
červen 2013
Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové

Z obsahu:
Nedorozumění mezi křesťany
Jak nevychovat farizeje
Výlet nedělní školy
Noc kostelů
Festival United

„Jak je to vzácné a jak příjemné, když spolu
bratři (sestry) žijí v jednotě... Tam udílí Hospodin
své požehnání, život navěky.“ Žalm 133

Jsme téměř v závěru prvního pololetí roku.
Otevírá se před námi čas vyhlížených prázdnin,
dovolených, vytouženého odpočinku i obnovy sil.
Požehnej nám Pán Bůh tento čas, dobře si jej
užijme! V tomto předprázdninovém období si
křesťanská církev ještě připomínala událost, která
ji na samém počátku vybavila silou ke službě a
otevřela dveře do světa – seslání Ducha svatého.
Jistě, povědomí o této události se z lidských myslí
již namnoze vytrácí. Svatodušní svátky jsou pro
dnešního člověka jakoby nepoužitelné, tak je
můžeme klidně zapomenout, nic kloudného se
z nich stejně nedá udělat. Z Vánoc ano, to jsou
přece svátky dárků, a Velikonoce jsou svátky jara
nebo plodnosti; za všeobecného veselí se dá také
vynášet Moréna (tady se říká Mořena, jak jsem
byl poučen), nebo pálit čarodějnice – na to se
připravují již děti v mateřské škole. Ale co
s Pánem Bohem a Svatodušními svátky dnes!?

A přece bez události seslání Ducha svatého – té
„Boží moci z výsosti“ – by žádná křesťanská
církev na světě nebyla. Ona tu však je již 2000 let;
a bude tu navzdory všem i všemu, co se jí staví do
cesty. Proto si tuto prvotní událost neustále znovu
připomínáme, abychom na ni nezapomněli,
abychom jí žili. Vždyť v Duchu svatém je Ježíš
přítomný i nám dnes. I my dnes žijeme z jeho
slova a jednáme z jeho moci. Působení Ducha
svatého dodnes církev nese, drží, on je zdrojem
všeho života v ní. Bez jeho pomoci bychom
neobstáli, nenaplnili své poslání, které v tomto
světě máme – být svědky Ježíše Krista, přinášet
tomuto světu jeho slovo, v jeho jménu také jednat.

V dnešní době, snad více než kdy jindy,
ohledáváme samotné základy křesťanského
společenství a ptáme se – nad celou církví, stejně

tak jako nad jednotlivými sbory – co je tím, co ze
sboru tvoří skutečné společenství Ježíše Krista?
Co dělat, aby právě naše společenství bylo
ztělesněním samotného Ježíše Krista, aby Kristus
skrze ně mluvil a oslovoval, miloval a dnešnímu
světu se zpřítomňoval? Vyvstává před námi celá
řada otázek a uvědomujeme si, jak velmi těžké je
na ně odpovídat, umímeli na ně vůbec
přesvědčivě odpovědět. Podobné otázky ale
trápily křesťanskou církev od samého počátku. Co
jiného jsou třeba dopisy apoštola Pavla, než právě
takový zápas o opravdové společenství vyznavačů
a následovníků Ježíše Krista? Můžeme si v této
souvislosti vzpomenout také na to, jak se před

>> Pokračování na str. 2

Jak vzácné a příjemné
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Jak vzácné a příjemné
...dokončení z titulní strany

staletími vypravili naši bratrští předkové do světa,
aby na něm někde našli pravou Kristovu církev,
která by jim posloužila jako vzor k vybudování
jejich společenství Jednoty bratrské, ale vrátili se
s nepořízenou, zklamáni a smutní.

Podobně, jako starozákonní žalmista
v úvodním verši, to pověděl také Pán Ježíš Kristus
ve své modlitbě, kterou se modlí za nás všechny:
„Otče, dej, aby všichni byli jedno jako ty ve mně a
já v tobě“ (J 17,21). Kdo se do této jeho modlitby
pozorně začte, pozná, že jeho prosba o jednotu a
zachování neporušeného společenství je prosbou
velmi naléhavou.

