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S našimi seniory se při odpoledních
bohoslužbách setkáváme pravidelně dvakrát do
roka. Tak tomu bylo i letos, v neděli 29. září při
bohoslužbách s Večeří Páně a následném
společenství kolem stolů. Z letošního podzimního
setkání jsem vybral jednu fotografii.

V této souvislosti jsem se zamýšlel nad tím, jak
přistupujeme k těmto shromážděním a k lidem
dříve narozeným vůbec. Žijeme v době, kdy se
klade důraz na úspěch, výkon, oblibu, krásu
a mohli bychom pokračovat. A tato kritéria lidé

vyššího věku vlastně nesplňují. Velké výkony už
nezvládnou a tak ani nejsou úspěšní, někdy nejsou
ani oblíbení. A krása? Co je krásného na starých
lidech? Řekl bych, že krásu stáří nedovedeme
pochopit. Krásu představují mladí lidé, pěkně
tvarovaní, pěkně nalíčení, pěkně... Ale zamysleli
jste se někdy nad krásou starých lidí? Možná to ke
mně více mluví, protože jsem měl rodiče vyššího
věku. V kráse starých lidí je něco, co jinde
nenajdeme. Vrásčitá tvář stařenky, unavená,
usmívající se – copak v tom nejsme schopni vidět
něco úžasného? Bez jakýchkoliv výčitek či
mentorování bych nás chtěl vyzvat k tomu,
abychom to dovedli vidět; zvlášť to chci
připomenout mladé generaci, ale nejen jí.

Starým lidem můžeme a máme být za mnohé
vděčni. Ostatně úroveň společnosti se neměří
jejím bohatstvím, ekonomickou či jinou
výkonností, ale tím, jak přistupuje k lidem starým
a k lidem postiženým. O společenství křesťanů to
platí taktéž.

Milan Michalík

„Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému
jménu! Dobrořeč, duše má, Hospodinu a nikdy nezapomeň na žádné
jeho dobrodiní!“ Žalm 103,12

Tématem tohoto čísla našeho občasníku má být „VDĚČNOST“.
A tak sedím nad tímto slovem a tématem a uvědomuji si, jak pro
mne není jednoduché o vděčnosti psát. Zdá se mi, že o některých
tématech se píše těžko. Vděčnost člověk v sobě buď má, nebo ne,
a podle toho je pak zformován celý jeho život; pak ze sebe vyzařuje
něco, co jiné přitahuje, nebo odpuzuje. Je ovšem pravda, že
vděčnosti se potřebujeme každý učit, neobjeví se v nás sama,
znenadání – s každou životní zkušeností v nás roste, jeli náš zrak
zaměřen správným směrem. Věřím, že hledět ve svém životě
správným směrem, znamená hledět k Bohu, orientovat se právě na

Vděčnost

Odpoledne s našimi seniory >> Pokračování na str. 2
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Vděčnost
...dokončení z titulní strany

Něj. Tak to vyznávali naši otcové a praotcové,
tak to vyznáváme také my dnes. Je na každém
z nás, abychom o tento výhled nepřipravovali své
děti, vnuky, nastupující generaci. Připravili
bychom je o to, co je životně důležité.

Celý stotřetí žalm je jednou velikou výzvou
k vděčnosti a chvalám. Možná si pomyslíme: „Je
to v našich dnech tak neobvyklý hlas!“. Ale tento
hlas byl neobvyklý patrně v každých dnech a
v každém čase. Jakoby si nakonec musel i sám
žalmista vděčnost přikázat: „Dobrořeč, duše má,
Hospodinu!“ To, co kolem sebe slyšíme, jsou
spíše mnohé výčitky: „Za co bych měl být
vděčný? Vždyť mi bylo dáno projít tolika
těžkými chvílemi života a zakusit tolik
bolestného. Proč to na mne Bůh dopustil, proč
tomu nezabránil? Ať jsou vděční – Bohu vděční
– ti, co se mají dobře, ale já jsem v životě zakusil
všechno vždycky z té horší stránky“. A jiní zas
říkají: „Nemohu říct, že bych se měl špatně, ale
všechno, co mám, jsem si vydobyl svýma
vlastníma rukama. Komu bych měl tedy děkovat
a být vděčný?“ Jaro Křivohlavý ve své knížce
„O vděčnosti“ říká: „Je to nevděčnost, a ne
vděčnost, čemu lidé lépe rozumějí a co si
dovedou dobře představit. Jakmile vyslovím
v rozhovoru s lidmi slovo „nevděčnost“, ihned
mi dávají příklady toho kdy, kde, kdo a jak se
projevil jako nevděčník. A bylo a je toho opravdu
hodně.“

Potkáme ale také člověka, který má tytéž
upracované ruce i tělo a přece Bohu děkuje a ví,
že má za co děkovat a proč být vděčný. Jsou
dokonce i takoví, kteří jsou Bohu vděční
i v nemoci a děkují mu za každou úlevu
v bolestech; vyznávají i to, že se přesvědčili, že
i každá zkouška, která je v životě potkala, jim
byla k dobrému. Kde se bere ten rozdíl? Patrně
ne ve vnějších okolnostech, příznivých nebo
nepříznivých, ani v nějakých osobních
povahových rysech nebo pohnutkách; takový
vděčný člověk se v důvěře pevně spolehl na
svého nebeského Otce a na své cestě životem
rozpoznal, že jen On je tím, o kterého se může
vždy a v každé chvíli opřít.

