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Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?  

Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. 
Ţalm 121, 1-2



Úvodník 

Milí bratři, milé setry a milí přátelé, 

čas uběhl jako vody v potoce a jsme 

v čase velikonočním. Téma tohoto 

vydání sborového časopisu jsme 

chtěli věnovat tématu „ o pomoci“. 

Zdálo se nám aktuální a ţivé. Všude 

se hovoří, jestli máme, či nemáme 

přijímat uprchlíky, zda jim máme, či 

nemáme poskytnout pomoc, kdyţ ji 

potřebují. Na tuto otázku si asi bude 

muset odpověď kaţdý sám za sebe. 

Pomoc nás provází celý ţivot. Jako 

děti jsme zakusily pomoc našich nej-

bliţších. Ve stáří poskytují pomoc 

děti svým rodičům. Ať chceme nebo 

nechceme, pomoc je součástí našeho 

bytí. A navíc jsme my křesťané po-

znali a setkali se s pomocí nejvyšší. 

Smrtí Jeţíše Krista a jeho vzkříšením, 

které si při Velikonocích připomíná-

me, se nám dostalo nezaslouţené 

pomoci, chcete-li záchrany našeho 

ţivota. O nic jsme neţádali a přeci 

jsme pomoc dostali. 

        Z obsahu časopisu bych velice 

rád upozornil na rozhovor s  Petrem 

Maláčem. Na článek o dobročinné 

aukci a zamyšlení bratra seniora Petra 

Pivoňky. 

Snad se vám bude čtení líbit a bu-

de vám k uţitku. 

Za redakci Lubomír Bureš 

Foto na titulní straně: Pyreneje (foto Šimon Bureš) 

Otázky  

Ptám se svých  

pohledů 

ptám se svých  

slov  

ptám se svých 

kroků 

i skutků svých 

se ptám. 

 

Ohlíţíte se 

vyjadřujete 

jdete 

a naplňujete 

Jeho vůli? 

Alois Volkman 

 

 



Cesta pomoci – naše sluţba 
 

 „Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má 
k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává 
v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm… Milova-

ní, jestliţe nás Bůh tak miloval, i my se máme 
navzájem milovat.“ 

 1Jan 4, 16. 11 

 

Téma tohoto sborového občasníku, 

vydávaného před Velikonocemi, má 

být zaměřeno na „pomoc“, naši prak-

tickou pomoc, sluţbu – právě v ní se 

má naše křesťanství ztvárňovat. – A 

já dávám do úvodu biblický text, kte-

rý odkazuje zase k lásce. Proč? Nějak 

stále cítím, ţe naše víra i sluţba má jít 

cestou našeho ţivota ruku v ruce, a 

společným jmenovatelem má být 

láska. Bez ní ani to první ani to druhé, 

ani jedno bez druhého, mnoho ne-

znamená. Jenţe co by byla naše lás-

ka, kdybychom zároveň nestáli a ne-

vyrůstali na lásce a z lásky, kterou 

jsme rozpoznali v Boţí cestě za námi 

lidmi – Bůh sám přišel v Jeţíši Kristu 

mezi nás. Kdyţ toto poznání, ano 

skutečnost, domýšlí apoštol, pak ne-

můţe jinak neţ zvolat: „Bůh je lás-

ka!“. Není nic většího, co by tak od-

kazovalo k Boţí lásce neţ to, ţe Bůh, 

aby nám pomohl, poslal do tohoto – 

od něj odvráceného světa – Jeţíše 

Krista, „aby hledal, co zahynulo“. 

     V poslušnosti svého Otce, 

vstoupil do našeho světa a našel zde 

jen lidi obtíţené vinami. Jedni byli 

svedeni a zotročeni, octli se aţ na po-

kraji zoufalství a nikdo se o ně neza-

jímal; ti druzí zase skrývali svůj stav  

a tajnou převrácenost za zboţnými 

obyčeji a skutky. Od Boha však od-

padli všichni a stali se „sluţebníky 

hříchu“. Kde se nyní najde pastýř, 

který by se ztracených ovcí ujal? Bůh 

sám přišel se svým řešením – přišel 

za námi Kristus! Nic by ale nezmohl 

a nikoho nezachránil trochou dobře 

míněných slov a rad nebo několika 

málo skutky pomoci. Aby zachránil 

svět a člověka v něm, zaplatil Bůh 

cenu nejvyšší. Nasadil sebe samého  

a obětoval se. Právě na Jeţíši Kristu 

je vidět, jak za námi – k našemu spa-

sení – přichází Boţí láska. Boţím 

přičiněním a zásahem jsme se dostali 

my, Bohu vzdálení, do jeho blízkosti. 

Z dálky toho o Bohu mnoho nepo-

známe. Jeho dobrotu, lásku a milosr-

denství poznáváme teprve a jen          

z blízka. Jestliţe se Jeţíši Kristu sku-

tečně přiblíţíme, pak se s námi nutně 

začne něco dít. Patří to k povaze Boţí 

lásky, ţe právě od ní vychází toto 

nutkání k naší obnově. Před ním se 

ztišit, u něj zůstat, nechat se uvést do 

obecenství s Bohem – to je cesta, na 

které se můţeme s Boţí láskou se-

tkat. 

     A pak, jestliţe jsme Boţí láskou 

skutečně uchváceni, pak nás také 



Bůh pověřuje svým posláním smě-

rem k ostatním lidem. O tom píše 

Jan: „Nejmilejší, jestliţe Bůh nás tak 

miloval, i my se máme navzájem mi-

lovat.“ Jestliţe k nám přijde Boţí lás-

ka, pak je naším úkolem nést ji dál, 

druhým. Nabízí se nám tady otázka: 

Co v tomto smyslu můţeme udělat   

a jak takové „vzájemné milování“ 

vlastně vypadá? Můţeme a máme 

druhým lidem připomínat a dosvěd-

čovat, ţe Boţí láska a vůle, kterou je 

naše záchrana, se naplnila v osobě 

Jeţíše Krista. Nejsme ponecháni sa-

mi sobě. Bůh byl a stále je na cestě – 

hledá nás a přivádí k sobě. Pak se ta-

ké začneme dívat na své bliţní jiný-

ma očima. Otevřou se nám pro ně 

oči; vidíme jejich potřeby a oni po-

znávají: „Jsou zde lidé, kterým nejs-

me lhostejní.“ Naše srdce začne bít 

pro druhé. Naše myšlenky přestanou 

krouţit jen kolem našeho vlastního 

„já“, ale obrací se k našim bliţním. 