Toto číslo našeho časopisu si vzalo za úkol
téma: „Nedorozumění mezi křesťany“. To samo
slovo „nedorozumění“ zní už na poslech velmi
nepříjemně a navíc „mezi křesťany“ – to by mezi
námi nemělo mít vůbec místo, vždyť Duch svatý
je Duchem jednoty a k jednotě vede. Ale jak víme,
i to se tam často objeví. Čím to je? Bratr Bláža
Šourek, blahé paměti, hovořil o tom, že v Písmu je
křesťan často představován jako voják, a že ona
připravenost k boji je do něj nějak vložena.
Jestliže se ovšem křesťan nepouští do zápasu
navenek, v tomto světě (zbraněmi jako je láska,
pravda, spravedlnost, evangelium pokoje...), pak –
protože bojovat musí – dochází k tomu
nejhoršímu možnému boji, jaký si umíme
představit a sice k boji v kasárnách. Tam to ale
pak nemůže dopadnout jinak, než jak to slyšíme
ze slov Pána Ježíše: „Každé království vnitřně
rozdělené pustne a dům za domem padá“ (Lk
11,17). Tam, kde je láska, jednomyslnost, vědomí
sounáležitosti narušeno a nahlodáno
nedorozuměním, nejednotou, neláskou, je
budoucnost velmi nejistá a temná. Tam, kde
opustili jedni druhé ti, kteří se měli vzájemně
podepírat a stát vedle sebe, kde se na místě
vzájemného porozumění objevilo nepřátelství,
tam, kde se do srdce i myšlení vkradla nedůvěra
těch, kteří měli být „jedné mysli a jednoho srdce“,
tam je vždy nablízku pád a zpustnutí všeho. I to
církev řešila od samého počátku: „Jestliže ale
jeden druhého koušete a žerete, pozor, ať se
navzájem nezahubíte!“ (Gal 5,15).

„Podle toho všichni poznají, že jste moji
učedníci, budeteli mít lásku jedni k druhým“ (J

13,35), slyšíme na to Pána Ježíše. Křesťanské
společenství, křesťanská rodina, křesťané vůbec
se mají dát rozpoznat právě podle tohoto znamení
lásky. Skuteční a opravdoví křesťané jsou jen tam,
kde jsou k sobě lidé přitahováni takovouto
vzájemnou láskou. Možná někdy vládne v našich
sborech chladné ovzduší, přicházíme bez úsměvu,
bez opravdového zájmu o druhého, sedneme si,
něco zazpíváme, poslechneme si kázání („nebylo
to sice podle našeho, ale nešť“), pak se zvedneme
a jdeme každý „po svých“. Když přijde do
shromáždění někdo cizí, pár očí se za ním
ohlédne, v duchu se ptají, kdo to asi může být, ale
možná jej po bohoslužbách nikdo ani nepozdraví,
nepřivítá, neprojeví o něj zájem. Má tomu být
naopak. Lidé, kteří se mezi námi objeví, mají
přímo vdechnout ono zvláštní ovzduší, které má
být tak příznačné právě pro nás křesťany, které má
být odznakem a legitimací před veřejností –
ovzduší opravdové a upřímné vzájemné lásky.

O Gándhím se říká, že prý velmi vážně
přemýšlel o tom, že se stane křesťanem. Od svého
úmyslu však jednou provždy upustil, když za své
návštěvy v Jižní Africe přišel před nějaký
křesťanský kostel a na jeho dveřích visel nápis
„Pouze pro bílé“. Všechno kázání, modlení a
zpívání je k ničemu, chybíli láska, která je prosta
všech předsudků, přehrad a hranic. Této lásce se
dnes potřebujeme všichni intenzivně učit, lásce,
která vede až k Tomu, který je sám tou pravou a
největší Láskou. Kdo pochopil, že cesta za
Kristem je cestou lásky, ten vlastně pochopil vše.
Toto má být naše cesta, náš jediný program. Celý
svět dnes nepotřebuje nic víc tolik než právě
lásku. V lásce je celá jeho budoucnost, v nelásce a
nenávisti, jeho zkáza.