Vzpomínám na milou sestru Vlastu Šťastnou,
kterou jsem nejprve potkával zde v penzionu –

O vděčnosti
Při našem zamýšlení nad vděčností začněme

jednoduchým příběhem. Byli dva dobří přátelé.
Jeden nesmírně bohatý a druhý chudý. Jednoho
dne přišel ten bohatý za chudým a řekl mu: "Vím
jak zlepšit Tvůj život. Tady máš klíče od nového
domu, který jsem pro Tebe nechal postavit a ty
druhé klíče jsou od nového auta, o kterém vím,
že by se Ti mohlo hodit. Obojí je teď Tvoje. Také
jsem Ti našel zajímavou a dobře placenou práci.
To, co dosud děláš, je hrozná otročina." Uplynulo
několik měsíců a bohatý přítel musel na nějakou
dobu odjet do vzdálené země. Poprosil tedy toho
původně chudého. „Můžeš mi, prosím, vyřídit
několik zakázek v době, kdy tu nebudu? Jde o
několik nevelkých dodávek knih, které je potřeba
rozvést po okolních městech.“ Jaká asi byla
reakce obdarovaného? Jistě příteli vyhověl
nejlépe, jak to jen dokázal.

Asi není těžké pochopit, že dárcem z našeho
příběhu je Bůh. Možná nám nedal nový dům
nebo vytoužené auto, ale jistě nám dal něco
mnohem cennějšího. Dal nám věčný život
a navázal s námi láskyplný vztah, který se nejvíc
podobá vztahu rodičů k dětem. Když si toto
uvědomíme, není těžké přijmout následující verš
z Bible.
A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův,
k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo.
A buďte vděčni. (Kolos. 3, 15)

Vděčnost je důležitá. Pokud si budu stěžovat
na to, že jsem měl přes den příliš práce, že mě
z ní bolí záda a že ani její výsledky nebyly nijak
oslnivé, velice rychle zapomenu být vděčný.
Třeba za to, že tu práci mám a že jsem mohl
dokončit, co mi bylo uloženo. Vnímáte ten
rozdíl? Na jedné straně nespokojenost, na straně
druhé vděčnost a radost z toho dobrého, co jsem
mohl přijmout. Bez vděčnosti je náš život
neutěšený. Plný nespokojenosti a rozladění.
Vděčnost k Dárci jej ale navzdory okolnostem
dokáže proměnit k lepšímu.

Lubomír Čevela
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také při společných shromážděních, pak v domově
důchodců v Podlesí. Byla ženou, jejíž ústa byla
plna vděčného děkování svému Pánu. Jednoduchý
život neměla. O jeho útrapách však nemluvila,
hovořila o tom, jak jí Pán stál vždy po boku, ať se
dělo, co se dělo, jakou jí to bylo jistotou, silou,
radostí. Moci se setkávat s takovým člověkem je
skutečným požehnáním. Když jí pak ubývaly síly
a ona musela přesídlit ze zdejšího penzionu do
domova důchodců v Podlesí, její bolestí nebylo to,
že odešla z „lepšího“ do „horšího“ (a bylo by to
docela přirozené), ale to, že ji lidé tam
neposlouchali, když jim chtěla radostně dosvědčit,
jakou pomocí a silou na cestě životem jí byl její
Pán.

Mám rád písně Michala Tučného, známého
country zpěváka, který v roce 1995 zemřel
v 58letech. Když vážně onemocněl, vyzpíval
v písni „Tam u nebeských bran“, co všechno měl
rád: …toulavý cesty, stín stromů, říční proud, štíty
hor, vlání koňských hřív, slunce, které jej hřálo do
zad, nic krásnějšího, ani žádný krásnější svět
nehledal. Když se pak jeho nemoc dostávala do
závěrečné fáze a on se smiřoval s představou, že
se bude muset s tímto světem i vším, co na něm
měl rád, rozloučit, nazpíval ještě jednu, původně
anglickou, píseň, ze které – mám za to – smíme
odečíst, že u něj došlo k vnitřnímu vyrovnání
i smíření se se svou situací i s Pánem Bohem. Ta
píseň se jmenuje „Pane můj“ a je jakousi písní
vděčnosti za celý jeho život. Je mi někdy líto, že
lidé za krásnou melodií nezaslechnou slova, která

