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Zamyšlení před svatbou
Protože se datum mé svatby blíží, rád bych se za-
myslel nad tím, proč máme manželství, jak jej 
máme vlastně chápat a také co je potřeba udělat 
pro to, aby se v něm líbilo nejen nám, ale také 
Pánu Bohu.                            

Můj pohled na manželství v mých „mladých“ pu-
bertálních letech byl poněkud odlišný od toho sou-
časného. Vzpomínám si, že při představě, že si 
někoho vezmu, se mi hlavou začaly honit zvláštní 
myšlenky. Říkal jsem si, že až tato situace na-
stane, už nebudu ten, co je „v pohodě“, ale někdo, 
kdo se usadí a komu vlastně „skončil život“. Za 
drobnou kompenzaci toho, že člověk pak už po 

celý zbytek života v manželství jen „dožívá“ jsem 
považoval skutečnost, že do manželství patří také 
sex.

Po několika letech vztahu s Míšou jsem se na 
věci začal dívat už trochu z jiného úhlu. Zpočátku 
jsem měl pocit, že s někým chodit je na jednu 
stranu fajn, ale na druhou stranu to člověka více 
či méně svazuje.  Už si nemůže tak úplně dělat, 
co chce. Musí si jinak naplánovat svůj volný čas, 
aby mohl jeho část trávit se svou partnerkou, a ně-
které své dřívější aktivity úplně vypustit. Občas 
jsem přemýšlel, zda je to takto vůbec v pořádku. 
Také jsem však pochopil, 

Přemýšlím a snažím se něco napsat k tématu: 
„partnerské vztahy“, které se má v tomto čísle 
dostat ke slovu. O partnerských vztazích se 
neustále mluví a píše, televize je plná všelijakých 
tzv. „reality show“ týkajících se této oblasti. Lidi 
přitahuje hledět na cizí vztahy a chování se 
v nich, čím je to zamotanější, tím se to zdá zají-
mavější. Toto téma prostě nabízí mnoho různých 
úhlů pohledu a každý, kdo k němu chce něco pově-
dět, si musí vybrat ten svůj.               

Máme před sebou ve sboru několik svatebních 
shromáždění a tak mě to vede tímto směrem. Vy-
bral jsem si k němu text z biblické knihy Rút 
z 1. kapitoly. Velmi se mi toto slovo líbí: „Kam-
koli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. 
Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bo-
hem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu po-
chována. Ať se mnou Hospodin naloží jakkoli, 
rozdělí nás od sebe jen smrt.“ Napadne nás: je 
to skutečně krásné, idylické souvětí. Ovšem, pře-

čteme-li si tu první kapitolu celou, poznáme, 
v jaké souvislosti tato krásná slova zazněla, a že 
tento příběh má k idyle daleko. Jaké je tedy poza-
dí této výpovědi?                          

Ne, v tomto příběhu nikdo nestojí před oltářem. 
Nikdo nikomu netiskne ruku a nehledí zami-
lovaně do očí, aby mu již jen tímto pohledem ře-
kl: „Tak s tebou to, miláčku, určitě vydržím!“ 

>> Pokračování na str. 2

>> Pokračování na str. 4

„Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu …“
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Tady se stojí na troskách vlastních životů. 
Vdova slibuje věrnost vdově, mladá vdova 
Rút staré vdově Noemi. A jak k sobě vlastně 
tyto dvě patří? Je to snacha s tchýní! Kolik 
hloupých vtipů jsme již na tento vztah slyšeli 
a jak se nám samotným někdy zdá, že právě 
tento vztah může fungovat jen s velikým se-
bezapřením! A navíc, považme, mladá vdova 
Rút, která je bez závazků a může si tedy 
klidně jít a hledat své vlastní štěstí jinde, jako 
to, chvíli před tím, udělala její švagrová Orpa, 
tato vdova chce doprovázet svou ovdovělou 
tchýni. - Tu již nejspíš žádná zvláštní bu-
doucnost nečeká, a proto v sobě nese jen 
hořkost a trpkost, zahořklá žena. Ona sama to 
později poví: „Nenazývejte mne Noemi (to 
je Rozkošná). Nazývejte mne Mara (to je 
Trpká), neboť Všemohoucí mi připravil 
velmi trpký úděl.“                   