Být křesťanem – jak je to velmi prosté a přitom
tak veliké. Být křesťanem podle Ježíše Krista
znamená především být člověkem lásky. Místem
této lásky má být také křesťanské společenství.
Nejvíce se Kristu přibližujeme tehdy, když mezi
námi křesťany mizí každé nedorozumění, protože
se máme rádi. Takto také nejpřesvědčivěji
svědčíme o Kristu. Lidé nás mají podle tohoto
znamení lásky poznávat. A jednou se k nám bude
– podle tohoto znamení také znát nebo
nepřiznávat sám Ježíš Kristus, náš Pán: „Cokoli
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jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných
bratří, mně jste učinili“ (Mt 25,40).

Stůjme v této lásce, jen v ní můžeme obstát,
bez ní padáme. Ať na nás lidé vidí jen to, že se
máme – jako Kristovi učedníci a vyznavači –
skutečně rádi. Tak jak to pověděl starozákonní
žalmista i náš Pán, který je a chce být v Duchu
svatém přítomen mezi námi: „Jak je to vzácné a
jak příjemné, když spolu bratři (sestry) žijí

v jednotě... Tam udílí Hospodin své požehnání,
život navěky.“ „Podle toho všichni poznají, že jste
moji učedníci, budeteli mít lásku jedni
k druhým.“

Petr Maláč

Začněme anekdotou. Medvěd si v lese sestavil
seznam zvířat, která chce sežrat. Dozvěděl se to
vlk. Šel za medvědem a nabídl mu: "Medvěde,
přinesu ti srnce." "Přines," odvětil medvěd. Vlk
mu přinesl srnce a medvěd je sežral oba. Lišku
napadlo, že srnec je asi málo. Proto přinesla
medvědovi jelena. Medvěd si jelena vzal a sežral
ho i s liškou. Za nějaký čas za medvědem přišel
zajíc. Zeptal se ho: "Medvěde, máš mě na tom
seznamu?" "Mám," odpověděl medvěd. "A můžeš
mě škrtnout?" navrhl zajíc. "Tak jo."

Myslím, že není potřeba dlouhého
vysvětlování. Část napětí a sporů mezi křesťany
vychází z obyčejného nedorozumění. Dokud
nenazveme věci pravými jmény, je těžké dojít ke
vzájemnému porozumění. To je v souladu s Biblí:
"Vaše slovo buď 'ano, ano  ne, ne'; co je nad to,
je ze zlého" (Mt 5,37).

Tím ale určitě všechno nepokryjeme. Jak je
tedy možné, že si upřímně věřící lidé, kteří
vyznávají Krista, mohou někdy dost zásadně
nerozumět? Poznamenávám, že to bývají
především aktivní členové sboru, kteří se
opravdově snaží následovat Boží vůli. Bůh není
starověký Prokrustés, který každého osekal nebo
natáhl na předem danou délku. Kdyby nás chtěl
mít všechny stejné, stvořil by nás tak. Naše
rozdílnost logicky vede k rozdílnému pohledu na
spoustu věcí. Třenice mezi křesťany nejsou v
zásadě nic nového. Provází církev už od jejích
počátků. Velmi dobře to dokumentuje verš z Gal
5,15: "Jestliže však jeden druhého koušete a
požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem
nezahubili."

Všimněme si, že Bůh nás nenutí vzdát se všech
svých názorů. On nás jednoduše vede k tomu,
abychom plnili jeho vůli. Přitom samozřejmě

spousta našich představ vezme za své a naše
názory na mnoho věcí se změní. Ne proto, že by
nás k tomu Bůh donutil, ale proto, že to budeme
považovat za správné. Velmi podobný princip má
fungovat ve vztahu k ostatním členům sboru:
"Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus
k slávě Boží přijal vás" (Řím 15,7).

