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Válka vypukla v červenci 1914 a v dubnu 1916
jsem byl odveden, 11. května 1916 jako
osmnáctiletý narukoval do Brna k třetímu pluku.
Po výcviku jsem onemocněl, ale na podzim jsem
byl přidělen k šestadvacáté marš kompanii (rotě),
a než jsme jeli do pole, přísahu jsme skládali
císaři Františku Josefu I.. Když pak asi za týden
zemřel, přísahali jsme jeho nástupci Karlovi.
Cesta do Itálie v dobytčích vagónech po
pětačtyřiceti mužích ve vagónu nám trvala sedm
dnů. Už cestou do Vídně a ve Vídni se několik
vojáků ztratilo, asi zapomněli na přísahu.
V Jugoslávii mezi Terstem a Lublaní jsme byli
jako rezerva na doplnění čtvrtého praporu třetího
pluku, který byl v přední bitevní linii. Před
desátou ofenzivou námi doplnili čtvrtý prapor
třetího pluku.
Desátou ofenzivu v dubnu 1917 jsem prodělal na
Monte Santo, což je kopec vysoký asi jako Rad
hošť.

Už když jsme šli na horu v odstupu asi deset
kroků, už z těch, co šli před námi, bylo několik
raněných i mrtvých. Z té desetidenní bitvy se nás
z jednoho praporu vrátila celá kompanie, tj. asi
čtvrtina pluku. Mezi těmi, kteří to prožili, byli i
někteří 18ti letí starci s bílými vlasy. Odměnou
každý z nich dostal metál. Asi měsíc trvalo, než
doplnili stav a zase znovu dopředu směr Goritza,
úsek Serov. Výměna předních linií se prováděla
v noci.

V roce 1997 jsem dostal za úkol napsat „farářskou
práci“ na téma: „Misijní a evangelizační služba
Českobratrské církve evangelické“. Je mi toto
téma blízké, a tak jsem se v této práci pokoušel
zmapovat misijní a evangelizační aktivity
v jednotlivých údobích v naší zemi i církvi. Při
přípravě nového sborového časopisu se vždy
přemýšlí nad jeho tématem a pak jsme vybízeni,
abychom nabídli své texty (kdokoli ze sboru může
napsat svůj článek nebo postřeh – je to žádoucí).
Nabídl jsem redakční skupince tuto svou práci,
aby (pokud jí bude připadat zajímavá) ji jakkoli
použila. Ta z ní vyňala tuto kapitolku, která
musela být z důvodu délky dost vykrácena,
některé formulace byly drobně upraveny.
... Dříve než se pokusím o zmapování některých
proudů v církvi, které se o misii a evangelizaci
pokoušely nebo pokoušejí, považuji za potřebné

říci něco k vnitřní orientaci naší církve. Církev se
jí věrně drží od svého založení až podnes. To jí
budiž řečeno možná ke cti. V každém případě se
neotáčí jako korouhvička po větru, který zavane.
U vnitřní orientace naší církve stál jak pietismus
(presentovaný také ochranovskou Jednotou
bratrskou), tak také racionalismus a později
liberalismus. Pietismus přinesl do všeobecné
církve, pod vlivem Božího slova, nové duchovní
zvroucnění a probuzení křesťanské služby. Ani
toto hnutí se však neubránilo jednostrannosti.
Bylo v něm podceňováno bohoslovecké myšlení a
v pozdějších letech se spíše odvracelo od světa,
místo aby za něj cítilo odpovědnost.
Po období rozkvětu pietismu se dostává ke slovu
racionalismus, který nevyrostl, jako hnutí před
ním, z nového porozumění evangeliu, ale vyvolal
jej rozvoj vědeckého poznání >> Pokračování na str. 2

>> Pokračování na str. 3

Vnitřní směřování ČCE (v oblasti misie a evangelizace)

Pochod rakouského dělostřelectva (Zdroj: Wikipedia)

