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„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi
lidmi; Bůh v nich má zalíbení."
Ev. Lukáše 2, 14

Když se říkává, že Vánoce jsou především svátky
dětí, je v tom jistě kus pravdy. Také my rádi
vzpomínáme na dny svého dětství, vzpomínáme na
vánoční prostřený stůl, který byl daleko prostší, než je
ten dnešní, vzpomínáme na radost, která nám zářila
z očí a s radostí sledujeme, jak tato radost září i z očí
dnešních dětí. Myslíme na svou cestu do kostela, na
vánoční dětskou slavnost s básněmi, které oslavovaly
příchod Kristův. Mnozí si možná postesknete, že to
bývalo všechno jiné. Skoro se nám zasteskne po
dnech, kdy zdaleka nebylo tolik spěchu a kdy byl čas
si sednout, pohovořit, zazpívat vánoční písně. Říkáme
si, kam se to všechno podělo, a že je to možná dobou.
Jsme ochotni vidět chybu v uspěchanosti času,
neklidu dnů, nepokoji lidí. Možná si ale ani
neuvědomujeme, že jsme se my sami stali součástí
tohoto neklidu a shonu, že se pachtíme za věcmi,
které nakonec lidskou duši nenasytí, že se necháváme

Adventní čas v Hošťálkové začal už o něco
dříve. Ve středu 26.11. ho svým zpěvem otevřela
zahraniční vokální skupina Vinesong. „Láska
dokáže změnit svět“ – to je název jejich turné po
České republice, kde vystupují převážně ve
větších městech a zavítali také do naší vesnice.
Čtyřčlenná skupina je tvořena lidmi z různých
národů. Ač se v sestavě vyskytují pouze
zahraniční zpěváci, skupina překvapila svými
písněmi zpívanými převážně v češtině. Jednotliví
členové se netají tím, že věří v živého Boha a
Spasitele Ježíše Krista, což směle zpívají ve svých

písních. Otevřeně předávají evangelium a chtějí se
dělit o tuto dobrou zprávu. Zpěvačky skupiny plné
elánu a energie oslnily svými čistými plnými
hlasy. Publikum bylo vtaženo do sladěné vokální
hudby. V nové sokolovně, kde skupina
vystupovala, se sešli lidé různých generací
a nechyběly také děti. Sál byl zaplněn. Přišli lidé
místní, ale také přespolní. Někteří oživili svůj
vztah s Bohem, jiní Krista do svého života přijali.
Byl to příjemně strávený čas.

Petra Kovářová

Vánoce

Vinesong v Hošťálkové

>> Obrázky najdete na str. 5

>> Pokračování na str. 2
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znervóznit všemi věcmi, na které nedosáhneme, že
se vším možným necháme rozladit.

A přece, pokoj je tak blízko nás, blíže než si sami
myslíme. Je to pokoj, který naplnil srdce chudých,
přehlížených, chlévem páchnoucích betlémských
pastýřů, když uslyšeli zpěv andělů: "Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj!" Je to pokoj, který
rozzářil duše mudrců, kteří doputovali z veliké dálky,
aby našli zdroj nevysychající radosti a míru. Pokoj je
blízko, protože je docela blízko Boží láska, která
opustila nebeskou slávu a v betlémském dítěti přišla
za námi. Tam, kde je přítomen pokoj, tam žijeme
pravým svátkem. Pokoj je blízko každému z nás,
každému srdci, které je ochotno vyjít  jak to kdysi
krásně napsal Jan Amos Komenský  z labyrintu
světa a vstoupit do ráje srdce, do kterého byl pozván,
a ve kterém sídlí Ježíš Kristus.

Možná jsme někdy plni nepokoje, protože nás
potkalo trápení, zrada, zklamání, bolest, možná nás
neuspokojuje život, protože žádná věc člověka
natrvalo uspokojit nemůže. Pokoj, který sestoupil do
betlémských jeslí, se může stát také naším pokojem.
Pokoj svatého Boha, sklánějícího se v betlémském
dítěti, přichází za námi. Je to pokoj srdce, kterému
bylo odpuštěno, pro které se narodil Spasitel, které
už netíží hřích vůči Bohu a které bylo ochotno smířit
se s lidmi.

Vánoce, kterými vrcholí Advent, nás všechny
zvou ke zdroji pokoje. Jsme zváni ke smíření
s Bohem v Ježíši Kristu, našem Pánu. Jsme zváni ke
zdroji pokoje pro naši duši, pro naši nebo naše
rodiny, naše děti i naše známé. Co více dnes
potřebuje náš  všemi neduhy postižený  svět než
právě pokoj, Pokoj s velkým "P". A až budeme opět
usedat ke štědrovečerním stolům, pokusme se číst
nejen očima a ústy, ale také srdcem, ten divuplný
příběh o Boží lásce, která se stala tělem a sestoupila
do tohoto hříchem porušeného světa, aby vykoupila,
spasila, zachránila. Obdivujme se této nekonečné
Boží milosti a lásce a děkujme za ni. A ať není naše
vděčnost omezena jen tím jedním večerem  to by
bylo příliš málo, ale ať jsme jí a Božím Pokojem
prostoupeni stále. To potom teprve žijeme ty správné
Svátky, kdy chvilkovou radost, chvilkové vzplanutí
citů nahradí radost trvalá.