Ne vždy se obejde křesťanský život beze škod.
Někdy je způsobíme my, někdy jsou způsobeny
nám. Jednoduchý návod, jak se s těmito situacemi
vypořádat je v Mt 18,1517: "Když tvůj bratr
zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dáli
si říci, získal jsi svého bratra. Nedáli si říci,
přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby 'ústy
dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá
výpověď'. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam
to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať
je ti jako pohan nebo celník." Když toto
nedodržíme a začneme své spory s dalšími
křesťany řešit prostřednictvím pomluv nebo
dokonce prostřednictvím médií nebo justice, pak
se nechováme v souladu s Boží vůlí. Z uvedeného
vyplývají dva požadavky. Za prvé nás Bůh žádá o
dostatek pokory a lásky k přijetí napomenutí, za
druhé nás žádá o dostatek odvahy a moudrosti k
jeho udělení. Skryté viny mohou fungovat jako
časovaná bomba a poškodit společenství křesťanů
v mnohem širším měřítku, než bychom byli
ochotni připustit. Proto se při jeho budování bez
vyčištění vztahů nemůžeme obejít.

Co dodat na závěr. Snad jen to, abychom se
navzájem dokázali přijímat v lásce. "Nikomu
nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem
milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil
zákon" (Řím 13,8).

Lubomír Čevela

Nedorozumění mezi křesťany
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Jak nevychovat farizeje
Úvod

Jak nevychovat farizeje – to bylo téma
konference pro pracovníky s dětmi ve středisku
Slezské evangelické církve Karmel ve
Smilovicích začátkem tohoto roku. Neznám obsah
přednášek, či seminářů na této konferenci, ale o to
mně nyní nejde. Název, téma tohoto setkání mě
trochu popíchl k zamyšlení, co to znamená být
farizejem a o čem je řeč. Vyprovokoval mě také
tím, že je formulován negativně, tedy, co nedělat.
A dále tím, že se soustřeďuje na „farizeje“ jako na
název a nevím, zda se zaměřuje i na obsah pojmu
a názvu „farizej“.
Farizej

Kdo to byli farizejové? Obecné, až do přísloví
jdoucí mínění je, že to byli lidé veskrze špatní,
sledující jen svůj cíl a hlavně pokrytečtí. Jistě to
navazuje na kritický postoj Ježíše Krista k jejich
jednání. Tedy, kdo byli farizejové? Musíme říci,
že to byli lidé velmi snaživí, horliví a velmi
zbožní. Jejich nasazení a snaha by nám mohla být
pro naše životy a pro naše projevy víry  tedy pro
naši zbožnost – mnohdy příkladem. Horlivě se
modlili (nevím, kolik času věnujeme modlitbě
my); dávali na službu chrámu, tedy církve,
desetinu všech příjmů, pro jistotu i z toho, co
nebylo přesně stanoveno (z máty a kopru);
navštěvovali sirotky a vdovy, tedy dělali jistou
sociální službu; drželi při sobě, tvořili
společenství přátel; hodně studovali Zákon, tedy
židovskou bibli a ještě mnoho dalších věcí, ve
kterých by nám mohli být příkladem. Pán Ježíš je
i svým učedníkům dává v jistém ohledu za
příklad; říká  tomu co učí, naslouchejte, ale podle
toho co dělají, nejednejte. A tady je důvod, proč je
Ježíš odmítá. Jejich život, jejich společenství,
jejich zbožnost se pro ně staly cílem, ne
prostředkem k dosažení cíle. Cílem měl být Bůh,
Hospodin, ne ostatní věci jako snaha, zbožnost,
obětavost apod. Ty mohou být prostředkem k
přiblížení se cíli, nikoliv ovšem cílem samotným.
Nefarizej

