lásky k nám hříšným lidem, 
z lásky k tobě i ke mně. Když visel na kříži, 
nikomu nic nevyčítal, nenadával, jen se modlil, 
trpěl a nakonec zemřel. Ježíše uložili do hrobu. 
K jeho vchodu přivalili velký kámen a nechali jej 

hlídat římskými vojáky. Živého Boha nic z toho 
nedokázalo zastavit. Moc smrti byla zlomena, ká-
men byl odvalen a Ježíš vzkříšen. Učedníci tomu 
zprvu nemohli uvěřit. Tomáš si dokonce potře-
boval sáhnout na Kristovy probodané ruce. Boží 
dílo záchrany však bylo dovršeno. Jak se k tomu 
všemu máme postavit? Také my potřebujeme 
osobní setkání s živým Ježíšem. Nikdo za nás ne-
může vyřešit toto důležité rozhodnutí. Kámen, 
kterým je zavaleno naše srdce, může odstranit je-
dině On a vstoupit do něj. Pak se začnou dít 
úžasné věci. Náš život bude sice vzhůru nohama, 
ale v tom dobrém slova smyslu. On zemřel, abys 
ty mohl žít.                          

Jarek Malý

Zastaveni křížem
Přichází Velikonoce a v jejich souvislosti se mluví 
hodně o kříži. Pravda, o kříži se mluví i jindy, ale 
v souvislosti s Velikonocemi zvlášť. Proto se za-
stavme u několika jeho významů, jak jej chápe-
me, jak jej chápou lidé, jak o nich čteme 
a slyšíme z Písma.                        

Zastavení první – kříž jako kříž. Uvědomme si, že 
kříž byl vlastně popravčí nástroj. Nic hezkého. 
Někdy nám může být vytýkáno, že vlastně uctí-
váme kříž. Neuctíváme kříž, ale toho, který se na 
něm obětoval. Leč přiznejme si, že kříž je pro nás 
symbolem utrpení nebo alespoň těžkostí. Neza-
stavme se jen u kříže jako takového, jděme dál 
a zastavme se podruhé. U kříže, na kterém trpěl 
Ježíš Kristus. Tento symbol, zpodobnění ukři-
žovaného Spasitele, vidíme zvlášť u bratří řím-
ských katolíků. Kristus ukřižovaný, krucifix. 
A jsme u Velkého pátku. V tento den Ježíš na kříži 
umírá. Došlo k největší nespravedlnosti dějin – nej-
víc spravedlivý, Pán všeho, je potupně popraven. 
Zvěst evangelia je ta, že se to stalo pro naše, pro 
mé provinění. Leč Kristus na kříži je symbol smr-
ti. A chápeme jej jako symbol smutku. Ježíš byl 
však z kříže sňat a pohřben; kříž je prázdný. A to 
je další zastavení u kříže. Pro učedníky to byl ko-
nec nadějí. Prázdný kříž; i my jej máme v naší 
modlitebně. Pátek a sobota, prázdný kříž, konec na-
dějí. Ale kříž je prázdný i v neděli, kdy Ježíš vstal 
z mrtvých, byl vzkříšen a smrt nad ním nemá 

žádnou moc. Prázdný kříž v neděli je jiný než 
prázdný kříž v pátek a v sobotu. A tady je naše 
další zastavení. Kříž na čelní stěně našeho sbo-
rového sálu nám připomíná nejen nejdůležitější 
událost Velkého pátku, ale také neméně důležitou 
Velikonoční neděli – den vzkříšení.              

Pojďme dál a z modlitebny přejděme do našeho 
kostela. Také zde máme kříž; je to kříž takzvaně 
řecký. Má stejně dlouhá ramena a je symbolem 
Krista oslaveného, Krista na nebesích. A to je 
naše poslední zastavení u kříže. Ježíš Kristus, 
který vykonal vše pro naši záchranu, vládne nade 
vším. Řekneme-li: „Kristus je na nebi“, pak si mů-
žeme říct, Kristus je daleko, Bůh je vzdálený. Ale 
není tomu tak. Náš Pán je nám přítomný, je zde, 
je s námi v Duchu svatém, je při nás a v nás. 
A pro to už nemáme žádný symbol; je to někdo, 
kým nevládneme, koho nemáme v moci, ale který 
může mít v moci nás.                       

Tak jsme se mohli zastavit u několika symbolik 
kříže. Ptejme se: „Kam jsme došli, kde stojíme?“ 
Je pro nás kříž jen symbolem ošklivých věcí 
a protivných skutečností? Stojíme u kříže s Kris-
tem ukřižovaným, vzhlížíme k němu se smutkem, 
nebo také, a to především, s vděčností a nadějí? 
Nebo je pro nás ukřižovaný Ježíš jen symbolem 
smrti a zmaru? Nezastavili jsme se na Velký pá-
tek nebo v sobotu, kdy kříž byl prázdný a Ježíš 

Pokračování - On zemřel, abys mohl žít
...dokončení z titulní strany
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Jakpak jenom ty věci jsou
V Písmu čteme o tom, že jsou věci viditelné – ty 
jsou dočasné, a neviditelné – ty jsou věčné. Vidi-
telné, tedy hmota, zákonitosti, které v této realitě 
hmoty panují, čas, veškeré stvoření, člověk, Ze-
mě, vesmír, to všechno je dočasné. Neviditelné, ja-
kási jiná realita, kde je Bůh, Boží království, 
věčnost.