Petr Maláč

Vánoce
...dokončení z titulní strany

Křesťanská pýcha

Začněme poněkud netypicky modlitbou: "Děkuji Ti, můj Pane, že
nejsem jako spousta lidí v našem sboru. Můj životní partner je Tobě
oddán stejně jako já a mé děti se také rozhodly jít cestou víry.
Navštěvuji pravidelně shromáždění a podporuji Tvé dílo nejen
svými penězi, ale nebojím se ani přiložit ruku k dílu. Proto jsem pro
Tebe jistě cennější a mnohem použitelnější než ostatní."
Pokud se modlím v podobném stylu, znamená to, že se proviňuji
hříchem křesťanské pýchy a Bible mě v tomto okamžiku začíná
láskyplně napomínat.
A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. 1 Kor
10  12
Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude
ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Mt 23, 11  12
Bůh často vidí věci jinak, než my lidé. Každému určuje úkol, jak
sám chce a sám posuzuje, zda jsme k jeho vykonání způsobilí.
Zbožnou maskou můžeme oklamat své bližní a jistě také i sami
sebe. On nás ale vidí takové, jací skutečně jsme. Zná i naše
nejtajnější myšlenky a touhy, které jsou ukryty hluboko v našich
duších.
Z vlastní zkušenosti vím, že léčba pýchy bývá téměř vždy
bolestivou záležitostí. Probíhá přesně v duchu přísloví: „Pýcha
předchází pád.“ Bůh mě často napravuje situacemi, v nichž si můžu
zřetelně uvědomovat, jak moc se mé přesvědčení o vlastních
kvalitách rozchází se skutečností.
Pýcha je jed, který dokáže otrávit vztahy mezi lidmi. Křesťanské
společenství má být propojeno vzájemnou láskou, která je odrazem
Boží lásky k nám. Nemáme být povýšenými sobci, ale máme mít
rádi ostatní stejnou měrou jako sebe. To platí ve všem, co děláme.
Mámli být konkrétní, tak jistě i ve způsobu vedení našich
shromáždění, výběru písní a služby slova.
Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého! 1 Kor
10, 24
Jsem toho názoru, že se jen málo aktivních křesťanů dokáže
vyhnout vnitřnímu boji s vlastní povýšeností a důležitostí.
Především Ti, kteří jsou hodně vidět, jsou tak nějak "první na ráně".
Ale to rozhodně není důvod k pasivitě nebo falešné pokoře. Máme
přece důvěřovat Božímu vedení a sloužit k budování Božího
království nejlépe jak umíme, v souladu s dary, které On nám dal.
Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede
povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo
stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden
druhému. Řím 12, 7 – 10
Každý z nás je pro Něj velice cenný, ale nikdo není cennější než
ostatní. Je úžasné, že On je ochoten s námi pracovat a používat nás
ke svému dílu. I to je jeden z projevů Jeho nesmírné lásky k nám.

Lubomír Čevela
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Když noc se
proměnila v den
a vesmírem se píseň rozezněla
a jako na vyprahlou zem
se shůry snesla slova archanděla
chtěl bych se zeptat
pastýřů na stráni,
těch tichých svědků
Boží slávy,
zda jejich oči snesly nebes záři,
zda srdce nehrozilo puknout
strachem i radostí, že spatří
Světa Spasitele.

Chtěl bych se zeptat
pastýřů na stráni,
na božské dítě do plen zabalené,
na matku plnou milosti a krásy,
když vraceli se nazpět ke svým stádům,
když jejich ústa strachem uzavřená
propukla v jásot.
Do jejich tváří v duchu hledím
a čtu v nich slova Vánoc věčných:
všem narodil se
Kristus Pán.

Pavel Smetana

Svědectví rodin

Na Vánoce vzpomínám moc ráda.
Ukrajinský Štědrý den připadá na 6. ledna.

Stromeček jsme tedy začali obvykle zdobit
v týdnu před Silvestrem. Poslouchali jsme při tom
koledy nebo jsme sami zpívali. Maminka pekla
vánoční cukroví a různé jiné dobroty. V rodinném
kruhu jsme oslavili Silvestr.

Na Štědrý den svítil stromeček, hrály koledy,
chystali jsme večeři, každý něco dělal, abychom

do večera stihli vše, co bylo třeba. V podvečer
jsme společně povečeřeli a čekali na malé
koledníky. Příští den jsme šli do kostela. Potom
jsme navštívili rodinu a oni zase nás, a tak jsme se
„proslavili“ až ke starému Novému roku, který na
Ukrajině připadá na 13. ledna…

Anastasija Malinová

Pokud bychom měli učinit zhodnocení roku
2014, i když ještě není u konce, byl pro nás vcelku
vyváženým a příznivým bez velkých extrémů, za
což děkujeme našemu Pánu. Ochránil nás od
různých přírodních katastrof, jako přívalových
vod, vichrů a velkého sucha, což mnohde jinde
říci nemohou. Když vezmeme v úvahu, že život se
skládá z maličkostí, můžeme uvést, že nám bylo
dopřáno zdraví, a když přišla nějaká nemoc, brzy
jsme se z toho dostali.

Na zahrádce se nám urodilo bohatě rajčat,
brambor, zeleniny i květin. Nepřízeň nepřišla ani

na naše malé hospodářství, jako jsou králíci,
slepice, kočka a včely.

Také děkujeme Všemohoucímu za to, že
synové mají zaměstnání a my senioři důchod, se
kterým při rozumném hospodaření vyjdeme.

V Bibli čteme o Božím požehnání a denně jsme
pociťovali a pociťujeme v tom ve všem Jeho
doteky a dary.

Manželé, 67 let

Vánoční vzpomínání

S čím byste se mohli, či chtěli s námi podělit z toho, co jste jako rodina/manželé prožili a přijali v
letošním roce (pěkného, těžkého, radostného, obtížného atd.)? Zkuste to vyjádřit v několika
větách, anonymně nebo adresně. Děkujeme.

Chtěl bych se zeptat
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Vážení a milí,
nečekejte exotiku, žádný sedmý div světa se v

tomto roce nekonal. Jen obyčejné příběhy života
obyčejné rodiny. Na některé události, zážitky člověk
vzpomíná rád. Na některé by nejraději zapomněl.
Když chce zapomenout, paměť kupodivu funguje
zcela bezchybně.

Rádi vzpomínáme na zahajovací koncert festivalu
„Janáčkovy Hukvaldy“ v létě, konal se pod širým
nebem na stejnojmenném hradu. Během koncertu se
zatáhla obloha, přišla bouřka, prudký déšť. Veškeré
obecenstvo, včetně nás, bylo pozváno na kryté
pódium. Obklopili jsme komorní orchestr a přes
rameno jim nahlíželi do not. Byl to opravdu skvělý
zážitek.