Apoštol měl patrně především na 

mysli ostatní členy sboru. A je tomu 

skutečně tak: členové sboru, takoví 

jací jsou (je nás v Hošťálkové něco 

přes tisíc), se stávají zkušebním ka-

menem naší lásky. 

     Jestliţe ţijeme v a z poznání, ţe 

se Bůh v Kristu zasadil o nás, pak se i 

my z vděčnosti za to začneme zasa-

zovat o druhé. A tady se jiţ jedná o 

naši praktickou sluţbu, pomoc: Zde 

někdo prochází nelehkou cestou, kte-

rou mu připravila zlá pomluva nebo 

leţ, lidé se od něj odvrací, je zoufalý, 

neví kudy kam. – Naléhavě potřebuje 

člověka, který by se ho zastal. Ani 

provinilý nemůţe být ponechán jen 

sám sobě. Jeho vina se zlehčovat ne-

bo přehlíţet nesmí – ale ani tohoto, 

který se něčeho dopustil, se vzdát ne-

smíme. Vţdyť právě on potřebuje 

slyšet Slovo, které napraví jeho kro-

ky, posvítí mu na dobrou cestu a také 

jej na ni uvede. Často slyšíme o li-

dech, kteří ve světě hladoví a ţijí bez 

výhledu do budoucna, je jich na světě 

víc neţ těch, kteří mají dost a o svou 

budoucnost se nestrachují. Velmi ak-

tuálně dnes slyšíme o těch, kteří utí-

kají ze svých domovů ve strachu       

o holý ţivot – svůj i svých nejbliţ-

ších. Jak se nezabarikádovat ve svých 

předpojatostech a svém strachu? – Je 

nám to tak blízké! Zaujme to naše 

srdce natolik, abychom se odhodlali 

k něčemu dobrému? Přiměje nás Bo-

ţí láska k tomu, abychom pro tyto,  a 

mnohé další potřebné lidi něco uděla-

li? Nebeský Otec na to, co uděláme, 

čeká. Tady nestačí, aby naše srdce 

naplnil jen soucit. Nestačí jen sepnout 

ruce k přímluvné modlitbě. Musíme 

umět přinést oběť, a to třeba i za cenu 

toho, ţe se zřekneme splnění svých 

plánů a tuţeb. Tak se potom třeba 

právě hladovějící nebo před ţivot 



ohroţujícím nebezpečím ze svých 

domovů prchající dozví, ţe poselství 

o Boţí lásce není jen planým slovem, 

ale ţe tato láska vyzařuje z lidí, kteří ji 

přijali za svou, a kteří ji v podobě 

pomoci nesou dalším. Jsou lidé, které 

k opravdové víře přivede teprve ně-

jaké trápení. A jsou zas jiní, kteří to 

co sami ve víře přijali, mají kolem 

sebe rozdávat těm, které postihlo ně-

jaké trápení. 

     Nepoţaduje se toho od nás ale 

nějak moc? Nepatříme nakonec i my 

právě k těm, kteří tuto pomoc potře-

bují? Nejsme často právě my těmi 

postiţenými, zdeptanými a otřese-

nými? Jistě. Avšak právě proto apoš-

tol říká: „Milujme jedni druhé.“ Jsme 

vlastně neustále jako dávající     i při-

jímající zároveň. Naše prázdné ruce a 

bezradná srdce, kdyţ se vydáváme 

do sluţeb Boţí lásky, nejsou Bohu 

ţádnou překáţkou k tomu, aby skrze 

nás nemohl druhým pomáhat. „Boţí 

moc se přece dokonává v naší slabos-

ti a bezmoci“, slyší apoštol       a „jeho 

Duch nám stojí ku pomoci v našich 

mdlobách“. 

     Je to Boţí láska, která je v Jeţíši 

Kristu vlastně neustále na cestách, 

aby hledala a zachraňovala. Také my 

se máme vydávat podobnou cestou. 

Vţdyť právě jen na této cestě – za na-

šimi sestrami a bratřími – si udrţíme 

pevné spojení s Bohem, naším Ot-

cem a jeho Synem Jeţíšem Kristem. 

Jen tak se nám stále znovu dostává 

daru, kterým nám Bůh pomáhá a sto-

jí při nás, kdyţ jsme bezradní. – Dává 

nám svého Ducha. A tento Duch nás 

uvádí – podle Kristova zaslíbení – 

„do veškeré pravdy“. Umoţňuje nám 

Boţí lásku poznávat i vyznávat. Na-

plňuje nás silou k lásce a činu, který 

z ní vyroste. Vţdyť „Bůh je láska.“ 

Tady nikomu nepomůţe ţádné mud-

rování a vyptávání se, abychom tuto 

lásku poznali, je nutné se cestou lásky 

pustit. Boţí láska je tu. Nechme se jí 

tedy obdarovat, abychom se sami sta-

li sluţebníky této Lásky. Ať to, co 

tomuto světu neseme, je naše „víra – 

skrze – lásku – dělající“ (Gal 5,6), 

k té se potřebujeme všichni dostávat. 