Bůh stvořil člověka (muže i ženu) ke svému ob-
razu a k tomu, aby panoval (člověk) nade vším, 
co stvořil. On sám sebe v Písmu zjevuje jako by-
tost nemající tělo, ale mající osobnost. Bůh je ro-
zumný, přemýšlí, miluje i nenávidí a rozhoduje 
se. Rozum, cit a vůle jsou to, co nás činí 
podobnými Bohu a tyto složky tvoří podstatu naší 
duše. Bůh člověka postavil do ráje tady na Zemi 
s tím, že si má zemi (viditelný svět) podmanit. 
Člověku je Země dána k užívání, poznávání, k to-
mu, aby o ní rozhodoval. Je legitimní, abychom du-
ševní schopnosti uplatňovali při řízení 
a využívání potenciálu Země. Velký intelektuální, 
filozofický, technický, umělecký rozvoj Evropy 
v minulosti byl podložen právě tímto pohledem.    

Pamatujme na to, že tento svět hmoty poznáváme 
od narození prostřednictvím našich smyslů.    

Vjemy o světě, který nás obklopuje, jsou nám zpro-
středkovány pomocí čichu, zraku, sluchu, hmatu 
a chuti. Nikdo z lidí neměl a nebude mít k dispo-
zici nic navíc. Smysly vnímají viditelné, to, co je 
dočasné. Pro neviditelné a věčné smysl nemáme 
a jakoby to pro nás ani nebylo. Má to znamenat, 
že to, co je našimi smysly neuchopitelné, neexis-
tuje?

Na poznání o světě neviditelném a věčném není 
vhodné, a snad ani možné, uplatňovat metody, 
které fungují ve světě hmoty a které si člověk ově-
řil při podmaňování země. Proč? Protože tuto ji-
nou realitu nám Bůh zjevuje. Čili poznání 
o hmotném světě nabýváme zkušeností (pomocí 

našich smyslů) a intelektu, ale poznání o ne-
hmotném světě je člověku zjeveno. Bůh prostě 
oznamuje, jak ty věci jsou. Co máme dělat, co ne-
dělat, co přináší požehnání, a co ne. Co je 
k prospěchu v životě člověka, a co není. A jsou to 
v podstatě jednoduché věci:  Např. ve Zj. sv. Jana 
můžeme na několika místech číst, že jsou dvě ka-
tegorie lidí. Ti, co jsou zapsáni v Knize života, 
věří v Ježíše Krista, ti budou navěky přebývat 
v Boží blízkosti, a pak ti, co v Knize života za-
psáni nejsou, kteří Krista odmítli, ti budou žít ve 
věčném a hrozném oddělení od Boha.           

To znamená, že rozhodnutí, které s nezvratnými 
účinky činíme v realitě hmoty, bude mít dopad 
v realitě věčnosti. V té, která je pro nás nyní nevi-
ditelná.

Bůh sám sebe v Písmu zjevuje a používá k tomu 
slova, výrazy, příklady a podobenství, které jsou 
vzaty z reality tohoto světa. Zjevení o Bohu je 
nám tedy podáváno slovy a výrazy, kterým dobře 
rozumíme. Přitom je člověku sdělováno cosi 
z toho, co na mysl lidskou nevstoupilo, ucho 
neslyšelo a co lidské oko nevidělo (1. Kor. 2,9).   

Slovy, jejichž význam známe z naší reality, jsou 
nám podávány informace o tom, co nedokážeme 
postihnout svými smysly. Proto nesmíme zapo-
menout, že sdělení o neviditelném bude vždy ne-
dokonalé a částečné. Písmo vnímejme celou svou 
osobností, rozumem, vůlí i emocemi, protože 
k nám promlouvá bytost, která je rozumná, emo-
tivní a která prosazuje svou vůli. Bůh od nás oče-
kává lásku (emoce), rozhodnutí a následování 
(vůle), no a rozum je základním předpokladem 
k pochopení toho všeho.                  

Od doby ráje se člověk brání poslušnosti Božího 
slova. Snaží se zařídit si život podle vědeckých 
poznatků, rozumu, podle lidského porozumění. 
Co je pravdivé v oblasti přirozeného, viditelného 

byl pohřben a je konec nadějí? Došli jsme až do ne-
dělního rána, kdy Kristus slavně vstal a žije? Hale-
luja! Uvědomujeme si, že Ježíš Kristus je po 
pravici Boží a vládne a přichází a přijde? Přijali 
jsme a přijímáme Ducha svatého jako Boha přítom-
ného? Kde jsme se zastavili, kde stojíme?          

Od té doby, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován, je 

kříž symbolem naděje, protože on vstal a žije. 
Tak pozvedněme svůj pohled na toho, který byl 
obětován na kříži, který však byl vzkříšen a žije 
a je s námi. V něm, v Kristu ukřižovaném 
a zmrtvýchvstalém, je naše naděje a záchrana. 
Díky za to.                              