Co tím chci povědět? To první: Jde o vztah 
jako takový. Kdybychom ono vybrané sou-
větí vytrhli z celého kontextu, mohlo by nám 
znít jako idylický, vzájemný slib zami-
lovaného páru. Tak tomu ale vůbec není. Jde 
o to, že ty půjdeš se mnou a já s tebou 
a naopak, že ty budeš doprovázet mne a já 
tebe a naopak, že já zůstanu tam, kde zůstaneš 
ty a naopak. Prostě já budu s tebou a ty se 
mnou, a když náš dobrý Bůh bude s námi, pak 
spolu vydržíme, děj se, co děj. Je tím vlastně 
téměř pověděno: jestliže je toto možné 
i v těch (po lidsku) velmi složitých vari-
antách, jak by to nebylo možné v manželství! 
Tedy jde o vztah jako takový; není v něm vy-
jádřena podřízenost jednoho druhému, ale ve-
liká láska jednoho k druhému. Láska, jejímž 
pojivem a hnací silou je náš Pán nad námi.    

To druhé: Jde o vztah na život a na smrt. 
„Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu po-
chována…, rozdělí nás od sebe jen smrt.“ 
Opět chci zopakovat, není to slovo vzletné, je 
vysloveno na troskách života. V určitých chví-
lích se dá mluvit jen vážně, není v nich 
prostor ke slovnímu exhibicionismu. A Rút 
velmi vážně mluví. Vždyť je docela dobře 
možné, že se jako dvě zcela nezaopatřené 
vdovy, v té krajině a době hladu - které se 

O homosexualitě a soli země
Na úvod si dovolím krátký citát ze závěru oficiální 
zprávy komise jmenované synodem naší církve: 
"Pro utváření dnešního autenticky křesťanského po-
stoje vůči homosexuálním partnerským vztahům (či 
homosexuálním osobám) zřejmě nemohou mít nej-
větší váhu starozákonní výroky o kultické (ne)čisto-
tě, a už vůbec ne příběhy odsuzující „sodomské“ 
jednání, ani novozákonní výroky odsuzující určité 
homosexuální chování.“ Než budeme pokračovat 
dál, zkusme dva související verše z Bible.             

Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to 
ohavnost.

Lev. 18,22

Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich 
ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně 
i muži zanechali přirozeného styku s ženami 
a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži 
provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají 
zaslouženou odplatu za svou scestnost.      

Řím 28, 26 – 21

Myslím, že většina z nás se přikloní na stranu Bible. 
Homosexuální jednání není v souladu s Boží vůlí 
a už vůbec není v pořádku. Zamlžováním a rela-
tivizováním svědectví Písma homosexuálům ne-
prospějeme. Každopádně nesmíme zapomenout na 
druhou neméně důležitou část věci. Záchrana v Ježí-
ši Kristu nijak homosexuály nediskriminuje. On ze-
mřel pro homosexuály stejně jako pro nás.          

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

Jan 3, 16

Sám chápu homosexualitu jako jistý druh postižení 
a také mám za to, že vedení homosexuálů, kteří při-
jali Kristovu záchranu, nebude jednoduché. 
Křesťanská láska je ale víc než sexuální orientace 
a Boží láska dokáže věci, které si ani neumíme před-
stavit. Na závěr bych chtěl připojit krátké hodno-
cení uvedené zprávy.                   

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím 
bude osolena? K ničemu již není, než aby se vy-
hodila ven a lidé po ní šlapali.                      

Mt 5, 13

Lubomír Čevela

„Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, …“
...dokončení z titulní strany
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V březnu letošního roku jsme si do sboru adop-
tovali nového kluka. Nepochází z Hošťálkové, 
a dokonce ani z České republiky a není ani české 
národnosti. Jmenuje se Sudeep Thapa. Narodil se 
v roce 2002 a je nepálské národnosti. Se svojí ma-
minkou a starším bratrem bydlí v Indii v malém 
pokoji s kuchyňkou v domě, ve kterém maminka 
pracuje. Jsou křesťané. V letošním roce Sudeep 
navštěvuje 2. třídu a baví ho matematika.          
 

