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Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. 
Lukáš 2,12



Milé sestry, milí bratři, 

dostává se Vám do rukou pravi-

delný sborový čtvrtletník, na tom 

ţádná změna. Změna, která nastala 

je, ţe toto číslo jiţ nedávala dohro-

mady Anička Hříbková, ale moje 

maličkost. Sluší se poděkovat, kdyţ 

někdo něco vykonal. A ţe toho Ani-

čka pro sborový časopis vykonala 

dost a dost je bezesporu pravda. Po-

děkování zaznělo při bohosluţbách 

druhou říjnovou neděli.  

Dnes se tak děje  písemně: “Anič-

ko, za obětavost,  trpělivost,  pra-

covitost, za nápaditost, děkuje-

me!!!“ 

Další změnu, kterou jste jistě po-

střehli, je změna formátu. Mě osobně 

se menší formát velice líbí, je to tako-

vé řekl bych příjemnější a skladnější. 

Ti, kteří budou namítat velikost pís-

ma, tak my starší si i na velký formát 

musíme brát brýle. 

Z obsahu bych asi nejvíce chtěl 

upozornit na článek, který nám po-

skytl vzácný člověk, kterého jsme 

mezi sebou mohli přivítat i osobně: 

bratra Mojmíra Kalluse. Z dalších je 

to náš farář Petr Maláč, kurátorka Ja-

na Flachsová a další.  

Snad se vám bude čtení líbit a bu-

de vám k uţitku. 

Za redakci Lubomír Bureš 

Foto na titulní straně: Betlém v Horní Lidči (foto LB) 

Podzim  

Podzime, Ach, jak jsi krásný…  

Máš všechny barvy smutku 

ve svém vánku  

kaţdou vůni stesku 

tvá hudba ta boţská melodie  

je čiročirá nostalgie 

touhy a pocity všech  

co cítí tvou krásu  

ale nemají na to ji poznat 

víc síly ! víc času ! 

Nač více vířit prach  - má  slova?  

Ve stínu a Zimě jen to děsí mě 

zda po létu přijdeš znova…  

 

Jiří Palán,  

farář ČCE v Huslenkách 

 

 

 

 

 

 
 

 



Narodil se nám Kristus, Pán 
 

„Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, 
v městě Davidově.“ 

ev. Lukáše  2, 11 

 

Vánoce a radost, pokoj, zpěv, po-

hled vzhůru, to k sobě nerozlučně 

patří. K Vánocům ale také, nebo pře-

devším, patří jejich zvěst, kterou 

máme zaslechnout. A ona můţe pro-

vokovat:  Vy všichni – o Vánocích 

obdarovaní – porozuměli jste, oč se 

jedná? Uţ víte, proč se to všechno 

stalo? Víte, co Vánoce znamenají 

a co ţádají od dospělých, kteří dove-

dou vánočnímu evangeliu naslou-

chat? 

„Dnes se vám narodil Spasitel, 

Kristus Pán...“ Tak často opakovaná 

tato dvě slova - Kristus, Pán! Od dět-

ství víme, ţe se tak o Něm mluvilo, 

psalo, kázalo a ţe se na té skutečnosti 

dodnes nic nemění. On je Pánem 

ve slávě Boha Otce a zůstává Pánem 

nade vším. Víme, co znamená pan-

ství Jeţíše Krista? K odpovědi na tuto 

otázku se můţeme dostat jen tehdy, 

pustíme-li se po stopách toho, co nám 

o narození Dítěte v Betlémě zazna-

menali evangelisté. 

Vidíme cestu pastýřů do Betléma 

ke chlévu, tam leţí malé děťátko 

v nezvykle nuzných podmínkách. 

Něco ještě doznívá v duších pastýřů, 

ještě se chvějí velikou bázní. Kdyţ 

promlouvá „nebe“, bez bázně se to 

neobejde. Jsme hříšní lidé a kdyţ 

promluví „nebe“, je nám úzko pro tu 

nečistotu v nás, hřích, který nám je 

vţdy nablízku. Ty dva světy se 

k sobě jednoduše nehodí – nebeská 

čistota a znečištěné lidské srdce. Ale 

v duších pastýřů ještě zní píseň ne-

beského zástupu. Oni zatím sotva tuší 

velikost zázraku, kterého smějí být 

prvními svědky. Ale anděl, který jim 

zvěstoval příchod Spasitele, jim v tu 

noc něco vepsal velmi hluboko do 

jejich srdcí. To, po čem touţili a co 

čekatelé Boţího spasení po tisíciletí 

vyhlíţeli se DNES stalo! Ţádné větší 

DNES se nikdy předtím a nikdy po-

tom v dějinách neobjevilo. To noční 

zvěstování nad Betlémem světu vy-

řídilo nejslavnější Boţí DNES. 

A právě tak hluboko vepsal anděl 

svým poselstvím do srdcí pastýřů 

druhou skutečnost: To, co Boţí láska 

darovala celému světu, to náleţí nej-

prve VÁM. „Dnes se vám narodil 

Spasitel...“, znělo v noci nad Betlé-

mem jako zvěst pro pastýře i pro ty, 

kteří to později pochopí. Jakkoli byli 

pastýři ochotní nejen slyšet poselství 

nebe, ale i spěchat na místo, které jim 

bylo označeno, kde uvidí div Boţí 

lásky, nad tím jedním se jistě, cestou 

do Betléma, velmi podivovali: „Dítě 

má být naším Spasitelem? V malém, 

slabém dítěti máme poznat nabíze-



nou Boží ruku? Co budeme my, muži, 

pastýři, zvyklí na tvrdou práci, dělat 

s malým dítětem? Co si počneme?“. 

Tak se ve svých srdcích ptali kaţdý 

po svém. 

Jakmile však objevili chlév, ze kte-

rého vycházelo malé světlo, jakmile 

jim Josef otevřel a oni uviděli „po-

žehnanou mezi ženami“, Marii a Dítě 

v jeslích, měli na své otázky hned 

odpověď. Byla jednoduchá. Co dě-

lat? - Pokleknout! To znamená, ţe 

vysoké postavy se stávají malými. 

Sklonění kolen a celé bytosti zname-

ná vzdát se vlastní soběstačnosti, se-

bejistoty, rezignovat na svou vlastní 

spravedlnost a chytrost, stát se ti-

chým, maličkým před Bohem. To 

byl asi první výsledek onoho setkání 

pastýřů u betlémských jeslí. 