Rádi si vzpomeneme na návštěvu posledního
rozloučení s kurátorem kolínského sboru. Bylo to
sice smutné, ale zároveň radostné. Přišlo se rozloučit
tolik lidí, že kostel praskal ve švech a muselo se stát

i venku. Smutné v tom, že ztrácíte přítele, kterého už
nepotkáte a už si s ním nepromluvíte. A radostné v
tom, že se naplňují slova: „Kdo věří ve mne, byť by
pak umřel, nezahyne, ale bude mít život věčný.“

Na co neradi vzpomínáme, je můj úraz hlavy
zpočátku roku. Týdenní pobyt v nemocnici, nespočet
vyšetření. Vše díku Bohu dopadlo dobře. Dnes se
společně usmíváme nad slovy, které mi říkal lékař po
vyšetření na CT: „Jsme rádi, že se nám to potvrdilo,
nic tam (myšleno v hlavě) nemáte.“

Nakonec bych zmínil radostnou událost, které
jsme se dožili v polovině října. Spolu s rodinou jsme
oslavili narozeniny mého tatínka, bylo mu devadesát.
Je skoro až nepředstavitelné, že se narodil v době,
kdy naším prezidentem byl T.G.Masaryk.

Jak jsem říkal, žádná exotika, žádný sedmý div
světa, jen obyčejné příběhy obyčejné rodiny.

Lubomír a Dana Burešovi

Letošní rok 2014 byl pro nás s manželem velmi
silný na změny a rozhodování. Byla to, a asi ještě je,
určitá zkouška. Udály se různé situace, které zasáhly
do našeho života a proměnily náš pohled na svět. Jedna
ze situací se týkala našeho dítěte. Ač věřím, a byla jsem
svědkem, že Bůh dělá zázraky i v této době, uzdravuje
i nevyléčitelné nemoci nebo osvobozuje od
psychických problémů bez medikamentů, stalo se, že
náš sedmiměsíční syn na začátku dubna, kvůli srdeční
vadě, zemřel. Hodně nás to zasáhlo, protože s něčím
takovým jsme vůbec nepočítali. Věřili jsme, že když ho

Bůh na tento svět přivedl, tak že ho tu zachová
a budeme moci sledovat, jak roste. Věřila jsem na
zázrak i kvůli tomu, aby má rodina, která nevydala
Bohu svůj život, mohla vidět, co Bůh činí i dnes. Jak se
říkává, člověk míní, Pán Bůh mění. Naše představy
nejsou vždy Boží představy. Ač se hodně lidí scházelo
a modlívalo se před jeho plánovanou operací, a to nás
mile překvapilo, Bůh to chtěl všechno jinak.
Ujišťování od rodiny a známých, že teď už existují
nejmodernější poznatky a léky, s kterými si doktoři
poradí, také neuspělo. Úmrtí našeho syna šokovalo

Mám dojem, že každý rok je něčím výjimečný.
Největší změnu prožila Janička, která v září začala
chodit do školy. A tak si s ní znovu opakujeme
slabiky, Janička se učí kreslit čáry a kolečka a dělá
všechno to, co k první třídě patří. Ale i my ostatní
jsme prožili velkou změnu, protože jsme o kousek
pokročili v našem budování a přestěhovali se
konečně z horního patra do přízemí. I když je
spousta věcí, které je potřeba ještě dodělat, jsme
rádi, že máme tuto etapu hotovou. Pavlína si
pochvaluje, že má v kuchyni konečně všechno po
ruce, děti mají svoje pokoje, kde si mohou
krámovat podle chuti. Konečně se nemusíme cítit
stísněně a až doděláme nějaké skřínky, bude mít
snad všechno svoje místo.

Letos v říjnu jsme oslavili 19 let našeho
manželství. I když nejsme žádní rekordmani, je to

docela dlouhá doba. Určitě je to jiné, než v
prvních letech našeho manželství, děti už jsou
větší, známe svoje silné i slabé stránky, máme za
sebou hromadu společně prožitých zážitků. Jsme
rádi, že nám naše manželství nezevšednělo, jsme
spolu rádi a jsme vděční za to, že nás Pán Bůh
svedl dohromady. Já jsem si i dokonce zvykl na
to, že mám manželku učitelku, a to už je co říct :).

Myslím, že zvláště v tomto roce jsme si
uvědomili, že manželství není samozřejmá věc
a náš vztah nám nezevšedněl, je na něm potřeba
stále pracovat. Rozhodně nám v tom pomohly
i manželské večery, které byly super, určitě o nich
někdo jiný napíše podrobněji.

Zdeněk a Pavlína Žambochovi
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Vinesong v Hošťálkové ...dokončení z titulní strany

Když se řekne rodina, tak si většina lidí vybaví
osobu otce, matky a dítěte či více dětí. Otec je pro
mě člověk, který má rodinu chránit a zodpovídat
za její bezpečí. Matka zase vytváří tzv. teplo
domova a stará se o to, aby se všichni členové
rodiny cítili dobře. Když jsem byla malá, vždy
jsem si pod slovem maminka vybavila hodnou
ženu, která umí vařit, prát a uklízet a stará se
o děti. Tatínek byl zase ten, kdo dokáže doma
všechno opravit a hodně pracuje. V dnešní době je
často tato moje představa překonána a mnoho
rodin funguje úplně opačně anebo vůbec
nefunguje.

Je jasné, že to, co očekáváme od své vlastní
rodiny, se odvíjí od toho, v jaké rodině jsme se
narodili a vyrůstali. Tento vliv si pak neseme
s sebou. Přesto se však můžeme svobodně
rozhodnout, co budeme dělat stejně a co zase
jinak.

Protože se nám již brzy narodí první miminko,
často se nad otázkami rodiny a jejího chodu
zamýšlím. Myslím, že základem toho, aby rodina
správně fungovala, je nejen láska, ale hlavně úcta
obou partnerů k sobě navzájem. I díky kurzům
Manželské

večery, které jsme v posledních měsících
absolvovali, jsme si s manželem mohli mimo jiné
uvědomit, jak je ve vztahu důležitá komunikace
a jaké jsou její hlavní zásady. A také, že je potřeba
k tomu, aby manželství dobře fungovalo, o ně
stále pečovat.