Vţdyť: „Bůh je láska, a kdo v lásce 

přebývá, v Bohu přebývá a Bůh 

v něm.“  
 

Petr Maláč 

 

 

*** 
 



Slovo seniora 

O pomoci a pomáhání 

V epištole apoštola Pavla čteme tento text: „O pomoci bratřím je vlastně zby-

tečné vám psát. Znám přece vaši ochotu…“ (2 K 9,1n). Jenţe i Pavel pokračuje 

tím, ţe ochota je jedna věc a skutečná připravenost a štědrost v pomoci druhá – 

a o to jde.  Skutečně psát křesťanům o vzájemné pomoci – lidské, hmotné, du-

chovní i finanční, konkrétní i modlitební – mělo by být aţ zbytečné. A proto asi 

se toto slovo v Novém zákoně vlastně dost málo vyskytuje. Ale vzájemná po-

moc je za mnoha konkrétními výzvami k vytrvalé vzájemné lásce; abychom se 

navzájem povzbuzovali a byli jeden druhému oporou, jak to jiţ děláte. Aby 

nám leţelo na srdci, ţe mezi křesťany je bratrsko-sesterskou pomocí např.          

i kárání neukázněných, pokorné a citlivé, anebo těšit malomyslné, ujímat se sla-

bých – a všechna ta vzájemná pomoc si ţádá hodně trpělivosti se všemi. I se se-

bou. 

Má-li jít o slovo seniora k tématu pomoc, mělo by po připomenutí biblických 

východisek  jít o slovo pastorační. Proto mi dovolte několik vět ze zkušeností 

s touto problematikou ze sboru i seniorátu. 

Ochota a nasazení k pomoci a její hranice 

Obojí by měli mít nejen senioři, faráři, členové křesťanské sluţby, ale vlastně 

všichni křesťané: ochotu a nasazení k pomoci, ale také střízlivost a citlivost pro 

stanovení hranic. Tohle v praxi nebývá snadné. Osobně si myslím, ţe bychom 

jako křesťané měli mít ochotu a nasazení k pomoci znatelně silnější neţ je ob-

vyklé. Vţdyť přece víme, jak se pro nás a v pomoci všelijak bídným i ztrace-

ným nasadil Jeţíš, náš Pán. A máme-li se vyznačovat tím, ţe a jak se navzájem 

milujeme, mělo by to být znát právě taky praktickou vzájemnou pomocí. Víme, 

ţe v tom máme velké rezervy i dluhy.  Přitom je ale velmi důleţité dbát několi-

ka skutečností. Dejme si pozor, abychom druhému svou pomoc nevnucovali. 

Taky abychom někomu nechtěli pomáhat víc, neţ on sám chce a potřebuje. To 

se snadno stává pomocníkům mimořádně horlivým. Překračují zdravé hranice 

pomoci. Obrací se to nakonec proti nim a potřebným to neprospívá. 

 



Nechat si pomoci a na pomoci spolupracovat 

Cílem pomoci totiţ není a nemá být učinit druhého závislým na našem po-

máhání. Ale naopak: posílit a podpořit ho v tom, aby si takříkajíc dokázal po-

moci sám. Ano, aby se nakonec z člověka potřebného pomoci mohl stát člověk 

pomáhající. Tady se ţel setkávám v praxi – a to v první řadě sám u sebe –s tím, 

ţe se pomáháním vytváří různá míra závislosti. Kdyţ pomáhající překračuje 

opakovaně hranice zdravé pomoci, vytváří u potřebného různou míru závislosti 

na jeho pomáhání. Ale taky se můţe stát, ţe se sám stane v různé míře časem 

třeba nevědomky závislým na svém pomáhání a na projevech vděčnosti aţ ob-

divu, lásky hraničící se zamilovaností. Je totiţ v procesu pomáhání velmi důle-

ţité rozeznat, zda si ten, kterému je pomáháno, opravdu chce nechat pomoci. 

To znamená, jestli chce na pomoci sám aktivně spolupracovat a převzít za sebe 

a posun své situace k lepšímu odpovědnost. Je moc krásné vidět a zaţívat, kdy 

se to skutečně děje a člověk, který potřeboval v jistý čas naši skutečnou pomoc 

a podporu, začíná kráčet samostatně. A mezi křesťany to znamená přece i to, ţe 

dokáţe jít sám vázán na Jeţíše Krista, ne na nás – v síle důvěry nebeskému Ot-

ci, ne jako vysilující nás. 

Když se ochota a nasazení k pomoci obrátí proti vám 

K tomu dochází. Na jedné straně by s tím měl kaţdý, kdo pomáhá, počítat. 

Zvláště křesťan. Na druhou stranu to bývá zřejmě znamení toho, ţe v pomoci 

došlo k něčemu, co není zdravé, k nějakému překročení hranic. Jistě, zvláště 

v pomáhání starým a duševně slabým a nemocným, můţe to být taky pochopi-

telný projev. Ale v pomáhání bychom si na to měli dávat pozor a pokud moţno 

tomu včas předcházet. A kdyţ uţ k tomu dochází, zřejmě bychom měli směr 

pomoci nějak změnit. Věřte, sám se tomu pořád učím. A zase dělám chyby. 

Zkušenost říká, ţe kdyţ se někomu začnete věnovat a pomáhat mu přespříliš, 

projevujete mu např. v dobré víře abnormální péči a lásku, můţe se vám stát 

dvojí. Jednak dojdete k tomu, ţe uţ víc dávat nemůţete, protoţe nejste Pán 

Bůh. Jenţe druhý od vás čeká a vy sami od sebe taky čím dál víc. Proto brzděte 

včas. Protoţe to druhé, co se pak stává, ţe potřebný svou nezdravou závislost     

a někdy i nezdravou lásku obrátí proti vám. 

Pomáhat i odevzdávat 

To platí pro křesťanskou pomoc. To je stejně důleţité jako dbát včas zdra-

vých hranic v pomáhání. Často dojdeme na ty hranice, kdy vidíme, ţe sami uţ 



víc nezmůţeme. Pak je výsadou naší křesťanské pomoci to, ţe nemusíme jen 

rezignovaně ustoupit. Ale ţe můţeme bliţní odevzdávat pomoci Boţí. Víme 

přece, ţe zvláštní naší pomocí a taky podporou v pomáhání, jsou modlitby. 

