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Když se náš kostel po bohoslužbách vylidní,
když utichne zpěv a hudební nástroje a když se
denní ruch na chvilku utiší, uslyší pozorný
posluchač tichounké chroustání. Není to žádný
zapomenutý člen sboru, který by tu snad dojídal
svou svačinu, ale červotoči, kteří dojídají dřevěné
opláštění varhan. Po pravdě, ono to chroustání asi
moc slyšet není, ale je také pravda, že varhany
v kostele už opravu nezbytně potřebují. Odborníci
na varhany (a možná také na červotoče) odhadli
náklad opravy na přibližně 500.000 Kč. Milí
čtenáři, chceteli pomoci jakýmkoliv finančním
darem na tuto opravu, obraťte se na bratra faráře
Maláče nebo sestru pokladní Kunderovou. Nebo

můžete svůj příspěvek poslat na účet sboru
u ČSOB, číslo účtu 112734180/0300, variabilní
symbol 2013.

„Myslíš,“ říká Ježíš Petrovi, „že bych nemohl
poprosit svého Otce, a poslal by mi sem ihned víc
než dvanáct legií andělů? Ale jak by se potom
splnila Písma, že to tak musí být?“
(Mt 26, 5354)

Vzpomínáme si? Jednou chtěl kdosi uvést Pána
Ježíše na veřejnost a postarat se o to, aby ho
všichni viděli. Chtěl mu obstarat zveřejnění,
prapory, věhlas. Byl to ďábel. Postavil před něj
velmi lákavý návrh – z vysoké hory mu ukázal
všechna království světa i jejich slávu a řekl mu:
„Toto všechno ti dám, padnešli přede mnou a
budeš se mi klanět“ (Mt 4, 9). Učedníci by jistě
jásali, protože by i na ně padlo něco z věčné slávy
tohoto viditelného, nepopiratelného lesku. Kdyby
byli ministry tak velikého Pána, kdyby byli
čestnými občany theokracie, Boží vlády, nikdo by
si nedovolil jimi pohrdat. Ani Jan Křtitel by
nemusel posílat z vězení poselství, aby se
přesvědčil, jestli je Ježíš skutečně ten, na kterého

čekal a ve kterém se má naplnit úděl a celá
budoucnost světa. Nepotřeboval by pochybovat,
kdyby byl Ježíš vystavil svou slávu na odiv.

Ale podívejme se na něj – on se vydal cestou
jinou. Vstoupil do světa tou nejzapadlejší
brankou, jakou si umíme představit. Narodil se
jako chudé dítě – v chlévě, na okraji světa
i společnosti. Těšil plačící, žehnal dětem, na
zoufalé vkládal ruce. Tyto chudé, nemocné a
ubohé člověk nenajde na oné vítězné cestě, kterou
jezdívají králové. Ti postávají a posedávají ve
tmavých a skrytých zákoutích, bydlí
v podkrovních světničkách v chudinských
čtvrtích.

Proč šel touto cestou místo toho, aby se chopil
moci a slávy, která se mu nabízela? Ježíš nechtěl,
aby byli lidé strháváni pochodem dvanácti
andělských legií (jedna legie = 6.000 vojáků),
které mohl povolat, ale nepovolal, ani když visel
na kříži. A když pomyslíme na uplynulá tisíciletí,
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nejspíš ani nechtěl, aby vzniklo něco takového,
jako křesťanská kultura a křesťanské státy, kde se
všichni lidé automaticky ocitají – už svým
narozením a samozřejmým církevním obřadem –
ve velkém pytli křesťanstva a majitelů křestních
listů, i když nemají vůbec žádný osobní vztah
k Ježíši z Nazaréta. Snad to působí Boží dobrota,
že se nám to všecko pod rukama rozpadá a hrozí
rozpadnout.

Ježíš to všechno tenkrát nechtěl. Nepřál si
žádné paušální křesťanství velkých mas. Chtěl se
prostě s každým z nás docela tiše a nenápadně
setkat. A kdybychom tak o samotě a tiše stáli před
ním – před tím, který je zevnitř proniknut Boží
plností, která v něm přebývá – pak bychom si
náhle uvědomili, že jsme ztratili Boha, že jsme se
stali bezdomovci a že mezi námi a naším
nebeským Otcem jsme vlastním přičiněním
vyhloubili propast. A zatímco rozpoznáváme tyto
skutečnosti z jeho nenápadného a skromného
zjevu, uvědomujeme si, že on je v této propasti
spolu s námi, že nám pomáhá ven a že přes ni
klade svůj kříž jako most. Vidíme, jak s námi trpí,
umírá a nese hřích, jak je ve všem – i ve smrti
a v propasti, do které jsme zapadli – naším
přítelem a jedním z nás.

Mohl by to všechno dělat jako král v čele
dvanácti andělských legií? Mohl by si to dovolit,
kdyby projížděl v purpurovém plášti širokými
vyzdobenými ulicemi, kdyby se stal prominentem,

hvězdou národa, kdyby se za ním ozýval hrozivý
rytmus jeho pochodujících útvarů?

Ne, to mohl udělat jen za předpokladu, že se
sklonil tak nízko, jak jen to šlo, aby každý z nás
musel přiznat: „Jsem chudý, ale tento můj Bratr je
ještě chudší; musím procházet smrtelnou úzkostí,
ale tento můj Bratr ji musel vychutnat důkladněji;
zdá se mi, že mne Bůh opustil, ale tento můj Bratr
musel zakusit trpkost tohoto odloučení v daleko
větší míře a musel křičet do noci Golgoty hlasitěji,
než jsem to já kdy ve svých nejtemnějších
hodinách musel udělat.“

Proto netáhl Ježíš do světa s dvanácti
andělskými legiemi jako mesiášský král. V tom
případě bychom se na něj mohli dívat a zdravit ho
jen zdálky přes ochranný kordon a bezpečnou
vzdálenost, kterou se obvykle obklopují
„velikáni“ tohoto světa. Proto se stal chudým
tesařovým synem jako tisíce jiných. Proto umíral
jako všichni jeho lidští bratři. Proto si neodepřel
nic z toho, co musí nést ostatní. Vypil kalich
hořkého nápoje až do dna, udělal to pro mne i pro
tebe.