jsou vzkazem pro nás a chtějí být dobře slyšena.
Mám tu píseň obzvláště rád a občas ji při nějakém
setkání zazpívám:
Pane můj, dals mi dost šťastnejch chvil,
mnohem víc já zažil, než jsem mohl si přát.
Pane můj, marně teď vzpomínám,
čím si zasloužit mám, že mně, zdá se, máš rád.
Ježíši, prosím tě o pomoc tvou,
dej mi víru, znáš každej můj hřích.
Právě teď vím, jak jsem ničím, ty vším,
dej mi víru, čekám dál v rukou tvých.
Pane můj, napověz mi, ať vím,
jak se odvděčit smím, za vše, co jsi mi dal.
Pane můj, jiným snad poznat dám,
čím jsem prošel já sám, když jsem k tobě se bral.
Ježíši, prosím tě o pomoc tvou,
dej mi víru, znáš každej můj hřích.
Právě teď vím, jak jsem ničím, ty vším,
dej mi víru, čekám dál v rukou tvých.

Petr Maláč

Nezačnu nyní citátem z Písma, ale parafrází z
knihy Saturnin od Zdeňka Jirotky. Tam jistý
doktor Vlach říká asi toto: Jeli nám někdy příliš
dobře a jsme spokojeni, prokáže nám někdo
neocenitelnou službu, když nás chytí za límec
a vyhodí na mráz. Pak si najednou uvědomíme, že
kamna nejen kouřila, ale také hřála, a že bylo jen
na nás, aby jenom hřála. Tento výrok mě zaujal už
dávno. Myslím si, že vystihuje mnohé naše
postoje a způsob myšlení, ale také nadhazuje
možnost řešení  „aby kamna jenom hřála“.
Koneckonců také koresponduje s názvem tohoto
článečku, potažmo s tématem tohoto čísla
časopisu.

Jste se vším a vždycky spokojení? Odvažuji si
říci, že jsme v mnohém velmi nespokojení.
Počínaje platem v zaměstnání či důchodem, přes
naše rodiny a konče třeba politickou situací.
Dnešní člověk je mnohdy „člověk nespokojený“.
Na druhou stranu být se vším spokojeni
nemůžeme. Jsou skutečnosti, které vidíme, že jsou
špatné, a být s nimi spokojeni prostě není možné.

Existuje tedy nespokojenost dobrá, na místě
a nespokojenost špatná. Stejně tak je to se
spokojeností – může být dobrá a špatná. Jak je
rozlišit? Kromě jiného bych řekl, že to můžeme
posoudit podle toho, zda vděčnost
či nespokojenost vede k něčemu dobrému,

Spokojenost a vděčnost
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k dobré budoucnosti, nebo zda je tu jen proto, že
jsme nespokojení, nebo vděční a nic víc.
Nemyslím tím teď, že bychom se měli nějak
snažit až k „usnažení“ nebo být vděční proto, že
se to má; myslím na to, jestli naše nespokojenost
nebo vděčnost má nějakou budoucnost nebo je
samoúčelná. Příklad „samonespokojenosti“ budiž
příběh, kdy do jednoho města, zřejmě ve
Spojených státech, přijde nějaký člověk a zeptá
se: „Máte tady nějakou vládu?“ „Ano máme.“
„Tak já jsem proti.“ Jsem proti, protože jsem
proti.

Jako špatně pochopenou vděčnost si
připomeňme postoj, kdy jsme vděční a říkáme si –
vždyť to stačí a už víc ani nemusíme chtít. Řečeno
slovníkem dnešní doby – nespokojenost
i vděčnost by měly být „akční“. Akční opět ne jen
samy pro sebe, ale proto, aby se situace, ve
kterých se pohybujeme, prostě měnily. U nás
samotných (tam je to nejtěžší), v našem okolí, ve
společnosti, v církvi. Budemeli jen nespokojeni,
pak to k ničemu nevede. Budemeli sedět na židli
a budeme tzv. vděční, pak to také k ničemu není.

Jako příklad bych chtěl uvést verš ze
Zachariášova proroctví, 4. kapitoly a to

v kralickém a ekumenickém překladu. Kraličtí
překládají: „Kdož by pohrdal dnem malých
začátků...?“, ekumenický překlad říká: “Kdo
pohrdl dnem malých začátků, radostně bude
hledět...“. Může se nám zdát, že si tyto dva
překlady stejného verše odporují (i když jsou oba
oprávněné), řekl bych však, že se velmi doplňují,
a že nám rozšiřují pohled na naše osobní věci
i dílo církve vůbec. A to v tom, abychom
nepohrdali tím, co je malé a v začátcích (jak to
překládají Kraličtí), ale také, abychom tím
takříkajíc pohrdli (jak je to v ekumenickém
překladu) a mohli a dovedli jít dál a neseděli jen
spokojeně na židli.