Vy, kteří spolu s pastýři ve víře 

spěcháte k narozenému Dítěti, uţ 

nemusíte mít ţádné rozpaky. Nejsou 

potřeba ţádné slavnostní formy 

a učená slova. Potřebné je jen jedno: 

v duchu před Ním pokleknout. Jen 

ten, kdo proţil a proţívá ono vnitřní 

sklonění, je připraven přijmout Spasi-

tele. Máme všichni znovu velkou pří-

leţitost. Smíme zapomenout na 

všechnu osobní důleţitost, která nás 

někdy tolik zaměstnává, umlčet 

všechny své chytré myšlenky a stát se 

dětmi – docela chudými a maličkými 

před Bohem. Dodnes platí Kristovo: 

„jestliže nebudete jako děti, nevejde-

te do království nebeského“ (Mt 

18,3). Jestliţe spolu s pastýři klečíme 

u jeslí v Betlémě, abychom se klaněli 

Boţí Lásce, jsme těsně u dveří Boţí-

ho království. 

Pokleknutím to však nekončí. 

I pokleknutí můţe být jen formou. 

Jestliţe se nesklání srdce, kolena nic 

nerozhodnou. S pokleknutím přichá-

zí další čin: Skloníš se, abys prosil. 

Ne vţdy je člověk připraven prosit, 

klanět se, naléhavě si něco od Pána 

Boha ţádat. Lidské nitro zasaţené 

Boţí slávou, mocí, láskou a dobrotou, 

vydává tóny, kterým rozumí jen sám 

Bůh. Neznáme ţádné podrobnosti 

o tom, co proţívali pastýři, ale víme, 

ţe kdyţ se nás dotýká Bůh ve své 

lásce, nastává v našem nitru zvláštní 

pohyb. Ten, který byl poloţen do jeslí 

se stal prostředníkem u Otce v nebi, 

aby nás – jako náš zástupce a věrný 

přítel – u Něj zastupoval. Jemu je po-

třebné, v hluboké pokoře, všecko při-

nést. On je cestou ven ze vší bídy, 

zoufalství i smrti. Pastýři k němu při-

šli, klaněli se, velebili a chválili Boha. 

Ale ani tam ta vánoční cesta ještě ne-

končí. 

Z pokleknutí před Boţím majestá-

tem má vzejít pokračování nastoupe-

né cesty: Smíš u Ježíše zů-

stat!Určitou bídou Vánoc je to, ţe 

jsou příliš krátké. To, co bylo pouhou 



náladou, dozní, jako doznívá pěkná 

melodie. Ale vnitřní uţitek Vánoc by 

vymizet neměl! Ti kdo se s Pánem 

Jeţíšem setkali poznávají kým je a uţ 

bez Něj nechtějí být. Jestliţe se nám 

skutečně narodil Spasitel, pak pocí-

tíme, ţe u tohoto Spasitele chceme 

zůstat, nikdy od něj uţ neodejít, ne-

zkoušet to uţ jinde. Vţdyť On pro 

nás dal všecko. 

To poslední, co je potřebné 

z poselství andělů ještě podtrhnout, 

je to nejdůleţitější: Ten v Betlémě 

narozený, chce být naším Pánem. 

„Dnes se vám narodil Spasitel, Kris-

tus Pán...“. Tedy nejen Kristus, přítel 

hříšníků, neustálý pomocník, lékař, 

bratr, ale Kristus - Pán. Skutečný 

vládce nad srdcem, city, vůlí, ţivo-

tem, nade vším. Najednou nás 

z betlémských jeslí osvěcuje zvláštní 

světlo. Z chudoby a poníţení betlém-

ského dítěte je najednou naprostý ná-

rok. Kam se toto Dítě - tento darova-

ný vysvoboditel hříšníků - dostane, 

kam se tento Jeţíš dostane do lidské-

ho srdce (ať je to srdce mladé nebo 

staré, dohasínající), tam si činí nárok 

na všechno. Vţdycky jsme si mysle-

li: „Já přece patřím sám sobě, svým 

budoucím plánům!“„Ano“, říká Ten 

narozený v Betlémě, „ale nejprve 

patříš mě“. – Kristus je prostě Pán. 

Pán nade mnou i ve mně, ve všem 

můj Pán. 

Zde náhle cítíme, ţe Vánoce jsou 

sice velmi radostnou skutečností, 

ale ţe jsou právě tak pro nás všechny 

záleţitostí velmi váţnou. Betlémské 

jesle byly pro našeho Spasitele, Jeţíše 

Krista, začátkem dějin utrpení. Sly-

šíme se vší váţností, ţe zůstat s Ním 

a zůstávat v Něm můţe jen ten, kdo 

je připraven jít s Ním cestou zápasu, 

utrpení i smrti. 

Kristus - Pán. Nejen Pán nad svě-

tem, nad církví, nad dějinami, nad ţi-

votem a smrtí, ale můj Pán. Teprve 

pod tímto panstvím Jeţíše Krista je 

ţivot krásný, utěšený, poţehnaný, pl-

ný radosti, světla a Boţího pokoje. 

„Dnes se vám narodil Spasitel, Kris-

tus Pán!...“. Budou pro něho 

v našem ţivotě otevřeny dveře doko-

řán? Na to se nás naléhavě ptá i tento 

text, který čteme o Vánocích. Ať jsou 

pro nás tyto vánoční svátky skutečně  

POŢEHNANÉ! 
Petr Maláč 

 
 

 

 
 



Čtverý Advent 

Občas vymýšlíme uţ vymyšlené, 

občas objevujeme Ameriku. To se 

nám stává nejen  v běţném ţivotě, ale 

také v našich ţivotech křesťanů. 

Hlavně něco nového! A tak jsme 

ochotni slyšet něco, co přichází odji-

nud a to třeba jako Atéňané, kteří ne-

byli k ničemu jinému tak ochotní ja-

ko slyšet něco nového; apoštol Pavel 

se tam s tím setkal. I v církvi můţeme 

pozorovat jednání podle jednoho 

z Murphyho zákonů - „kdo přichází 

z jiného města, je odborník“. A tak se 

obraťme do vlastních zdrojů, do 

vlastních pramenů, podívejme se do 

staré Jednoty bratrské. Jsme v ad-

ventní době, proto nahlédněme, co 

o tom říká tato vyjiímečná,  i kdyţ 

nepočetná církev, která se církví ani 

nenazývala. V adventní písni, kterou 

sloţil jeden z významných muţů 

Jednoty Lukáš Praţský, a kterou 

máme v našich zpěvnících pod čís-

lem 269, ve druhé sloce zpíváme: 

„Čtverý Kristův příchod známe 

z Písma jistot: první v těle jeho, druhý 

v duch věrného a třetí při smrti, 

v čtvrtém má souditi“.   