Dodnes je Golgota nevyřešenou otázkou
mnoha milionů lidí. Ale Ježíš Kristus přinesl
řešení nejjasnější, nejpravdivější, nejspasitelnější.
A tak dnes nemáme jen vzpomínat, ale znovu se
pokořit, znovu si uvědomit význam Kristovy
zástupné oběti. A především – děkovat.

Petr Maláč

Milost je nevymahatelným a nezaslouženým
odpuštěním trestu (Wikipedie)
Příběh první – Radomír Šimůnek st.

Byl považován za největší talent, jaký kdy naše
cyklistika měla. Měl techniku, cit pro kolo,
rychlost a závodnické myšlení. A měl také vůli
podstupovat obrovskou tréninkovou dřinu, která
jej dovedla až na světový vrchol. V letech 1980
1991 se stal čtyřikrát mistrem světa v cyklokrosu,
dvakrát skončil na druhém místě. V roce l991 byl
vyhlášen nejlepším sportovcem roku tehdejší
ČSR. Měl krásnou ženu, dva syny, úspěchy,

peníze, postavení, přátele a kontakty po celé
Evropě. Se svým talentem ale nenakládal dobře.
Když nemohl jezdit, což se mu stalo po zranění
čéšky nebo při zánětu srdečního svalu, přičichl k
alkoholu víc, než bylo zdrávo. Dokázal se ale
vrátit zpět a znovu vyhrávat. Zlom v jeho kariéře
úspěšného sportovce nastal, když v listopadu 1992
ve vysoké rychlosti předjížděl. Po srážce s autem,
v němž jela čtyřčlenná rodina, zůstal naživu jen
těžce zraněný 13letý chlapec. Říká se, že příčinou
nehody byl tehdy alkohol, i když jej policie u něj,
jakožto člena policejního oddílu Rudá hvězda,
„nezjistila“. Za zabití tří lidí byl odsouzen na

Dvojí milost
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pouhých 18 měsíců nepodmíněně do vězení, v
němž mohl dál normálně trénovat. Byl
sportovcem na vrcholu své kariéry a měl šanci na
další velké mezinárodní sportovní úspěchy.
Pravděpodobně proto mu byla prezidentem
Václavem Havlem udělena milost po pěti
měsících trestu. Po svém návratu z vězení se stal
ještě několikrát mistrem ČR, ale na své velké
mezinárodní úspěchy už nenavázal. Trápily ho zlé
vzpomínky. Z psychických problémů mu
nedokázali pomoci ani zkušení sportovní
psychologové. Konec sportovní kariéry v roce
2002 jej zastihl nepřipraveného. Nikdy se s ním
nevyrovnal a stejně tak se nevyrovnal s
alkoholem. Zemřel v srpnu 2010 ve věku 48 let na
konečné stadium cirhózy jater.
Příběh druhý – Jan Eriksen

Narodil se v norském Bergenu. Vyrůstal
obklopen veškerou péčí, protože jeho otec
vydělával dost peněz, aby matka mohla zůstat v
domácnosti. Jako sportovně nadaný začal hrát
házenou a fotbal. Ve 14 letech začal, stejně jako
mnozí jiní, prožívat první výkyvy puberty. Našel
si starší kamarády a ve snaze se jim vyrovnat,
začal doma krást peníze, které utrácel za cigarety,
alkohol a hraní na automatech. V té době objevil
ještě jednu vášeň – box. Vstoupil do boxerského
oddílu, kde se vypracoval ve své váze mezi
juniory na druhé místo v celostátním mistrovství.
Brzy poté ho z oddílu vyhodili kvůli opilosti a
rvačkám. Úplně stejně dopadl i ve škole. Otec
učinil poslední pokus dostat ho na správnou cestu
a nechal ho zapsat na školní loď. Dopadlo to tak,
že k alkoholu a rvačkám přidal okrádání
kamarádů. Po návratu se nechal najmout na
několik dalších lodí. Když na jedné z nich v
opilosti zmlátil kapitána, dostal se na černou
listinu a už ho na žádnou loď nevzali. Po
vystřídání několika zaměstnání na souši se nechal
najmout jako ochranka nočního klubu. Pro svou
bojovnou povahu brzy získal sympatie pasáků a
prostitutek a tím se mu otevřely dveře do
podsvětí. Ve 22 letech se rozhodl, že bude
vydělávat velké peníze jako pasák. Od té chvíle
byl jeho život jeden velký mejdan plný alkoholu,
drog a sexu, ale také násilí a strachu. To nejsilněji
pocítil, když byli v jeho přítomnosti zbiti dva jeho
kumpáni tak, že jeden zemřel, nebo když se
jednoho rána probudil a uviděl nad sebou viset

svoji manželku, která se oběsila ze zoufalství nad
tím, jaký vedli život.