Milan Michalík
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Rekapitulace oprav a výhled
Jsme vděční za to, že jsme mohli v minulém roce 
dokončit jednu velkou část stavebních a pohle-
dových prací v našem sborovém domě, totiž 
úpravu sborového sálu. Díky Pánu Bohu a také 
díky přispění mnoha z vás byly dokončeny 
všechny potřebné práce a také jsme mohli 
vybrat dostatečné množství prostředků. 
A proto chceme s vděčností rekapitulovat 
rozsah toho, co bylo vykonáno.            

Práce byly zahájeny architektonickými ná-
vrhy Ing. Bartáka již v roce 2005. Po vý-
běru vítězného návrhu bylo možné se 
pustit do vlastní přestavby. V roce 2009 
jsme vyměnili okna v celém sborovém 
domě. V následujícím roce 2010 proběhly 
vlastní úpravy interiéru včetně zateplení 
stropu, odstranění sloupů, provedení čelní 
stěny sálu, osvětlení a nové elektroinstalace. V loň-
ském roce bylo vyměněno topení, provedena úp-
rava předního pódia včetně nového stolu. Sál byl 
nově vymalován a provedeny dokončovací práce. 

Přestavbu sálu jsme uhradili z prostředků da-
rovaných členy sboru ve výši 776 720 Kč, které 
byly doplněny bezúročnou půjčkou od Jeroný-
movy jednoty ve výši 380 000 Kč, darem 
z Jednotného tolerančního daru ve výši 
200 000 Kč a darem z Obecního úřadu ve výši 

25 000 Kč. Nová okna nás stála celkem 
391 235 Kč, projekty a audity 59 930 Kč. Odstra-
nění sloupů a s ním související přemostění sálu 
(nosná konstrukce) 59 000 Kč. Sádrokartonářské 
práce, elektroinstalace, osvětlení a zateplení 

stropu stály 358 720 Kč, nové pódium, stůl 
a nový koberec 144 430 Kč, malování a dokon-
čovací práce 45 275 Kč. Z půjčky od Jeronýmovy 
jednoty jsme splatili dvě splátky ve výši 
152 000 Kč a zbývá nám splatit ještě 228 000 Kč, 
a to během tří let.                            

V dalším období bychom chtěli postupně pokra-
čovat v úpravách vestibulu, šatny a dalších 
prostor. Také bychom chtěli vyměnit židle ve sbo-
rovém sále. Zde se nabízí jedna idea, totiž, tak 

a dočasného světa? To, co se dá zjistit našimi smys-
ly, případně pomocí přístrojů, které je doplňují, 
a čemu se dá porozumět naším rozumem. Co je 
pravdivé v oblasti nehmotného, duchovního 
a věčného světa? To, co Bůh řekl. Obě pravdy 
jsou pravé, obě jsou od Boha, neboť On je Nositel 
obou světů. Nelze je ovšem míchat dohromady. 
Nesnažme se uchopit duchovní oblast lidským ro-
zumem a moudrostí. Nestahujme Boží zjevení do 
roviny lidských možností, lidských otázek, po-
chybností a spekulací.                     

Možná si též kladete otázku, proč je dnešní církev 
jiná, než ta, o které čteme v Novém zákoně. Proč 
je mezi lidmi dnešní doby vlažnost a nezájem 
o věci Božího království? Jedna z možných odpo-
vědí je v tom, že si do církve přinášíme ověřenou 
metodiku jak věci dělat, získanou při podma-
ňování této země – viditelného a dočasného světa 
– a pomíjíme skutečnost, že je to On sám, který se 

nám nechává poznávat. Vždyť v církvi by mělo 
jít o věci neviditelné a věčné.                   

Základním a spolehlivým zdrojem informací 
o Bohu je samozřejmě Písmo. Bůh chce mít s kaž-
dým z nás osobní vztah. Může se stát, že čtete 
v Písmu stejný text už například po páté, 
najednou Vám něco sepne, myšlenkové puzzle za-
padne a víte, že toto, teď na tomto místě 
a v tomto čase mluví do Vašeho života. Anebo 
Vás něco podobným způsobem osloví při 
shromáždění. Úryvek z kázání, text písně, modlit-
ba, něco, co promluví do Vaší momentální situa-
ce. Dostává se Vám zjevení.                  

Poděkujme za to Bohu a hlavně žijme podle toho. 
Můžeme pak oprávněně předpokládat, že se v na-
šich životech, rodinách, církvi budou dít věci, ve 
které doufáme a na které očekáváme.       

Miloslav Kovalda
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Humor ... a co s ním

Vyřizujeme celému našemu sboru pozdrav od 
Holečků ze Vsetína. Náš bývalý bratr farář 
oslavil 29. ledna své 83 narozeniny. Při naší 
návštěvě podotkl, že kdyby mu tělo sloužilo 
tak, jako mysl, neměl by si ani na co stěžovat. 
Se svou manželkou nedávno oslavili 61 let 
společného života a stále s velkou vděčností 
vzpomínají na dobu svého působení v Hošťál-
kové jako na místo, kde byli obohaceni 
o mnoho dobrého, jak Pánem Bohem, tak 
i lidmi.               