Mé zážitky a osobní zkušenost s Bohem za I. světové války
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Vnitřní směřování ČCE
...dokončení z titulní strany
a byl tedy reakcí na osvícenství.
Racionalismus se snažil dokázat, že
křesťanství neodporuje zdravému
rozumu a chtěl tak bránit křesťanství
proti šířící se nevěře. Přijímal však z
Písma právě jen to, co podle něj
"zdravému rozumu" neodporovalo.
Před první světovou válkou nabyla
převahy liberální teologie, která se
vyslovovala pro nové pojetí
křesťanství jako náboženství co možná
nedogmatického. Tvrdila, že
modernímu člověku je třeba přiblížit
evangelium jako prostou zvěst o Boží
lásce a o závazku lásky vůči bližnímu,
dogmata  o Kristově Božství nebo o
Kristu jako Spasiteli  měla být
ponechána stranou. Tento teologický
liberalismus patrně do určité míry také
napomohl připravovat cestu ke spojení
dvou evangelických větví
(reformované a luterské) v jednu
Českobratrskou církev evangelickou v
roce 1918 tím, že zmírňoval jejich
vyznavačskou výlučnost a orientoval
církve na jejich praktické úkoly a
poslání ve světě. A tento teologický
liberalismus, který stál na jejím
počátku a který jí pomáhal nalézat
sama sebe, se svým důrazem na život
naplněný mravností a programovou
profesi místo konfese (vyznání), jí
nikdy nezůstal cizí.
Vnitřně formovalo myšlení naší církve
také velmi problematické období
přestupového hnutí, jehož hlavní
myšlenkou bylo  odejít především z
katolické církve. Co potom, věděl
málokterý z těchto horlivců. A tak se
otevřelo pole široké agitaci, ve které
svou příležitost ovšem nepromeškala
ani naše církev. Početně sice narostla
asi o 100.000 členů, ale bylo to spíše
"nabobtnání" než cokoli jiného.
Protože toto hnutí bylo neseno
především na národní vlně, přinášeli s
sebou tito lidé do církve své mnohé
představy o ní a její službě.

Náhražky
Žijeme v době náhražek. Nevěříte? Zkuste navštívit nejbližší
obchod s potravinami a přečíst si nápisy na obalech. V mléce
je původní tuk nahrazen řepkovým olejem, místo sýru
najdete směs rostlinného tuku a umělých barviv a popisu
toho, co je v párcích namísto masa, se raději vyhnu.
Nedávno mě zaujal komentář doktorky Cajthamlové z
pořadu "Jste to, co jíte". "Víte, proč je v těch potravinách
tolik různých trestí a náhražek? Protože toho, co by v nich
mělo být, je v nich málo."
Zkusme opustit supermarket a vstoupit do kostela. Zde je na
první pohled vše v pořádku. Ovšem při podrobnějším
zkoumání můžeme zjistit, že vanutí Ducha Svatého bylo
nahrazeno pevně zafixovaným obřadem, chvály byly
nahrazeny staletými písničkami, zdravé učení ustoupilo
liberální teologii a pozici vyznavačské církve obsadila
církev všelidová. Nebo je to jinak?
Ne, nemyslím si, že prolínání tradičnějších způsobů
bohoslužby s těmi modernějšími je škodlivé. Ani si
nemyslím, že zásadní modernizace bohoslužeb vše vyřeší.
Mám ale za to, že podstatné se nesmí ničím nahradit. Co to
je? Jednoduše řečeno  život. Odkud se bere?
Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdonepřichází k Otci než skrz mne. Jan 14, 56

Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménumém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsemvám řekl. Jan 14, 26
Ducha svatého nemůžeme uvěznit v kostele. On požaduje
bydlení jiného druhu. Musíme ho vpustit dovnitř nás
samotných. Jak? Na tuto otázku odpovídá Pán Ježíš:
Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodíli sekdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do královstvíBožího.“ Jan 3, 5
Jak na to jít prakticky?
Vyznášli svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříšli ve svémsrdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.Římanům 10, 910
Nejprve tedy Pán Ježíš musí proměnit nás, a to nikoli
zvenku skrze modernizaci bohoslužeb, ale zevnitř. Až
následně se my sami můžeme pod Jeho vedením podílet na
změnách vnějších věcí. Nabízejí se samozřejmě různé
náhražky umožňující vzít to zkratkou přes vnější změny
sborového života. Náhražky ale nejsou v mnoha případech
dobré ani v potravinách. V duchovních věcech vyloženě
škodí.