Možná se z tohoto pohledu budeme dívat jinak
na farizeje a zvlášť na to, jak je jejich název (v
mnohém oprávněně) používán. Chcemeli tedy
používat název jmenované konference, potažmo

tohoto článku, pak je potřeba si uvědomit, k čemu
chceme dojít a čeho se vyvarovat. Můžeme
postupovat metodou loupání cibule, tedy
oloupávat jednotlivé vrstvy, abychom dospěli ke
středu. Tento způsob však lze použít jen omezeně.
Pokud říkám, co něco není, tak to ještě málo
vypovídá o tom, co to je. Řeknuli např., že auto
není červené, pak kromě barvy o něm neřeknu
prakticky vůbec nic. Říkat tedy o něčem, že se to
nemá, ještě zdaleka nemusí vést k cíli, tedy k
tomu co se má. Kritizovat je snadné, přiložit ruku
k dílu, je obtížnější. V církvi je nebezpečné
postavit se do role všeznalých lidí, vědoucích co
všechno je v ní špatné. Vzít na sebe roli a poslání,
zkusit alespoň něco změnit, je mnohem těžší a po
pravidle nevděčné. Tak bychom mohli název
článku trochu pozměnit a to na „Jak vychovat
nefarizeje“.
Co dělat

Co tedy s tím? Jako první krok bych
doporučoval změnit své uvažování a mluvení.
Místo toho, co nedělat, bych se soustředil na to,
co dělat. Troufám si tvrdit, že když se budeme
snažit něco podniknout a do něčeho se angažovat,
tak nám to zabere tolik času a úsilí, že na úvahy o
špatné práci a službě jiných nám už prakticky
nezbude čas. Při tom je dobré dívat se kolem sebe
na to, co ostatní kolem nás dělají, pokud možno to
přijímat a spolupracovat. Myslím si, že na plané
kritizování je to ten nejlepší lék. Pak také můžeme
přijímat to dobré, co vidíme i u těch, se kterými
nesouhlasíme, a toho špatného se vyvarovat. To
platí i o zmiňovaných farizejích. Jejich nasazení,
jejich hluboké studium Písma, jejich opravdovost
v modlitbách i obětavost, jejich přísnost vůči
sobě, atd., to je hodné následování. K tomu je
potřeba přidat pokoru (ne vnějšně
proklamovanou, ale upřímnou), lásku a pochopení
vůči druhým lidem a třeba i vůči jejich
nedostatkům a přijímání lidí, se kterými se
setkáváme, i když s nimi zdaleka nemusíme vždy
souhlasit. Mohli bychom pokračovat v tom, co
ještě můžeme dělat. Jistě byste mnohé doplnili. A
tak cílem není něčím, někým nebýt, ale být; být
člověkem, Božím člověkem a bližním tomu, se
kterým se setkáváme.

Milan Michalík
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V neděli 26. května jsme byli na parádním
výletě. Přestože předpověď počasí na celý víkend
nebyla příznivá a skoro celou sobotu propršelo,
tak právě nedělní odpoledne bylo na výlet jako
stvořené. Ani déšť, ba ani horko. V jednu hodinu
po poledni jsme měli sraz před kostelem a odtud
jsme vyrazili autobusem na zříceninu hradu
Lukova. Děti, rodiče, babičky, dědečci, učitelé
z nedělky… Bylo nás „do kopy“ 52. Většina jela
autobusem, někteří autem a jeden odvážlivec
dokonce na kole.

Nejdřív jsme museli v Lukově vyšlapat lesní
cestou až k hradu. U prvního hradního příkopu
(plného výstavních kopřiv) nás přivítal pan
kastelán, od kterého jsme se o hradu dozvěděli
zajímavé informace. Místo, kde se hrad Lukov
nacházel, bylo osídleno už asi v 8. století.
Nevíme, kdo se stavbou hradu začal, ale stal se
hradem královským, který byl součástí sítě
strážních hradů na ochranu východní hranice
Českého království. Už 200 let není hrad osídlen a
tak se do dnešních dnů zachovalo jen málo. Ve
sklepení pod bývalým Západním palácem je
sbírka různých nálezů – fragmenty oblouků a
ozdobného zdiva, kachlí, atd. Také si můžete
poslechnout smyšlený příběh o vojákovi, který se
účastnil bitvy o hrad. V lese je vidět zbytky
opevnění, ze kterého se dá tušit, jak rozsáhlým
hradem Lukov byl.