Najednou přišla chvíle, kdy si uvědomil, že
jestli bude dál pokračovat tímto způsobem, brzy
zemře. Bylo mu 31 let. Mnoho lidí, které znal,
zemřelo buď násilnou smrtí, nebo na
předávkování drogami. Pronásledovaly ho výčitky
svědomí a zlé halucinace. On sám měl tělo tak
zničené, že se pohyboval s velkými bolestmi jen o
berlích a viděl pouze s pomocí silných brýlí.
Neměl žádné peníze ani přátele. Za této situace
vyhledal Modrý kříž, organizaci zabývající se
pomocí lidem závislým na alkoholu, drogách a
gamblerství. Tam se seznámil s mladou
křesťankou a ta mu vyprávěla o Ježíši Kristu,
který zemřel za každého člověka. Řekla mu, ať
poprosí Boha o milost, aby mohl začít znovu. I
když se před časem křesťanům vysmíval, řekl si,
že to zkusí. Vždyť už stejně neměl co ztratit. Od
toho okamžiku kdy Boha poprosil o milost, se v
jeho myšlení začala odehrávat změna. Začal
prožívat lásku, pokoj a pocit naplnění. K jeho
údivu mu časem začalo být po zdravotní stránce
lépe, byť předtím lékaři prohlašovali, že změny v
jeho organismu jsou nevratné. Také ho přestaly
trápit halucinace a výčitky svědomí. Jeho touha
ovládat druhé a využívat je k naplnění svých
potřeb se změnila v touhu pomáhat. V současné
době je vedoucím organizace Street Aid (Pouliční
Pomoc), kterou sám založil. Tato organizace se
zaměřuje na pomoc narkomanům a prostitutkám.
O své zkušenosti s Boží milostí jezdí také
vyprávět odsouzeným do věznic po celém světě.
Protože dokonale zná jejich prostředí a mluví řečí,
které rozumějí, pomohl mnohým lidem vyjít z
„podsvětí“ do nového života. Několikrát navštívil
i ČR. Pokud se chcete podrobněji seznámit s jeho
příběhem, můžete si najít na internetu velice
zajímavý rozhovor v archivu TV NOE z 25. 5.
2012 nebo si můžete půjčit knížku „Žil jsem v
podsvětí“ z knihovny na faře.

Máme před sebou dva životní příběhy lidí,
které se skutečně staly. Lidí, kteří, dáli se to tak
říci, zničili životy druhých a měli si za to odpykat
trest. Přijali však nabídnutou milost a dostali šanci
začít znovu. Jak je možné, že jeden prožívá
naplněný život a druhý se utrápil až k smrti? Mám
za to, že na tuto otázku je jediná odpověď. Záleží
na tom, kdo milost dává. Žádný prezident
nedokáže dosáhnout svojí milostí až do lidského
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svědomí. To může svým tajemným a účinným
způsobem udělat jedině Bůh. A on neodmítne
nikoho, kdo ho o milost poprosí, protože si
nevybírá podle zásluh, jak to vidíme i na příběhu

Jana Eriksena, který řekl: „Jestli nezkusíš Ježíše,
tak ho nepoznáš a nepochopíš, jak jedná v lidském
životě.“

Jan Kovalda

Maksymilian Kolbe
Koncentrační tábor Osvětim – Auschwitz, pře

lom července a srpna roku 1941. Táborový blok
14 je nastoupen na apelplacu a situace je velmi
napjatá. Přichází táborový velitel Fritzsch a začíná
mluvit: „Jeden z vězňů uprchl. Pokud ho do zítřka
nedostaneme, půjde deset z vás do bunkru a tam
bez jídla a vody zemře.“ Vězni z bloku 14 prožili
bezesnou noc. Ráno v pět hodin museli nastoupit
na apelplac a v horku jedenáct hodin čekali na vý
sledek. Jenom jednou v tomto dni dostali trochu
vodové polévky. Navečer přišel velitel tábora Fri
tzsch a s úšklebkem šel pomalu kolem nastou
pených vězňů. Pravým ukazováčkem postupně
ukázal na deset vězňů; ti museli vystoupit z řady.
Byli to odsouzenci k smrti hladem. Jeden z nich
zoufale vykřikl: „Má ubohá žena, mé ubohé děti!“
Tu z řady vystoupil muž; byl malý a velmi vyhub
lý. Řekl: „Tento muž má rodinu, já jsem tady a na
stoupím místo něho.“ Kdo byl tento člověk, který
dobrovolně šel na smrt místo svého spoluvězně?
Jmenoval se Maksymilian Kolbe a byl to polský
katolický kněz a františkánský mnich.
Kdo to byl

Krátce si připomeňme, kdo to byl, kdo obě
toval svůj život za v podstatě neznámého
spoluvězně. Narodil se začátkem roku 1894 jako
Rajmund Kolbe ve vesnici Zduńska Wola. Jeho
otec byl německého původu, matka byla Polka. V
sedmi letech začal chodit do školy a ve dvanácti
nastoupil na gymnázium. V šestnácti letech na
stoupil jako novic do františkánského řádu a přijal
jméno Maksymilian. Ještě před první světovou
válkou, v roce 1912, začal svá studia v Římě. Po
třech letech promoval jako doktor filosofie.
Pokračoval ve studiích a v roce 1919 dosáhl titulu
doktora teologie. Vrátil se do Polska a těžce
onemocněl. Byl literárně a publicisticky činný a
vydával časopis „Rytíř neposkvrněnosti“. Od roku
1930 působil jako katolický misionář v Japonsku.
Po šesti letech se vrátil do Polska a v roce 1936
byl zvolen představeným kláštera v městě
Niepokalanów. Brzy však začala druhá světová

válka a po obsazení západní části Polska byl 19.
září 1939 poprvé zatčen nacisty. Po asi třech a půl
měsících byl propuštěn a vrátil se do kláštera
v Niepokalanówě. V polovině února 1941 byl za
tčen podruhé, protože se svými druhy skrýval
uprchlíky a pomáhal jim na útěku. Bylo jich něko
lik tisíc, z toho také několik set Židů. Po asi třech
měsících ve vězení ve Varšavě byl odtranspor
tován do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