Sudeep žije se svou rodinou ve velmi náročných 
životních podmínkách, které jsou nám hodně 
vzdálené – nedostatek jídla a oblečení, špatně 
dostupná lékařská péče, nedostatečné vzdělání, 
atd. Proto jsme se rozhodli Sudeepa podpořit. 
Roční finanční podpora činí 7 440,- Kč. Díky této 
částce bude mít Sudeep zajištěn přístup ke vzdě-
lání (školné, knihy, pomůcky do školy, povinnou 
uniformu a další poplatky), dle potřeby dou-

Adopce na dálku

navíc vydávají z jedné země do druhé - skutečně 
příliš daleko nedostanou, zahynou „a tam budou 
pochovány“. I dnes platí, že je možné žít ve 
vztazích nebo uzavírat vztahy „na život a na 
smrt“. Možná, že se v dnešní době mluví spíše po-
vrchně a uzavírají se vztahy spíše povrchní. 
Možná, že dnešní doba dokonce počítá spíše s tě-
mito vztahy a nahrává spíše jim. Ano, to je docela 
možné, ale vztahy hluboké jsou prostě lepší. Jako 
křesťané věříme, že garantem těchto vztahů tzv. 
„na život a na smrt“ je sám Bůh, náš Pán - ne my, 
ani to, že jsou uzavírány v kostele, ale On. 
„Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zů-
stanu… Bůh tvůj, Bůh můj.“                    

Třetí věc: Bůh slyší naše sliby. To, co říkáme, ne-
říkáme do větru, ale před Bohem a jemu. Ano 
i v církvi již zaznělo mnoho slibů, slibů velmi 
vzletných a povrchních. Slibovalo se a už se mys-
lelo na radostnou hostinu nebo krásu svatební 
noci po obřadu. Pan farář je ovšem přijal, jak 
jinak, a sňatku požehnal. Ale onen starodávný pří-
běh z knihy Rút nám chce dosvědčit, že Bůh je Bo-
hem živým a jednajícím. On slyší naše sliby. Je 
krásné, když s tím smíme počítat!                  

Ještě čtvrtá poznámka: Tam, kde se do této odpo-
vědnosti stavíme, kde se s ní ztotožňujeme 
a v ní se rozhodujeme, tam se k nám náš Bůh 
a Pán přiznává a své požehnání nám udílí. 
A jeho požehnání - za kterým nemáme chtít vidět 
jen věci krásné a bezproblémový život - vždyť 
ono vypovídá mnohem více o kvalitě žitého 
života - toto jeho požehnání potom obsáhne a dá 
sílu unést život v celé jeho šíři, v jeho nejrozmani-
tějších podobách a zvratech. Jen si tu knihu Rút 
přečtěme celou, k jakým zvratům docházelo 
v životě těchto dvou osamělých vdov, když se 
cele spolehli na svého Boha. Nakonec i sama No-

emi, která tímto jménem tj. „Rozkošná“ již ne-
chtěla být nazývána, radostně vyznává: 
„Požehnán buď Hospodin, který od nás ne-
odňal své milosrdenství!“ Tedy: počítejme ve 
svém životě s Bohem, spolehněme se cele na něj, 
on nás, vás povede a provede všemi úskalími, 
která na nás v našem životě čekají.            

A ještě poslední věc, na kterou nesmíme zapo-
menout: Bůh sám v Ježíši Kristu přišel mezi 
nás, vzal na sebe lidský úděl s jeho starostmi, 
únavou, bídou i utrpením a nechal se přibít na 
kříž. Jako křesťané věříme a vyznáváme: byly to 
mé a tvé hříchy, za které umíral. Udělal to proto, 
že „tak miloval svět“ - mne, tebe. Udělal to pro-
to, abychom mohli žít radostnou jistotou, že naše 
hříchy jsou odpuštěny a až se dostaneme do život-
ních svízelí, že v nich nejsme sami. Udělal to pro-
to, abychom byli, více než ony starozákonní 
vdovy Noemi a Rút, přesvědčeni o Boží milující 
lásce, abychom už nikdy nemuseli o jeho lásce po-
chybovat. Udělal to proto, abychom se už nikdy 
nemuseli cítit osamoceni, abychom už nikdy ne-
museli zahořknout a trpně, se zaťatými zuby, nést 
svůj úděl.                          

„Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zů-
stanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh 
mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam 
budu pochována. Ať se mnou Hospodin naloží 
jakkoli, rozdělí nás od sebe jen smrt.“ To je dů-
věra! Ona platí především ve směru vzhůru, ver-
tikálním a odvozeně z této vertikály také v našem 
pozemském horizontu a zde především v těch 
vztazích nejbližších. Je to Boží láska, kterou 
nejsme schopni svými smysly pochopit a obsáh-
nout, ale právě na ni se smíme - také ve svých 
vztazích - v důvěře spolehnout.                      

Petr Maláč
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Zamyšlení před svatbou
...dokončení z titulní strany

čování zdarma, přístup k počítači, možnost přístupu na in-
ternet, boty, deštník, potraviny pro rodinu, denní jídlo a lé-
kařskou péči.                             

Chcete Sudeepa finančně podpořit? Můžete tak učinit 
u učitelů nedělní školy nebo u pokladní sboru, sestry Kun-
derové. Děkujeme všem, kteří se rozhodnou do Sudeepa in-
vestovat jakoukoli finanční částku.                

Jana Flachsová

že je skvělé mít někoho, komu se může člověk svě-
řit a s kým může rozebrat své problémy a sdílet 
své zážitky. Postupně jsem také začal přemýšlet 
nad tím, zda je vůbec v našem vztahu přítomen 
Bůh a pochopil jsem, že bychom se měli oba 
snažit ho hledat.                   

Jak mi přibývaly roky a postupně i moudrost, za-
čal jsem v našem vztahu čím dál více hledat místo 
pro Boha. Měl jsem to štěstí, že moje partnerka 
byla tak jako já věřící a hledání Boží přítomnosti 
bylo vzájemné. Těžko bych dokázal prosazovat 
Boží přítomnost ve vztahu s někým nevěřícím. 
Zpočátku se naše společné hledání Boží přítom-
nosti příliš nedařilo. Postupně jsme ale zjišťovali, 
jak nádherné je, když se do vztahu přidá i Bůh. Je 
to někdo, kdo nad naším vztahem drží ochrannou 
ruku a kdo nás podpírá, když jsme v úzkých. 
Někdo, kdo nám dává prožít nádherné chvíle 
v jeho přítomnosti. Někdo, kdo nám řekne kam jít 
a kterou cestou se vydat na křižovatkách života. 
Je to někdo, kdo je s námi dohromady, ale také 
s každým zvlášť. Bůh je ten, kdo nám rozumí, 
pokud máme rozdílné názory, nebo když se hádá-
me. Je to ten, kdo náš vztah spravuje a stmeluje 
ve chvílích, kdy je to potřeba.              

Teď máme před svatbou a přemýšlím nad otáz-
kami ohledně našeho dalšího života s Bohem. Za-
brousil jsem do Bible a našel pár veršů, které mi 
v tom pomohly. První se týká toho, proč vzniká 
tak silné pouto mezi mužem a ženou. Odpověď je 
jednoduchá: „A Hospodin Bůh utvořil z žebra, 
které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. 
Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo 

z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže 
vzata jest.“ Genesis 2:22-23  Další otázka byla, 
co mám udělat, aby naše manželství bylo opravdu 
před Bohem zpečetěné. To, že se vezmeme 
v kostele, bylo jasné, ale není to málo? Našel 
jsem další verše: A řekl: „Proto opustí muž otce 
i matku a připojí se k své manželce, a budou ti 
dva jedno tělo; takže již nejsou dva, ale jeden. 
A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Ma-
touš 19:5-6 (podobně také Genesis 2:24; Efez-
ským 5:31) Pořád tu ale nepadlo nic o tom, jak se 
k sobě navzájem chovat a tak jsem hledal dál: 
„tak jako Sára poslouchala Abrahama a nazvala 
jej pánem. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře 
a nedáte se ničím zastrašit. Stejně i muži: když 
žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, 
že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou 
spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim 
modlitbám nebude nic překážet.“1. Petrova 3:6-7 
Po prozkoumání těchto veršů již mám nějaký zá-
kladní návod, jak se má muž ve vztahu chovat 
a co je jeho povinnost a zodpovědnost.            
 