Po prohlídce jsme se vydali stejnou cestou zpět
k autobusu. Kousek pod hradem jsme ale odbočili
po zelené turistické značce na cestičku vedoucí ke
skalám Králky. Za skalami v lese děti hledaly 4
poklady. Nebyly to sice poklady z dávných dob,
ale byly sladké a dobré. Pod skálami jsme si
opekli špekáčky, dali čaj a kávu. Skoro všichni si
také vyzkoušeli, jak se na mohutný skalní svah
leze. S lanem i bez. Po páté hodině jsme od
Králek vyrazili na cestu domů. Nejdřív pěkně
pěšky a potom zase autobusem. Moc se nám to
líbilo. A vy třeba příště pojedete s námi!

Hana Hajdová

Výlet nedělní školy

Myšlenka připojit se k akci Noc kostelů se
zrodila letos na konci února při návštěvě
přípravného semináře pro kurzy Alfa, kterého
jsme se zúčastnili v Praze. Zaujala nás příležitost,
při které můžeme na kurzy Alfa pozvat širší
veřejnost z našeho okolí.

Václav Koňař mě začátkem března oslovil
s tím, zda bych se příprav ujala, že mi budou
pomáhat. Vůbec jsem netušila, co taková akce
obnáší. Termín přihlášení 1.3.2013 jsme
promeškali. Začala jsem komunikovat
s arcibiskupstvím v Olomouci a naštěstí termín
přihlášení nebyl tak „konečný“, mohli jsme se

ještě přihlásit. Obdržela jsem přihlašovací údaje
k registraci a vytvoření naší stránky na web. Znalá
základních uživatelských počítačových

Noc kostelů očima pořadatele
aneb Poprvé v Hošťálkové
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dovedností jsem se pustila do založení a správy
naší stránky na webu. Heuréka! Podařilo se vložit
mapu a trasu jak se k nám dostat.

A začala spolupráce s ostatními. Na web bylo
potřeba vytvořit text o kostele a umístit fotky.
Textu se ujal Milan Michalík, fotky opatřil Karel
Žamboch. Mé základní uživatelské dovednosti se
začaly rozšiřovat o správu webu. V pátek 15.
března se konal seminář k Noci kostelů
v Olomouci. Domluvily jsme se s Evou
Michalíkovou a Sylvou Koňařovou, že vyrazíme
nasbírat moudra a zkušenosti. Jenže náhlý
zdravotní problém mi to nedovolil. Tak jely Eva
se Sylvou samy po ještě zasněžených cestách.

Následující nedělí se započaly naše pravidelné
schůzky po bohoslužbách a začal se rodit program
Noci kostelů. Do týmu se přidala Katka Mrlinová,
Zdeněk Žamboch, Václav Koňař. Katka přišla
s myšlenkou květinové výzdoby kostela a ujala se
příprav s tím spojených. Eva Michalíková si vzala
za svou přípravu výstavy biblí, Karel Žamboch
přípravu skladby občerstvení, Zdeněk Žamboch
zase veršíčky a slovo, Sylva obstarávala letáčky,
Václav propagaci kurzů Alfa, další mluvené slovo
připravovali farář Petr Maláč a Milan Michalík, já
zajišťovala koncerty Zvonků dobré zprávy, Míši
Kovářové, dětí, sborové hudební skupiny, našeho
pěveckého sboru, dále pana starostu pro úvod…
Vlak s přípravami se rozjel plnou parou. Program
dostal konkrétní podobu, podrobné časy jsme
doladily s Hankou Hajdovou, která se ujala i
moderování celého večera. Když se tak ohlížím,
kostra programu byla hotová napoprvé, nápadů se
sešlo dokonce o něco více, než bylo možné
zrealizovat.