Jan Kovalda

Návštěva u Holečků

jako si naši otcové zaplatili lavice v našem koste-
le, tak by si současní členové sboru nebo rodiny 
mohli zaplatit svou židli nebo několik židlí. V le-
tošním roce nás čeká kromě dokončení úprav sálu 
ještě oprava varhan v kostele. Náklady na ni sice 
nejsou přesně stanoveny, ale předpokládáme, že 
bude stát nejméně 100 000 Kč. Věříme, že se nám 
podaří také letos vybrat potřebné prostředky.         

Jsme rádi, že můžeme mít opravený sborový sál, 
který je bez přikrašlování velmi hezký. Ještě více 
bychom byli rádi, kdyby se židle v něm více za-
plnily. Ale to záleží také na nás všech. Přicházejte 
k naslouchání Božímu slovu, aby žádná z oněch 
zhruba dvou set židlí nezůstala neobsazená. Jen 
tak bude náš nově opravený sál nejkrásnější.        

Milan Michalík

V našich křesťanských kruzích se o humoru 
mluví povětšinou opatrně. Jako o něčem podezře-
lém, ne-li nepatřičném. Také je to jistě ovlivněno 
tím, že pod pojmem humor se chápou především 
vtipy dvojsmyslné, či přímo oplzlé. Také s otáz-
kou, zda má Bůh smysl pro humor, si nevíme ra-
dy, a proto ji raději odsouváme nebo přímo 
potlačujeme. Co tedy s humorem? Můžeme ho uží-
vat, nebo se mu máme vyhýbat, či přímo ho za-
kazovat? Marek Eben, v knize „Deset vyznání“ 
od Marcely Kašpárkové, říká mimo jiné následu- 
jící: „Mám pocit, že to, co nazýváme humorem, 
jsme dostali pro pobyt na této zemi, aby se dal 
lépe vydržet. Stejně jako dostanete chinin, když je-
dete do tropů. Přijdete-li ovšem někam, kde není 
malárie, chinin už nepotřebujete. Já si představuji, 
že v tom ideálním stavu, na věčnosti, bude místo 
humoru radost. Taková ta velká, uchvacující ra-
dost, jakou zažijete v životě jen několikrát, třeba 
při narození vytouženého dítěte nebo při shledání 
s milovaným člověkem. Tato radost v sobě nenese 
nic humorného, protože vyvěrá z absolutně 
kladných skutečností, humor je naproti tomu větši-
nou reflexe na bídu tohoto světa.“ (konec citátu) 
Tolik tedy Marek Eben.                 

Co tedy z toho? Můžeme se smát? Můžeme se 
smát, ale ne posmívat. A když něčemu nebo něko-
mu, tak především svým problémům nebo sobě. 
Ale teď jsem začal nějak moc poučovat. Takže 
pojďme dál. Zkusme si předvést několik příkladů. 

Zajímavé situace vzniknou například, když dojde 
k tzv. přesmyčkám, tedy k přehození slabik. Je-
den příklad ze sborových oznámení. Oznamující 
bratr při ohláškách řekl, aby „…přišli všichni 
příští neděli na sborové shromáždění, protože 
bude potřeba polít volovinu staršovstva“ – místo 
volit polovinu staršovstva. K podobným situacím 
může dojít používáním takových doplňujících 
slov jako je třeba celkově, prakticky, prostě, 
částečně, a další. Opět v jedněch sborových ozná-
meních byla smutná zpráva, totiž, že „bratr xy 
'částečně' zemřel“. Jak vidíte, sborová oznámení 
nemusí být zdaleka nejnudnější částí bohoslužeb.  

Chci zmínit ještě jednu oblast takových příběhů, 
a to jsou židovské anekdoty. Izraelský národ 
prošel mnohým utrpením a pronásledováním. 
Dovedli si však skutečně ze své bídy dělat švan-
du. Pro příklad uvedu dva takové příběhy: 
„V noci zaklepe na dveře bytu Joseleho Finkel-



8 ČCE Hošťálková - Sborový časopis březen 2012

Štěpánská mládež
Rok se sešel s rokem a opět zde byl 26. prosi-
nec. Sice bylo úterý, ale to mládežníkům ne-
zabránilo se sejít a prožít skvělý večer společně 
se střední generací.                      

Setkání začalo v 18:00 hodin a provázeli jím 
osvědčení moderátoři Magda Koňařová a Karel 
Žamboch. Na začátku jsme slyšeli pár rad a citá-
tů. Později jsme soutěžili v rozpoznávání něko-
lika zástupců střední generace a mládežníků na 
fotografiích z dětských let. Pak přišlo na řadu 
rozbalování a následné hodnocení vylosovaných 
dárečků. Na závěr ještě zbyl čas na další hru. 
Chvály vedla "chválící skupinka". Samozřejmě 
nechybělo hojné a chutné občerstvení. Jak jsem 
uvedla na začátku – skvěle strávený večer.          