 Jsme před Vánocemi a tak se 

snadno soustředíme na ten první 

Kristův příchod, na jeho narození ja-

ko člověka. Je to zásadní věc a při-

znejme si, ţe pod nánosem reklamy 

a lidového aţ pohanského pojetí nám 

zůstal z narozeného Spasitele jen zla-

té děťátko v jesličkách, stále usměva-

vé, kterému se píší komerční dopisy, 

co má přinést, co má koupit, a které 

splní jakékoliv přání a běda mu, jestli 

je nesplní. Jenţe narozený Jeţíš byl 

skutečně Jeţíšek a jeho maminka mu 

tak jistě říkala, potřeboval její péči, 

plakal jako kaţdé malé dítě a jen pas-

tevci, tehdy povaţovaní za spodinu 

společnosti a mágové, mudrci, astro-

logové z dalekých zemí v něm po-

znali narozeného zachránce světa. 

Jeden malý chlapec, kdyţ se ho ba-

bička zeptala „co ti přinesl Jeţíšek“, 

odpověděl: „ale babi, ty nevíš, ţe Pán 

Jeţíš nosí dary, které se nedají kou-

pit?“ A to si myslím, ţe je podstata 

jeho příchodu – přinesl nám něco, 

co se nedá koupit. 

Při vší nádheře a pompě, kterou 

nyní o Vánocích zaţíváme, snadno 

zapomeneme na druhý Kristův pří-

chod, jak nám ho „z Písma jistot“ 

připomíná Lukáš Praţský; příchod 

k člověku, aby s člověkem byl. Je to 

v první řadě jeho iniciativa, na druhé 

straně je to otevření se pro něj ze stra-

ny člověka. Patří to k sobě jako dvě 

strany mince; Boţí milost a naše lid-

ská odpověď. Jeţíš Kristus přichází 

„v duch věrného“ a člověk ho přijí-

má. Není to ţádný formalismus, je to 

upřímné navázání vztahu s naším 



Pánem a má to své důsledky do kaţ-

dé chvíle křesťanova ţivota. To se 

pak projevuje především naším, 

mým jednáním a to se projevuje 

v našich slovech, v našem vyznání 

a vyznávání. Obojí je opět nerozlučně 

spojeno, je to naším svědectvím, 

ţe věříme v Krista Jeţíše, je to věcí 

celého ţivota a neomezuje se jen na 

neděli. Pak se nemusíme bát třetího 

Kristova příchodu, jeho příchodu při 

smrti. 

Mluvit o s mrti člověka není věc 

snadná, leč nemůţeme se tomu vy-

hnout. Nechci tuto skutečnost 

nikterak zlehčovat, ale nutně se s ní 

setkáváme a setkáme, ať se nám to 

líbí nebo nelíbí. Není dobré strašit 

kohokoliv smrtí a lacině to nedělej-

me. Nicméně si přiznejme, ţe o tom 

neradi přemýšlíme a mluvíme. Je to 

nesnadné. Ve svém okolí, i u lidí 

v naší společnosti, kteří Krista nevy-

znávají a nevěří, skutečnost smrti bu-

dí neklid a zděšení. Zpívá-li Lukáš 

Praţský o třetím Kristově příchodu 

ve smrti člověka, pak je to vyznání 

naděje. V obnovené Jednotě bratrské, 

v saském Herrnhutu neříkají, ţe člo-

věk zemřel, ale „heimgekehrt“, ţe se 

vrátil domů a při pohřbu nenosí černé 

šaty, ale bílé. Tento třetí Kristův pří-

chod přímo navazuje na předchozí 

dva, na jeho příchod jako člověka 

a na jeho příchod do lidského srdce, 

na jeho přijetí. Pak, i kdyţ o smrti 

člověka je nesnadné mluvit, je tu jis-

tota, ţe ani při konci ţivota nejsme 

sami, ţe s námi bude milostivý Pán, 

který se pro nás nechal ukřiţovat 

a byl vzkříšen. Bez toho lidský ţivot 

ztrácí cíl, bez toho chybí naděje. 

A pak je tu ještě čtvrtý Kristův pří-

chod, příchod ke konečnému soudu. 

O tom se nemluví a moţná ani mlu-

vit nechce. Od jisté doby, zhruba 

od 10. století, se skutečnost druhého 

Kristova příchodu nahradila pojmem 

„konec světa, konec věků“. Konec 

světa si můţeme způsobit sami; na to 

má lidstvo dostatek prostředků, třeba 

jaderných zbraní, nebo je tu postupné 

ničení ţivotního prostředí. Ale po-

slední Boţí soud nemáme v rukách; 

o druhém Kristově příchodu ani ne-

víme, kdy nastane. Ale uvědomme 

si, ţe jeho druhý příchod dává smysl 

ţít na tomto světě odpovědně. Bez 

tohoto posledního soudu je jedno jak 

jsi ţil, smrt všechno smaţe. Bez sku-

tečnosti Kristova příchodu k soudu 

by na tom byli stejně Jan Amos Ko-

menský, Albert Schweitzer, matka 

Tereza oproti Hitlerovi, Stalinovi ne-

bo Čingischánovi. Řeč o posledním 

soudu však není nějaké vyhroţování 

pekelným ohněm, je to volání k od-

povědnému ţivotu. A není to ani 

předmět úzkosti, zda všechno vyko-

nám dobře, abych tak na tomto soudu 



nebyl odsouzen. Jeţíš se při tomto 

posledním rozhodování zastane těch, 

kdo mu věřili, kdo své ţivoty ode-

vzdali do jeho rukou. V evangeliu ří-

ká svým učedníkům: „kdyţ se to 

všechno začne dít, pozvedněte své 

hlavy, neboť vaše vykoupení je blíz-

ko“. 

O těchto čtverých příchodech Jeţí-

še Krista píše Lukáš Praţský, ţe 

o tom „víme z Písma jistot“, tedy, 

ţe to není nějaký lidský výmysl, ţe to 

nám, tobě, mně připomíná náš Pán 

ve svém Písmu. Lukáš Praţský tuto 

píseň sloţil před zhruba pěti sty lety. 

Je to tedy píseň stará, ale nepostrádá 

své aktuálnosti i přes mnohá staletí. 

Připomínejme si tato jeho slova 

i v dnešním, „moderním“ jednadva-

cátém století.  
Milan Michalík

 

***

Adventní přemítání 

 

Přichází doba adventu, doba ra-

dostného očekávání příchodu Spasi-

tele, která vyústí o Vánocích 

v samotné Jeţíšovo narození. Co pro 

nás osobně tato doba znamená? Je to 

čas zklidnění, čas odpočinku, rozjí-

mání nebo je to čas, kdy chceme 

stihnout všechno uklidit, napéct 

mnoho druhů cukroví, poshánět 

hromady dárků? Je to čas, kdy se 

chceme setkat se svými blízkými 

a přáteli, sami se sebou, s ţivým Bo-

hem nebo je to čas, kdy své blízké 

„ztrácíme“ ve spoustě práce a povin-

ností, sami jsme unavení a těšíme se, 

aţ bude po vánocích? A Bůh – na to-

ho pak moc času a místa v našem 

srdci nezbývá. 