Pomáhat spolu a spolupracovat 

To je nakonec taky moc důleţité. Není nutné ani zdravé, kdyţ se nějaká ná-

ročná a dlouhodobá pomoc děje jen ze strany jednoho. Vzniká pak snadno ne-

zdravá vzájemná vazba aţ závislost a jednotlivec se v pomoci přetěţuje a vy-

čerpává. Apoštolské výzvy ke vzájemné křesťanské pomoci jsou většinou 

v plurálu. To má svůj význam. A tak, pokud se nejedená o zpovědní tajemství, 

přizvěme k pomoci někomu dost brzy taky někoho dalšího na pomoc. Křesťa-

né se dělí a sdílejí – i v pomáhání. Ale taky by měli rozeznávat, kdy uţ jejich 

pomoc nestačí a neměli by se zdráhat na pomoci spolupracovat s dalšími od-

borníky. 

A nakonec dvě zkušenosti a jedna výzva k tématu z mých seniorátních cest. 

Pozitivní i negativní. Nebudu jmenovat, ale kdo ví, pochopí. Na poslední vizi-

tační návštěvě jsem se dozvěděl, jak povzbuzující pro jeden sbor bylo, kdyţ 

v situaci náhlé nákladné opravy kostela, sousední sbor ochotně pomohl finanč-

ním darem. Kdysi dříve prý zas přišla ochotná pomoc z druhé strany. Je to po-

vzbudivý příklad ţivé vzájemné pomoci sousedních sborů. Dozvěděl jsem se 

ale taky opačnou zkušenost mezi dvěma sousedními sbory. Kdyţ jeden potře-

boval naléhavě pomoc a lidé z druhého se zachovali nedobře. Prý z toho plynu-

la dlouhodobá vzájemná nevraţivost. Vzájemná pomoc mezi sbory v nějaké 

nouzi. To bylo téma aktuální uţ v první církvi a je aktuální i dnes. Kdyţ je řeč    

o pomoci, měli bychom si zřejmě více všímat nejen svých vlastních potřeb, ale 

taky se zajímat o situaci sousedních sborů i sborů v seniorátu. 

 
senior  Petr Pivoňka, farář ČCE ve Zlíně 

 
 
 

*** 
 

 

 



Rozhovor s farářem Petrem Maláčem o sluţbě ve věznici Mírov: 

 

Při povolání ke službě faráře ve sboru ČCE v Hošťálkové jsi požádal 

o to, že chceš i nadále vykonávat službu ve věznici na Mírově. Je to tak? 

Ano. Kdyţ jsem přišel do Hošťálkové poprosil jsem staršovstvo, jestli 

bych mohl pokračovat ve svých návštěvách Mírova jednou měsíčně. Ze Šum-

perka jsem tam jezdil od roku 1993 kaţdý pátek a nějak jsem cítil, ţe by mi tyto 

návštěvy odsouzených na Mírově chyběly. Velmi mne potěšilo, kdyţ se star-

šovstvo k těmto mým návštěvám přihlásilo a dokonce mi sdělilo, ţe tyto cesty 

povaţuje za misijní práci a chce se na tom podílet tím, ţe mi bude proplácet ces-

tovné. Tento postoj byl pro mne něčím novým a jsem za něj vděčen. Ne kaţdý 

sbor tuto sluţbu vězňům vidí jako potřebnou. 
 

Co pro tebe tato služba znamená? 

Kdyţ nad tím zapřemýšlím, tak ani nevím, co na to pořádně říct, prostě 

dělám to rád a rád si s těmi lidmi tam povídám. Kdyţ jsem tam začínal, nedo-

vedl jsem si představit, co to pro mne bude znamenat. Uvnitř jsem byl spíše se-

vřený, nejsem ţádný hrdina. Ale postupně jsem poznával, ţe také tam ţijí lidé, 

které má – přes to, co udělali – Pán Bůh rád. Jak? – to ví On. Na to, aby člověk 

takto přemýšlel, tam musí nejspíš vstoupit, vstoupit do jejich teritoria a potkat se 

s nimi, jinak je vidí jen jako zločince. Potkal jsem tam dost lidí, které ostatní vi-

děli jen v televizi a já jsem si s nimi mohl povídat. Za tu dobu, co tam jezdím 

jsem některé poznal dost osobně, myslím, ţe mohu hovořit o přátelství. Potkal 

jsem tam také lidi z Valašska. Dva bydleli nedaleko odtud. Měli dobrou, laska-

vou, srdečnou povahu, takové je moţná ani vidět nechceme. Jeden z nich – ješ-

tě mladý – spáchal po krátké době, co jej propustili sebevraţdu, unesl kriminál, 

ale ne svobodu se všemi jejími nástrahami. Jeho parte mám zaloţeno ve své 

Bibli. Jezdím tam rád a moţná tam jezdím pro tyto lidské příběhy. Teď bych se 

ale nejspíš hodně rozpovídal. Potkával jsem se a potkávám se tam 

s nejrůznějšími lidmi, mám tak moţnost vidět věci ještě z jiného úhlu. A vím, 

ţe nějaké jen zboţné odpovědi, tady moc neváţí – myslím ale, ţe ani venku. 

Potřebné je snaţit se člověku porozumět, mít ho rád, být mu nablízku – platí       

i venku. Vidím prostě tuto sluţbu ve vězení jako něco, co mě obohacuje. 



 

 Jak dlouho a jak často na Mírov jezdíš a vykonával jsi takovou služ-

bu i někde v jiné věznici? 

Na Mírov jezdím uţ 23 let vţdy jeden pátek v měsíci. Nikam jinam jsem 

takto nejezdil. Tak mi to stačí. Občas, kdyţ některého odsouzeného převeleli do 

jiné věznice a on si přál, abych za ním přijel, tak jsem se za ním vypravil. Takţe 

jsem několikrát navštívil věznici v Kuřimi, ve Valdicích nebo Rýnovicích. Jed-

nou jsem byl také ţádán o to, abych na sebe vzal úkol vězeňského kaplana, ale 

odmítl jsem to s tím, ţe ze sboru v Hošťálkové bych to nebyl schopen poctivě 

vykonávat. 
 