Katka Koníčková

steina KGB. Josele jde ve svém rozdrbaném 
pyžamu otevřít. 'Bydlí tady Josele Finkelstein?' vy-
štěkne důstojník. 'Ne,' vypraví ze sebe Josele. 'Že 
ne? A jak se jmenuješ ty?' 'Josele Finkelstein.' Dů-
stojník ho srazí pěstí k zemi a zařve: 'Neříkals ná-
hodou, že tu nebydlíš?' 'A tomuhle oni říkají 
bydlení?'“ Teď ten druhý: „Agent židovské pojiš-
ťovny se chce dát pokřtít. Stráví u faráře celou 
hodinu. Tak co, Bruckner, pokřtil jich?' ptá se ho 
Taussig. 'Kdepak,' utírá si z čela pot Bruckner. 
'Ale já jsem ho pojistil.'“  Tolik tedy z židovského 
prostředí. Můžete si všimnout, jak své těžkosti při-
jímají Izraelité, a že se neberou zas tak vážně. Mys-
lím, že to může být věc k zamyšlení i pro nás.       

Ještě jednu skupinu lidí bych zmínil, a to děti. Ne-
dávno vyšla útlá knížka s názvem „Děti píší Bo-
hu.“ Jsou to krátké zprávy, které děti myslí 
naprosto upřímně. Jsou to sdělení myšlená vážně, 
některá však jsou úsměvná. Tedy několik těch 
úsměvných:
• Milý Bože! Když jsem prodával limonádu, tak 
jsem si vydělal 26 korun. V neděli ti z nich něco 
dám. Kryštof
• Myslel jsi to vážně, že máme dělat druhým to, 
co oni nám? Protože jestli ano, tak to má brácha 
pěknou smůlu. Dáša
• Pamatuješ, jak nám odpadla škola, protože bylo 
hrozně moc sněhu? Nešlo by to udělat znovu? 
Olda
• Milý Bože, je to pravda, že se táta nedostane do 

nebe, když bude doma mluvit jako na fotbale? 
Anička
• Milý Bože, je pan farář tvůj kamarád anebo se 
znáte jenom pracovně? David
• Milý Bože! Jestli si to vřeštidlo nevezmeš zpát-
ky, tak si neuklidím pokoj. Ivana
• Milý Bože, když se budeš v neděli v kostele dí-
vat, ukážu ti své nové boty. Janek
• Milý Bože, díky za brášku, ale já jsem se mod-
lila za pejska. Gábina
• Milý Bože, až budu velký, chci být stejný jako 
táta, ale ne tak chlupatý. Štěpán
• Milý Bože, proč se musím modlit, když stejně 
víš, co chci? Ale když tě to potěší, tak já se tedy 
modlit budu. Zuzana
• Milý Bože, nejvíc ze všeho se mi líbí otčenáš. 
Psal jsi ho dlouho nebo se ti povedl hned napopr-
vé? Já musím přepisovat všechno, co napíšu. 
Lojza
• Milý Bože, vsadím se, že je pro tebe velmi 
těžké milovat všechny lidi na celém světě. V naší 
rodině jsme jenom čtyři a mně to tedy moc nejde. 
Anežka
• Milý Bože, dělám, co můžu. Franta

Myslím, že posledně uvedený Franta nám může 
být do našich problémů příkladem. Po jeho vzoru 
'dělejme, co můžeme', radujme se z toho, co má-
me, neberme se zas tak moc vážně a buďme 
vděční za to, co jsme dostali.                 

Milan Michalík



Weekendovka s konfirmandy
Milí čtenáři sborového časopisu, byly jsme pově-
řeny seznámit vás se společným víkendem mlá-
deže a konfirmandů. Tato událost proběhla 
v lednu na chatě Zdeňka Žambocha. Pojďme se 
tedy společně podívat na 
naše zážitky.             

V páteční podvečer jsme se 
všichni sešli u fary a odtud 
alou na chatu. Byla to ná-
ročná cesta. Autobus nás sice 
dovezl až na dolní konec 
Hošťálkové, ale před námi 
čněl ještě velký kopec, který 
jsme museli zdolat. Konečně 
jsme promrzlí až na kost do-
razili do vytopené chaty, kde 
jsme se ubytovali. V jídelně 
už na nás čekala „vydatná“ 
večeře a hned po ní násle-
doval večerní program, při 
němž jsme se dozvěděli 
spoustu zajímavých věcí od 
našich kamarádů mládežní-
ků. Všichni jsme byli hodně unavení, a proto jsme 
šli spát hned po jeho skončení.                 