Sumou řečeno, buďme vděční za každou věc,
kterou do svých životů dostáváme, i za ty těžké
(vím, že se to možná snadno říká), ale nebuďme
samoúčelně spokojení a to hlavně sami se sebou.
Podporujme se navzájem, když vidíme někoho
v těžkostech a děkujme jeden za druhého.

Milan Michalík

Alexander Barkoci  15. a 16. 6. 2013 –
ohlédnutí a svědectví

Návštěvě bratra Alexandra Barkociho
předcházely naše vřelé modlitby a půsty. Jeho
pobyt u nás v Hošťálkové byl pro nás všechny
požehnaným časem, časem setkání s Ježíšem
Kristem. Pro ty, kteří se nezúčastnili, jej chci
trochu představit:

Alexander Barkoci (1955) žije v Komárně na
Slovensku s manželkou Zuzanou a 6 dětmi.

Vyrůstal v křesťanské rodině. Ve věku 15 let se
rozhodl následovat Pána Ježíše. Prožil odpuštění
svých hříchů a zasvětil svůj život Bohu.
V sedmdesátých letech mu nebylo na Slovensku
umožněno studium teologie, proto se začal
vzdělávat a poté pracovat ve strojírenství. V roce
1988 byl povolán do kazatelské služby
v baptistické církvi. Tuto službu zastával 15 let.
Současně absolvoval teologický seminář
v Budapešti a Bůh ho obdaroval schopností
sloužit také v maďarštině. Později přijal povolání

do služby samostatného evangelisty. Jeho službou
je nyní především zvěstování Božího slova
a osobní duchovní služba v řadě evropských zemí.

Mnoho lidí prožilo jeho prostřednictvím pomoc
a našlo smysl svého života v Ježíši Kristu.
Ohlédnutí

O bratru Barkocim jsem před jeho návštěvou
věděla nemnoho: že je evangelistou, káže Ježíše
Krista, při jeho kázáních se lidé obracejí k víře
a nejednou dochází po přímluvných modlitbách
k uzdravení nemocných. Také to, že jeho program
je tak plný, že návštěvy plánuje dlouho dopředu
a že pozvání do Hošťálkové přijal poté, co se mu
uvolnilo místo v programu. Víme, že nic není
náhoda a že naše přímluvné modlitby podpořené
půsty byly vyslyšeny. Moc jsme si přáli a přejeme,
aby u nás v Hošťálkové i v okolních obcích došlo
k Božímu působení mezi lidmi, tak aby našli tu
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správnou cestu ve svých životech, cestu k Ježíši
Kristu.

Jaký bratr Barkoci je? Přijel a vystoupil
pokorný a obyčejný muž. Jeho vyprávění,
svědectví a kázání bylo plné lásky a Ducha.
Obyčejně vyprávěl o Božím působení ve svém
životě. Zaujal mě příběh, jak mu zloději z auta
přes noc ukradli motor. Když to zjistil, byl
překvapený a modlil se za ně. Ještě ten den se
u domu objevili muži a žádali ho, aby jim auto
daroval, když nemá motor. Hned věděl, kdo ti
muži jsou, a rozpomněl se na Luk 6,29: tomu, kdo
ti bere plášť, nechej i košili. A auto jim
daroval pod podmínkou, že se zúčastní jeho
bohoslužby. Přišli i s rodinami, při kázání plakali
a nakonec přijali Ježíše Krista za svého Pána.
Hodně mě zaujalo svědectví Paľka, který se skrze
víru v Ježíše Krista dostal ze závislosti
na drogách.
Chci se podělit o několik svědectví dalších
lidí
Za celou službu bratra jsme se hodně modlili
a postili, neboť si myslíme, že Hošťálková
potřebuje pokání a viděla jsem velkou příležitost
oslovit lidi někým, kdo není známý a přitom je
naplněný Duchem svatým. Bylo řečeno
jednoduché evangelium velmi pokorným,
neotřelým a přesvědčivým způsobem. Poslední
promluva v neděli odpoledne byla podle mne
určena křesťanům. Přestože bratr náš sbor nezná,
řekl přesně to, co jsme potřebovali slyšet všichni.
Věřím, že Duch svatý si ho používal i v osobních
rozhovorech. Celý víkend byl pro mne svátkem,
radovala jsem se ze všech svědectví a ze služby
chválící skupinky. Dodnes čerpám z toho, co jsem
slyšela a viděla, protože láska, kterou všichni tři
bratři kolem rozdávali, se nedala přehlédnout.
V.B.