Abych si odpověděl na všechny otázky, musím si 
položit i tu o sexu. Jak se na to dívá Bůh, je to 
v pořádku? V 1. Korintským 7,2-5 je napsáno: 
„Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má 
svou ženu a každá svého muže. Muž ať prokazuje 
ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. 
Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. 
Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale 
pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, 
leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, 
abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte 
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Na začátku Bible, hned v první a druhé kapitole 
knihy Genesis, čteme o tom, co všechno Bůh stvo-
řil. Čteme tam také, že po každém stvořitelském 
dni prohlásil „a bylo to dobré“ nebo „bylo to vel-
mi dobré“. Stvořitelských dnů bylo šest. Nabízí se 
otázka, co Bůh dělal v den sedmý, když po svém 
stvořitelském díle odpočíval. Co řekl nebo by 
mohl říci o tomto sedmém dni, když o předcho-
zích šesti dnech prohlásil, že to vše bylo dobré, 
resp. velmi dobré. Nedělal jednoduše vůbec nic? 
To se mi nějak nezdá. Když Bůh o svém díle šesti 
dnů řekl, že to bylo dobré, pak můžeme 
o sedmém dni říci, že to bylo víc než „velmi dob-
ré“. S bázní a třesením píšu tahle slova, protože si 
uvědomuji nekonečný Boží majestát, jeho ve-
likost a moc a slávu. Bůh odpočinul a svému lidu 
dal ve svém Desateru příkaz, pokyn a příležitost, 
aby tento den byl nejen dnem odpočinku, ale aby 
to byl den svatý, oddělený. V souvislosti s nadpi-
sem tohoto článku bychom mohli říci (s velkou 
úctou a pokorou), že Bůh sedmého dne slavil, že 
měl svátek.                         

A tak se přirozeně objevuje otázka našeho sla-
vení. Tím nemyslím jen slavení sedmého dne - 
neděle, ale také slavení dalších svátků. Když Iz-
raelci začínají svůj šabat – sobotu, tak se rodina 
sejde slavnostně oblečená, otec pronese požeh-
nání sobotního dne a mají slavnost. Mám obavu, 
že nám tento postoj slavnostnosti a vděčnosti chy-
bí, že jsme jej dávno ke své škodě opustili. Dny 
nám splývají jeden s druhým a jsou fádní. Neděle 
se možná až děsíme. Tím se připravujeme o pokoj 
a jistě také o chvíle odpočinutí. Nejde o žádný zá-
kon, který bychom museli slepě plnit a báli se při 
tom, jestli jsme jej naplnili dobře a dokonale. Den 
odpočinku je velký dar, který smíme pouze při-
jmout. Ježíš v evangeliu říká farizeům: „sobota je 

stvořena pro člověka, ne člověk pro sobotu“. Mys-
lím si a věřím, že je užitečné se v neděli podle 
možností co nejlépe obléct, vystoupit z každo-
denního shonu a odpočívat. Je dobré slavit. Ke 
svému užitku bychom se měli ke slavení svátků 
a svátku vrátit. Jistě namítnete, že to v současné 
době není tak snadné a máte pravdu. Nicméně 
pokud nám to je jen trochu možné, měli bychom 
této možnosti využívat. Je to pro naše dobro.         

Podstata slavení není jen ve vnějším projevu. Je 
ve vděčnosti Bohu za jeho pomoc a to v dobách 
snadných i nesnadných. To pak platí nejen o nedě-
li, ale též o mnohých dalších svátcích. Platí to 
o Vánocích, které můžeme slavit v pokoji 
a s vděčností, bez shonu, nervozity a zklamání. 
Platí to o Velikonocích, které si nepřipomínáme 
jako svátky jara, jak se nám to dnešní polopo-
hanská společnost snaží namluvit, ale připomíná-
me si vysvobození od všeho zlého, od hříchu a od 
smrti, a to obětováním, smrtí a zmrtvýchvstáním 
Ježíše Krista. Zde je největší příležitost 
k vděčnosti a ke slavení. Vždyť přišel ten, který 
zachránil nejen svět, ale také všechny lidi včetně 
mě. 