Loňský advent, samotné vánoční 

svátky a doba po nich pro mě zna-

menaly nové setkání s ţivým, jedna-

jícím Bohem. V rodině jsme proţíva-

li velkou radost. Pod mým srdcem 

rostl nový ţivot.  

Na svátky jsem chtěla po dlouhé 

době pořádně uklidit byt. Domluvila 

jsem se s babičkou, ţe pohlídá děti, 

aby mi práce šla lépe od ruky. Ale 

k samotnému úklidu došlo aţ na jaře. 

Onemocněla jsem infekcí dýchacích 

cest a trvalo více neţ dva měsíce, 

neţ jsem byla zdravá.  Samotné Vá-

noce jsem proleţela doma a byla 

jsemráda, ţe jsem s dětmi alespoň 

nazdobila stromeček a zabalila dárky. 

V této době jsem byla v I. trimestru 

a moje zkušenosti z prvního těhoten-

ství mi na optimismu moc nepřidaly. 

Tehdy se naše první dcera narodila 

s vrozenou srdeční vadou právě 

po nějaké viróze.  



„Bude se situace opakovat?“, 

ptala jsem se sama sebe. Opustil mě 

optimismus a do mého myšlení se 

začaly vkrádat pochybnosti a nejisto-

ta. A aby toho nebylo málo, přidaly 

se k tomu po vánocích špatné vý-

sledky genetického testu. Společně 

s manţelem jsme prosili Boha o po-

koj a sílu mu důvěřovat.  A Bůh od-

povídal. Nejprve jsem při četbě Bible 

jasně zaslechla slovo: „Jste středem 

mého zájmu“. Potěšilo mě to. A den 

na to mě v Bibli povzbudil verš 

z Jana 14, 27: „Pokoj vám zanechá-

vám, svůj pokoj vám dávám; ne jako 

dává svět, já vám dávám. Ať se vaše 

srdce nechvěje a neděsí!“ Tehdy mi 

do očí vstoupily slzy. Ano, Pán Bůh 

o nás ví a ví o našem miminku. Ne-

dopustí nic, co bychom nemohli 

unést. Po vánocích jsme absolvovali 

několik vyšetření v Centru prenatální 

diagnostiky a genetiky ve Zlíně. Přes-

toţe nakonec byly výsledky negativ-

ní, ţádný lékař nám nemohl zaručit 

zdravé miminko. Po devíti měsících 

se nám na 6. výročí naší svatby naro-

dila krásná, zdravá dcera. Naše vděč-

nost byla nepopsatelná. Pán Bůh je 

svrchovaný a milostivý.  

Nemoc v době loňského adventu 

a vánočních svátků byla pro mě no-

vým startem na cestě za Bohem. Mě-

la jsem dost času na přemýšlení, 

modlitby a čtení Bible.  A jsem za to 

vděčna.  

Milý čtenáři, přeji Ti, aby letoš-

ní vánoční čas byl časem osobního 

setkání s ţivým Kristem, jehoţ naro-

zení si budeme opět připomínat. 
 

Jana Flachsová 

 

 
*** 

 
 

*** 



Vánoce v Izraeli? 

 

Ani v naší sekularizované české 

společnosti není třeba nikomu vy-

světlovat, co to jsou Vánoce. Ze 

všech křesťanských svátků se prá-

vě oslava narození Krista udrţela 

v povědomí národa nejvíc, i kdyţ 

lze jistě diskutovat o tom, nakolik ji 

překrývají komerční aktivity, které 

z Vánoc dělají největší prodejní 

a spotřební událost roku.  

Proto by mohlo překvapit, ţe 

právě ve Svaté zemi, kde se histo-

rické události Jeţíšova narození 

odehrály, dnes rozhodně nenajdete 

předvánoční atmosféru, na jakou 

jsme zvyklí z Evropy. Ţidé Vánoce 

neznají, a protoţe (na rozdíl od Ve-

likonoc a Letnic) tyto svátky nepři-

padají ani na ţádné v Bibli ustano-

vené datum, neprojeví se tyto svá-

teční dny ani v pracovním rytmu 

ţidovského státu. Letos je Boţí hod 

obyčejný pracovní den a pouze na 

druhý svátek vánoční se v Izraeli 

nebude pracovat, protoţe připadne 

na šabat. 

Vánoce slaví pouze menšiny – 

domorodí arabští křesťané a pak 

křesťané západní, kteří v Izraeli 

slouţí a scházejí se v  mezinárod-

ních, většinou anglicky mluvících 

sborech. Mimo vlastní území Iz-

raele pořádá oslavy většinově mus-

limská Palestinská samospráva 

v Betlémě, která tím ale sleduje 

spíše politické cíle, jak dokládají 

karikatury zpodobňující zlého Ţida 

křiţujícího Jeţíše, který je podle je-

jich výkladu vlastně Palestincem. 

Je to svérázná ozvěna křesťan-

ských obvinění vůči Ţidům, jaká 

zaznívala po staletí. 

Ortodoxní Ţidé právě s ohledem 

na dějiny nechtějí o křesťanech 

a jejich svátcích nic slyšet. Izrael-

ská společnost je ale pestrá a mnozí 

sekulární Ţidé si přijdou rádi po-

slechnout tradiční křesťanské kole-

dy, které pro ně zpívají křesťané ze 

Západu. 

Pozlátko obchodních řetězců vě-

řícím křesťanům v Izraeli nechybí, 

ale kaţdodenní realita jim připomí-

ná, jak je aktuální modlit se za dru-

hý příchod Kníţete míru. 

 
Mojmír Kallus

 

*** 



Osobnost naší církve 

Čeněk Dušek (1843-1918) 

 

Čeněk Dušek se narodil 5. října 1848 

v Semtěši čp. 17. Rodiče byli refor-

movaní. Jeho otec Josef byl písmák a 

vcelku movitý rolník. Jeho dětství 

spadá do doby těţkého poddanství 

a ţivoření evangelické církve. Byl sice 

vydán toleranční patent, ale ţivot 

církve nebyl tak svobodný, jak jej 

známe dnes. Roku 1855 odchází mla-

dý Čeněk do Těšína na gymnázium. 

Sextu nastupuje v Levoči, septimu a 

oktávu absolvuje na evang. lyceu a.v. 

v Prešpurku, dnešní Bratislavě, kde 

také maturuje. Měl se věnovat učitelo-

vání, ale to mu byloz duše odporné 

a proto se dal na studia do Vídně na 

ev. bohosloveckou fakultu. To bylo 

v letech 1863-1864. V únoru 1865 

odešel do Erlangenu a na podzim té-

hoţ roku aţ do skotského Edinbur-

ghu.Tam studuje dva roky a poté 

v Londýně přijímá nabídku jako kaza-

tel cestující v Čechách. V létě ještě 

studuje jeden semestr v Basileji, ale-

pak uţ je ve Velimi, v reformovaném 

sboru, kde vypomáhá faráři Szalatna-

yovi. V té době vzniká samostatný 

sbor v Kolíně, do té doby součást sbo-

ru velimského, čítající na 600 duší. 