Poslední dny
Život v Osvětimi si můžeme představit jen stě

ží. Těžká práce, málo jídla, kruté zacházení, žádná
naděje. Jak v takovém prostředí žít? Co o něm ří
kají jeho spoluvězňové? Páter Kolbe se pokoušel
bojovat proti nelidskosti. Rozdával svůj chléb,
polévku, potěšoval a modlil se. A také v koutku
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vězeňského baráku kázal evangelium. Na
mnohých dobových obrázcích můžete vidět, jak
po takovém věznění člověk vypadal. Kolbeho
takto nakreslil jeden z jeho spoluvězňů. Jeho život
skončil vyhladověním v cele smrti. O jeho
posledních dnech jsou svědectví, že ostatní
povzbuzoval, když už oni leželi bezmocně na
podlaze, pak seděl nebo klečel a modlil se. Jako
poslední z nich byl 14. srpna 1941 usmrcen
injekcí jedu.
Zachráněný

Muž, kterého takto zachránil, přežil
koncentrační tábor i pochod smrti. Jmenoval se
Franciszek Gajowniczek. Byl příslušníkem polské
armády a po prohrané válce s nacisty nechtěl
přihlížet, jak je jeho vlast ničena. Dal se k
partyzánům a doma zanechal ženu a dva syny. Při
jedné akci byl se svou skupinou zajat a nakonec
skončil v koncentračním táboře v Osvětimi. Zde
prožíval stejné utrpení jako ostatní vězni. Po
onom incidentu, kdy zmizel jeden vězeň, který se
ovšem později našel utopený v nějaké stoce, byl
spolu s dalšími devíti vězni vybrán, aby byli
umořeni hladem a žízní v bunkru smrti. Zachránil
jej Maksymilian Kolbe, který se dobrovolně jako
věřící člověk přihlásil místo něj. Gajowniczekovi
to bylo nepochopitelné, ale až do konce si
připomínal toho, kdo mu zachránil život za cenu
ztráty života vlastního. On sám přežil vyhlazovací
tábor i pochod smrti a po dlouhé rekonvalescenci
u Červeného kříže se vrátil domů. Našel tam svou
ženu, avšak jeho dva synové zahynuli na samém
konci války při bombardování, když přecházela
fronta. Na obrázku vidíme jej a jeho manželku v
jejich domově, když je v sedmdesátých letech
navštívila jedna reportérka.

Kristův příklad
Maksymilian Kolbe byl v roce 1971

blahořečen a v roce 1982 svatořečen. Jako
protestantům je nám cizí kult svatých, jak jej
vyznává a praktikuje
římskokatolická
církev. Ve mnohém
bychom s páterem
Kolbem
nesouhlasili. Ale
jeho čin nám
ukazuje na oběť,
kterou pro nás
podstoupil Ježíš
Kristus. Mám
obavu, že se
ukřižování Pána
Ježíše Krista pro nás stalo věcí poněkud
odtažitou. Uznáváme ji, jsme za ni vděční, ale
uvědomujeme si, co to vlastně bylo?
Připomínáme si Ježíšova slova  „nikdo nemá
větší lásku, než aby svůj život položil za své
přátele“, ale co to pro nás znamená? Oběť
Maksymiliana Kolbeho nám to může znovu
zdůraznit. Jsme odsouzenci k smrti – pro svůj
hřích; stojíme na tom místě a tu vystupuje Ježíš
Kristus a říká – „jdu místo něho. Jdu místo tebe –
Anno, Marie, Františku,“ či jak se jmenujeme.
„Jdu místo tebe … jsi svobodný.“ Myslím, že
Ježíšovu oběť si můžeme jen takto zpřítomnit –
jdu místo tebe. Maksymilian Kolbe podstoupil
smrt místo svého spoluvězně, kterého neznal a on
neznal jeho, protože věřil v Ježíše Krista a chtěl
ho následovat. Nestojíme v podobné situaci, ale
příklad M. Kolbeho nás také vyzývá k oběti, k
oběti pro naše bližní, třeba obyčejné a
každodenní. Onen zachráněný muž, Franciszek
Gajowniczek, si každý rok připomínal svého
zachránce a byl mu vděčný. I to je pro nás
pozváním a výzvou k oběti a k vděčnosti našemu
Pánu, Ježíši Kristu, skrze něhož jsme zachráněni a
zároveň výzvou k tomu, abychom se nasazovali
pro své bližní. Tak si nakonec připomeňme slova
Maksymiliana Kolbeho: „Jenom láska něco
tvoří.“

Milan Michalík
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Druhý řidič
Zcela určitě nevystihnu to, co se přesně stalo.

Sám jsem totiž v tomto příběhu jakoby nebyl
duchem přítomný. Jednoho dne mě požádal
kamarád, abych mu svezl traktorem dřevo z lesa.
V jednom místě byla podle jeho slov cesta hůře
sjízdná. Vzhledem k povaze podzimního počasí
jsme měli obavy, zda náklad bezpečně dovezeme.
Nicméně jsem slíbil, že pojedu. Po úspěšném
probuzení stroje, kterému byl už slíben zimní
odpočinek, jsme vyrazili. Radost nás ale opustila
před oním kritickým místem. Tlukot mého srdce
by snad dokázal zvítězit nad hlasitostí starého
dieselového motoru. Cesta byla poseta kamením a
vším, co bychom na lesní cestě našli po těžbě
dřeva v deštivém počasí. Kopec to byl vskutku
poctivý, jak stoupáním, tak výmoly. Asi po
pětiminutovém váhání a plně odevzdané modlitbě
jsem konstatoval: ,,Jedem!“ Kromě nebezpečí,
které o sobě dávalo znát na každém metru, si
člověk připadal jako v sedle divokého koně. Bylo
mi jasné, že touto cestou to s plně naloženou
vlečkou opravdu nepůjde. Nevím, kdo byl více
zmožený po dojetí na místo nakládky, jestli já
nebo traktor. Ale každopádně to byl velice silný
zážitek. Díky Bohu jsme našli jinou cestu zpět.
Sice ne tak zničenou, zato prudší. A při pomyšlení
na váhu nákladu mi rozhodně nebylo nejlépe,