To také platí o Svatodušních svátcích, které se ne-
právem dostaly do pozadí. Připomínají nám, že 
nejsme sami. Že je při nás, s námi a v nás ten, kte-
rého Ježíš zaslíbil svým učedníkům – Duch svatý. 
To všechno je přece důvod k oslavě. Proto se 
nenechme zavalit všedností a jednotvárností. Ne-
bojme se, svou vděčnost za všechno, co jsme 
dostali, projevit oslavou. A také si nedejme 
namluvit, že na tom vlastně nezáleží a že rozhodu-
jící je to, co je v srdci. Jenže je-li něco „v srdci“ 
a není-li to „na jazyku“, je to ještě v srdci?          

Milan Michalík

Slavení

spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se 
nemohli ovládnout.“ Zde jsem našel odpověď i na 
moji poslední otázku týkající se tématu sex, které 
je dost často v církvi tabuizované.           

To je asi vše z mého malého zamyšlení nad 
vztahem muže a ženy, ale hlavně nad tím, jak se 
na to dívá Bible a Bůh. Na závěr bych ještě rád 

vzpomněl verš z 1. Korintským 13,4-7: "Láska je 
trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá 
a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, ne-
hledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá 
křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se 
raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, 
láska věří, láska má naději, láska vytrvá."        

Pavel Kovář
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Také letos proběhla v našem 
sboru ve Svatodušní neděli 
konfirmační slavnost. Přípravu 
ke konfirmaci letos absol-
vovalo 14 mladých lidí a bylo 
to půl na půl – sedm děvčat, 
sedm hochů. Část z nich navště-
vovala nedělní školu, či dorost, 
část z nich nikoliv. Dvě děvčata 
přijala při konfirmační slav-
nosti křest. A jako dřív se ptá-
me: „Kolik z nich zůstane ve 
sboru, zapojí se do dorostu, či 
mládeže? A hlavně kolik z nich 
bude pokračovat na cestě za 

Letošní konfirmace

Ježíšem Kristem, či na ni nastoupí a kolik zůstane mimo? Pro kolik z nich bude tato událost důležitou 
věcí a pro koho jen věcí formální?“ Ptáme se tak s úzkostí, ale také s nadějí. S nadějí, že to, co při 
tomto vyučování zaslechli, bude pro ně v jejich dalším životě důležité a povede je k Bohu. Proto se za 
těchto čtrnáct mladých lidí přimlouvejme, aby tato příležitost nebyla pro ně příležitostí zmařenou.      

Milan Michalík
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Kdo dorazil do sborového domu v so-
botu 21. dubna okolo 14 hodiny, byl 
jistě překvapen mexickou hudbou 
a spoustou mexických kostýmů. Dů-
vod? Probíhala zde Mexická párty.       

Účastníky přivítala seňorita Johanita 
mexickým pozdravem. Po jejím od-
chodu přišla na řadu Anička, která 
nám podala bližší informace o státě 
Mexiko a o jeho hlavním městě 
Mexico city. Hned poté následovala 
biblická lekce o chlapci jménem Pete 
Menjares, kterou jsme si k našemu 
překvapení nejdříve vyslechli ve 

Mexická párty

španělštině. Následně nás Dája zaměstnala hrou „Zbav se svého klobouku'“. Hra byla založena na 
jednoduchém principu. Když hrála hudba, kolovaly 4 klobouky, a když hudba skončila, ten, kterému zů-
stal klobouk na hlavě, vypadl ze hry. Pokračovali jsme u Martina, kde jsme se v určeném čase snažili 

poskládat mapu Mexika, rozstří-
hanou asi na 35 dílů. U Honzy a Fi-
lipa jsme opět v časovém limitu 
přehazovali fazole z lavoru do lavo-
ru. U Jany jsme pak napichovali 
a pojídali „marshmallow“. U Věrky 
jsme běhali po určité trase a házeli 
palačinkami. Posledním úkolem 
každé skupinky bylo vytvořit krásný 
a zároveň originální klobouk. Vý-
sledky našeho snažení si můžete pro-
hlédnout ve sborovém domě.           

Po všech aktivitách na nás čekalo velko-
lepé občerstvení. Na závěr celé párty při-
padlo vyhodnocení her. Co k tomu 
dodat? Celá párty se mi moc líbila, 
a myslím si, že stejného názoru budou 
i ostatní účastníci.                   