Konec dubna se kvapem přiblížil, bylo potřeba
umístit program na web, zajistit jeho tisk na
připravené plakáty a spustit propagaci. V tento
moment se přidává Jana Flachsová, upravuje,
kopíruje a posílá program na infokanál. Na řadu
se dostává skladba občerstvení, co nabídnout, čím
uhostit příchozí, kolik že jich přijde? Počet hostů
odhadujeme na 220. Karel s Evou přicházejí
s návrhem, abychom uvítali naše hosty, jako by
přišli k nám domů (ono to tak ve skutečnosti i je a
bude), koláči a kusem masa. Pečení vdolků se
ujaly ochotné sestry, maso je přímo od mistra
řeznického. Rozjela se propagace na infokanálu
obce, vylepování plakátů s programem na
vývěskách, v obchodech, škole, obci, zveme i

bratry a sestry z katolického kostela… Vrcholí
přípravy výzdoby kostela v duchu a s tématem
příchodu Cyrila a Metoděje. Do malování písmen
hlaholice se zapojily děti zdejší základní školy
v hodině výtvarné výchovy.

Zbývá posledních pár dní, dolaďujeme s paní
farářkou Jelinkovou umístění stolů pro koncert
zvonkohry, s Pavlem Barbořákem domlouvám
promítání filmu ve sborovém domě, počítání
příchozích se ujímá Katka Koníčková, Michal
Žamboch a můj synovec Zdeněk Halmazňa.

Ve čtvrtek se scházíme k přípravám výstavy
biblí, výzdoby kostela, stolů pro pohoštění, kapela
zkouší písničky a ozvučení...

V pátek v 17.50 se rozezní více jak 3000 zvonů
po celé naší vlasti, mezi nimi i ten náš. Hosté
přicházejí, kostel se zaplňuje, Noc kostelů
začíná… „Potom už nebude den ani noc, ale
v čase večera bude světlo“ (Zach 14,7).

Kdo jste letos chyběl, zavítejte příště.
Děkujeme a jsme vděční za možnost se sejít a
prožít tak vzácný čas s více než 270 návštěvníky
naší Noci kostelů.

Kamila Zimčíková
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Na pátek 31. května byl naplánovaný pobyt pro
mládež. Lišil se od „klasické akce“ tím, že pobyt
chlapců a děvčat probíhal odděleně. Jak obě
setkání vypadala? To se dozvíte od našich
reportérů.
Chlapci

V „hojném“ počtu 3 +1 pes jsme se odebrali
k chatě v Končinách. Ač celý den pršelo, na
hřeben nás z dědiny doprovázelo slunce. U chaty
se nám otevřel pohled na okolní kopce. Bylo to
nádherné. Jakmile jsme se zabydleli, přijel nás
slovem z Bible povzbudit jeden bratr z církve. Na
zamyšlení a výklad jsme se těšili. Diskutovali
jsme nad tématem role muže z biblického
hlediska. Zajímal nás postoj muže v církvi a
rodině. Díky této diskuzi, čtení z Bible a
modlitbám, se nám hodně věcí ujasnilo.

Petr Kovář
Děvčata

O víkendu na přelomu května a června se
uskutečnila také „přespávačka“ pro holky.

Společně strávený čas jsme si skvěle užily. Po
úvodní procházce následovala vydatná večeře,
kterou jsme si připravily společnými silami.
V průběhu celého večera nechybělo bohaté
občerstvení, ale ani film. Zamýšlely jsme se také
nad tématem, které řeší snad každá holka. Mluvily
jsme o důležitých principech křesťanského
randění, o roli muže a ženy ve vztahu. Kdo s námi
nebyl, nemůže vědět, o co přišel, ale myslím, že
přišel o hodně. Takže až příště uvidíte, že se koná
nějaká podobná akce, neváhejte a přidejte se
k nám. Určitě nebudete litovat!! (Pozvání platí jen
a pouze pro holky.)