Nějak si neumím představit, a ostatní zřejmě také ne, jak taková ná-

vštěva vypadá, jak to všechno probíhá. Mohl bys popsat její průběh?  

Od té doby, co jsem na Mírov začal jezdit se podmínky ve věznici stále 

zpřísňují. Na počátku bylo bran, kterými jsem musel projít o dost méně. Na 

bráně jsem dostal také klíč „katrák“, kterým jsem si odemykal a za sebou za-

mykal, nebyl potřebný doprovod, pak jsem se dostal do společenské místnosti, 

kterou tam nazývali „šaolin“, kde jsem seděl kolem jednoho stolu třeba 

s patnácti uvězněnými; kdo se ke mně cestou přidal, ten tam byl, vše se odehrá-

valo bez dozorce. Dnes je to jinak. Na bráně všechno z kapes, taška do tunelu, 

čeká vězeňský kaplan nebo dozorce, který se nás ujme, projdeme mnohými 

mříţemi všude kamery, případně doráţející pes. V jednom křídle věznice je tzv. 

„soudní“, kde čekáme na to, koho přivedou; a tam jsou opět mříţe, za které za-

mknou ty, které přivedou. Takţe náš rozhovor se odehrává přes mříţe. Někteří 

tam přestali chodit proto, ţe také tam museli sedět za mříţemi. A pak si něco 

přes dvě hodiny povídáme s těmi, kteří se nechají přivést. Rozhovor je různý, 

podle toho kdo přijde. Někdo se potřebuje vypovídat, někdo více poslouchá. 

Někdy se rozhovor rozjede natolik, ţe pak přemýšlím nad tím, kdy se dostat 

k Písmu – jsem tam přece jako „duchovní“. Občas tam vezmu také kytaru         

a pak si spolu zazpíváme. Potkal jsem tam a povídal si s mnoha lidmi, jen ně-

kteří vzali víru váţně a kdyţ je propustili zakotvili v nějakém křesťanském spo-

lečenství. Přesto věřím, ţe je dobré se těmto lidem nabídnout a věřit, ţe Pán 

Bůh má tu moc dotknout se jejich srdce a přitáhnout je k sobě. Díky jemu, ţe to 

dělá a ţe třeba v nich jen „něco zůstane“; třeba jen to, ţe si dnes dobře popoví-

dali s někým zvenku. 



 

Máš tam konkrétní okruh vězňů, kteří k tobě chodí pravidelně, nebo 

kdo si chce popovídat s farářem, tak tomu se věnuješ? Jezdí tam také fa-

ráři z jiných církví nebo jiných organizací? 

Na Mírově je všechno sloţitější. Takţe ti, kteří se s námi chtějí setkat, se 

musí napsat do nějakého měsíčního plánu, který schválí vedení věznice, pak si 

musí vyslechnout nadávky spoluvězňů, případně zakusit neochotu dozorce, kte-

rý je k setkání s námi předvádí. Některé uţ toto odradí. Takţe v poslední době 

se dost pravidelně setkáváme se dvěma, někdy se přihlásí i třetí (nic moc). 

Kromě nás tam ale jezdí i další faráři a kazatelé se svými spolupracovníky 

z různých církví. Kaţdá církev má v týdnu vyhrazen svůj čas, takţe „klienti“ 

Mírova si mohou vybrat „na koho“ půjdou. Někteří rádi navštěvují více tako-

vých setkání, mají moţnost být chvíli mimo obvyklý neradostný vězeňský ţi-

vot a povídat si s někým zvenku. Největší návštěvnost má, myslím, Armáda 

spásy, kromě návštěvy je tam schopna uspořádat nějaký přitaţlivý program       

a přivézt také nějaké balíčky. 

 

Snad díky VIP vězni Kájínkovi je Mírov v podvědomí lidí jako tako-

vý český Alkatraz. Jak jej vnímáš ty? Jak na tebe ten objekt působí? Slou-

žil vždy jako vězení?  

Mírov opravdu patří k nejtěţším věznicím u nás. Myslím, ţe  hrad Mírov 

slouţil vţdy jako věznice; snad jen někdy na počátku ve 12. stol., kdy byl po-

staven, slouţil jako ochranná pevnost, venkovní zdi jsou opravdu velmi silné. 

Ale na historii Mírova je moţné se podívat na internetu. Jak působí objekt na 

mne? Po tolika letech tam jezdím skoro jako do nějaké kazatelské stanice; ně-

kdy povím napůl ţertem, ţe se tam cítím lépe neţ na kazatelně. Cestu dovnitř 

s kontrolami u vchodu a mnohými mříţemi, kterými musíme spolu s dozorcem 

projít, ani oplocenou část v nádvoří, kde se prochází uvěznění, kteří vystavují – 

jeden druhému na odiv – své svaly, uţ moc nevnímám. Pokaţdé ale, kdyţ jdu 

ven, nově cítím závan svobody. Vzpomínám si na jednu takovou úsměvnou 

historku z dřívější doby. Kdyţ mě jednou vyváděl z vězení jeden trochu přidrz-

lý dozorce, řekl mi: „Proč mezi ty vězně lezete, já bych je všechny postřílel        

a byl by pokoj.“ Snaţil jsem se mu inteligentně povědět: „Víte, my jsme také 

všelijací, ţádní svatoušci, kdyby se nám podívali do hlavy… však víte.“ Na to 



mi řekl on: „No jo, ale nás ještě nechytli“. Ze srdce jsem se zasmál – on dělil lidi 

na ty, které jiţ chytli a ty, které ještě nechytli – a zároveň jsem si uvědomil, ţe 

tak nějak to vlastně také je. 
 