Na slovo bratra Barkociho jsem se soustředila
po celou dobu, co jsem tam byla. Zaujalo mě též,
že přišlo tolik lidí a kostel byl úplně plný.
Oslovilo mě svědectví jednoho muže. Bratr
Barkoci se s ním modlil po telefonu a jeho
příbuzná se uzdravila z rakoviny. A kazatelovo
svědectví o tom, že si vybral Boží dar, aby
kamkoli přijde, působila u něho Boží moc. To se
naplňuje, což je úžasné. J.V.
K "velkým" kazatelům mám většinou nedůvěru.
Přijdou mi někdy jako lidi velkých slov bez vztahu

ke každodenní realitě života, když někam přijedou
sloužit, tak někdy nehledí na to, co bylo před nimi
a bude po nich. S takovým „uvidíme, jaké to bude,
pak si udělám názor“, jsem šla na shromáždění br.
Barkociho. A víc než kázání a plamenná slova mě
oslovilo, že se choval normálně, lidsky, bylo vidět,
že mu záleží na lidech, ke kterým mluví, že je má
rád, stojí opravdu na jejich straně. A.H.

Na otázku co pro mne znamenalo setkání
s Alexandrem Barkocim bych nejraději
a výstižně řekla "WOOOOOOOOW". Co se
za tím skrývá? Hlavně to, jak se mi otevřelo
srdce. A i nadále vyhledávám jeho slova a vždy
v nich najdu odpověď na to, co mě tíží nebo nad
čím momentálně přemýšlím. Život se mi určitě
změnil, naučila jsem se naslouchat nejen sobě, ale
i ostatním. Když mě potká něco zlého nebo nějaká
překážka, vidím v tom Boží záměr a vlastně to,
že na nic nejsem sama. P.R.
Díky br. Barkocimu jsem si uvědomila, že nemám
být němý křesťan, že si máme vzájemně říkat svá
svědectví, aby nás upevnily ve víře v Ježíše Krista,
protože potřebujeme jeho živé a hmatatelné
dotyky. Díky němu jsem si uvědomila, jak důležité
je vyznání hříchů a vděčnost za zjevení hříchů
skrze Ducha Svatého. Jak je důležité
evangelizovat, nestydět se hlásit k víře v Ježíše
Krista. Že jako u perlorodky se v největších
bolestech i u nás rodí nejkrásnější perla, tou
perlou je VÍRA, NADĚJE A LÁSKA. K.M.

Před návštěvou A. Barkociho u nás jsem měl
smíšené pocity. Nejsem asi člověk, který si při
vyslovení nějakého významného jména tzv.
„sedne na zadek“. Také mně vadí, když se „jede
na ….“ (Wilkersona, Grahama, Barkociho...). To
pak vypadá, jakoby šlo o nějaké představení nebo
cirkus. Proto jsem se podíval na internet, na
stránky člověka, který je k mnoha věcem velmi
kritický a on viděl jeho službu pozitivně. Jsem
vděčný, že návštěva br. Barkociho a jeho služba
se nesla v pokorném duchu a bez nejmenšího
náznaku postoje  „pojďte sem vy hadráři, něco
pěkného vám řeknu, tak dobře poslouchejte“.
Z jeho přednášek jsem si vzal, že když usilujeme
a prosíme o změnu, o probuzení, je potřeba
nejprve „udělat kruh kolem sebe“, tedy začít
s modlitbami, pokáním, obrácením… nejprve sám
u sebe, a ne u „těch druhých“. Při všech mých
obavách jsem za tuto návštěvu vděčný. Myslím si,
že byla pro mnohé užitečná, a že byla hlavně
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„Soli Deo Gloria“ (samému Bohu sláva). M.M.
Bylo to požehnané setkání, na které přišli

mnozí v očekávání pomoci v řešení rozličných
těžkostí, uzdravení z nemocí, mnozí byli
zvědaví… Já jsem prožila působení Ducha

svatého při bohoslužbě, ale i po ní. Po návštěvě
jsem prožila také silné pokání, vidím, jak Pán Bůh
jedná u mě i v mé rodině, vyslýchá mé modlitby.

S díky a vděčností k Pánu Bohu
Kamila Zimčíková

UNITED 2013 – Jeden život
Milí čtenáři,

od počátku má festival UNITED v našem sboru
velkou podporu. Jako organizační tým si jí
nesmírně vážíme a děkujeme nejen za velkou
finanční pomoc (ať už ze společné sbírky nebo od
jednotlivých dárců), ale také za modlitební
a morální podporu. Mám velkou radost, že se
mezi námi najde tolik lidí podporujících službu
mladým lidem. Níže uvádím několik slov
z posledního emailu organizačního týmu
účastníkům.
Třetí ročník festivalu UNITED se uskutečnil od
čtvrtka 22. srpna do soboty 24. srpna. Akce jako
již tradičně kladla důraz na multižánrovost celého
obsahu, a proto si účastníci užili více než 250
účinkujících, muzikantů, herců či řečníků. Do
organizace festivalu se pro letošní ročník zapojilo
350 služebníků z řad poradců, modlitebníků,
organizačního týmu nebo externistů. Máme velkou
radost, že se letošního ročníku celkem zúčastnilo
nebo do něj zapojilo na 2 800 lidí.
Pokud se vám líbí myšlenka festivalu a chcete
podpořit jeho konání v příštích letech, nabízíme
možnost zapojit se do Klubu přátel festivalu
UNITED, který sdružuje všechny, kteří rádi
podporují festival pravidelně. Členům chceme
poskytovat čerstvé informace a necháme je
nahlédnout pod pokličku příprav festivalu.
Děkujeme vám všem, kdo jste dorazili na letošní