protože mám s traktorem najeto asi tolik, co náš
pes na kole. Před odjezdem se opět modlím, aby
mi Pán požehnal a dával moudrost. V lese se
začalo pomalu šeřit. Během jízdy jako by někdo
mluvil do mých myšlenek a ukazoval, co mám
dělat. Strach mě úplně opustil. V tu chvíli se mě
skutečně Pán dotkl a byl se mnou po celou cestu.
S neuvěřitelným klidem jsme sjížděli ten
nezdolatelný kopec. Přesně jsem věděl, jak mám
postupovat. Dole nás čekal krásný výhled na
rovnou, zpevněnou, asfaltovou cestu. Celý večer
jsem děkoval Pánu Ježíši za to, co pro mě udělal.
Nutno podotknout, že kamarád před největším
klesáním vyskočil s tím, že tady se mnou
nepojede.

Jestliže se plně odevzdáme a dovolíme, aby nás
Pán Ježíš vedl, můžeme překonat věci, které se
nám zdají naprosto nereálné.
Pozvedám své oči k horám:
Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina,
on učinil nebesa i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha,
nedříme ten, jenž tě chrání.
Žalm 121, 13.

Petr Kovář

Poslední dobou se u nás v církvi hodně
diskutovalo nad tím, jestli k nám do Hošťálkové
přijede nebo nepřijede světově známý evangelista
Barkoci, který původem pochází ze slovenského
Komárna.

Osobně mě zaujala některá jeho kázání, která
jsem měla možnost slyšet na internetu
(www.barkoci.com) nebo přímo osobně
v Komárně. Je z nich zřejmé, že život s Bohem je
smysluplný, dobrodružný, že Bůh je živý a má
obrovskou moc i v této době.

Já osobně si stále kladu otázku, proč
v nynějším čase „hojnosti“, trpí tolik lidí
depresemi, úzkostmi, strachem a jinými
psychickými problémy a proč hledají pomoc u
psychiatrů, léčitelů nebo třeba kartářů a nechávají
se tlumit různými prášky.

Proč vůbec k těmto psychickým stavům

dochází? Proč si lidé každodenní starosti a strasti
nechávají v sobě, nesdílí se a nechávají přerůst
tyto situace v „neřešitelné“ problémy? Nechtějí,
aby se o jejich potížích dověděl někdo jiný? Co
kdyby se ostatní třeba smáli nebo pomlouvali?
Tohle je přesně taktika Zlého. A proto člověk dusí
věci raději v sobě.

Vždyť přece Ježíš řekl: „Pojďte ke mně
všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já
vám dám odpočinek. Vezměte mé jho na sebe, a
učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný
v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším.
Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je
lehké“, (Matouš 11; 2830). Ježíš je dárcem
pokoje.

Evangelista Barkoci se plně ve všech oblastech
svého života odevzdal Bohu. Ve svých kázáních
zmiňuje různé příběhy, u kterých sám figuroval, a

Vstal z mrtvých
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V sobotu 26. ledna uspořádala Slezská církev
evangelická a. v. (SCEAV) ve spolupráci
s Křesťanským společenstvím, o. s. další ročník
konference pro pracovníky s dětmi. V příjemném
prostředí střediska Karmel, v zasněžených
Smilovicích, se nás sešlo okolo padesáti z různých
církví, abychom společně přemýšleli nad tím „Jak
nevychovat farizeje“.

Hned v úvodu nás pozdravil misijní pracovník
Brněnské tiskové misie Jan Titěra, který se
nedávno vrátil z USA. Vyprávěl nám příběh o
malém chlapci, který se vytrvale celý rok modlil
za buddhistického mnicha z Thajska, o němž se
dozvěděl od misionářů. Chlapec se po roce
s mnichem osobně setkal a ten se, přemožen
chlapcovým přátelstvím, jeho vírou v Boha a
projevenou láskou, rozhodl, že chce také poznat
Pána Ježíše. Viděli jsme několik fotek z chlapcovy
návštěvy u mnicha a radostné vyprávění bratra
Titěry o chlapcově velké víře pro nás bylo
opravdovým povzbuzením.

Hlavním přednášejícím pak byl Michal Klus,
pastor SCEAV z Třince, který se zaměřil na
témata „Zákon a evangelium“, „Křest a obrácení“
a „Život v posvěcení“. Jeho přednáška byla
opravdu výborná. O každém z témat mluvil tak
prostě a jasně. Své úvahy okořenil zkušenostmi,
které prožívá se svými dětmi a které, přestože
byly veselé, nutily posluchače k zamyšlení se nad
svými vlastními postoji. Často se spokojíme s tím,
že docílíme, aby se dítě naučilo nějakému
chování. Otázkou ale je, zda se změnil postoj
srdce. Jeho slova nám připomněla, že nestačí být
teoretikem, který sice perfektně ví, co a jak má
udělat, ale neudělá to nebo pokrytcem, který to

udělá, protože to navenek vypadá dobře, ale
postoj svého srdce nezmění.

Dalším bodem programu byl „Batoh plný
nápadů“ manželů Kohoutových, oblastních
koordinátorů Dětské Misie na Liberecku. Přinesli
plno zábavné inspirace pro vyučování i hry.

Zároveň poutavě vyprávěli o své misijní práci
mezi nevěřícími dětmi. Velmi zajímavé také bylo
jejich svědectví „(I) těm patří království nebeské“
o specifické práci mezi romskými dětmi
a návštěvě romských křesťanů na slovenské
Oravě.