Lubomír Čevela
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V těchto podmínkách tedy docházelo k vnitřní,
duchovní orientaci naší církve. Z reformační a
bratrské tradice, ke které se naše církev přihlásila,
se nechala oslovit písmáctvím, biblickou orientací
 klade důraz na objektivitu Božího Slova v Písmu
svatém; a v pracovní metodě navazuje na
výsledky vědeckoexegetické práce. Život ve
sborech se soustřeďuje kolem slova Božího, které
je zvěstováno v různých typech shromáždění.
Naopak to, čím se ve své převážné většině z této
tradice oslovit nenechala, je – důraz na osobní
zbožnost, osobní vztah k Ježíši Kristu jako
Spasiteli a cílevědomé vedení k němu. Určité
důrazy této zbožnosti zapracovala do svých řádů
(nejsou špatné zvl. Řád sborového života, v něm
zejména čl. 6. "Křesťan ve sboru i mimo sbor"),
ale prakticky není schopna a patrně, ve své
většině, ani ochotna se touto cestou pouštět. Ke
všemu, co se týká této probuzenecké zbožnosti má
své výhrady a svůj výklad, kterým je nakonec
mnohé, z tohoto dobrého odkazu reformačního a
bratrského vyznání, rozmělněno.
Proč je to tak těžké, aby ve společenství naší
církve docházelo k duchovní obnově? Má to jistě
více příčin. Snad především tu, která je zakotvena
v samotné reformaci, k jejímuž odkazu se
hlásíme. Reformace  česká ani tak ne, ta byla
v tomto ohledu otevřenější  ale světová
(Luterova, Kalvínova) měla velký strach ze všech
enthusiastických hnutí. Tedy z hnutí
zdůrazňujících spontánnost, nesvázanost  člověk
se má nechat vést v první řadě Duchem svatým,
nikoli svázanou formou, a má být též otevřen
novým způsobům, ke kterým mu Duch svatý
právě v této chvíli ukazuje. Tato enthusiastická
hnutí šla celými dějinami církve, stále uprostřed ní
vznikaly skupiny, které byly neseny na této vlně.
K těmto proudům se stavěla reformace velmi
příkře a odmítala je. Tedy také dědictví reformace.
Jinou příčinou, která, mám za to, ztěžuje duchovní
obnovu v naší církvi, je, že naše členská základna
se "rekrutovala" právě také z onoho
problematického období přestupového hnutí. Toto
hnutí bylo pouze jakýmsi momentálním hnutím
mysli, nemělo žádný duchovní  z Písma
vyrůstající  náboj, program a cíl, stálo na pouhém
národoveckonegativistickém zvolání: "Pryč od
Říma!". Již při samotném formování církve a její
teologické orientace docházelo oním
"naplňováním stavu" k ředění a směšování toho,
co již sice bylo formálně zaneseno v přijatém

vyznání, co se však ještě nemělo možnost pevně
zakořenit a rozvinout. Přidámeli k tomu navíc
intelektualismus, tedy to, že se věci víry chápou
příliš rozumově, vše, co není zařaditelné do onoho
rozumového schématu, se považuje přinejmenším
za podezřelé, pak tato konstelace  těžké
zformování a počátek sjednocené církve,
přestupové hnutí, zápas s liberalismem a zmíněný
intelektualismus  je něčím, co, dle mého soudu,
duchovní obnovu v naší církvi dostatečně ztěžuje
a komplikuje.
Mámli tedy hovořit o misii a evangelizaci ČCE,
pak musím říci, že misie a evangelizace, za kterou
v této chvíli považuji zacílené zvěstování a
vedení, ono doprovázení člověka k obrácení a
přijetí Krista, nebyla nikdy doménou naší církve.
V tomto smyslu nebyla naše církev nikdy
obzvláště misijně aktivní. Není to její vnitřní
orientace, nemá za to, že by tímto byla její služba
nějak ochuzena nebo omezena a nezdá se jí, že by
se tímto směrem měla vydávat. Taková je prostá
skutečnost.
Krásné ale na naší církvi je, že vždycky nějakým
způsobem dovolila těmto misijním a
evangelizačním důrazům a proudům ve svých
řadách koexistovat. To není samozřejmé. Třebaže
na ně, ze svého úhlu pohledu v chápání Písma,
vždycky nějak útočila, nevytěsnila je (pokud se
samy vytěsnit nenechaly) a těmto důrazům
a proudům to bylo navíc k dobrému. Docházelo
takto k jejich neustálé sebereflexi, a tak se v této
oblasti nemuselo "usínat na vavřínech", protože
"vavříny" se tímto způsobem v naší církvi nikdy
nezískávaly. (Věřím, že je má  tedy tyto důrazy
a proudy  ve svém středu dokonce ráda, neboť
také ony jsou jejím zvěrohodněním a nedovolují
jí, aby ani ona na vavřínech usínala). Možná právě
pro tento její postoj se do jejích služeb neobávali
vstupovat kazatelé a pracovníci misijně
a evangelizačně zaměření a necítili potřebu hledat
své uplatnění v některých menších, s tímto
důrazem samozřejmě počítajících, církvích.
Věděli sice, že budou muset svůj postoj před
církví neustále obhajovat, možná je tato aktivita
také dost unavovala, ale přitom zároveň stejně
dobře cítili, že je tato církev potřebuje a že jejich
místo a služba je právě zde.
V této koexistenci, pokud mohu hovořit sám za
sebe, vidím pro naši církev do budoucna dobrou
naději.