UNITED. Doufáme, že festival sloužil nejen
k tomu, abychom se hudebně inspirovali či poznali
nové přátele, ale také k tomu, abychom poznali
toho, který nám daroval „Jeden život“. Záznamy
ze seminářů, videa, fotografie, možnost další
podpory festivalu, odkaz na anketu a jiné najdete
na stránkách festivalu www.festivalunited.cz nebo
na facebookové stránce www.facebook.com/
festivalunited.

Letošní rok se zapojilo do organizačního
a modlitebního týmu a mezi dobrovolníky asi 15
členů našeho sboru a spousta dalších přijela jako

účastníci. Doufám, že jste si festival užili,
načerpali sílu do nových dní a odpočinuli si.
Těším se na spolupráci při přípravě ročníku 2014.

Petra Barbořáková
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Pro druhý ročník „přífarského“ tábora, který se
letos konal 12. – 16. srpna, jsme si „jako Boží
vyvolení, svatí a milovaní oblékli niterný soucit,
laskavost, pokoru, mírnost a trpělivost.“
(Koloským 3,12–13)

Každé ráno se na faře ČCE v Hošťálkové
scházelo přibližně 45 dětí a na rozdíl od „velkých“
táborů jsme je odpoledne vraceli domů k rodičům,
což umožnilo účast i menším bojovníkům. Příští
rok se těšíme i na Vaše děti nebo vnuky.

Každé ráno jsme jako vedoucí přijímali
obrovskou Boží milost a spoustu moudrosti. Než
jsme stihli doříct poslední ranní „amen“, byl sál
plný dětí. Podle hluku by se jejich počet dal
odhadnout na dvojnásobné množství, než byla
realita.

Když na scénu nastoupil hlavní vedoucí dne
nebo později vedoucí biblické lekce, děti se
ztišily. Při biblických lekcích i všech ostatních
aktivitách jsme měli příležitost jim sdělovat, kdo
je Pán Bůh a co pro nás Jeho Syn Ježíš udělal.

Každé téma ráno uvádělo video a večer
potvrzovalo svědectví. Odpolední čas děti trávily
hravě či tvořivě. I tady se našel prostor k osobním
rozhovorům nebo vytváření a upevňování vztahů.

V průběhu týdne nás navštívilo několik
zajímavých hostů. Jedním z nich byl Libor Galač
z křesťanského motorkářského klubu Road 146.
Eva Malá pro nás zaznamenala stručný rozhovor:
Středa  interview s hostem:

Chtěla bych se podělit o pár odpovědí
na otázky, které jsem položila středečnímu hostu
z řad motorkářů.

Co Vás přivedlo k motorkám?

Motocyklové závody v místě bydliště.
Jak dlouho se motorkám věnujete?
33 let.
Jak jste uvěřil?
Skrze tragédie, které se přihodily v životě.
Jak Vás napadlo spojit víru a motorky?
Na jedné akci jsem viděl takovou službu víry s
motorkami.
Vaše děti se také zajímají o motorky? Vedete je
k motorkám?
Dcera se o ně zajímá, ale naše děti vedeme
především k Bohu.

Těžko vyjádřit, co všechno děti během celého
týdne zažily. V pestrém programu objevovaly
vždy něco nového, nacházely kousek sama sebe.
Věřím, že si tábor užily a možná ten nejlepší
zážitek zapsaly na malý kousek papíru, který na
závěr vyletěl s balónkem do nebes.

Adéla Kovářová

Poslední víkend v září jsme s mládeží prožili
požehnané dny na chatě v Hošťálkové. Téma
SPOLEČNĚ nás provázelo už od začátku měsíce
v mládeži a tento víkend jsme ho uzavřeli. Sešlo
se nás dohromady 15. Každý se nějakým
způsobem zapojil do programu a organizace
pobytu. Díky tomu jsme objevili nové talenty
a rozvinuli ty známé. Vedle spousty her a zábavy

jsme tmelili mládež Božím slovem a také prací.
Mým největším zážitkem byla noční hra pod

vedením Johanky P. Dva týmy se vydaly hledat
vzkaz ke studni ukryté v lese. Cesta nebyla
zdaleka asfaltová a tak jsme také potom vypadali.
Další překážkou při zdolávání cesty k cíli byla
„postižení“, která jsme si na začátku hry losovali.
Bez ruky, bez nohy, bez zraku. Každý musel

Tábor  Čelem vzad

Mládež společně
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bojovat se svým „handicapem“, ale ne vždy jen
pomocí vlastních sil. To otevřelo prostor pro
spolupráci. Závěrem hry jsme vytvořili krátkou
scénku z různých pohádkových postav.