Obce Libenice, Libice a Krakovany 

zaručovaly budoucímu faráři roční plat 

ve výši 500 zlatých a dosáhly toho, ţe 

16. května 1868 byl evangelický sbor 

v Kolíně povolen. 

V té době začala silná polemika ke 

sloučení dvou evangelických církví 

augsburského a helvetského vyznání. 

Č. Dušek byl velkým zastáncem spo-

jení církví obojího vyznání v jednu je-

dinou a podstoupil v tomto ohledu 

mnohé útrapy.  21. dubna 1869 byl ze 

108 přítomných hlasujících 70 hlasy 

zvolen za prvního faráře v Kolíně. Na 

upravenou faru se stěhuje 10. května 

téhoţ roku a začíná jeho mravenčí 

práce pastorační a kazatelská. Plných 

40 let trvá jeho sluţba v kolínském 

sboru. 24. listopadu 1870 uzavírá sňa-

tek s Bedřiškou Kulichovou z Velimi. 

Jelikoţ jeho ţena dostává slušné věno, 

stává se Dušek i při svém skromném 

platu farářem finančně samostatnějším 

neţ mnozí jeho kolegové.  



V květnu 1871 je započata stavba 

modlitebny za obrovské nejen finanční 

obětavosti kurátora Sixty a mnoha dal-

ších bratří. Téhoţ roku 17. prosince je 

slavnostně otevřena. Jeho neúnavná 

práce pokračuje a přesahuje daleko 

hranice Kolína, dokonce sahá přes 

Prahu aţ do Ameriky. Tam sice nikdy 

nebyl, ale udrţoval obrovské mnoţství 

kontaktů s tamními přistěhovalci 

a podporoval tamní české kazatele. 

Za zmínku jistě stojí i to, ţe za nám 

dnes známou Kostnickou jednotou, 

Kostnickými Jiskrami, Husovým 

Domem v  Jungmannově ul., kde dnes 

sídlí synodní rada a také sbor na Vino-

hradech, najdeme Č. Duška jako du-

chovního otce. Č. Dušek byl sice vět-

šinou hlasů zvolen za faráře na Vino-

hradech, ale nikdy tam jako farář ne-

nastoupil. Volbu nepřijal pro znění 

povolávací listiny a zůstal aţ do své 

smrti v Kolíně. Jako kazatel byl Dušek 

úderný a mocný, jeho zvučná kázání 

netrvala nikdy méně jak 45 min., ale 

i hodinu a více.29. června 1910 byl 

zvolen superintendentem české refor-

mované církve, dnes se tomu říká sy-

nodní senior. Č. Dušek byl vizionář. 

Neúnavně bojoval za myšlenku sjed-

nocení evang. církví. Po vyhlášení sa-

mostatnosti v říjnu 1918 má Dušek 

přání: „Jen aby národ náš český uměl 

si vážiti té svobody a byl jí hoden, lépe 

je národu pod křížem.“Velmi se bál, 

ţe český národ není zralý, aby dobře 

uţil svobody, aby ji opět neztratil. Jak 

to dopadlo, všichni víme. Svým brat-

řím v církevní práci vzkazuje: „Jděte 

vstříc krásným dobám a velkým mož-

nostem. Jděte rovně a nerozpadněte se 

na dva tábory. A všichni si neste do té 

nové práce široký rozhled! Stůjte na 

výši doby a mějte porozumění pro 

otázky a touhy moderního člověka.“ 

Myšlenka sjednocené církve se stala 

skutečností vznikem jednotné Českob-

ratrské církve evangelické. On sám do 

sjednocené církve nevstoupil, stejně 

jako Mojţíš nevstoupil do zaslíbené 

země. 18. listopadu1918 učinil po-

slední vůli a 23. listopadu, pět dní poté 

zemřel. Byl pochován na evangelic-

kém hřbitově v Kolíně. Na náhrobku 

z prostého kamene je text z epištoly 

k Ţidům 13,7: „Mějte v paměti ty, kte-

ří vás vedli a kázali vám slovo Boží. 

Myslete na to, jak dovršili svůj život, 

a následujte je ve víře!“ 
Lubomír Bureš 

 
 

(Zdroj: „Č. Dušek- osobnost a výběr prací; A.Frinta“) 



Multicamp 2015 
 

Kromě klasických pátečních mládeţí a sobotních tělocvičen se s mládeţí 

účastníme různých akcí - víkendovek, přespávaček, konferencí. Jednou z těchto 

akcí byl právě Multicamp. 

Multicamp je konference mládeţí Křesťanských sborů, která probíhala 

v době podzimních prázdnin – 29.10.-1.11. ve Valašské Polance. Je to akce plná 

seminářů, workshopů, koncertů, bohosluţeb, sportu, práce. Zkrátka všeho, na 

co si jen vzpomenete. Hlavním tématem byla Jiná dimenze s podtématy Duch 

Svatý a duchovní dary, boj, svět a ţivot. Na nelehké otázky tohoto tématu 

odpovídali známí řečníci jako Miro Tóth, Jaro Útlý, Martin Šimik nebo Filip 

Szturc. Nechyběly ani chvály pod vedením skupin Tretí deň, Zemětřes nebo 

Maják worship. I milovníci sportu si přišli na své, v místní tělocvičně totiţ 

probíhal volejbal nebo fotbal. Ti, co úplně neholdují sportu, mohli navštívit 

workshop vaření, grafiky, nebo první pomoci. I pro relax a čerpání se našlo 

místo, byla zde kavárna, kde se dalo příjemně popovídat při výborné kávě nebo 

zákusku. Pro lidi, kteří potřebovali duchovně posílit, tu byla přichystána 

modlitební místnost nebo kupa zajímavých seminářů. Jelikoţ jen nechceme 

proţívat skvělý čas v uzavřené komunitě, i na Multicampu jsme se chtěli 

účastnit praktické pomoci – například uklízení vesnice, pomoci v rodinách nebo 

také zvaní lidí na evangelizační koncert Tretího dňa. 

Za sebe můţu říct, ţe je Multicamp jedna z akcí, na kterou se vţdycky těším. 

A to především kvůli kvalitnímu programu, lidem a záţitkům. Doporučuju! 
 

Bohuslava Palová 
 
 

*** 

 
Vánoce jsou Boží dar, na který lidé šetří celý rok. 