Petr Maláč
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Při tomto pochodu se mě zmocnil strach a hrůza.
Nevypravitelná hrůza, pro kterou nemám slov.
Hrozný stav bez milosti Boží a odpuštění hříchů,
ve kterém jsem se měl již třetí den ocitnout na
věčnosti. V tomto stavu jsem utekl k Bohu a
všechny své hříchy jsem jemu vyznal a vroucně
Ho prosil za odpuštění. Bůh mi odpustil. Vím to
proto, že ten hrozný strach, pro který nemám slov,
zde ode mne odstoupil a byl jsem naplněn
nevýmluvnou radostí a pokojem Božím.
Druhou noc jsem byl určen na Fehrbachu – první
hlídku u drátěných překážek. Při svítání se hlídky
stáhly do zákop; stravu do zákop nosili v noci,
pokud nosiče neranili nebo nezabili. Po příchodu
ze stráže jsem dostal k snídani půl litru černé
vody, na oběd sušená zelenina nebo polenta
(italské jídlo  kukuřičná kaše). K večeři bylo půl
litru černé vody, říkali tomu káva a čtvrt
kilogramu chleba. Ta tři jídla jsem snědl najednou,
ale hlad mi úplně nezahnala. Jelikož kaverna
(podzemní úkryt) byla obsazena, uložil jsem se
mezi dalšími osmi vojáky na povrchu. Byl tam
zákop chráněný před nepřítelem malou zídkou.
Půda zde byla kamenitá, nebylo možné se
zakopat. Ani to kamení ale nebylo překážkou,
abych na něm tvrdě neusnul. Z tvrdého spánku mě
vzbudila nějaká neviditelná síla, uchopila mě za
ruku a odvedla mě z místa, kde jsem ležel. Byl
nejvyšší čas. Místo, kde jsem původně ležel s
dalšími osmi vojáky, bylo zasaženo explozí
granátu z patnáctky (pozn. pravděpodobně horský
kanon vzor 1915 ráže 75 mm). Z osmi mužů byli
dva těžce ranění a po pár minutách zemřeli.
Zbývajících šest granát roztrhal tak, že jsme je
poznali jen podle bot. Moje místo, kde jsem ležel,
moje deka, celta – vše bylo rozsekáno. Na mém
šátku za hlavou jsem našel vrcholek hlavy s vlasy
a mozkem. Když jsem tu hrůzu spatřil, jak jsem
Bohu děkoval za záchranu. Neměl jsem žádnou
pochybnost, co znamenala hrůza na začátku
pochodu a ta radost z odpouštění hříchů. Neboť to
vím jistě, že mi Bůh odpustil mé hříchy a přijal
mě na milost. Jak mi bylo dobře a jakou sílu jsem
přijímal při čtení Nového zákona a Žalmů. Zvláště
Žalm 91 mi připadal velmi výstižný.
Z balíku po jednom padlém jsem snědl trochu
jídla. Velice mi prospěl kus bábovky, špek a cukr.
Zahnal jsem tím sice hlad, ale dostal jsem
úplavici. Na Hilfsplatz jsem večer ještě došel. Dál

do nemocnice už mě museli odvézt. Jakmile mi v
nemocnici bylo o trochu lépe, dostal jsem měsíc
dovolené na zotavenou. O něco jsem si ji sice
prodloužil, ale narukoval jsem zpět k rotě, od
které jsem odešel. Našel jsem ji v Nabrežině u
Terstu. Z kopce Hermada byla krásná vyhlídka na
moře.
28. 10. 1917 začal pochod k Piavě. Vpravo od nás,
v šířce několika kilometrů, protrhli naši frontu a
obkličovali italské vojáky z boku a zezadu. Italové
kvapně ustupovali. O tom svědčilo vše, co jsme
viděli ve vesnicích a městech, přes které jsme
procházeli. V mnoha domech, do nichž jsme vešli,
jsme našli jídlo na stole a v něm lžíce. Jinde jsme
zase viděli překynuté těsto. Jinde se ozýval
hladový dobytek, který sebou nestačili pobrat. No
zkrátka, asi měsíc jsme hladu neměli. A žízeň též
ne. Vínem se prvé dny plýtvalo. Viděl jsem v něm
i vojáky utopené. Byl to zvláštní pochod. Vojsko
opilé, k tomu ještě průjem. Kalhoty jsme drželi už
jen v ruce. Pak velitelé dali k vínu stráž. Každý už
mohl „vyfasovat“ jenom litr vína denně. Já že
jsem za celou dobu opilý nebyl, proto jsem si
stráže u vína užil nejvíce. Ochutnal jsem i takové
husté víno jako sulc. Počítali mu sto roků. Podél
moře jsme denně ušli třicet až pětatřicet
kilometrů. Po příchodu k Piavě už nebylo ani vína
ani masa. Naposledy přišly vhod i kočky. Maso
z nich bylo bílé, chuťově podobné králičímu.