O víkendu jsme zažili spoustu dalších zážitků
a v diskuzích vyslovili velké množství zajímavých
myšlenek. I nádherné počasí pomohlo vytvořit
pohodovou atmosféru, ve které se víkendovka
stala prostorem k načerpání nových sil a zároveň
ke stmelení celé party.

Adéla Kovářová

God's Great Dance Floor Worship Tour 2013 na
Vsetíně

Ve středu 9. října se v DK na Vsetíně konal
jedinečný koncert. V rámci svého společného
evropského turné přijeli s takřka 3hodinovým
vystoupením Matt Redman a Martin Smith. Bylo
to jejich jediné zastavení v naší zemi, skvělá
možnost slyšet hudbu světové kvality, skvělá
možnost společně chválit Boha s autory
oblíbených písní. Martin Smith vedl 17 let kapelu
Delirious?, se kterou dvakrát získal Dove Award
a teď pokračuje ve své sólové dráze. Matt
Redman získal v letošním roce 2 ceny Grammy –
za nejlepší křesťanskou píseň a za nejlepší
křesťanské vystoupení. A my jsme na Vsetíně
mohli spolu s ním z celého srdce zpívat jeho
„10 000 důvodů“ („10,000 Reasons“). Byl to
opravdu silný zážitek – moci chválit Boha
společně s dalšími skoro 2 000 křesťany. Rodiny
s dětmi, senioři či vozíčkáři mohli sledovat
koncert z galerie, ostatní řádili v jednom velkém
chumlu přímo na parketu. Po celou dobu
probíhala nad pódiem videoprojekce, takže bylo
možné sledovat i text jednotlivých chval

v angličtině a češtině. Užili jsme si rockový nářez
i balady, atmosféru koncertu i jednoznačné
vyznání, že největší hvězdou celé akce byl živý
Bůh, Ježíš Kristus. Pokud jste nemohli být na
Vsetíně s námi, neváhejte zadat do internetového
vyhledávače některé z obou jmen a seznamte se se
světově uznávanými interprety křesťanské hudby.
Možná se jejich hudební svědectví dotkne i vás.
Matt Redman: 10,000 Reasons (Bless the Lord)
Martin Smith: God's Great Dance Floor

Hana Hajdová
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V uplynulých dvou letech proběhy v naší obci
kurzy Alfa. Při večerních setkáních se lidé mohli
v minulých ročnících jednak dostat blíž k sobě
a také se mohli dostat blíž k Bohu. Bylo to bez
jakéhokoliv náznaku nucení. Někteří své prožitky
napsali a tak tady jsou. Přijměme to jako
vyjádření toho, co se „normálně“ stalo. A pokud
budete mít čas a chuť, přijďte se podívat
na letošní kurz, který právě probíhá každý čtvrtek
v pizzerii.
 Zamyslela jsem se zde nad smyslem života.
 I když chodím do kostela, mnoho věcí mně tu
nějak „sepnulo“.
 Objevila jsem, že křesťanství je vztah.
 Uvěřila jsem v Ježíše Krista.
 Nastala u mě obroda.

 Ujasnění mnoha otázek ohledně víry.
 Nalézám vztah k Bohu.
 Na sobotním výjezdu jsem se přiblížila k Bohu.
 Cítím potřebu nalézt vztah k Bohu, abych s ním
mohla komunikovat.
 V průběhu konání kurzu, na základě svědectví,
u mě nastala změna.
 Kurz Alfa pro mě byl duchovním povzbuzením.
Přemýšlím nad smyslem a naplněním života.
 Má víra je na pevnějším podkladu a mám větší
radost ze života ve víře.
 Před tím jsem se pravidelně nemodlila a ani moc
nečetla Bibli, teď si čtu a modlím se.
 Změnil se můj postoj k různým věcem v životě,
volba priorit.

Sestavili Milan Michalík a Václav Koňař

Střípky z kurzů Alfa

Campfest 2013
Uvědomění si existence Pána Ježíše Krista,

víru a lásku k Bohu lze projevovat různými
způsoby. Každodenními modlitbami,
pravidelnými návštěvami kostela, životem
v pokoře… Pro mnohé mladé lidi je často velkou
zkouškou pochopit něco nehmatatelného,
neviditelného a přesto existujícího.

A snad i z tohoto důvodu vznikla před 15 lety
skvělá myšlenka: přiblížit netradičním způsobem
existenci Pána Boha co nejširšímu okruhu
mladých lidí ze všech koutů republiky i ze
zahraničí. Nechat je pod širým nebem přihlížet
celé škále jedinečných vystoupení zpěváků
různých žánrových skupin, nadšených řečníků
a jiných zajímavých lidí.