Pavel Kosorin 

*** 



Párty: „Člověče, poskoč si!“ 
 

O sobotách obvykle zůstává hošťálovská fara tichá a opuštěná. Avšak v so-

botu 7.11. tomu bylo přesně naopak. Kolem druhé hodiny se začala plnit dětmi, 

které přišly na párty nazvanou Člověče, poskoč si!. Poté, co si všichni „poskoči-

li“ při zpívání úvodních písniček nastoupil na scénu Karel Ţamboch a pověděl 

všem účastníkům příběh o zvířátkách, které jednoho dne oddělila od okolního 

světa nepřekonatelná zeď a ačkoliv se všichni snaţili, nikdo se za ni nedostal. 

A stejně jako ta zvířátka i kaţdý z nás má ve svém ţivotě zeď z hříchů a neod-

puštění, ať uţ mezi sebou nebo mezi námi a Pánem Bohem. V sále po celou 

dobu jeho vyprávění panovalo hrobové ticho. Nakonec všem poradil, jak tuto 

zeď kompletně rozbořit. Poté, co si kaţdý srovnal v hlavě to, co právě slyšel, 

přišel čas na různé soutěţe. 

 
Děti se rozdělily do skupinek a rozeběhly se po jednotlivých stanovištích, 

kde uţ je čekalo pexeso, opičí dráha, skákání ţabek, poznávání zvířátek a do-

konce i malování na obličej. Všichni si to velice uţívali a zanedlouho se fara 

zaplnila kočičkami, motýlky a spoustou dalších různých zvířátek. Po všem tom 

soutěţení jednomu pořádně vytráví, a tak uţ se všichni velice těšili na občer-

stvení, které bylo pro ně připravené v zadní místnosti. Kdyţ se všichni dosyta 

najedli a napili, přišlo vyhodnocení. Výsledky byly těsné, a tak všichni dostali 

diplom a nějakou sladkou odměnu. Ale to ještě nebyl konec. Párty se přece 

jmenovala „Člověče, poskoč si!“, takţe se správné zakončení krásného dne ne-

obešlo bez závěrečného poskočení při posledních písničkách. Po nich se uţ děti 

sice trochu unavené ale spokojené vrátily domů. 
Kateřina Čevelová



Setkání se vzácným hostem 

 
24. října jsme mezi sebe přivítali 

vzácného hosta, předsedu české po-

bočky ICEJ v Izraeli, bratra Mojmíra 

Kalluse. Z jeho přednášky, které se 

dotýkala situace na blízkém východě, 

připomenu několik myšlenek a tezí: 

• Arabský svět ovládají kmenové 

války mezi šíity a sunnity, to je zá-

klad všeho násilí a problémů 

v oblasti. Vysvětlit, pochopit tento 

problém by bylo na samostatnou 

přednášku.  

• Není potřeba věřit všemu, co vám 

předkládají média a internet, je po-

třeba rozlišovat. 

• Islámský stát není prvotní a nej-

větší hrozba tak jak je nám prezento-

váno v médiích.  

• Největší hrozbou pro arabský svět 

představuje Irán a jeho jaderný pro-

gram a vývoj atomové zbraně. Sle-

dujte vývoj situace v Iránu, Irán je 

klíčem všeho. 

• Stát Izrael má uzavřenou platnou 

mírovou smlouvu pouze s Egyptem 

a Jordánskem, je to velice důleţitý 

stabilizační prvek. 

• Islámské náboţenství je ve své 

podstatě velmi nebezpečné. Prvořa-

dým úkolem islámu je idea, ţe celý 

svět musí být pod vládou islámu. Is-

lám se rozšiřuje jediným způsobem 

a to násilím a agresí. 

• Hnutí Hamas za osvobození Pa-

lestiny sice navenek hlásá touhu za-

loţit svůj Palestinský stát, ale ve sku-

tečnosti o vznik nikdo nemá zájem. 

Palestincům současný stav velmi vy-

hovuje. 

• Je potřeba připomenout, ţe situa-

ce na Blízkém východě je tak nepře-

hledná, ţe se v tom skoro nikdo ne-

vyzná a řešení je v nedohlednu. 

• Česká republika je významným 

spojencem Izraele. Je to pro nás ne-

zaslouţená pocta, která se nám ze 

strany Izraele dostává. Prezident ČR 

je ve svých názorech a postojích vůči 

Izraeli konzistentní a ICEJ jeho po-

stoj vítá. 

 Celý večerní program byl proloţen 

písněmi v podání naší hudební sku-

piny „ECHO“ a dvě hodiny nám 

utekly jak voda. Zanechal však v nás 

silný záţitek.  

 Při nedělních bohosluţbách nám 

bratr Kallus poslouţil slovem na té-

ma: „Role Izraele v dějinách spásy.“ 

 

Lubomír Bureš 

 

*** 
Krize je nejlepší část cesty, rozhodující 
důkaz, že jdeme správným směrem. 

Pavel Kosorin 

*** 



Recenze 
Vydávejte svědectví o naději 

 

Kniha, o které chci napsat několik 

vět je od Jana Blahoslava Šourka, 

naposled faráře ve Vsetíně. Zemřel v 

roce 1988 a všeobecně byl známý 

pod jménem „Bláţa“.  Kniha vychází 

k jeho nedoţitým osmdesátinám a 

uspořádal ji jeho syn Michal.  Má 

čtyři části. V první části jsou Bláţova 

kázání z posledního období a je moţ-

né je povaţovat za jistý odkaz toho, 

co promýšlel, proţíval a chtěl ještě 

říct. Některá z nich uţ nemohla být 

pronesena přímo a při bohosluţbách 

byla přehrávána z magnetofonového 

záznamu. Další tři části jsou jeho 

vzpomínky a to vzpomínky na jeho 

mládí, další na lesní brigády, kde se 

scházela mládeţ a to nejen k práci 

a třetí část je nazvána „Několik po-

známek k letniční historii v Nejdku“. 

V první části vzpomínek čteme o je-

ho ţivotě a ţivotě jeho rodiny v do-

bách různých a nesnadných. Byla to 

doba nacistické okupace, poválečné-

ho vzedmutí a poúnorové období 

vlády jedné strany. Pro Bláţu to byl 

čas dětství, dospívání, rozhodování 

o ţivotní cestě, sluţby jako kazatele 

evangelia. S jeho sluţbou, coby fará-

ře, souvisí i následující dvě části 

vzpomínek. A to na organizaci les-

ních brigád a na jeho práci ve sboru 

v Nejdku, kde se setkával s letničním 

hnutím, které se po oddělení od 

evangelického sboru konstituovalo 

ve sboru tehdejší Jednoty českobratr-

ské, nynější Církve bratrské. 