Přiznám se, že až do loňského podzimu jsem vůbec nevěděl, kde Mí-

rov leží. Nějak to šlo mimo mě. Až vloni na podzim jsme s kolegou jeli 

pracovně z Čech a on najednou povídá: „A nyní uvidíme věznici Mírov“. 

A opravdu, v určitou chvíli a na krátký okamžik máte možnost věznici vi-

dět. Je to opravdu zvláštní stavba, zvláštní poloha – v údolí a na kopci. Jak 

na tebe působí ta krajina kolem Mírova? Jak se tam lidem žije?  

Musím říct, ţe tu krajinu kolem Mírova moc neznám, ani Mírov jako ves-

nici s jejími moţnostmi. Jen mám vţdy takový pocit, ţe tam „dávají dobrou noc 

lišky“. Kde je Mírov jsem se vlastně dozvěděl i já teprve tehdy, kdyţ jsem tam 

začal jezdit. Byl jsem překvapen, ţe je jen 28 km od Šumperka (z Hošťálkové 

95 km). Vţdy jedu k určitému času „na hrad“ a po třech hodinách zase 

„z hradu“. Jen jednou jsem ten mírovský hrad nějak objíţděl, ani uţ nevím 

proč. Je tam dost úzká cesta lesem. Potkal jsme se tenkrát v zatáčce s nějakým 

proti jedoucím autem a vzájemně jsme si urazili zrcátka. Víckrát jsem se tou 

cestou uţ nepustil. Krajina je tam ale pěkná, docela hustý les, podařilo se v něm 

skrýt a prchnout i onomu známému odsouzenému na doţivotí. Ano, Mírov je 

moţné mít jako na dlani v zimě z určitého místa cesty Mohelnice – Moravská 

Třebová; je to vyjádřeno přesně – v údolí a na kopci.  
 

Je zcela zřejmé, a díky Bohu za to, že tě tato služba naplňuje. Máš ně-

jaké plány do budoucna, jak dlouho ještě? 

Jsem za tuto sluţbu vděčen. Myslím přece jen, ţe mi Pán Bůh tento úkol 

nějak svěřil. Na „vlastní pěst“ by se to – podle mne – dělat nedalo. Potřebuji cí-

tit, ţe to tak po mě Pán Bůh chce. Jezdím tam posledních asi třináct let se svým 

přítelem Ottou Vítkem. Je to člověk, kterému je sluţba k víře komukoliv, velmi 

blízká. V tom si dobře rozumíme. On je v rozhovoru víc razantní, já víc tole-

rantní; těţko říct, co je lepší. Jak dlouho tam ještě budu jezdit, nevím. Věřím, ţe 

přijde čas, kdy poznám, ţe mám skončit. Stalo se to uţ za tu dobu několikrát, ţe 

jsem se sám sebe ptal, jestli nepřišel čas skončit. Bylo to v situaci, kdy někteří, 

kteří k našim setkáním po léta pravidelně přicházeli, byli propouštěni do civilu  



a zdálo se, ţe uţ si nebude s kým povídat. Jako zázrakem se ale pokaţdé objevi-

li noví, které jsem dříve neznal, a návštěvy Mírova pokračovaly. 
 

A ještě na úplný závěr bych se tě chtěl zeptat na jedno. Do věznic se 

chodí navštěvovat vězně, pachatele trestné činnosti. Přemýšlel jsi někdy o 

tom, kdo navštěvuje oběti?  

Ne, nad tím mnoho nepřemýšlím, určitě ne proto, ţe by mi snad nebylo lí-

to obětí. Dost často jsem tuto námitku slýchával: „Navštěvuješ vrahy a kdo 

půjde za pozůstalými po jejich zločinu?“. Takovému se snaţím říct: „Za těmi 

zas můţeš jít ty. Dej ti k tomu Pán Bůh sílu, tak, jako ji dává mě k navštěvování 

odsouzených.“ Já vlastně ani nevím, komu ublíţili. Vím jen přibliţně – ten je 

tady za vraţdu, ten za pokus, ten za drogy…, tresty jsou tam vysoké, přiměřené 

činům, kterých se dopustili. Mohl bych, myslím, nahlédnout do materiálů od-

souzeného, kde bych se asi dozvěděl také něco o těch, kterým ublíţili, ale ještě 

jsem to neudělal. Neptám se jich na to, čeho se dopustili, chtějí-li mi povědět, za 

co jsou uvězněni, udělají to sami. Všechno se v této oblasti (a nejen v ní) dělat 

nedá a já jsem si vyhradil několik hodin v měsíci k návštěvě odsouzených v mí-

rovské věznici. Ostatně organizace VDP (vězeňská duchovenská péče) i s jeho 

vedením je dost rozkošatělá, věřím, ţe se tam nachází někteří, kteří se věnují po-

třebným lidem právě na té druhé straně. 
 

Chtěl bych Ti, Petře, moc poděkovat za to, že jsi byl ochotný se 

s námi podělit  o své zážitky a zkušenosti.  Hodně síly do dalších dnů tvé 

služby. 

ptal se Lubomír Bureš  

 



 

 

Pomocná ruka 

 Existuje rčení, ţe „nejbliţší po-

mocná ruka je na konci tvého rame-

ne“. Můţete říct, ţe je to trochu drsné 

vyjádření, leč i nad tímto výrokem se 

zamysleme. Pomocná ruka na konci 

mého ramene nemusí zdaleka vyja-

dřovat lhostejnost nebo výsměch. 

Můţe totiţ vyjadřovat odpovědnost 

za svůj ţivot, za své poměry a jedná-

ní. Je velmi jednoduché, či spíše 

zjednodušené říkat, ţe za mé pro-

blémy mohou „ti druzí“ a já jsem pak 

ten největší chudák. Ovšem nasadit 

své síly do věcí a úkolů, které jsou 

přede mnou, a jsou mi svěřeny, je 

mnohem obtíţnější a riskantnější; 

nemusí se to také povést. Za své ţivo-

ty, za své jednání, za své rozhodování 

jsme skutečně odpovědní v prvé řadě 

my  a někdy jenom my, kdokoliv z 

nás, já. Moţná někdy toto myšlení 

promítáme i do vztahu k Bohu. Pro-

síme        a ţádáme a někdy aţ brečí-

me, aby nám Pán Bůh dal to, či ono, 

protoţe to potřebujeme. Ale tzv. 