S příchodem dítěte se jistě spousta věcí změní.
Přibude nám odpovědnost za nového člena rodiny,
který na nás bude dlouhá léta po všech stránkách
závislý. Bude se od nás učit, jak probíhá
každodenní život, bude obkoukávat, jak se
chováme v určitých situacích a také, jak se
chováme k sobě navzájem. Brzy rozpozná, jaký je
rozdíl mezi rolí otce a matky. Všechna tato a další
poznání si bude odnášet do svého dalšího života.

Jako asi všichni rodiče bychom si přáli
vychovat z dětí slušné a zodpovědné osoby
s úctou a láskou k ostatním lidem. Chtěli bychom,
aby také naše děti poznaly lásku Pána Ježíše a žili
s ním svůj každodenní život. K tomuto bychom je
chtěli odmalička vést. Vždyť děti jsou tím
největším darem od našeho Pána.

Co ještě více než život bychom také od Něj
mohli dostat?

Michaela Kovářová

Moje představa o rodině

všechny blízké a známé. Nastala otázka: „K čemu byly
všechny ty modlitby? Proč musel zemřít? Proč ho Bůh
nezachránil?“ Odpověď jsme přijali v Bibli, kde se
píše: „I kdyby zemřel, bude žít.“(Jan 11,25 b) A my
s manželem víme, že i když zemřel, žije v království
nebeském. I když pro nás byla a je ztráta dítěte velkým
zásahem do života, a prošli jsme si tíživým obdobím,

zjistili jsme, že nás tato situace s manželem sblížila.
Lehčeji se daly zvládat i nátlaky z různých stran a další
rozhodování v životě, které přicházely. Bohu jsme
vděčni, že nám otevřel oči v různých oblastech, které
jsme předtím neviděli a jsme vděčni za lásku a přijetí
skrze bližní lidi.

Petr a Petra Kovářovi



Cítíme, že je to důležité téma, mělo by se jej týkat
i toto číslo předvánočního občasníku. Kdybychom
chtěli tohoto téma pojmout adventně a vánočně, pak
bychom se patrně pokoušeli hovořit o „svaté rodině“,
do které patří Marie, Ježíš, Josef (ke kterému se
církev staví spíše jako k „pátému kolu u vozu“, vždy
stojí kdesi v pozadí) a pak také Ježíšovi bratři
a sestry, kterými se Písmo příliš nezabývá.

V oblasti rodiny nám bude patrně pomocí spíše to,
co nám o ní poví apoštolé ve svých dopisech. A oni
nemají před očima jinou než křesťanskou rodinu.
Také nám je toto zacílení blízké a právě v této oblasti
se chceme pohybovat. Tématu „rodiny“ se dnes
obecně věnují mnozí psychologové a odborní poradci
školení právě na oblast rodiny, rodinných vztahů,
rodinných konfliktů…

Apoštol Pavel nám k tomuto tématu říká:
„Vy, rodiče, vychovávejte své děti v kázni (cvičení)
a napomenutích našeho Pána.“ (Ef 6,4) Jmenuje dva
nosné pilíře lidského života, které staví na
pevný základ také rodinu: „kázeň – cvičení Páně“ a
„napomínání Páně“.

Dva pilíře  především to tedy je poslušnost
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Rodina
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našeho Pána, zbožnost, chození s Ním, odpovědný
život před Bohem. Nám křesťanům má jít o víc než
jen o odpovědnost před lidmi, před zákony, před
svědomím. Naše víra nás má naplňovat vědomím, že
jednou se budeme odpovídat ze svého života před
naším Pánem – ze všeho, co děláme i neděláme.
V něm – v Bohu – má náš život svůj věčný cíl, v něm
je naše naděje proti každé beznaději. My křesťané se
máme od nekřesťanů lišit právě touto vyšší
odpovědností. Nepociťujeme to, jako nějakou újmu,
zkrácení nebo břemeno, které je na nás takto vloženo.
Je nám to radostí, protože právě Kristus je dárcem
toho nejkrásnějšího, čím může být náš život naplněn a
obohacen. Křesťan je člověkem lásky, pokoje, rozdává
se druhým, slouží, svítí jiným na životní cestu. Pak už
člověk přestává žít jen ze svého „já“ a pro své „já“, ale
skrze nás žije mezi lidmi Kristus. V takovém životě je
potřebné se vycvičit. A to je možné pouze v Boží
škole.

A nyní druhý pilíř, na kterém rodina také stojí:
„napomínání Páně“. Znamená to seznamovat se
s Božím Slovem, s Božími nároky a požadavky na nás.
Abychom věděli, co od nás vůbec náš Pán požaduje,
potřebujeme se seznamovat s Božím Slovem
a potřebují se s ním seznamovat také naše děti. U
křesťanské výchovy nejde v posledu jen o rodičovskou
autoritu, ale o autoritu Božího Slova nad námi,
o autoritu samého Ježíše Krista. Boží školou je
duchovní život v rodině, ve sboru, ve společenství
církve. Máme své děti učit vše poměřovat evangeliem
Ježíše Krista, vážně a upřímně s nimi hovořit o všech

problémech života, ukazovat jim a upozorňovat je na
všelijaká životní úskalí. A děti dříve nebo později mají
také poznat, že i my sami žijeme pod autoritou Ježíše
Krista, že za naší láskou je Jeho Láska a za naší
přísností přísnost Jeho. I tady platí: „Slova dovedou
pohnout, ale příklady táhnou.“

Písmo pokládá výchovu dětí v rodině ve víře za
samozřejmou povinnost křesťanských rodičů.
Křesťanskou výchovou v rodině se rozumí to, že
všecko úsilí rodičů, jejich svědectví, vlastní příklad má
směřovat k tomu, abychom získali své děti pro Krista.
Víru jim ovšem my sami dát nemůžeme. A přece Pán
Bůh ji v té nejčistší formě dává tam, kde předchází
svědectví víry, tam kde se víra projevuje na příkladu
rodičů, kde vládne ovzduší křesťanské víry, naděje
a lásky. S takovou rodinou žije Kristus skutečně pod
jednou střechou. Křesťanská výchova je naší svatou
povinností. Zároveň přitom všichni cítíme
a uvědomujeme si, jak je to pro nás velký a nesnadný
úkol – zvláště v dnešním světě. Vidíme, jak naše děti
bez Krista táhne a pohlcuje tento svět, který se od
Boha odklonil. Máme si ale uvědomit a spolehnout se
na to, že ten kdo nám v tomto díle pomáhá a dotahuje
vše do konce za nás je náš Pán, Ježíš Kristus. Jestliže
Kristus člověka skutečně od mládí oslovuje a získává
si místo v jeho srdci, pak člověka vede, chrání,
napravuje a střeží. On sám pak takového člověka
vychovává a všecka lidská – naše výchova je vlastně
v našich rodinách zacílených na něj – jen pomocí jeho
dílu v našem životě a čase.