Než jsme se odpoledne všichni rozloučili,
povzbudil nás národní ředitel Dětské misie v ČR
Zbyšek Šikula k tomu, abychom neustávali ve
službě dětem. Veršem z Bible „Mé ovce bloudí
všude po horách, po kdejakém vysokém pahorku,
jsou rozptýleny po celé zemi a není, kdo by je
hledal, kdo by po nich pátral.“ (Ezechiel 34,6)

kdy se mohla skrze něho projevit Boží moc. Lidé
jsou uzdravováni, osvobozováni z psychických i
fyzických nemocí. Dějí se zázraky ve jménu
Ježíše.

Jestli se cítíš v depresi, úzkosti nebo strachu,
pak věz, že je tu někdo, kdo Ti může pomoci. Je to
Ten, který byl ukřižován a vstal z mrtvých.
Zvítězil nad Zlým a vzal na sebe každé Tvé
trápení. Záleží mu na Tobě. Jediné, jak můžeš
zjistit, jestli to funguje, je, že to zkusíš. Že zkusíš

přijít za Ježíšem. Jak? Vejdi třeba do svého
pokojíku a tam řekni Ježíši, že bys byl rád, aby se
Tě dotkl a proměnil Tě. Odevzdej MU svůj život,
ať Tě vede ON sám. Nevíšli si rady, obrať se na
člověka v Kristu, ke kterému máš důvěru a který
Ti může pomoci nebo poradit. Ježíš položil svůj
život za Tebe a jedině ON Tě dokáže očistit od
všeho, co Tě svazuje a sužuje. Využij té možnosti.
Jeho milost stále trvá.

Petra Kovářová

Konference Smilovice
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nám připomněl, že mnoho dětí sice chodí dvakrát
ročně k zubaři, jsou pojištěné a mají různé
technické „vymoženosti“ a přesto duchovně
„bloudí po kdejakém vysokém pahorku“.
Neslyšely o Bohu, protože je nikdo „nehledá“.

Letošní konference byla požehnaným časem
pro všechny, kdo se jí zúčastnili. Nechcete jet
příště také?

Hana Hajdová ml.

Pečení perníčků
Válečky s sebou! To měli zafixováno ti, kteří

se rozhodli, že stráví první prosincovou sobotu při
pečení perníčků. Od 14 hodiny se to začalo na faře
hemžit. Děti přiváděly na pomoc své rodiče, ti
větší přišli s kamarády. Pracovní stoly byly rázem
plně obsazené a zmiňované válečky si konečně
přišly na své. Děti a dospělí měli k dispozici
několik druhů těst. A už začaly vznikat rybičky,
komety, stromečky, srdíčka, hvězdy, domečky a
také různá zvířátka. Rázem se místnosti
rozvoněly. Vykrojené výrobky totiž putovaly
k tetám do kuchyně, které je systematicky
vkládaly do trouby a upečené vyndávaly ven.
Všude bylo plno. Zdálo by se k nehnutí, ale
všechno mělo svůj řád. O správnou koordinaci
usilovali učitelé nedělky, kteří celou akci
organizovali. Upečené perníčky nezůstaly ladem.
Putovaly do další místnosti, kde se o ně postarali
umělci z řad malých i velkých. Někteří zdobili

perníčky jen podle vlastní fantazie, jiní se
inspirovali speciálními časopisy. Bílá, červená,
fialová, modrá, perníčky náhle ožívaly spoustou
barev. Byla radost na ně pohledět a někteří říkali,
že bude škoda takovou nádheru prostě jen sníst.

Děti i dospělí si pečení perníčků bezvadně
užívali. Bylo to vidět na jejich rozzářených
úsměvech. Děti byly nadšené, z množství
formiček a z toho, jak jim pod ručkama vznikají
různé tvary. Jedna maminka, která přišla s malým
dítětem, k tomu dodala: „Děkujeme za moc krásně
strávené odpoledne.“

Za tým nedělní školy jsem moc ráda, že se akce
vydařila a mohli jsme společně strávit čas s dětmi
a jejich maminkami a víc se poznávat. Příště
určitě zase přijďte. Těšíme se na vás.

Petra Kovářová

Adopce na dálku
V loňském roce jsme společně ve sboru

adoptovali Sudeepa Thapu, chlapce nepálské
národnosti. Na začátku letošního roku jsme od
jeho koordinátora obdrželi zprávu, že se Sudeep
s otcem odstěhoval a že ho již dále nemůžeme
podporovat.

V letošním roce
chceme podpořit kluka,
který se jmenuje
Dheeraj Rai. Narodil se
30. července 2004.
Dheeraj má bratra a
sestru. Rodiče zemřeli a
nevlastní sestra nemá
peníze na jeho vzdělání
a další potřeby, protože
má svou vlastní rodinu
se dvěma dětmi.

Dheeraj je nepálské národnosti a křesťanského
vyznání. Rád hraje s kamarády kriket. Chodí do 3.
třídy a baví ho matematika. Nyní bydlí spolu s
bratrem v internátě křesťanského centra, kde se o
něj dobře starají.

Roční finanční podpora, která činí 7.440 Kč,
pokryje náklady na vzdělání (školné, knihy,
pomůcky do školy, povinnou uniformu a další
poplatky), dle potřeby doučování zdarma, přístup
k počítači s možností přístupu na internet, boty,
deštník, oblečení a lékařskou péči.

Chceš Dheeraje finančně podpořit? Můžeš tak
učinit u učitelů nedělní školy nebo u pokladní
sboru, sestry Kunderové. Děkujeme všem, kteří se
rozhodnou do Dheeraje investovat jakoukoliv
finanční částku.

Jana Flachsová
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V letošním roce se připravuje projekt „ZVEME
ČESKO NA VEČEŘI“. Cílem je pozvat všechny
obyvatele naší republiky na kurz Alfa a dát jim tak
příležitost slyšet evangelium – dobrou zprávu o
Ježíši Kristu.

Do této iniciativy se zapojí přibližně 200 sborů
z různých denominací a vytvoří tak v celé naší
zemi dostatečně hustou síť kurzůAlfa.