Druhý den nás po snídani přijel navštívit pan farář 
a zůstal s námi až do oběda. V průběhu dopoledne 
jsme si užili spoustu legrace. Hráli jsme hry, které 
nás měly lépe seznámit, a také nás zdokonalit v tý-
mové práci. Pan farář si s námi sice nehrál, ale 
zato nám pověděl zajímavé příběhy ze svého živo-
ta. Přišel čas oběda. Posadili jsme se k dlouhému 
stolu a pustili se do jídla, na které jsme už měli 
chuť. Po obědě jsme se šli protáhnout ven. Kluci 
z mládeže si připravili pohybově náročnější hry, 

aby nám při nich nebyla zima. Největší zážitek 
jsem si odnesla ze hry zvané „pyramida“. U této 
hry jsme se nejvíc nasmáli. Není zrovna lehké 
udržet rovnováhu, když někomu sedíte na ra-

menou a fouká vítr. Naštěstí 
se nikomu nestalo nic zlého. 
Už se stmívalo a nám ne-
zbylo, než se vrátit zpátky do 
chaty. Po večeři následovalo 
společné zamyšlení nad téma-
tem „Proč Ježíš zemřel?“. Ve-
čer jsme ukončili zpěvem 
písniček.        

Nedělní ráno jsme zahájili roz-
cvičkou venku. Když jsme se 
vrátili do chaty, čekalo tam na 
nás milé překvapení. Na do-
polední program za námi přije-
la Hanka Hajdová. Dostali 
jsme od ní těžkou otázku, 
„Jak získat víru?“ nad níž 
jsme dlouho uvažovali.           

Nastal okamžik odjezdu. Uklidili jsme, sbalili si 
věci a najednou jsme všichni stáli před chatou 
s batohy na zádech a se smutným výrazem ve tvá-
ři, protože se nikomu nechtělo odejít. Ale co by to 
bylo za loučení bez smíchu? A tak někoho na-
padlo, že si ještě zahrajeme jednu hru. Gordický 
uzel se nám podařil rozplést až na potřetí. Cesta 
domů byla pohodová a klidná.                

Na tuto víkendovku velmi rády vzpomínáme. 
Odnesly jsme si s ní velmi pěkné zážitky a už se 
těšíme na další.                           

Kajka Martinková, Gabča Koníčková

Konference Smilovice
Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť 
takovým patří království Boží. (Marek 10,14)      

Ježíš toto říká ve chvíli, kdy jsou děti, které za 
ním přicházejí, napomínány apoštoly, aby svým 
jednáním nevyrušovaly. On děti neodmítá. Volá je 
k sobě do náruče, žehná jim a dává je učedníkům 
za vzory. Děti jsou svou důvěrou plně oddány 
svým rodičům, mají v nich bezpečný úkryt a jsou 
na rodičích závislé.                    

Zde je vyjádřeno, jak velká je jejich víra. V ničem 
nepochybují, vědí, že se mohou s čímkoliv obrátit 
na své rodiče. Ježíš chce, abychom i my měli ta-
kovou důvěru a plně se odevzdali Bohu. Neboť ta-
kovým patří království Boží.                 

Na konferenci ve Smilovicích, kde byla sborem 
vyslána skupina pěti lidí, byly děti preferovány 
jako budoucnost národa. Přednášejícím byl Ulrich 
Hofius z Německa. Svými kresbami a triky 
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ukazoval, jakým jedno-
duchým a zajímavým způ-
sobem můžeme zaujmout 
dětskou pozornost při sdě-
lování evangelia. Prostřed-
nictvím nákresů na velké 
přenosné tabuli zřetelně 
vysvětloval příběhy, které 
měly své kořeny v Bibli 
a směřovaly k podstatě 
evangelia. Výklad také doprovázel fotografiemi 
ze svých cest po světě, z míst kde působil. Jím 
pořádané akce se odehrávaly na dětských hřištích, 
v parcích a veřejných prostranstvích, zkrátka 
všude tam kde jsou děti. V jeho vyprávění ne-
chyběly fascinující historky z evangelizací na uli-
ci, které nám otevřely nový pohled na Boží 
jednání. Jakým úžasným způsobem může Pán 
Bůh jednat a přitahovat si děti k sobě.              

Učitelé nedělní školy se zúčastnili 
konference proto, aby získáním 
a osvojením si nových znalostí 
a dovedností mohli lépe vést děti ke 
vztahu s Pánem Ježíšem. K tomu, 
aby si děti uvědomily, že pouze 
skrze Něho mohou být spaseny.    

Petr Kovář a Petra Urbanová

Zemětřes 2012
Autority? Proč a jak je respektovat? Kdy je 
naopak poslouchat nemusíme? Jak se vůbec dívá 
Pán Bůh na autority? Jakou má žena pozici ve 
vztazích? A jak se z chlapce stane muž? Na ta-
kové a mnoho dalších otázek mohli najít odpověď 
účastníci letošního Zemětřesu.                     

V tomto roce proběhl Zemětřes první víkend 
v březnu. Do Rajnochovic se sjelo zhruba 100 mla-
dých lidí z různých denominací ze Vsetína a oko-
lí, aby strávili víkend nejen spolu navzájem, ale 
také s Pánem Bohem. Někteří přijeli se svými přá-
teli, kteří do žádné církve nepatří.  V pestré na-
bídce programů se ty vážné střídaly se 
zábavnými. Každý si tak mohl najít svůj šálek 
čaje a co nejlépe využít poskytnutý čas.            

Stejně jako v minulém ročníku, tak i letos jsme 
měli možnost hrát outdoor (venkovní) hru, při níž 
jsme se ocitli v období renesance ve Francii 
a jako správní umělci – malíři jsme rovněž vytvo-
řili mistrovské obrazy. Na téma „Já a Bůh“ 
vznikla vskutku impozantní díla.                   