Jenom vší byl dostatek. A od nich nebylo pomoci.
Kdo je neměl, těžko uvěří, co dovedou. Byly
případy, že byly na zádech pod strupy tak zažrané,
že se jich nedalo zbavit bez operace. Kdo se dostal
do nemocnice, považoval to za velké štěstí. Tam
mu všechna místa vyholili od hlavy počínaje. Po

Mé zážitky a osobní zkušenost s Bohem
...dokončení z titulní strany

Čeští vojáci na Piavě (Zdroj: Wikipedia)
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Jako již po mnoho let, i letos se uskutečnila
rodinná dovolená, tentokrát v Jeseníkách, v hotelu
Kamzík, v Malé Morávce – Karlově. Tato setkání,
která probíhají již více než 10 let, jsou určena
a využívána rodinami s dětmi a jsou navštěvována
lidmi napříč církvemi a denominacemi.
Program dne je doporučený, leč dobrovolný a bez
jakéhokoliv donucování. Při něm slouží lidé
z různých církví. Letos to byli manželé Fišerovi z
CB Vsetín a Jiří Beneš starozákoník z Husovy
teologické fakulty, jinak člen CASD. Fišerovi
probírali vztahy v rodině, úlohy muže, resp. ženy,
komunikaci v rodině, apod. Jiří Beneš se věnoval
svému oboru, Starému zákonu, a ač by se to
mohlo zdát odtažité a náročné, bylo to užitečné.
Mohli jsme si uvědomit, že tyto příběhy nám vždy
v konečné fázi ukazují, že člověk bez Boha není
schopen existovat, natož něco udělat.
V pravidelném celodenním výletu jsme tentokrát
navštívili Rejvíz a zavítali jsme do Zlatých hor.
Zejména pro děti a jistě nejen pro ně, byla
zajímavá návštěva v muzeu zlatých dolů ve
Zlatých horách resp. v jejich blízkosti. Kromě
povídání o historii těžby bylo na programu
rýžování zlata. Děti tím byly nadšené a dospělí
také, i když šlo jen o zlato „kočičí“.
Děti měly svůj program a rodiče, zvlášť maminky,
mohly mít dovolenou i tím, že nemusely vařit.
V rámci programu byla pro děti připravena tzv.
„Čokobanka“. Děti si v ní mohly vyměnit body
získané v různých soutěžních disciplinách za
různé sladkosti.

Bylo také dost času na vycházky a výlety po
okolí, v malebném prostředí Jeseníků. Letošní
rodinná dovolená, jakož i ty předchozí, měla
význam nejen v odpočinku a v připraveném
programu, ale byla velmi důležitým vzájemným
setkáním a poznáváním lidí z různých míst.
Podstatné je, že při tom všem jsme se mohli
prostřednictvím všech těchto možností setkávat s
naším Pánem.
Přípravu pobytu převzali již třetí rok po „otcích
zakladatelích“ skupině KoŽaK (Kotrla, Žamboch
K.) jejich následovníci, firma KlimBa (Klimeš,
Bartoň), za což jim patří dík. Nelze nevyslovit, že
největší dík patří našemu Pánu, Ježíši Kristu,
který nám toto vše umožňuje; dříve to nebylo
vůbec možné. Dovolené v Jeseníkách se
zúčastnilo přes 100 lidí, což je vidět na společné
fotografii.

Milan Michalík

koupeli a čistém prádle to byl úplně jiný pocit.
Pravou stranu Piavy obsadili po svém ústupu
Italové. My jsme se zakopali z levé strany u
městečka San Dona Noventa.
10. 1. 1918 na mé narozeniny jsem odešel do
nemocnice. Celou dobu co jsem zde byl, nebylo
jednoho dne bez deště a byla taková mlha, že
nebylo vidět dál, na pár kroků. V nemocnici
nedaleko za frontou v Červijáně jsem čekal šest
týdnů na operaci, než na mě přišla řada. Denně
operovali čtyři až pět vojáků. Po operaci se
dostavily komplikace, proto jsem v nemocnici
strávil další měsíc. Kdo snesl transport, byl
vlakem přepraven dál za frontu. Tak byly
vypraveny celé vlaky raněných. Část nás
ponechali v Lublani a odtud nás odvezli do

Bělehradu. Odtud jsem dostal dva měsíce
dovolené na zotavenou.
Po skončení dovolené jsem ihned narukoval, ale
do Jablůnky na paseky ke strýci u Dřevojánků. A
tam jsem chvála Bohu dočkal převratu 28. 10.
1918 jako zběh. Válka v Itálii skončila, ale boj
s odvěkým nepřítelem trvá dosud.

Vyprávění p. Vraje zapsala Jana Flachsová

Rodinná dovolená Jeseníky
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Church English Camp
Church English Camp ukázal, jak Bůh žehná těm,
kdo najdou odvahu „vykročit a zvěstovat“.
Každé ráno se fara naplnila dětmi, jejich smíchem
a různými výkřiky, které občas opravdu stály za
to. Jejich nadšení a energie překonaly představy a
kapacity nejednoho vedoucího.