„zvednout zadek od ţidle“ jakoby uţ 

k víře nepatřilo, nebo šlo i proti víře. 

Leč Pán Bůh nám dává mnoho moţ-



ností, ale rozhodnout se pro to, co je 

před námi, to uţ je na nás; z toho Pá-

na Boha neobviňujme, ţe nám to za 

nás neudělá. 

 Jsem si vědom, ţe jsem tím, co 

jsem teď napsal, mohl někoho na-

štvat. Ale ještě jsem neskončil. Po-

moc totiţ potřebuje kaţdý z nás,        

v tom, či onom; a nejen nejbliţší po-

mocnou rukou na konci našeho ra-

mene. Kdybychom všechno zvládli  

a udělali, tak bychom uţ nikoho ne-

potřebovali, byli bychom supermany. 

Ale zůstali bychom sami. Pak by-

chom nepotřebovali ani Pána Boha – 

nač, přece všechno dokáţeme! Ale 

jak jistě cítíte, je to nesmysl. Potřebu-

jeme lidi kolem sebe a oni potřebují 

nás, mne, tebe. Abychom jim po-

mohli, kdyţ to budou potřebovat,       

a aby oni pomohli nám, kdyţ to bu-

deme potřebovat my. Abychom ne-

museli spoléhat na tu nejbliţší po-

mocnou ruku; skutečně nezvládne 

všechno.  

 Ale jak pomáhat a co to je pomá-

hat? Především si připomeňme, ţe 

pomoc není věcí teorie, ale praxe.     

A také, ţe ne všechno, co se za po-

moc povaţuje nebo tak vypadá, po-

mocí je. Zmíním jeden pořad vysíla-

ný televizí NOE, kde jeden manţel-

ský pár vyprávěl o své situaci, kdy 

čekali narození dítěte a uţ během tě-

hotenství jim lékaři sdělili, ţe jejich 

dítě má takovou vadu, ţe je to neslu-

čitelné s ţivotem; doporučovali jim 

potrat, coţ oni odmítli. Narodil se jim 

syn, který ţil skutečně jen krátkou 

dobu, a ani si ho nemohli odnést do-

mů. Bylo to těţké, ale svého syna 

odevzdali do Boţích rukou. Tato ţe-

na, tato matka pak mluvila o době po-

té. Přicházeli lidé a jistě dobrým 

úmyslem potěšit a pomoci. A v tom-

to pořadu vyprávěla, ţe ji vůbec ne-

pomohlo, kdyţ jí někdo říkal: „asi je 

to tak lepší“ a podobné výroky. Co jí 

pomohlo, bylo, kdyţ někdo přišel, 

objal ji a neříkal nic. Dotklo se mne 

toto svědectví a uvědomil jsem si, ţe 

pomoc je skutečně asi nejlepší beze 

slov.  

 V naší zemi, resp. v našem nejbliţ-

ším okolí lidé povětšinou netrpí vněj-

ší nouzí. Čím trpí a čím dál víc, je 

nouze odcizení, nouze ze samoty a to 

i uprostřed davu. Na to můţeme dob-

ře reagovat tím, ţe se s člověkem za-

stavíme, pozdravíme a řekneme pár 

slov; prostě projevíme zájem. Mů-

ţeme se za ty, se kterými se setkáme 

modlit a třeba se modlit s nimi, pokud 

budou chtít. Ţádná pomoc ovšem ne-

smí být tzv. „vlezlá“, byť by byla 

dobře míněná. Někteří si moţná 

vzpomínáte na „Expedici Lambare-

ne“, kdy v roce 1968 skupina mla-

dých lidí jela s nákladní Tatrou po 

Africe a vezla pomoc pro nemocnici 



Alberta Schweitzera v Gabunu. Na 

kapotě svého auta měli nakreslenou 

trasu cesty a cíl, kam jedou. Projeli 

celou Afrikou, ale skončili na hrani-

cích Gabunu; dovnitř je nepustili. Ale 

proč, vţdyť vezli pomoc! Jako prav-

děpodobný důvod se uvádělo právě 

to, ţe svou cestu a svou pomoc pro-

pagovali, dělali si reklamu. A na to 

byly mladé africké státy velmi citlivé. 

Na to je velmi nutné dát pozor, aby-

chom na naši, mou pomoc ani ná-

znakem neupozorňovali nebo ji do-

konce nevytrubovali. Je to pak ke 

škodě věci. 

 Při všech otázkách, moţných pro-

blémech a nejasnostech si musíme 

dát pozor, abychom s vodou nevylili 

z vaničky i dítě. Totiţ, abychom si při 

vší opatrnosti něco nezkazit nakonec 

neřekli, ţe je to riskantní, a tak je lepší 

zůstat sedět na ţidli. Věděli bychom, 

co je třeba; teorii známe dobře, ale 

kde je skutek? A tak podle starého 

čínského přísloví „neţ naříkat na tmu, 

je lépe rozsvítit aspoň malou svíčku“, 

se dejme do díla. Jistě nezachráníme 

celý svět, ale pomocnou ruku na 

konci svého ramene nemáme jen pro 

sebe, ale také pro druhé. Tak zkusme 

vykročit a pomoci, něco udělat. Pán 

Bůh nám v tom pomáhej.  
 

Milan Michalík 

 



Osobnost naší církve 

 

ThDr.h.c. Josef Souček  

1. synodní senior ČCE 

 
   (1864-1938) 
 

Malá vesnička kousek od Ko-

lína, Jestřabí Lhota, je místem, 

kde se 10.října 1864 Josef Sou-

ček narodil. Kraj kolem Kolína, 

úrodné Polabí, nabízelo velké 

moţnosti v zemědělství. Kdyţ 

byly Josefovi dva roky, zemřela 

mu maminka na choleru, která 

se rozšířila po krvavé bitvě       

u Hradce Králové mezi vojsky 

pruské a rakouské armády. Jeho 

tatínek se záhy znovu oţenil. 