Šimon Hříbek
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Pán Ježíš nám dal úkol: „Jděte do celého světa 
a získávejte mi učedníky…“. Tuto výzvu jsme 
jako mládež vzali vážně. Nejdeme do ‚celého svě-
ta‘, ale začínáme ‚doma‘. Chceme, aby naši přáte-
lé a spolužáci poznali ve svém životě to nejlepší – 
Ježíše. Proto jsme se rozhodli vytvořit projekt s ná-
zvem MISE. Co tato zkratka znamená?              

Modli se (za nevěřícího kamaráda)
Investuj (čas do vztahu s ním)

Svědči Evangelium

Každý měsíc je zaměřen na jedno z těchto témat. 
Na mládežích se podrobně zamýšlíme nad tím, co 
to pro nás znamená. Ale nechceme zůstat jen u teo-
rie, snažíme se tyto důležité věci uvádět v našich 

životech do praxe. Učíme se modlit za naše nevě-
řící kamarády, investovat čas do vztahů s nimi 
a nakonec jim chceme svědčit nejen činy, ale také 
slovy. 

Na konci každého měsíce máme Open mládež. Je 
to mládež, na kterou je pozvaný host, který mluví 
na zajímavé téma. A je to také příležitost, 
abychom zde pozvali naše kamarády.            

Jako mládež toužíme po tom, aby klubovna, kde 
se scházíme, pro nás byla malá :). Hlavně si ale 
přejeme, aby naši kamarádi mohli poznat Ježíše 
Krista a měli věčný život. Chceme vidět, jak Bůh 
jedná v našich životech i v naší vesnici.          

Magda Koňařová

MISE

Je 19.00, pátek 25. května. Fara je plná mladých li-
dí, kteří se těší na dnešní večer. Právě začíná 
Open mládež na téma závislost. Sál ztichne, večer 
začíná hudebním klipem. Při otázce, jestli jsme na 
něčem závislí, zjišťujeme, že na čokoládě jsme zá-
vislí skoro všichni a Facebook není taky o moc po-
zadu. Následuje krátká hra. Snažíme se poznat 
známé osobnosti, které byly na něčem závislé. Ví-
tězové získávají za svou rychlost sladkou odmě-
nu. A konečně je tady dlouho očekávaný host 
Roman Povala. Roman vypráví o své závislosti na 
drogách. Poutavě nám líčí svůj životní příběh, jak 
k drogám přišel a hlavně jak ho Bůh této závis-
losti zbavil. Mluví tak poutavě, že je v sále úplné 

ticho. Všichni zaujatě poslouchají, jak to bude 
dál. Popisuje, co drogy udělaly s jeho životem, 
jak ztratil všechny přátele, jak se později dostal 
do Teen  Challenge, kde se setkal s křesťany, 
a jak dal nakonec svůj život Bohu, který ho z jeho 
závislosti na drogách vysvobodil. Mluví také 
o své práci, jak pomáhá lidem, kteří jsou závislí 
na drogách. Když skončí, odpovídá na množství 
otázek, které dostává. Po Romanovi přichází Peťa 
Kovář, který říká svědectví, jak mu Bůh pomohl 
z jeho závislosti. Celý večer je zakončen vý-
borným občerstvením.                      

Magda Koňařová

Open mládež - Závislost



recenze knihy
Drobná knížka vydaná Karmelitánským nakladatelstvím shromáž-
dila vyjádření dětí ve formě krátkých dopisů adresovaných Bohu. 
Jsou napsány dětským způsobem, dětským písmem, jednoduše, 
upřímně a jsou myšleny vážně. Dejme slovo autorům a tomu, jak 
to vyjadřují v předmluvě této knížky: „Obsah dětských tužeb je 
sdělený v tvrzeních, přáních, otázkách a pochybnostech, sdělených 
formou přirozenou myšlení dítěte. Některá sdělení jsou odzbrojují-
cím způsobem moudrá, někdy naivní, zdvořilá stejně jako nezdvo-
řile přímá. Dosti často vyznívají vážně, někdy však vyvolávají 
úsměv. Všechna jsou adresována Bohu s velkou nadějí a důvěrou. 
Dospělí jsou samozřejmě přesvědčeni, že bez ohledu na způsob 
odeslání se k adresátovi stejně nedostanou – vždyť dospělí vědí 
vše nejlépe. Někdy.“ (konec citátu). Nakonec tedy ještě citace 
jednoho dětského dopisu z této knížky: „Milý Bože, od té doby co 
tě znám, si vůbec nepřipadám sama. Káča.“                     