Obrazy budou k vidění také v našem sboru 22. dubna 
2012 v rámci výstavy, která bude putovat po jednot-
livých sborech. Dražba obrazů proběhne o týden poz-
dji 29. dubna 2012 na Večeru chval ve Vsetíně 
v Církvi bratrské na Jasence. Všichni jste srdečně 
zváni na obě setkání.             

Náplň programu byla pestrá a účastnici si mohli 
vybrat z mnoha nabízených alternativ. Přes různé 
hry, divadelní workshop, semináře až po kurz se-
beobrany vedený městskou policií. Nechybělo ani 
noční opékání. Všechny aktivity nám poskytly pří-
ležitost prohloubit vzájemné vztahy, či navázat 
nové, ale také během víkendu navázat nebo pro-
hloubit vztah s Pánem Bohem.                 

Výjimečné, alespoň z mého pohledu, byly chvály 
a uctívání Pána Boha, při kterých nás doprovázela 
hudební skupina, složená z mládežníků většiny 
zúčastněných sborů, vytvořená přímo pro 
samotný víkend. Mohli jsme zažívat atmosféru, 
kdy k nám Pán Bůh mluví a kdy my skrze texty 
písniček mluvíme k němu. Řečeno slovy jednoho 
z účastníků: „Je super vidět, že když plníme Boží 
přání – být spojení – Bůh se za to postaví.“ Díky 
za to, že se můžeme dívat na Krista, který nás spo-
juje, a nehledáme rozdíly, které nás rozdělují.      

Za vzácný považuji sobotní večer. Byl to čas, kdy 
Pán Ježíš zřetelně jednal v našich životech. Je Je-
žíš skutečně největší autoritou tvého života? Je to 
On, kdo vede tvůj život nebo jsi ho přeřadil na ve-
dlejší kolej? Jak jsi na tom ve vztahu k rodičům, 
starším, učitelům, vedoucím? Jak jsi na tom ve 
vztahu ke Kristu? Na tuto výzvu reagovalo množ-
ství lidí, kteří se šli modlit spolu s vedoucími 

Obrazy budou k vidění také v našem sboru 22. dubna 
2012 v rámci výstavy, která bude putovat po jednot-
livých sborech. Dražba obrazů proběhne o týden poz-
ději 29. dubna 2012 na Večeru chval ve Vsetíně 
v Církvi bratrské na Jasence. Všichni jste srdečně 
zváni na obě setkání.                      



Efektivní vyučování dětí
Touhou učitelů nedělní školy je učit děti o Bohu 
zajímavě a poutavě. Proto se i my učitelé musíme 
stále učit něčemu novému. Aby naše učení bylo 
efektivní a děti bavilo, zúčastnili se někteří učitelé 
kurzu EVD 1 (efektivní vyučování dětí).               

Kurz proběhl v rámci třech víkendů, a to vždy 
v pátek a v sobotu. Pořádali ho zkušení lektoři 
z Dětské misie, kteří mají dlouhodobé zkušenosti 
s prací s dětmi. Cílem tohoto kurzu bylo naučit 
nás, jak máme dětem předávat evangelium, jak 
k dětem přistupovat, co a jak učit…                     

Kurz byl zaměřen nejen teoreticky, ale také prak-
ticky. Jedním z našich úkolů například byla pří-
prava ukázek toho, jak budeme děti vyučovat 
biblický verš, lekci… Ukázky jsme prezentovali 
před lektory, kteří naši práci hodnotili.          

Zuzana Koňařová
Názory účastníků kurzu:
Kurz nabízí možnost shrnout a procvičit si pro 
nás mnohdy až příliš samozřejmé věci. Samotnou 
mě překvapilo, jak mnoho mi tým školitelů ještě 

dokázal předat. Je super vyzkoušet si pastorační 
rozhovor a získat zpětnou vazbu (kterou vám dítě 
nikdy nedá) od lidí, kteří vědí, o čem mluví. 
I přes svérázný způsob lektorů jsem se mohla po-
sunout o krůček dál :-)                     

Tento kurz se zprvu netrefil do mých představ. 
Celý průběh byl rychlý, hodně informací po-
daných takovým tvrdším stylem. Nevěděl jsem, 
jak to mám při učení dětí aplikovat. Jako zápor vi-
dím nadměrnou propagaci materiálů Dětské misie 
v průběhu kurzu. Ale i když tento kurz není úplně 
u konce, rozhodně přispívá k růstu a postupem 
času zjišťuji, že věci, které nás učí, jsou k dob-
rému a můžu je také využívat při vyučování Ne-
dělní školy. Lektoři se opírají o Boží slovo a mají 
obrovské množství odkazů pro své učení. Věřím, 
že jejich práce posune učitele dopředu, ale jak rád 
říkám, "bez Božího požehnání, marné lidské 
namáhání". (Martin)                            

březen 2012 ČCE Hošťálková - Sborový časopis 11

a poradci. Začali nový vztah s Kristem, obnovili 
vztah předešlý nebo nechali Ježíše uzdravit to, co 
pokazili a nechali Ho vstoupit do oblastí, kam Jej 
dříve nepustili. Jak krásně Pán Bůh jednal a jaký 
dopad to mělo, je patrné z následující reakce: 
„Tak jsme s mamkou asi po půl roce konečně za-
kopaly válečnou sekeru!!! Osvobozující pocit.“     

Přiznám se, že na víkend jsem odjížděla trošku 
skeptická. Vrátila jsem se mile překvapena, potě-
šena a povzbuzena. Je krásné vidět, že Ježíš je ži-
vý, že je to On, kdo dává životu smysl, uzdravuje 
zranění a nabízí stále nové šance. Díky Bohu za 

jeho milost, trpělivost a možnost začínat stále 
znovu.                         