Petr Maláč

Rodina základ státu? (úvaha)

Říká se, že stát je budován na idejích, na kterých
vznikl; nebo také, že stát vždy nějakou ideu má. V
dobách historicky ještě ne příliš vzdálených se
vyhlašovalo, že základem státu, je rodina. To bylo v
minulém století nebo ještě dřív. Leč časy se mění.
I dnes ještě možná někdo říká totéž, totiž že
základem státu je rodina. Myslím si však, že tomu
zdaleka tak není. Jako křesťané bychom možná
chtěli, aby základem naší země byl Ježíš Kristus,
leč naše země, jako i všechny evropské státy, je
zemí sekulární, tedy světskou. Nemusíme toho zas
tolik litovat. Křesťanství a křesťanská církev
vládnoucí s podporou státu se ukázaly jako špatné.

Ale zpátky k rodině. Základem státu je

v současné době vyhlašován svobodný občan,
jedinec, osoba. Na jedné straně je to dobré
a správné, na druhé straně je to vyjádření
individualismu a někdy až sobectví. „Já“ jsem ten
nejdůležitější. Na „má“ lidská práva se musí dbát
v první řadě. Ti druzí jsou až na dalším nebo
i posledním místě. Tak se lehce z dobrého úmyslu
stává něco, co už dobré není.

Rodina však znamená odpovědnost,
odpovědnost za druhé a také znamená oběť. Nechci
rodinu idealizovat, protože jsou rodiny, které se
stávají otroctvím, a kde je skutečně lépe nebýt.
Avšak rodina je velmi důležitá pro lidskou
společnost. Opomíjení a odsouvání významu rodiny
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je ke škodě oběma. Úkolem křesťanů je ukazovat
rodinu jako místo pokoje (i když někdy přijde
nějaká bouřka). Ukazovat rodinu jako skutečnost
velmi důležitou pro život společnosti i její
fungování... Rodina je Boží dar. Je to dar, který
smíme vděčně přijímat a s pokorou ukazovat jako
vzácnou věc. Máme to přijmout jako náš úkol, ale
nenechat se jím zotročit v tom smyslu, že bychom
z rodiny dělali místo povinností, nesvobody
a upjatosti. Potom jako rodiny (ať s dětmi nebo bez
nich) smíme být svědectvím pro své okolí, jak se
rodina může stávat základem společnosti, základem
státu.
Řeklli jsem, že rodina nesmí být místem

nesvobody, či zotročení, pak tím myslím, že se
rodina může i rozpadnout. Tyto situace nastávají
a nechci je podceňovat, ani zlehčovat. Slyšel jsem
vyjádření jedné ženy, které její známá řekla: „Já
nemohu od něho odejít, protože on by mne zabil.“
A neuvědomila si, že ji zabije, pokud od něj
neodejde. Jistě extrémní příklad. Leč jistě existují
jiné případy, kdy to tak vyhrocené není a přesto lidé
jiné cesty než rozchod nevidí. Nechci tyto případy
zlehčovat nebo omlouvat. Mějme však pro ně

pochopení i naději a hlavně jim ukažme nebo aspoň
naznačme, že o ně stojíme, že je máme rádi.
Potřebují to.

Rodina založená na manželství je skutečně pro
naši společnost důležitá a podstatná. Existují
partnerské vztahy, které na manželství založené
nejsou. Nevím, zdali je můžeme nazvat rodinami.
Jsou nazývány svobodnými vztahy, bez zbytečných
formalit. Ale je to svoboda, nebo libovůle? Svoboda
je vždy, chtě nechtě, spojena s odpovědností.
Obsahuje závaznost, či ji přímo vyžaduje. Svoboda
bez odpovědnosti je iluze. Je také vyjádřením
nedospělosti. Já chci, já chci i dávat, ale když se
mně to nebude líbit, tak jdu od toho (bez
zbytečných formalit). Manželství a rodiny křesťanů
mohou být dobrým příkladem a tak pomocí lidem
v okolí i celé společnosti, bez
okázalosti, povyšování se, prostě a tzv. „normálně“:
Věřit v Boha je normální a žít v manželství
a rodinách je také normální. Nebojme se toho tedy
a s vděčností tuto možnost, tento dar přijímejme
a klidně se jím i pochlubme. Není se za co stydět;
pomůžeme tím svému okolí i naší zemi.

Milan Michalík

Manželské večery 2014
Spokojený vztah/spokojené manželství je nejen

podle křesťanů velmi důležitá věc v životě. Často
investujeme hodně úsilí, času, energie a peněz do
bydlení, kariéry, auta, pole či zahrady, hobby,
zábavy, dětí, sboru. Myslím si, že jsme byli
stvořeni jako kreativní a aktivní obraz Boha na
zemi. Je dobře a máme být vděčni, když můžeme
bydlet v pěkném domě, když nás práce nejen
uživí, ale také nás uspokojuje, když nám naše
vozidla při dopravě z bodu A do bodu B umožňují
zažít radost z jízdy, když sklízíme úrodu z našich
zahrad, když se můžeme věnovat tomu, co nás
baví, když nám děti dělají radost, když se daří
práce ve sboru. Je zajímavé, že v případě
manželství si hodně lidí myslí, že právě to naše
manželství se buď automaticky stane správným,
spokojeným a šťastným nebo že ho bude
zlepšovat a zdokonalovat i na Valašsku dobře
známý „Japonec“ Samo Sato.