Celý den byl nabitý aktivitami, které zabraňovaly
dětem proměnit faru v kůlničku na dříví.
A abychom je nemuseli stále počítat, byly
rozděleny do šesti skupin.
„Na biblických lekcích byly probrány následujícípříběhy: V pondělí to bylo Uzdravení ochrnutého,v úterý Utišení bouře, ve středu Rozmluva sesamařskou ženou, ve čtvrtek Uzdravení setníkovaslužebníka a v pátek Podobenství o milosrdnémSamařanu. Všechny příběhy byly zajímavězpracovány a vyprávěny poutavou formou. “Eva Malá
„Ach jo, zase anglina.“ Tak tohle by na campu
řekl málokdo.
Hodiny angličtiny vždy navštěvovaly tři mladší
skupiny dohromady, kdežto zbylé tři starší
skupiny měly mezitím biblickou lekci. Po
svačince a workshopu na angličtinu utíkali zase
starší.
„Paní učitelky“, nebo spíš „tety“, v čele
s Pavlínou Žambochovou, předkládaly dětem

angličtinu zábavnou formou. Pro skupiny
mladších dětí zde byla na každý den připravena
známá pohádka a s ní související slovní zásoba.
Starší děti zabavilo čtení komiksu „Around the
word in eighty days“ (Kolem světa za 80 dní)
s hlavním hrdinou Phileasem Foggem. Slovíčka se
týkala převážně „travellingu“ (cestování)
a v posledních hodinách měly děti možnost
vytvořit svůj vlastní komiks, v němž měly za úkol
použít naučené fráze.
Obě věkové skupiny se také naučily několik
jednoduchých anglických písniček.
„Myslím, že vše bylo bezvadně připraveno a zacelým campem stálo mnoho probděných n ocí.Určitě tato práce nepřišla vniveč!“Johana Palová
Kromě angličtiny a her také na campu probíhaly
kroužky, tzv. „workshopy“, kde se vyráběly různé
věci. Tato aktivita byla pro děti připravena každý
den. Děti se ve workshopech střídaly podle
skupin, ve kterých se učily angličtinu. Pokud se
našel někdo, koho workshopy nebavily, mohl jít
hrát hry, které měli připravené sporťáci.
A co se vlastně vyrábělo? Pro každého bylo
přichystané tričko, které si mohl jakkoliv
vyzdobit. Mezi další tvoření patřila výroba
z „Fima“. Jedná se o hmotu podobnou plastelíně,
ze které se dají vytvořit šperky nebo různé
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postavičky. Další aktivitou bylo vyrábění
náramků z provázků a korálků a také tvoření
magnetků z pěnové gumy.
Myslím si, že děti byly z workshopů velminadšené, i když nám jejich příprava dala celkemzabrat, určitě to stálo za to!“ Bohuslava Palová
Pět dní přineslo dětem také mnoho překvapení.

Facebook, zmrzlinový pohár, lanové centrum a
jiné podobné aktivity vzbuzovaly v dětech
zvědavost a jistě vykouzlily úsměvy na jejich
tvářích.
„Bůh na Church English Campu ukázal svojivelikost a překonal naše nejskrytější sny.“Adéla Kovářová

Drazí přátelé, chtěla bych se s vámi podělit o
svědectví z letošního Campfestu. Jde o
křesťanský festival, který je pořádán každým
rokem na Slovensku v Kráľové Lehote. Bývá plný
řečníků, modliteb, chval a hlavně Boží
přítomnosti. Na žádném jiném místě jsem si ještě
neuvědomovala tolik Boží blízkost jako právě
tady.
Letos jsem jela na Campfest už po třetí, i přesto,
že mám skoliózu páteře, kvůli které jsem od 1.
třídy nosila korzet. Takový nápor mi nedělá
zrovna nejlíp. Vždycky jsem si odtamtud odnesla
spousty krásných zážitků, i když mě pak bolela
záda. Letos jsem si chtěla Campfest pořádně užít,
protože příštím rokem maturuji a netuším, jestli
budu mít ještě čas si tam zajet. Campfest začínal
ve čtvrtek 2. srpna a končil v neděli ráno 5. srpna.
Představte si, že i přes obrovskou únavu jsem ve
čtvrtek vydržela být na celém hlavním programu a
usnula jsem až kolem druhé hodiny ranní. V pátek
jsem vstala asi o půl osmé a zůstala celičký den na
programech. Ráno šlo o modlitby a chvály,
odpoledne pak následovali řečníci a koncerty. Do
toho se strhl pořádný liják. Byla jsem ráda, že
jsem pod střechou. Záhy jsem zjistila, že nám
nateklo do stanu a musely jsme ho s kamarádkou
vysušit. Nastal večer a já jsem pospíchala na
hlavní program, na kterém jsem opět vydržela až
do konce. Dobře si vzpomínám slova lékaře, když
jsem se před ním zmínila, že chci jít na festival:
"Hlavně hodně odpočívej a nepřepínej se!" A co
jsem dělala? Pravý opak!
Není divu, že mě bolelo celé tělo, když jsem si
pak šla lehnout. Ze všeho nejvíce právě záda.
Skoro celou noc jsem probrečela a ráno jsem se
nemohla hýbat. Kamarádka mi poradila, ať si
chvíli odpočinu a pak zajdu do poradenského
centra za někým, kdo má dar vyhánět zlo z těla a
umí se modlit i cizími jazyky. Něčeho podobného
jsem se zúčastnila minulý rok na UNITED, který
se konal ve Vsetíně. Řekla jsem si, že ze zbytku
programu stejně už nebudu nic mít, tak zajdu