V našem sboru jsme už kurzy Alfa pořádali. Od
účastníků jsme k nim zaznamenali velmi pozitivní
ohlasy, proto se chceme letos na podzim zapojit
do iniciativy „ZVEME ČESKO NA VEČEŘI“.
Chtěli bychom pozvat vás všechny, kteří
přemýšlíte o životě a kladete si nejrůznější otázky,
přemýšlíte nad nespravedlností, utrpením,
budoucností, smrtí apod. Kurzy Alfa vytvářejí
prostor, kde je možné klást otázky i naslouchat,
prožít přijetí a hledat odpovědi. V příjemném
prostředí se budeme zamýšlet nad ožehavými
tématy, která nás všechny zaměstnávají.
Jak se můžeš k této celorepublikové iniciativě
„Zveme Česko na večeři“ připojit?
*Mášli zájem dozvědět se něco bližšího,
neváhej a přijď

*Pozvi na kurzy své kamarády a známé
*Modli se za přípravu a zdárný průběh

Bůh nám nabízí pomoc v našich složitých
životních situacích. Můžete si přečíst svědectví
lidí, kteří se zúčastnili kurzů Alfa, a dozvíte se,
jaký to pro ně mělo význam.

Václav Koňař
Svědectví
Důchod a Bible

Vyrůstala jsem v křesťanské rodině, ale to bylo
vše. Vdala jsem se a měla jsem děti. Na úvahy o
Bohu mi v životě plném shonu a práce nezbyl čas.
Věděla jsem, že Bůh je, ale neměla jsem na něho
čas. Přišel důchod a já jsem si koupila Bibli.
Občas jsem zašla do kostela, ale nic mi to
nedávalo – cítila jsem velikou vnitřní prázdnotu a
byla jsem vnitřně úplně vyprahlá. Pak jsem
jednou četla v novinách inzerát o setkání pro
seniory při kávě a zákusku. Tak jsem přišla do
společnosti lidí, kteří mě pozvali na kurz Alfa.

Naučila jsem se porozumět Bibli. Našla jsem
pokoj, lásku a naději. Navázala jsem vztah s
Bohem, a díky tomu jsem šťastná.

Gabriela, 75 let
Nepříčetně jsem nenáviděl ženy ...

Od dětství jsem byl uzavřený samotář, který
dobře nenavazoval vztahy s okolím. Už jako dítě
jsem byl častým terčem agrese, ke konci základní
školy jsem měl mimo školu problémy s cca
desetičlennou bandou, ve škole pak s dalšími
provokatéry. Tehdy se postupně začala formovat
moje nenávist k lidem. Postupně jsem (metodou
„zbij jednoho po druhém“) svoje problémy
prozatímně vyřešil, ale po příchodu na střední
školu vše postupně začalo znova.

Problém byl, že jsem promeškal šanci získat si
respekt hned zkraje: později už to nešlo. K tomu
se přidalo odmítání a pošklebování ze strany žen,
což mě ještě víc utvrdilo v tom, že všichni lidi
jsou verbež, která mi jde po krku, a že bych je
všechny měl pozabíjet. S úmyslem rozsekat
kohokoliv, kdo si na mě něco zkusí, jsem začal
cvičit. Po maturitě a nastoupení na vysokou školu
jsem se dal do trénování bojových umění.
Problémy se ženami přetrvávaly, přidala se
závislost na pornografii, začal jsem chodit po
vykřičených domech a víc a víc pít.

Nakonec se u mě začaly projevovat
sebevražedné sklony (den, kdy mě aspoň pětkrát
nenapadlo, že si prostřelím hlavu, byl neobvyklý),
naprostá nenávist vůči skoro všem lidem, až na
pár výjimek, zuřivost vůči rodičům – že kvůli nim
tu musím být a čím dál horší sexuální zvrácenosti.

Začal jsem se připravovat na svoji „finální
akci“, jak jsem to nazýval, což znamenalo, že
zabiju každého, s kým jsem měl nevyřízené účty,
plus ještě mnoho jiných lidí, abych zvýšil „skóre“,
a pak že zabiju sám sebe a tak celou tu mizérii
skončím. Jen jsem nevěděl, kdy to udělat. Čekal
jsem na poslední impulz, který to spustí, načež se
uvolní veškerá moje nastřádaná zuřivost.

Dlouhé hodiny jsem si pročítal články o
masových a sériových vrazích a hledal jsem svůj
vzor. Ženy už jsem nenáviděl tak nepříčetně, že
jsem si akorát představoval, jak je mučím a
příšerně ponižuji, než je konečně nechám umřít.

Zveme Česko na večeři
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Jednoho dne mi můj bratr, který většinu tohoto
vůbec nevěděl (maskoval jsem to před ním), řekl,
že stejně skončím v pekle. Myslel to jako vtip, ale
já se začal bát, kupodivu – na nic po smrti jsem
tehdy nevěřil. Začal jsem tedy zjišťovat, jak v
pekle neskončit. Že existuje Bůh, to jsem uznával
už od asi páté třídy a že existoval Ježíš Kristus, to
jsem věděl taky. Tudíž mi bylo jasné, že cesta
povede tudy. Prohlížel jsem si křesťanské stránky
na internetu a kontaktoval pár lidí. Někdo mi
doporučil kurz Alfa. Vybral jsem si jeden kurz ze
seznamu na webu a šel jsem tam. Na setkání, kde
jsem se dozvěděl, že Ježíš Kristus opravdu žil,
opravdu byl vzkříšen, že to není jen nějaký
výmysl, jsem uvěřil. V tu chvíli mě opustila
všechna moje nenávist, zuřivost, sebevražedné a
vražedné sklony, zášť vůči rodičům a
pomstychtivost, včetně všech mých tužeb mučit
ženy. Okamžitě, během jedné sekundy. Kdyby
můj psychický rozklad pokračoval ještě rok
stejných stylem jako předtím, byl bych už mrtvý a
mnoho lidí se mnou nebo by mě psychiatři léta
dávali dohromady a nemyslím si, že by se jim to
podařilo. Ježíš Kristus mě uzdravil během jediné
vteřiny.