Zhruba před třemi lety jsme se intenzivněji
zajímali o kurzy Manželské večery. Absolvovali
jsme „ukázkový večer“ spojený s informacemi

pro potenciální vedoucí, pořádaný českou
kanceláří pro Manželské večery. Obsah (osm
setkání jednou za týden, každé setkání se věnuje
jednomu tématu), provedení (pár je samostatně u
jednoho stolu; začne se večeří, poté následuje
promluva, během které je prostor, aby se pár při
hraní tlumené hudby samostatně zabýval daným
tématem, nic neříká dalším lidem, ani není nijak
kontrolován, či odposloucháván), cílová skupina
(od čerstvých párů s klapkami na očích až po
zasloužené ženáče žijící spolu desítky let
s různými zkušenostmi) a cíl (zlepšit současný
stav vztahu) se nám líbily. Proto jsme kurz jako
běžní účastníci absolvovali celý.

S vědomím, že žádná přednáška nebo kurz sám
o sobě nezlepší vztah, ale je zapotřebí chuť, práce
a úsilí obou partnerů, jsme se rozhodli kurz
Manželské večery uspořádat. Stanovili jsme
termín, zajistili literaturu, DVD, dvě varianty
místa konání, večeře, výzdobu a techniku. Od
18.09.2014 do 6.11.2014 pod hlavičkou sboru
ČCE kurz proběhl ve školícím centru Na Trojáku.



Partnerství, manželství, rodina
Takový byl název cyklu přednášek, seminářů

a kázání bratra Pavla Rause a jeho manželky
v našem sboru ve dnech 31. října až 2. listopadu.
V pátek 31. října měli program v mládeži,
v sobotu dopoledne setkání s učiteli nedělní školy,
odpoledne a večer pak semináře na téma uvedené
v nadpise. Večer bratr Raus odpovídal na dotazy
přítomných.

Pavel Raus vystudoval původně fyziku,
pokračoval pak ve studiu psychologie. Pracuje
v psychologické poradně a také učí na
teologickém semináři. Jako věřící člověk spojuje
ve své práci a službě odbornou psychologickou
praxi s křesťanskou vírou. To znamená, že jeho
projev a proslov není vědátorsky suchý, ale
podmíněný a ovlivněný vírou v Ježíše Krista. Na
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Rožnov 2014
Pod názvem „Rožnov 2014“ je skryta

Konference rodin, letos již třináctá. Byla
uspořádána Slezskou evangelickou církví a.v.
o prodlouženém víkendu 28. října. Vedoucím
organizačního týmu je Tomáš Tyrlík, farář sboru
v Třanovicích, ten jsme před několika lety
navštívili. Konference je třídenní, odehrává se
v hotelu Relax v Rožnově a je to se vším
komfortem.

Když třináctá, tak o pověrách. Jakkoliv se to
nezdá, je to téma docela aktuální. Kolik lidí se
bojí černé kočky, nebo cokoliv tzv. zaklepává na
dřevo atd. O tom byly přednášky bratra faráře
Ďuričky z Nového Mesta nad Váhom a Hany
Pinknerové z KS Brno. Přednáška faráře Ďuričky
byla velmi systematicky uspořádaná, odvolával se
na odkazy z Písma, hovořil o svých zkušenostech
s touto věcí za své farářské praxe. Podstatou
pověr je vlastně strach a snaha nějak se „pojistit“.
To je v protikladu s vírou v Ježíše Krista a vlastně
ji popírá. Proto je potřeba takové praktiky

odmítnout. Hana Pinknerová tuto systematickou
přednášku doplňovala pohledem z druhé strany.
Mluvila o tom, že se vlastně nemusíme bát, že
smíme důvěřovat a žít v pokoji. Další přednášky
se dotýkaly důsledků neodpuštění a jak se
vyrovnat se smrtí v rodině.

Konference nebyla jen o přednáškách, ale také
se společně zpívalo, byl čas na rozhovory,
vycházky a odpočinek. Večerní programy byly
volnější, jeden veselejší, při druhém měla Hana
Pinknerová autorské čtení ze svých knih
doprovázené kytarovými improvizacemi svého
manžela. Všechny programy ani nebylo možné
stihnout. Tím nejpodstatnějším však bylo
společné setkání, čas na odpočinek (umíme
odpočívat a slavit?) a vnitřní, duchovní
soustředění.

Kdo má zájem, najde nahrávky z letošní
konference na webových stránkách „Konference
rodin 2014“.

Milan Michalík

Účastnilo se ho osm párů.
Doufáme, že kurz byl pro tyto páry přínosný,

nicméně objektivně to mohou zhodnotit jen ony
samy. S jistotou můžeme říct jen vlastní
zkušenost.

Hned první večer se mimo jiné mluví o tzv.
času pro manželství. Je to pravidelný, vymezený
časový úsek např. jedna hodina za týden, kdy si
oba partneři udělají čas jen pro sebe. Doporučuje
se volba vhodného prostředí, které vyhovuje
oběma partnerům. Neprobírají běžné, rutinní věci,
jako provozní záležitosti domácnosti, děti atd. Je

to příležitost promluvit si spolu do hloubky
o věcech, které oba dva zajímají a být spolu při
činnostech, které jsou jim příjemné (procházky,
kulturní akce, restaurace…).

Pro nás bylo inspirující vypnout na hodinu či
dvě mobily a dělat si plánovaně čas na sebe
a věci, které se nám líbí, ale pro různé povinnosti
je v běžném každodenním shonu odkládáme.

A to je prosím zkušenost z prvního večera.
Večerů následovalo ještě sedm…

Bohdan Hříbek
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Čas dlouhých zimních večerů...

jeho vyjadřování je to znatelné. Na druhou stranu
je však potřeba říci, že to, co říkal, bylo odborně
podložené a nebylo to nějaké tzv. „plácání“.
Mluvil o životě rodin a manželství, o jejich
možných problémech, úskalích, o možných
konfliktech i východiscích z nich. Nedělní kázání
o tvrdém a měkkém srdci velmi vhodně
doplňovalo a uzavíralo celý cyklus.
Nahrávky z těchto setkání jsou k disposici na CD.