Ve všech těchto třech částech vzpo-

mínek můţeme vidět, ţe se nesnaţil 

především se vůči něčemu, či něko-

mu vymezit, ale ţe hledal to, co je 

v konkrétních situacích dobré a na to 

navazovat, i kdyţ to nebylo vţdy 

snadné. To se ukazuje především na 

třetí části jeho vzpomínek  ze sboru 

v Nejdku. Tedy nejen vyjádřit svůj 

postoj, ale hledat cestu ke spolupráci 

a ke společnému prospěchu; nebylo 

to vţdy snadné a není to snadné ani 

dnes. V tom si myslím, ţe můţe být 

Bláţa ukazatelem a pomocí i pro 

dnešní generaci, která jej uţ nemohla 

poznat osobně. Podrobnější recenze 

této knihy najdete jak v desátém čísle 

Českého bratra, tak v 31. čísle Kost-

nických jisker. Myslím si však, ţe je 

lepší si tuto knihu přečíst; není dlou-

há. 
Milan Michalík 

 
(Jan Blahoslav Šourek – Vydávejte svědectví o naději, 
vlastním nákladem vydal  
Michal Šourek, 2015)



 
 

Ţáci a učitelé ZUŠ MORAVA pořádají 
 

ADVENTNÍ KONCERT 
 

V pátek 11. prosince 2015 v 16.00 h 

v evangelickém kostele v Hošťálkové 
 

 

A na co se můţete těšit? Uslyšíte hrát nejmladší  zvoníky z  Kateřinic,           

se svým programem se přidají gajdoši z Kašavy a také cimbálovka z Liptálu. 

Uslyšíte  a uvidíte „něco“ z tvorby literárně-dramatického uměleckého kurzu 

dětí a určitě vás zaujme výtvarná výstava ţáků z naší pobočky v Hošťálkové. 

Koncert ukončí společné pěvecké vystoupení všech dětí hudebního oboru. 

Za všechny učitele ZUŠ Morava přeji příjemné proţití adventní doby              

a šťastné Vánoce. 
Věra Palová, učitelka hudby 

 

*** 

Pozvánka na dětskou vánoční slavnost 
 

 

Autor vítězného motivu pozvánky: Vítek Mrlina 



 
 

DĚKUJEME… 

V naší dědině jiţ druhým školním rokem působí ZUŠ Morava, ve které se děti 

učí hrát na klavír,  akordeon,  zobcovou flétnu, trubku, klarinet, housle,  kytaru       

a cimbál. Od letošního října přibyla také výuka literárně-dramatického a výtvarné-

ho uměleckého kurzu. Kromě pedagogické práce pořádáme koncerty a besídky, 

na které zveme nejen rodiče našich ţáků, ale i širokou veřejnost. Během května a 

září jsme uspořádali v evangelickém kostele celkem 4 koncerty, kdy nám hráli 

manţelé Březíkovi ze Štípy, a to na violu a na varhany. Krásný kostel se pro tyto 

chvíle proměnil v honosnou koncertní síň. Nedělní koncerty navštívili především 

místní hosté, ale nechyběli ani přespolní příznivci váţné hudby. Za povšimnutí 

stojí 2 páteční záříjové koncerty, které byly určeny přímo dětem naší základní ško-

ly. Nejdříve proběhlo vystoupení pro ty mladší, a poté je vystřídali ţáci 2. stupně. 

V kostele do lavic zasedlo celkem  250  dětí a vyslechlo poutavé povídání o ná-

strojích, které bylo proloţeno zajímavými instrumentálními ukázkami. 

ZUŠ Morava, pobočka v Hošťálkové, tímto děkuje za propůjčení evangelické-

ho kostela ke koncertním účelům. 
Za vedení ZUŠ Morava Věra Palová 

 

*** 

Děti z nedělní školy tvoří 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



Týdenní program sboru 
 

Pondělí 

19hodin-biblická hodina u Čablíků 
 

Úterý 

13 hodin-náboţenství ve škole  

(4. – 7. třída) 

15 hodin-konfirmační příprava 

19 hodin -biblická hodina na faře 
 

Středa 

12:30 hodin-náboţenství ve škole  

(1. – 3. třída) 

15 hodin –setkání maninek (tatínků) 

 s malými dětmi 

16 hodin -biblická hodina v DPS 

18 hodin -cvičení sborového zpěvu 
 

Čtvrtek 

17 hodin – cvičení dětského pěvec-

kého sboru „Notička“ 

 

 

Pátek 

16:30 hodin –  dorost  

 (jednou za dva týdny) 

18hodin – přípravka učitelů NŠ 

(jednou za dva týdny) 

19 hodin – mládeţ 
 

Sobota 

18 hodin – setkání střední generace 

(podle dohody) 
 
 

Neděle 

10hodin – nedělní bohosluţby 

10 hodin – nedělní škola 

19 hodin – modlitební hodina 
 
 

Pastorační návštěvy podle dohody  
s bratrem farářem. 

 

*** 
 

Nic nikdy nebylo, „jako to bývalo“. 

Nic nikdy nebude takové, „jaké to jednou bude“. 

Všechno vţdycky je takové, jaké to je právě teď. 

A to „právě teď“ je pořád jinak. 

 
Alexandr Evangeli Xenopouloudakis 

*** 



Pozdrav od našeho  

adoptovaného chlapce 

Milí přátelé ze sboru v Hošťálkové, 

zdravím vás ve jménu Jeţíše.  Daří se 

mi dobře a doufám, ţe se vám rovněţ 

vede skvěle. Z dárků, které jste mi po-

slali (košile a balónky), mám oprav-

dovou radost, moc vám za ně děkuji.  

Jsem teď v šesté třídě. Předtím jsem se 

pilně učil na zkoušky, které jsem udě-

lal, a tak jsem se dostal do vyšší třídy. 

V nové třídě jsem velmi šťastný. 

V naší škole jsme měli bohosluţby. 

Naučil jsem se nové písničky a dozvě-

děl jsem se hodně nových věcí o na-

šem Pánu.  Během letních prázdnin 

jsem byl doma a pomáhal bratrovi. On 

mě má moc rád. Moc děkuju Bohu, ţe 

mi dal tak milého bratra, který mi vţdy 

pomáhá. Vţdy mě dokáţe povzbudit. 

Díky němu mi rodiče tolik nechybí.  

Jsem vám moc vděčný, protoţe mě 

podporujete. Budu se snaţit mít ve 

škole dobré známky. Neustále se budu 

za vás modlit.  

Děkuji vám za vše. 
Váš  Dheeraj Rai 

 

*** 
Roční podpora Dheeraje činí 9 600,-. Kdo 

byste chtěli přispět, můţete tak učinit u učitelů 

nedělní školy nebo přímo pokladní sboru 

Kamile Zimčíkové.  Děkuji. 
       Jana Flachsová 

 

 

Ukolébka 

Kometa jiţ vysvitla nad Betlém  

i noční můry vyrazily za světlem  

A matku s dítětem obestřely chmury: 
 

Kdo jsou ti Mágové kdo jde jim 

v patách ? 