aspoň za těmi poradci. Neměla jsem ani chuť k
jídlu a proto jsem byla pořádně zesláblá. Přes to
všechno se mi nějakým způsobem podařilo dostat
do poradenského centra. Tam jsem vyhledala
jednoho pána, který by mi mohl pomoci s mým
problémem. Zavolal si ještě kamaráda a já jim
řekla, že mám od mala skoliózu páteře, šelest na
srdci a teď se k tomu přidaly ještě bolesti z únavy.
Oni mě pomazali olejem a společně se za mě
modlili cizími jazyky. Prosili ve jménu Ježíše
Krista za mé uzdravení. Netrvalo to déle než pět
minut a potom mi položili jednoduchou otázku:
"Jak ti je?". Nedokázala jsem na ni odpovědět,
protože ten pocit se nedal popsat. Jako by ze mě
spadl velký těžký kámen. Proto jsem jen řekla: "Je
mi dobře, už mě nic nebolí." Oni se usmáli a
pověděli: "Tak teď už jen děkuj Bohu za své
uzdravení." Já jsem odtamtud rozradostněně
vyběhla a všem sdělila tu úžasnou zprávu.
Zároveň jsem mohla jít na zbytek programu. Je až
neuvěřitelné, jaké zázraky pro nás Bůh dělá.
V následujících dnech jsem na sobě pozorovala,
že je všechno jinak. Bylo úžasné, že při větší
zátěži mě záda tolik nebolela! Nemohla jsem se
dočkat, co mi na tu páteř řekne lékař, až k němu
pojedu do Karviné. Byla jsem za ním před
několika dny a řekl, že je to o stupeň lepší a
navrhl mi, že uděláme takový pokus  úplně mi
vysadí korzet a uvidíme, jak to bude za půl roku
vypadat. Já věřím, že mně Bůh pomáhá s
uzdravením a jsem moc vděčná, že je mi stále
nablízku. Samozřejmě, že mě záda občas ještě
zabolí, třeba po větší zátěži, to je pochopitelné, ale
když to srovnám, jak to bylo třeba před pěti lety,
tak je to obrovský pokrok. Každý den děkuji Bohu
za to, že je stále se mnou a posílám vám toto
povzbuzení. Síla modlitby je velká a přestože nám
Bůh někdy neodpovídá, tak to neznamená, že nás
neslyší. Jen On, ale může rozhodnout, kdy nás
vyslyší.

Kája Trnčáková

Campfest
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Byl jsem vyzván k tomu, abych se s vámi podělil
o svůj táborový zážitek s hadem. V jedno páteční
dopoledne jsme vyrazili všichni na VTH (Velkou
Táborovou Hru) do lesa. Naší skupince se
podařilo získat mapu a posíleni úspěchem jsem s
Mikym vyrazili napřed po vyznačené trase.
Dostihli jsme jinou skupinu, ale já jsem se kvůli
rozvázané tkaničce musel zastavit. Chtěl jsem
rychle doběhnout ostatní, ale pěkně mě doběhla
zmije. Ucítil jsem, že mě něco kouslo do nohy,
uslyšel jsem zasyčení a viděl jsem, jak se zavlnila
tráva, když se had plazil pryč. Sedl jsem si do
trávy a ten hnusný žlutý jed jsem vysál a vyplivl.
Zaškrtil jsem si nohu rukama a zavolal ostatní.
Přiběhli ostatní z naší skupinky, zavolali hlavnímu

vedoucímu a obvazem mi nohu zaškrtili, až mi ji
skoro uškrtili. Nastaly trochu obavy, zdali jít přes
vysokou trávu. Kdo ví, kolik tam těch potvor ještě
je. Všichni přítomní se začali modlit, dokonce i ti,
kteří se doposud nemodlili (k čemu všemu je
uštknutí dobré:)). Potom přijel hlavní vedoucí a
myslím si, že ještě nikdy tak rychle lesem nejel.
Do druhého dne jsem si poležel na chatce. Další
den už jsem byl v pořádku. Tím končím své
vyprávění, o události, z níž mi kromě vzpomínek
zbyly jen pomalu mizející stopy zmijího kousnutí.