Milan Michalík

Dopis od našeho adoptovaného chlapce Dheeraje z Indie

… a nepříjemného sychravého počasí se dá
prožít i jinak než u televize, která servíruje
neuvěřitelné množství nekonečných seriálů
o vraždách nebo o láskách (někdy o obojím
dohromady), po jejichž zhlédnutí jsou zhodnoceny
slovy: „Stálo to za ...“ Nabízí se i jiná možnost.
Uvařit si hrnek teplého čaje usednout do
pohodlného křesla a nechat se unášet a inspirovat
příběhy lidí, kterým život změnila skutečná Láska.

V knihovně na faře máme přes 700 knih, které
je možné bezplatně si vypůjčit. A nemusíte se bát,
že je to jen samá suchá a nezáživná teologie.
Knížky, ve kterých popsali své životní příběhy
Joni, dívka která si při skoku do vody v 17 letech
zlomila páteř, nebo Nick Vujicic, jenž se narodil
bez rukou a nohou, ty se čtou jedním dechem.
Zaujme i řada románů americké spisovatelky F.
Riversové o biblických ženách Támár, Rút aj.,
které často žily na hraně a mnohdy jednaly
nečekaně. Pokud se trápíte otázkami, jak
vychovávat své potomky, je docela možné, že se

tady najde knížka, která vám pomůže získat ten
správný náhled či nadhled. Když už jsme u těch
...náctiletých, tak právě jim je určena řada knížek
s názvem Zakázaná zóna o nebezpečí okultismu,
které si s užitkem přečtou i dospělí.
O nadčasovosti J.A. Komenského svědčí jeho
nejznámější dílo Labyrint světa a Ráj srdce od
jehož přečtení mnohé odrazoval archaický jazyk,
ale nyní si ho můžete vypůjčit a přečíst v jazyce
21. století. Že ani ta teologie nemusí být
nezáživná, o tom se můžete přesvědčit, když si
zkusíte přečíst knížky Nekončící milost nebo Kde
je Bůh když to bolí, které napsal P. Yancey
a mnohé další.

Vypůjčit knížky, či poradit s výběrem jsou
připraveni každou neděli nebo na požádání
J. Flachsová a J. Kovalda. Přijďte, zkuste, uvidíte
a možná budete sami překvapeni, že stojí za to
přečíst si knížku.

Jan Kovalda

Drazí přátelé z ČCE v Hošťálkové,
zdravím vás ve jménu Ježíše. Daří se mi dobře a
doufám, že se máte taky fajn. Na letní prázdniny
jsem odjel domů. Bydlel jsem v okolí Déhrádúnu a
velmi jsem si to užíval. Dárky, které jste mi
poslali, jsou velmi hezké. Opravdu se mi líbí.

Tričko, barevná tužka a diář jsou opravdu moc
pěkné. Každou neděli chodím do kostela a vždy na
vás myslím v modlitbách. Také se modlím za vaše
rodiny.
Prosím vás o modlitby za moje zkoušky a písemky,
abych je udělal.
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Oříšky pro děti
Milé děti,
připravily jsme pro vás vánoční kvíz. Věříme, že pro vás nebude těžké ho rozlousknout. Přejeme
hodně radosti při luštění.

Pavlína Žambochová a Jana Flachsová

Kdo je kdo?
 Přečti si všechny věty a hádej, o kterou postavu z vánočního příběhu se jedná.

1. Postava: ______________________
a) Třikrát ke mně promluvil anděl ve snech.
b) Se svou rodinou jsme na čas odešli do Egypta.
c) Potom jsme se vrátili do Nazareta.

2. Postava: ______________________
a) Jsem žena Zachariáše.
b) Dlouho jsem nemohla mít děti.
c) Až v pozdějším věku se nám narodil syn Jan.

3. Postava: ______________________
a) Můj muž je Josef.
b) Navštívil mě anděl se zprávou, že budu mít dítě.
c) Když se mi narodilo, položila jsem ho do jeslí.

4. Postava: ______________________
a) O mém narození bylo napsáno ve Starém zákoně.
b) Když jsem se narodil, svítila na nebi zářivá hvězda.
c) Když jsem se narodil, přišli se mi poklonit mudrci z Východu.

5. Postava: ______________________
a) Jsem panovník.
b) Nenáviděl jsem Ježíše, když se narodil, chtěl jsem ho dát zabít.
c) Vydal jsem rozkaz, ať zabijí všechny chlapce do dvou let

Jsem ze srdce vděčný, že mi pomáháte. Pamatujte
na mě ve svých modlitbách. Modlete se i za mého
bratra.
Děkuji vám.
Váš následovník Dheeraj
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Přijď si s námi zazpívat

... a co rok 2014?
Stojíme na konci roku 2014. A na konci roku bývá zvykem ohlédnout se za tím, co jsme v něm prožili. Můžeme
to dělat s hrdostí na to, co jsme dokázali, nebo to může být naopak se smutkem nad tím, co jsme nedokázali či
nám může být vše úplně jedno. My se však na uplynulý rok chceme dívat s vděčností; s vděčností za všechno,
co jsme od Boha dostali, co jsme mohli udělat ve svých osobních životech, v našem evangelickém sboru, v naší
vesnici, v naší zemi. V krátkosti si zopakujme aspoň to, co jsme prožili v našem sboru do uzávěrky tohoto čísla
časopisu.

6. 12. ledna alianční týden modliteb

7. února – 2. května kurs Alfa pro mladé

9. března rodinné bohoslužby; odpolední bohoslužby v Rajnochovicích

22. března setkání dětí s názvem „Jarní tvoření a čokoládová fontána“

12.  13. dubna setkání se Zuzanou a Danielem Kaczmarczykovými a jejich hostem se svědectvím o
misii v Číně a kázáním br. far. Kaczmarczyka

Určitě si, děti, často hráváte se svými
kamarády a vymýšlíte nové hry. A když někdo
řekne, že „dostal nápad“, tak to znamená, že
vymyslel něco zvláštního a zajímavého. A potom
už jistě zkoušíte, vymýšlíte a „mudrujete“, jak to
udělat, abyste si užily co nejvíce legrace.

Také my (Věrka a Míša) jsme dostaly nápad –
a to založit dětský pěvecký sboreček. Tento nápad
se stal brzy realitou. K první zkoušce jsme se
s dětmi sešly 3. října. Zpočátku nás nebylo
mnoho, ale během měsíce dětí začalo přibývat až
k počtu 18. Většinou se nás každý týden sejde tak
jedenáct až dvanáct.