Václav

Stačí se jen ptát
Byla to šťastná náhoda, nebo Boží vůle?

Rozcházel jsem se s jednou dívkou, a protože
jsme se rozcházeli v dobrém, nechtěla, abych
zůstal úplně sám a dohazovala mi svoji
kamarádku. Ta sice se mnou chodit nechtěla, ale
přivedla mě na křesťanskou skupinku. Předtím pro
mě byli křesťané trochu divní lidi, ale tady jsem
poznal, že jsou úplně normální. Zde jsem se také
dozvěděl o kurzech Alfa, kde se člověk dozví něco
bližšího o křesťanské víře. Předtím jsem se o víru
moc nezajímal, ale kurzy Alfa, to znělo zajímavě.
Začal jsem na Alfu chodit a postupně jsem
poznával, že víra je to, co v mém životě dosud
chybělo. Nedá se přesně říci, kdy přišel ten
okamžik, ale po absolvování kurzu Alfa jsem si
byl zcela jistý, že chci být křesťanem, a že se chci
nechat pokřtít. Dnes jsem křesťanem již několik
měsíců a vím, že Pán má cestu pro každého, stačí
se jen ptát.

René
Více informací o iniciativě ZVEME ČESKO NA
VEČEŘI můžete najít: www.kurzyalfa.cz,
případné dotazy zodpovíme na
alfa.hostalkova@seznam.cz

Osoby Nového zákona
(recenze knihy)

Nebývá obvykle zvykem psát o
knihách věroučných, teologických.
Jsou většinou považovány za nudné
a nečtivé. Je třeba říci, že někdy
tuto literaturu odsouváme z důvodů,
že pátrat po souvislostech v Písmu,
o lidech, o kterých se tam píše, atd.
považujeme za zbytečné. Mnohdy
pak vzniká zmatek v tom, kdo je
kdo a co je co. Možná se v
obdobných poměrech pohyboval
autor knihy, kterou zde zmiňuji.
Sám v předmluvě píše: „Po
devatenácti letech studia Bible jsem
se rozhodl, že si udělám jasno v
Jakubech, Mariích, Šimonech…
Vzal jsem to důkladněji a po šesti
letech vznikl tento slovník… Přeji všem, kdo
budete tento slovník používat, aby vám dobře
sloužil.“ Slovník je abecedně uspořádán, o

jednotlivých osobách,
postavách, místech je uvedena
stručná nebo širší
charakteristika a jsou uvedena
biblická místa, kde se o
příslušné osobě píše. Kniha
není tlustá a z toho důvodu
také neodrazuje od čtení a
užívání. Může skutečně
pomoci – jak to píše autor –
udělat si pořádek v Jakubech,
Mariích, Šimonech, atd. a
proniknout tak přece jen
trochu hlouběji do zvěsti
Bible. Kniha je k dispozici
také ve sborové knihovně.

Petr Němec, Osoby Nového zákona – IRPEN,
nakladatelství a vydavatelství, 2009

Milan Michalík
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Milé děti,
připravily jsme pro vás soutěžní kvíz týkající se ukřižování Pána Ježíše. Věříme, že pro vás nebude

těžké ho rozlousknout. Své odpovědi můžete zasílat na emailovou adresu janaflachsova@email.cz nebo
je předat napsané osobně do 7. 4. 2013. Luštitele, kteří budou mít všechny odpovědi správně,
odměníme.
Přejeme hodně radosti při luštění.

Pavlína Žambochová a Jana Flachsová
Z tabulky vyškrtej devět jmen podle následujících otázek:
1. Vyhledej v tabulce tři jména Pána Ježíše.
2. Vyhledej jména učedníků, kteří byli s Ježíšem na hoře.

3. Které ženy byly pod křížem, když byl Ježíš křižován?
Políčka se jmény vybarvi a vyjde ti číslo. Kde se ve velikonočním příběhu toto číslo vyskytuje?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ze slov, která ti v tabulce zbyla, slož verš.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Oříšky pro děti
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NEDĚLE KVĚTNÁ  24. března 2013
bohoslužby  ve sborovém domě v 10 hodin
POSTNÍ VEČERY  25.  29. března 2013
večerní shromáždění  ve sborovém domě vždy
v 19 hodin

pondělí  br. Karel Žamboch
úterý  ses. Petra Kovářová
středa  br. Milan Michalík
čtvrtek  br. Jan Uhřík

VELKÝ PÁTEK  29. března 2013
bohoslužby se sv. Večeří Páně  ve sborovém
domě v 10 hodin
večerní bohoslužby  ve sborovém domě v 19
hodin
NEDĚLE VELIKONOČNÍ  31. března 2013
bohoslužby se sv. Večeří Páně  ve sborovém
domě v 10 hodin
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ  1. dubna 2013

bohoslužby  ve sborovém domě v 10 hodin
NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH  7. dubna
2013
rodinná neděle  ve sborovém domě v 10 hodin
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  9. května 2013
bohoslužby  ve sborovém domě v 10 hodin
NEDĚLE PO NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
12. května 2013
rodinná neděle  Den matek  ve sborovém domě
v 10 hodin
odpolední shromáždění pro seniory  ve
sborovém domě ve 14 hodin
NEDĚLE SVATODUŠNÍ  19. května 2013
bohoslužby se sv. Večeří Páně  v kostele v 10
hodin
NEDĚLE SV. TROJICE  26. května 2013
bohoslužby  v kostele v 10 hodin

Sborový program