David Blanař

(recenze knihy)
Věříte na náhody? Takovou otázku si můžeme
položit ještě před čtením útlé knížky „Náhody
a náhodičky“, kterou napsala mnohým z vás
známá Marie Svatošová, zakladatelka
hospicového hnutí v naší zemi a nyní jedna z
koordinátorů kursů Alfa v Římskokatolické církvi.
Ve čtyřiceti krátkých úvahách se snaží vyznat,
proč k ní slovo „náhoda“ moc nemluví. Důvod
uvádí hned na začátku své knížky. „Mám totiž
nesmírně cenný poklad, ke kterému jsem přišla
naprosto nezaslouženě, dar, ze kterého se raduji a
o který bych se tak ráda podělila s každým, s kým
se v denním životě setkávám. Lhostejno zda na
ulici, na stránkách této knížečky, anebo kdekoliv
jinde. Tím pokladem je dar víry. Ale právě v tom
je problém. V tom, že jde o dar. Dar vám
nevnutím, i kdybych se rozkrájela. Mohu jej
pouze nabídnout a čekat. Přijmeteli, mně nic
neubude a vám přibude. Vlastně přibude i mně –
radost z radosti vaší.“ (konec citátu)
V krátkých kapitolách této knihy se autorka na
základě víry v Boha snaží předat výsledky svého
uvažování. Je zde člověk jen náhodou, nebo s ním
má Bůh své úmysly? Kapitoly nejsou dlouhé
a nenutí čtenáře prokousávat se dlouhým textem.
Mohou však pomoci, když se člověk zamýšlí
o účelu a smyslu toho, s čím se setkává. A jak

autorka uvádí, nechce nikoho do ničeho nutit,
chce jen nabídnout účast na společné radosti.
(Náhody a náhodičky s Marií Svatošovou,Karmelitánské nakladatelství 2004)

Příběh se zmijí

Náhody a náhodičky
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Milé děti,
připravily jsme pro vás několik soutěžních kvízů
ze života Pána Ježíše. Věříme, že pro vás nebude
těžké je rozlousknout. Své odpovědi můžete
zasílat na emailovou adresu
janaflachsova@email.cz nebo nám je předat
napsané osobně do 4. 11. 2012. Luštitele, kteří
budou mít všechny odpovědi správně, zařadíme
do losování, které proběhne v nedělní škole
následující týden.
Přejeme hodně radosti při luštění.
Pavlína Žambochová a Jana Flachsová
Kdo to řekl? Přiřaď jednotlivé věty k osobám,
které je řekly. Odpovědi můžeš hledat v knize Da
niel.
„Bojím se krále, svého pána, který vám určil
pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tváři
přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u
krále o hlavu.“
______________________
„Vpravdě, váš Bůh je Bůh bohů a Pán králů, který
odhaluje tajemství, neboť jsi mi dokázal toto
tajemství odhalit.“
______________________
„Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude
chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých
rukou, králi, vysvobodí nás.“
______________________
„Hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a
procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony.
Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu
synu.“
______________________
„Kdokoli přečte toto písmo a sdělí mi výklad,
bude oblečen do purpuru, na krk mu bude dán
zlatý řetěz a bude mít v království moc jako třetí
po mně.“
______________________
„Své dary si ponech a své odměny dej jinému. To
písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím.“
______________________

„Kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš,
vysvobodí.“
______________________
Kdo je kdo? Přečti si všechny věty a hádej, která
postava z Nového zákona to je.
1. postava: __________________________
Jsem farizeus a člen židovské rady.
Za Ježíšem jsem přišel v noci.
Ježíš mi řekl, že se musím znovu narodit.
2. postava: __________________________
Se svými sourozenci jsem bydlela v Betánii.
Když mě Ježíš navštěvoval, starala jsem se o
něho.
Můj bratr se jmenoval Lazar a sestra Marta.
3. postava: __________________________
Byl jsem učedníkem Ježíše.
Měl jsem na starosti peníze.
V zahradě Getsemane jsem Ježíše políbil.
4. postava: __________________________
Jsem žena Zachariáše.
Dlouho jsem nemohla mít děti.
Až v pozdějším věku se nám narodil syn Jan.
5. postava: __________________________
Můj bratr Jakub a já jsme byli Ježíšovými
učedníky.
Ježíš nás nazval „synové hromu“.
Můj otec se jmenoval Zebedeus.
6. postava: __________________________
Jsem panovník.
Nenáviděl jsem Ježíše, když se narodil, chtěl jsem
ho dát zabít.
Vydal jsem rozkaz, ať zabijí všechny chlapce do
dvou let.

Oříšky pro děti
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Sborový program po prázdninách
5.6. října Modlitební řetězec a společná modlitební hodina
13. října Seminář pro učitele nedělních škol, sborový dům, 14 hodin
21. října Den díkůčinění
4. listopadu Rodinné bohoslužby