Jelikož já jsem na Campfest letos nejela
poprvé, rozhodla jsem se vzít s sebou tentokrát
kamarádku. Začala se mnou teprve nedávno
chodit na různá shromáždění pořádaná zejména
evangelickou mládeží a ještě není rozhodnuta, zda
přijme Ježíše Krista, nebo ne. A zážitek, který na
Campfestu prožila, je svědectvím, neboť právě
tam pocítila potřebu přijmout existenci Boha
a nakonec tak i učinila. Je třeba k tomuto něco
dodávat? Každý rok se zde tyto zázraky dějí.

Mé doporučení zní: Zkuste to taky! I vy, kteří
si ještě nejste svou vírou jisti, i vy, kteří
pochybujete. Campfest je tu pro vás každý rok.
Kde se koná? Na Slovensku v Kráľovej Lehotě.
Kdy? Vždy o letních prázdninách začátkem srpna.
Stačí sbalit stan, spacák, dobrou náladu a hlavně
aspoň špetku víry. Ostatní uvidíte a uslyšíte sami.
Tak s chutí do toho! :)

Karolína Trnčáková
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02.11. „Palačinková párty“ pro děti – ve 14 hodin ve sborovém domě
24.11. rodinné bohoslužby  10 hodin, sborový dům
24.11. bohoslužby v Rajnochovicích  14 hodin
30.11. pečení perníčků  14 hodin, sborový dům
1.12. první adventní neděle  10 hodin
26.9.  5.12. kurz Alfa  každý čtvrtek, 19 hodin, pizzerie v Hajnušově
3.12.  17.12. adventní večery 
vždy v 19 hodin, sborový dům
15.12. vánoční slavnost nedělní
školy – 10 hodin, sborový dům
22.12. „Večer chval“  18 hodin,
sborový dům
24.12  26.12. vánoční
bohoslužby
31.12. shromáždění na ukončení
roku – 18 hodin, sborový dům

Podzimní a zimní program sboru 2013

Kniha, se kterou jsem ne vždy souhlasil
Jistě se vám někdy stalo, že jste se začetli

do nějaké knihy a to tak, že jste skončili, až jste
ji dočetli  třeba v pozdních nočních nebo brzkých
ranních hodinách. Mně se to podařilo nad knihou
již zemřelého Jana Wienera Bojovník – Vždy
proti proudu.

Jedná se o nepříliš objemnou knihu,
autobiografii člověka, který ve svém životě prošel
mnohým těžkým, ale nechtěl se nikdy vzdát.
Pocházel z židovské rodiny původně z Hamburku,
ta se po nástupu Hitlera k moci přestěhovala
do Prahy. Po okupaci zbytku Československa Jan
Wiener se svým otcem uprchli do Jugoslávie.
Po přepadení země nacisty už nebyl jeho otec
schopen dál prchat a skončil život sebevraždou.
Jan utekl do Itálie a po další pouti se dostal
do Británie. Tam bojoval v československé peruti
britského letectva a po válce se vrátil do Prahy,
kde studoval na Karlově universitě. Léta 1950
až 1955 strávil v komunistickém pracovním
táboře. V šedesátých letech se mu podařilo
vycestovat do Spojených států, což mu pak
umožnilo, že cestoval po světě. Po roce 1989
se vrátil do Československa. Svou činností zde

připomínal lidem, aby nezapomněli na totalitu jak
hnědou, tak rudou. K židovské víře se vědomě
přihlásil při své „bar micva“ v roce 1995. Zemřel
koncem roku 2010 v Praze.

Při četbě této knihy jsem nemohl vždy se vším
souhlasit. Nebylo mi vlastní, že Janův otec skončil
život sebevraždou. Nemohu a nechci posuzovat
ani odsuzovat, nicméně mně tento způsob
odchodu nepotěšil. Ani některé Janovy postupy při
útěku nebo po jeho návratu mě neseděly. Avšak to,
že se snažil vždy bojovat, mě zaujalo. Jak ostatně
autor píše v doslovu své knihy: „Rozhodně
nepatřím k mase nečinných diváků, nýbrž
k menšině těch, kteří na útlak a pronásledování
odpověděli odporem. Každý musí získat vlastní
zkušenosti a někdy je těžké se z nich poučit. Tím
více by mě potěšilo, kdyby mé autobiografické
příběhy dokázaly čtenáře přesvědčit, že se vyplatí
bojovat a žít.“ A toto bych, i při svém nesouhlasu
s některými věcmi jeho působení, chtěl
vyzdvihnout.
(Jan Wiener: Bojovník – Vždy proti proudu.
Nakladatelství Lidové noviny.)

Milan Michalík