Také vám přeju, milí čtenáři, abyste zakoušeli 
každodenně takovou Boží blízkost jako my na Ze-
mětřesu. Přeju vám, aby období Velikonoc bylo 
pro vás obdobím radosti z toho, že Ježíš sňal na 
kříži naše hříchy, obdobím uzdravení starých 
zranění, odpuštění, smíření se s Bohem a s lidmi. 
Ježíš nám umožnil k sobě přijít a čeká, až s ním 
začneme osobní, intimní, důvěrný vztah. Využiješ 
tuto příležitost, dokud jeho milost trvá?          

Petra Barbořáková 



Velikonoční a povelikonoční program sboru
4. NEDĚLE POSTNÍ  -  18. března 2012
rodinné bohoslužby  -  ve sborovém domě 
v 10 hodin

5. NEDĚLE POSTNÍ  -  25. března 2012
bohoslužby  -  ve sborovém domě v 10 hodin

NEDĚLE KVĚTNÁ  -  1. dubna 2012
bohoslužby  -  ve sborovém domě v 10 hodin

POSTNÍ VEČERY  -  2. - 5. dubna 2012 
ve sborovém domě vždy v 19 hodin
pondělí  2. dubna - br. Karel Žamboch
úterý   3. dubna - br. Jaromír Barbořák
středa   4. dubna - br. Jan Uhřík
čtvrtek   5. dubna - br. Lubomír Čevela, se čtením 
pašijního oddílu

VELKÝ PÁTEK  -  6. dubna 2012
bohoslužby s pašijním čtením a Večeří Páně 
v 10 hodin -  ve sborovém domě
večerní bohoslužby v 19 hodin – ve sborovém 
domě

NEDĚLE VELIKONOČNÍ  -  8. dubna 2012
bohoslužby s Večeří Páně  -  v kostele v 10 hodin

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ  -  9. dubna 2012
bohoslužby  -  ve sborovém domě v 10 hodin

Víkendovka dorostu – 13. – 15. dubna 2012
Nivy Vsetín

Dětská párty  -  v sobotu 21. dubna 2012
zahájení ve 14 hodin ve sborovém domě

NEDĚLE - 13. května 2012
den matek a rodinné bohoslužby – ve sborovém 
domě v 10 hodin
shromáždění pro seniory s Večeří Páně a besedou 
u stolů – ve sborovém domě ve 14 hodin 

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  -  čtvrtek 17. 
května 2012
bohoslužby  -  ve sborovém domě v 10 hodin

Návštěva a služba Kaczmarczykových z Čes-
kého Těšína  -  19. - 20. května 2012
sobota 19. května  -  ve sborovém domě od 10 
hodin  -  „Misie Wycliffových překladatelů 
Písma“ - D. Kaczmarczyk
neděle 20. května v 10 hodin - bohoslužby, káže 
farář Stanislav Kaczmarczyk

Zkouška konfirmandů
pátek 25. května  –  ve sborovém domě v 17 hodin

NEDĚLE SVATODUŠNÍ  -  27. května 2012
Slavnost konfirmace, bohoslužby s Večeří Páně  - 
 v kostele v 10 hodin

NEDĚLE SV. TROJICE  -  3. června 2012
bohoslužby  -  v kostele v 10 hodin
shromáždění v Rajnochovicích ve 14 hodin
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Pojďte a pomáhejte s námi těm, kteří se ocitli v nouzové situaci. Hledáme nové 
spolupracovníky, kteří se chtějí podílet na pomoci osobám, jež se často ne vlastní 
vinou ocitly na okraji společnosti. Ne každý je schopen přímo pomáhat osobám na 
okraji společnosti, ale každý se může rozhodnout dát něco málo z toho, co má 
a stát se tak součástí velkého díla.                                       

Chcete-li se s námi podílet na pomoci a rozhodli jste se, že podpoříte činnost naší společnosti, můžete 
tak učinit dvěma způsoby:                                           
• můžete přispívat pravidelný opakující se finanční obnos v jakékoliv výši po dobu, pro kterou se roz-
hodnete 
• můžete darovat jednorázový finanční příspěvek

Dary je možné posílat na číslo účtu: 30230851/0100
Variabilní symbol: vaše telefonní číslo

Elim Vsetín, o. s. 
Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
Tel:  571 412 019, 737 241 360
www.elimvsetin.cz 

POMÁHEJ S NÁMI