Zuzana Koňařová

Přespávačka pro mladé

Je pro mě výsadou, že se už třetím rokem
můžu podílet na přípravách Festivalu UNITED ve
Vsetíně. Vidím, že je to akce, kde Pán Bůh žehná.
Mnoho lidí mohlo uvěřit nebo udělat nějaký krok
ve víře směrem k Pánu Bohu. UNITED může
existovat díky Boží milosti a díky podpoře mnoha
lidí. Více informací o festivalu se dozvíte na
stránkách festivalunited.cz nebo v následujícím
článku organizátorů.

Petra Barbořáková
Milí přátelé,
přinášíme vám aktuální informace o

multižánrovém křesťanském Festivalu UNITED,
který se uskuteční 22. – 24. srpna 2013 ve
Vsetíně. Festival UNITED je pořádán pro mladé
věřící a jejich přátele. Program tvoří koncerty

zahraničních i domácích hudebních skupin,
semináře, divadla, filmy, sporty a společná ranní a
večerní setkání. Je zde také čas a prostor pro
modlitby a možnost křesťanského poradenství.

Zaměření UNITED jsou vyjádřena ve zkratce
3P. Kristem PROPOJENI, PROMĚNĚNI A
POVOLÁNI. Modlíme se za to, aby se účastníci
z festivalu vraceli do svých rodin, tříd, zaměstnání
a církví: Propojeni – měli novou úctu a respekt
k dalším věřícím. Proměněni – setkali se na
festivalu s živým Bohem, který nadále mění jejich
životy. Povoláni – přistupovali k životu a ke
službě druhým tvořivě, aktivně a zodpovědně.

Ohlédnutí za minulým ročníkem
Jako organizátoři jsme byli z minulého ročníku

opravdu nadšeni. Většina účastníků hodnotila
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Pololetní program

festival velmi kladně. Slyšeli jsme o mnohých
rozhodnutích pro víru a cestu za Pánem Bohem, o
řešení těžkých životních otázek a zápasů. Přáli
jsme si minulý ročník posunout zase o kousek dál.
Chtěli jsme mít více dobrovolníků, udělat
přípravu pro duchovní poradce a modlitebníky,
mít další pódium na náměstí a semináře zdarma
pro veřejnost, chtěli jsme pozvat více nevěřících
přátel, udělat novou vizualizaci a projekci hlavní
scény, lépe propracovat dramaturgii hlavních
společných programů, pracovat s předstihem a
nebýt tak vyčerpaní. To vše se díky Boží milosti a
moci i přes naše nedostatky až neskutečně
podařilo. Festival navštívilo více než 2 200 osob
včetně 250 sloužících a 200 účinkujících.

Téma letošního UNITED
Každý rok hledáme s poradním týmem

festivalu, ve kterém jsou lidé z většiny církví naší

země, aktuální téma. Letos jde o téma JEDEN
ŽIVOT jako jedna tvář, dar a příležitost. Jako tvář
– žít život s jednou tváří v duchovním i v
občanském životě. Jako dar – dar Ježíše Krista,
skrze kterého získáváme nový život. A jako
příležitost – život je velkou příležitostí, abychom
skrze své povolání a obdarování sloužili Pánu
Bohu a lidem.

Těšíme se, co všechno ten letošní ročník
přinese.

Za realizační a poradní tým vás zdraví
Petr Húšť a Ondřej Hurta – organizátoři Festivalu

UNITED

23. června – neděle bohoslužby s vysláním
pracovníků dětského tábora
30. června  neděle bohoslužby na závěr
školního roku
12.  16. srpna tábor dětí – sborový dům
Hošťálková
1. září  neděle začátek školního roku a
vyslání učitelů nedělní školy
8. září  neděle sborový zájezd spolu s
pěveckým sborem – Uherské Hradiště a okolí
Seniorátní a celocírkevní akce
27.července.  3.srpna evangelizační kurs  Běleč
pod Orebem
10.  15.září rekreační pobyt pro seniory
v Sola Gratia  Bystřice pod Hostýnem
Další akce
6.  9. července Křesťanská konference 
Praha
12.  15. července Katolická charismatická
konference  Brno
1.  4. srpna Campfest  Králova Lehota,
Slovensko
22.  24. srpna Festival United  Vsetín