(Děti píší Bohu, Eric Marshall a Stuart Hample, Karmelitánské 
nakladatelství 2007)

Milan Michalík

Děti píší Bohu
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Open mládež se mi moc líbila, i díky tomu, že byl 
Roman vtipný a tím zaujmul mladou generaci, pro 

kterou tato přednáška byla určená. Moje nevěřící ká-
moška si uvědomila, v jakém prostředí žije, že její 

bratr kouří a pije a také si uvědomila, jak je to špatné, 
a je ráda, že se cigaret ani alkoholu ještě nikdy nedo-
tkla. Doufám, že ani nedotkne. Bylo opravdu fascinu-
jící poslechnout si příběh bývalého narkomana, který 

se díky Boží pomoci ze své závislosti dostal. 
Kája

Open mládež je skvělá příležitost jak pozvat 
děcka mimo sbor. A tuto sobotu se tahle pří-
ležitost zrealizovala a byl z toho skvěle strá-
vený čas. Velmi se mi líbilo "slovo" Romana 

a myslím, že nejsem jediná, koho zaujalo. 
A také mě potěšilo, zároveň ale i zaskočilo, 

že přišlo tolik lidí. 
Káťa

Jak hodnotí Open mládež účastníci?

Open mládež byla z mého pohledu 
opravdu vydařená. Myslím si, že ten, kdo 

nedorazil, přišel o hodně. Bylo povzbudivé 
vidět tolik nevěřících děcek, které přišly, 

a těšit se z jejich zájmu a radosti ze svědec-
tví. Zdá se, že to byl velký krok vpřed. Jak 

v naší mládeži, tak taky, jak doufám, 
i v jejich životech :) 

Johana
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připravily jsme pro vás několik soutěžních kvízů. 
Věříme, že pro vás nebude těžké je rozlousknout. 
Své odpovědi můžete zasílat na e-mailovou ad-
resu janaflachsova@email.cz nebo nám je předat 
napsané osobně. Pokud vyluštíte všechny kvízy, 
budete zařazeny do slosování o drobné ceny, které 

proběhne v nedělní škole 24. 6. Losovat budeme 
ve dvou kategoriích, a to 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň 
ZŠ.                                 

Přejeme hodně radosti při luštění.                   

Pavlína Žambochová a Jana Flachsová

Oříšky pro děti
Milé děti,
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Milí přátelé,

na konci prázdnin připravujeme třídenní multižán-
rový festival s názvem Festival UNITED, který 
proběhne ve Vsetíně 23. – 25. srpna 2012. 
Festival je určen pro každého, kdo se cítí mladý du-
chem. Na programu budou koncerty hudebních 
skupin, semináře, workshopy, divadla, filmy 
a sporty.                       

Nenechte si ujít tuto jedinečnou akci, kterou máte 
za „humny“ a přijďte se nechat povzbudit, občer-
stvit Božím slovem, odpočinout si a setkat se zají-
mavými hosty. Více informací, včetně programu, 
naleznete na www.festivalunited.cz . Pokud vás 
něco zajímá, neváhejte a napište na e-mail 
info@festivalunited.cz.

Jana Flachsová

Sborový program
Neděle 10. června výlet nedělní školy – v 14:00 hodin u fary
Pátek 15. června koncert skupiny The Southminster Ringers z Pittsburghu a Zvonky dobré zprávy 
                                    z Ratiboře – v 10 hodin v kostele
Neděle 24. června bohoslužby na závěr školního roku a vyslání pracovníků dětského tábora
22. - 29. července letní tábor nedělní školy
13. - 16. srpna Church English Camp – denní tábor dětí na faře
Neděle 2. září začátek školního roku a vyslání učitelů dětí

Seniorátní a celocírkevní akce
24.7. - 4. 8. rodinná dovolená – Jeseníky
24.7. - 4. 8. evangelizační kurs v Bělči pod Orebem

Další akce
6. - 9. července Křesťanská konference, Praha
12. - 15. července Katolická charismatická konference, Brno
2. - 5. srpna Campfest, Králova Lehota, Slovensko
24. - 25. srpna Festival United, Vsetín

Předprázdninový a prázdninový program 2012
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