Proč zrovna nám přináší své dary ? 

Vojenská hudba trumpety bubny a… 
 

Bumtarata ! 

Brusiči noţů i řezbáři zruční  

lidé co umí být nanejvýš struční… 
 

Spinkej mé děťátko  

hlavou od východu nohama blíţ … 

Uţ brzo jiţ zakrátko  

nad Lebkou sbijí ti kříţ ! 
 

Jiří Palán,  

farář ČCE v Huslenkách 

 

 

 

 



Adventní, vánoční a novoroční program 2015 
 

 

Neděle 29. listopadu:  1. adventní neděle  

 bohosluţby s Večeří Páně, sborový dům v 10 hodin 

 1. adventní večer, sborový dům v 19 hodin – slouţí Jana Kadlecová 
 

Úterý 1. prosince:  

 2. adventní večer, sborový dům v 19 hodin – slouţí WieraJelinek 
 

Čtvrtek 3. prosince: 

 Mikulášská besídka pro děti, sborový dům v 16 hodin 
 

Neděle 6. prosince:  2. adventní neděle 

 bohosluţby, sborový dům v 10 hodin 
 

Úterý 8. prosince:   

 3. adventní večer, sborový dům v 19 hodin – slouţí Radmila Včelná 

 

Pátek 11. prosince:   

 adventní koncert, kostel v 16 hodin 
 

Neděle 13. prosince:   3. adventní neděle  

 vánoční slavnost nedělní školy, sborový dům v 10 hodin 

 4. adventní večer, sborový dům v 19 hodin – slouţí Bronislav Czudek 
 

Úterý 15. prosince: 

 5. adventní večer, sborový dům v 19 hodin – slouţí Mária Jenčová 
 



Neděle 20. prosince:  4. adventní neděle  

 bohosluţby, sborový dům v 10 hodin 

 6. adventní večer, večer chval se skupinou 180 stupňů   

sborový dům v 17 hodin 

Čtvrtek 24. prosince: 

 štědrovečerní bohosluţby, kostel v 16:45 hodin 
 

Pátek 25. prosince:   Boží hod vánoční 

 bohosluţby s Večeří Páně, sborový dům v 10 hodin 

 

Sobota 26. prosince:   2. svátek vánoční 

 bohosluţby, sborový dům v 10 hodin – slouţí Josef Hurta 
 

Neděle 27. prosince:  

 bohosluţby, sborový dům v 10 hodin – slouţí Bronislav Czudek 
 

Čtvrtek 31. prosince:  

 bohosluţby na závěr roku s následným programem, sborový dům 

v 18 hodin 

Pátek 1. ledna:   Nový rok 

 novoroční bohosluţby s Večeří Páně, sborový dům v 10 hodin 

Pondělí 4. ledna až neděle 10 ledna: 

 alianční týden modliteb; sborový dům vţdy v 19 hodin 

 

 

Ke všem těmto shromážděním Vás srdečně zveme.



Salár 

Tak jako kaţdý rok, který se chýlí ke svému konci, si připomínáme, ţe je nej-

vyšší čas zaplatit pravidelný příspěvek sboru, jehoţ jsme součástí. Není to sa-

moúčelné, ale nutné.  Sbor,  aby mohl fungovat, musí o něj být postaráno nejen 

duchovně, ale také materiálně. K tomu naši předci vymysleli finanční nástroj, 

který nazvali „Salár“.  Kaţdoroční otázkou je, kolik mám platit? Biblický Starý 

Zákon vyznával desátek. Tedy deset procent z výdělku.  

Řád hospodaření Českobratrské církve evangelické vyzývá kaţdého člena 

k dobrovolné obětavosti, která je projevem ţivé víry a vztahu ke sboru a církvi. 

Řád také doporučuje výši naší obětavosti. Cituji: „Salár je pravidelný roční dar, 

který církev očekává od každého svého člena s vlastním příjmem v doporučené 

výši 5% jeho celkových ročních čistých příjmů. Salár se platí jednou ročně nebo 

ve splátkách farnímu sboru, do něhož člen patří.“ (Řád Hospodaření církve, 

čl. 7) 

Je to málo, nebo moc? V odpovědi na tuto otázku nejsme jednotní. Při této 

kaţdoroční diskuzi o výši saláru si připomínám teorii obyčejného rohlíku. Jeden 

rohlík stojí 2,50 Kč (někde víc, někde míň), na snídani sním dva, tj. 5 korun. 

Kdyţ se vzdám ceny dvou rohlíků ve prospěch saláru, to přeci není mnoho, ni-

jak mne to nezruinuje. Měsíčně to je jen 150 korun.  Kdyţ tak budu dělat pravi-

delně a kaţdý měsíc tuto částku zaplatím, nemám na konci roku divný psycho-

logický pocit, ţe celková zaplacená  částka 1800,-Kč je nějak moc vyso-

káa zaplatím salár s čistým svědomím. Příští rok to udělám stejně, uţ mám vo-

dítko, uţ se nemusím nikoho ptát kolik? 

Víme, ţe je to jen teorie, praxe většinou vypadá jinak. Přesto si myslím, ţe je 

moţné nad tím zapřemýšlet. V Bibli v 2. Korintským  9,7 čteme: „Každý ať dá-

vá podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; 

vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh.“ 

Salár je a bude jediným z hlavních zdrojů našeho financování, tomu neute-

čeme. Na setkáních staršovstva jsme také hovořili o moţnosti vkládat sloţenky 

k zaplacení saláru do sborového časopisu. Po zváţení všech pro a proti jsme od 

tohoto záměru ustoupili. 

 

 



 

 

A tak poslední nepopulární připomenutí: salár můţete zaplatit osobně 

v hotovosti po konci nedělních bohosluţeb paní pokladní, Kamile Zimčíkové,  

nebo můţete zaplatit bezhotovostně na účet našeho sboru:  

č.ú. 112 734 180/0300 

jako variabilní symbol pouţijte vaše číslo popisné a do zprávy pro příjemce 

uveďte:salár,  jméno a příjmení.  

 

 

Všem těm, kteří jiţ tak učinili, s vděčností děkujeme a těm, kteří tak učiní, do 

konce roku s vděčností děkujeme také. 
 

Z pověření staršovstva učinit tuto výzvu  
Jana Flachsová a Lubomír Bureš 

 

*** 
 

 
 

*** 
 

Sborový časopis vydává Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hošťálkové.  
Vychází 4 x do roka. Neprodejné.  Příští číslo bude mít nosné téma: „O pomoci“.  
Kontakt: lubomirbures@centrum.cz 

 