Setkáváme se v krásně upravené
„presbyterně“, kde se cítíme moc dobře. A tak
Vám, kdo jste se zasloužili o přestavbu
presbyterny na tuto příjemnou dětskou místnost,
chceme touto cestou opravdu z celého srdce
poděkovat. A to především za originální nápad,
pracovité a velmi šikovné ruce a také za finanční
podporu a v neposlední řadě i za mnohé modlitby,
které došly vyslyšení – neboť: „Bez Božího
požehnání, marné naše namáhání.“

A ještě Vám prozradíme, že ve vedlejší
místnosti se scházejí maminky a nouze není ani
o tatínky, babičky či dědečky, kteří si tady
zpříjemňují čekání na své děti či vnoučky u kávy
nebo ovocného čaje. A pro všechny malé i velké je
na stole připravená vždy nějaká dobrůtka.

Pokud rád(a) zpíváš, tak přijď mezi nás. Na nové
kamarády se těší Váš sboreček „Notička“.

Věra Palová, Michaela Kovářová
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14.  17. dubna postní večery

18.  21. dubna Velikonoce

8.11. května cesta do spřáteleného sboru v německém městě Slate

11. května rodinné bohoslužby a Den matek, odpolední bohoslužby pro seniory

23. května Noc kostelů

8.  9. června Svatodušní svátky, konfirmační slavnost

15. června odpolední bohoslužby v Rajnochovicích

29. června rodinné bohoslužby na závěr školního roku se společným obědem

11.  15. srpna „Přífarský tábor“ pro děti

7. září bohoslužby na začátek školního roku s vysláním pracovníků mezi dětmi a mládeží;
odpolední bohoslužby v Rajnochovicích

18. září – 30. října kurz Manželské večery

21. září odpolední bohoslužby pro seniory s následnou besedou

27. září dětská „Palačinková párty“ a potáborové setkání

28. září koncert vokální skupiny Noach

19. října Den díkůčinění

1.2. listopadu semináře na téma „Partnerství, manželství, rodina“ s manžely Rausovými a kázáním
bratra Pavla Rause

22. listopadu předvánoční pečení perníčků

23. listopadu odpolední bohoslužby v Rajnochovicích

26. listopadu koncert skupiny Vinesong

V tomto roce jsme prožili i smutné události. Letos jsme se rozloučili s některými našimi nejbližšími. Byli to:
Jaroslav Šabršula, Ludmila Jančálková, Františka Pařenicová, Vladimír Kříž, Šimon Petr Kovář, Helena
Vítková, Anna Geržová, Jan Kovář, Jiřina Žambochová, Božena Kutějová, Jan Machač, Vlasta Kovářová,
Stanislav Malčík a Jiřina Bětíková.

Letos jsme ale prožili také věci radostné. Mezi ně jistě patří svatby. V našem kostele uzavřeli v roce 2014
manželství Alice a Patrik Ondrášovi, Nela a Ondřej Frenštačtí, Adéla a Martin Nevolovi a Veronika a Šimon
Nohavicovi.



Co napsat závěrem? Asi to, čím Johann Sebastian Bach nadepisoval své skladby: Soli Deo Gloria – Samému
Bohu chvála.

Milan Michalík
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pondělí 19 hodin biblická hodina u Čablíků

úterý 12,15 hodin náboženství
1. skupiny ve škole

úterý 19 hodin biblická hodina
ve sborovém domě

středa 17 hodin cvičení sborového zpěvu

čtvrtek 13,15 hodin náboženství
2. skupiny ve sborovém
domě

čtvrtek 16 hodin biblická hodina v DPS

pátek 17 hodin cvičení dětského
pěveckého sboru „Notička“

pátek 17,45 hodin přípravka učitelů NŠ
(jednou za dva týdny)

pátek 19 hodin mládež

sobota 18 hodin setkání střední generace
(podle dohody)

neděle 10 hodin nedělní bohoslužby

neděle 10 hodin nedělní škola

neděle 19 hodin modlitební hodina

Týdenní program sboru
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Tématem dalšího čísla našeho časopisu bude „Mír, pokoj, smíření“. Jeho vydání chystáme před Veliko
noci 2015. Prosíme o vaše příspěvky nejen na toto téma. Zasílat je můžete na emailovou adresu
Anna.Hribkova@email.cz. Děkujeme.
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ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PROGRAM 2014

neděle 30.listopadu  1. adventní neděle; bohoslužby s Večeří Páně, sborový dům v 10 hodin

úterý 2. prosince  adventní večer, sborový dům v 19 hodin – slouží Jan David

neděle 7. prosince  2. adventní neděle; bohoslužby, sborový dům v 10 hodin
 adventní koncert souboru Harmonie – v kostele v 18 hodin

úterý 9. prosince  adventní večer, sborový dům v 19 hodin – slouží Miloslav Gregar

neděle 14. prosince  3. adventní neděle; vánoční slavnost nedělní školy, sborový dům v 10 hodin
 adventní večer, sborový dům v 19 hodin – slouží Wiera Jelinek

úterý 16. prosince  adventní večer, sborový dům v 19 hodin – slouží Pavel Čmelík

neděle 21. prosince  4. adventní neděle; bohoslužby, sborový dům v 10 hodin
 adventní večer  večer chval se skupinou Adonai; sborový dům v 18 hodin

středa 24. prosince  štědrovečerní bohoslužby, kostel 16,45 hodin

čtvrtek 25. prosince  Boží hod vánoční; bohoslužby s Večeří Páně, sborový dům v 10 hodin

pátek 26. prosince  2. svátek vánoční; bohoslužby, sborový dům v 10 hodin

neděle 28. prosince  bohoslužby, sborový dům v 10 hodin

čtvrtek 31. prosince  bohoslužby na závěr roku s následným programem, sborový dům v 18 hodin

pátek 1. ledna  novoroční bohoslužby s Večeří Páně, sborový dům v 10 hodin

pondělí 5. ledna až  alianční týden modliteb; sborový dům vždy v 19 hodin
neděle 11. ledna

Ke všem těmto shromážděním Vás srdečně zveme.