Josef však nikdy nepocítí, ţe je-

ho druhá matka je nevlastní. 

S touto druhou manţelkou má 

jeho tatínek další čtyři syny       

a dvě dcery. Hospodářství je 

celkem výnosné a tak můţe Jo-

sef vystudovat.  

V Kolíně absolvuje reálné 

gymnázium, kde se setkává 

s charismatickou osobností fará-

ře Čeňka Duška. Na reálce se 

naučí kromě němčiny také an-

gličtinu a je přijat na teologic-

kou fakultu ve Vídni. Po studiu 

získává stipendium na teologii 

v St. Andrews, která je nejstarší 

fakultou ve Skotsku. Tam také 

později obdrţí čestný doktorát 

teologie. Po návratu ze studií je 

ordinován za vikáře reformova-

né církve sboru ve Velimi. Pak 

následuje sbor v Německém 

(dnes Sněţném) jako duchovní 

pro kazatelskou stanici Daňko-

vice. V roce 1895 se stává dru-

hým farářem praţského sboru U 

Klimenta. Po smrti prvního fa-

ráře je zvolen na jeho místo a ve 

sluţbě prvního faráře U Kli-

menta zůstává aţ do roku 1932. 

V roce 1900 se oţenil s Marií 

Emílií, roz. Člupkovou, z  Oleš-

nice. Vnučkou faráře Fleischera 

ve sboru Rovečné. Dva roky po 

svatbě se jim narodil jediný syn 

Josef Karel Bohumil (J.B. Sou-

ček, pozdější profesor teologic-

ké fakulty). 

Na přelomu 19. a 20. století 

vznikala velká snaha o sjedno-

cení církve reformované a luter-

ské. Cesta sjednocení byla 

dlouhá a trnitá. Avšak se vzni-

kem nové samostatné Česko-



slovenské republiky dozrálo 

ovoce v podobě sjednocení 

obou církví v jednu jedinou 

společnou. Na Generálním 

sněmu 17. a 18. prosince 1918 

byla přijata rezoluce, ve které se 

nově vzniklá sjednocená církev 

hlásí k následování odkazu čes-

ké reformace a Jednoty bratrské 

a odtud pramení název: „Čes-

kobratrská církev evangelic-

ká“.Vedle augsburského a hel-

vetského přijímá také vyznání 

(konfese) české reformace, tj. 

čtyři praţské artikuly, vyznání 

Jednoty českých bratří a tzv. 

Českou konfesi. Byl zvolen de-

vítičlenný synodní výbor, jehoţ 

předsedou byl zvolen Josef 

Souček. Tento výbor byl pozdě-

ji přetvořen na synodní radu      

a místo předsedy je synodní se-

nior. Pro svou mírnou, vlídnou 

povahu, dar naslouchat, nepro-

sazovat své vlastní zájmy a do-

vednost spojovat byl Souček je-

dinečným kandidátem na tuto 

funkci. Nutno podotknout, ţe 

kromě své funkce synodního 

seniora byl také na plný úvazek 

farářem sboru. Dnes zcela ne-

myslitelná spojitost dvou funkcí. 

Jeho práce v počátečním těţ-

kém období budování nové 

církve je plodná. Vznikají nové 

sbory. Je stanovena struktura 

ekonomické zajištěnosti chodu 

sborů, celé církve. Je zaloţena 

Husova teologická fakulta UK. 

Zaloţeno nakladatelství Kalich. 

Vzniká časopis Český bratr, 

který vychází prvně roku 1924. 

Josef Souček chtěl, aby Českob-

ratrská církev evangelická byla  

podobná staré Jednotě. Církev, 

ve které panuje bratrský duch, 

náboţný ţivot, mravní kázeň.   

Avšak nad Evropou se stahují 

mračna hrozeb válečného běs-

nění. Josef Souček ve svých 78 

letech je stále ve funkci synod-

ního seniora. V roce 1938 na ja-

ře se necítí zcela dobře, je stále 

unavenější, musí častěji odpočí-

vat. Následně mu je zjištěn 

zhoubný nádor na mozku          

a 7.června 1938 umírá. Milosti-

vý a milosrdný Hospodin ušetřil 

svého věrného sluţebníka hrůz, 

které odstartoval Mnichovský 

diktát. 
 

Lubomír Bureš 

 



Dobročinná aukce Domov - aneb jak umění pomáhá? 

Je to jiţ pár let, co se na Valašsku zrodila nová tradice pomoci. Nejprve v 

souvislosti se snahou zajistit potřebné finance na dobudování Domova Jablo-

ňová se zvláštním reţimem pro seniory nemocné Alzheimerovou chorobou. 

Diakonie Vsetín započala práce na rekonstrukci budovy na Strmé ulici ve Vse-

tíně v roce 2009. V tomto roce se poprvé Dobročinná aukce Domov uskutečni-

la. Předcházelo jí oslovení místních kovářů, řezbářů, sklářů, keramiků a výtvar-

níků, zda by pro dobrou věc nevěnovali jedno či více ze svých děl. Mnozí 

z oslovených souhlasili a od té doby pokračuje vzájemná spolupráce dodnes. 

Během sedmi uskutečněných ročníků prošlo dobročinnou aukcí celkem 396 

děl. Darovali je umělci z Valašska i mimo náš region. Nutno říci, ţe mezi dra-

ţenými předměty se objevily i výrobky samotných uţivatelů Diakonie – senio-

rů i dětí ze sociálně slabých rodin, kteří chtěli přispět svým dílem. Ceny draţe-

ných děl se pohybují od tří set do tisíců korun a je na draţitelích, kam aţ se vy-

šplhá konečná cena draţeného díla. V loňském roce se například kniha fotogra-

fa Jindřicha Štreita vydraţila za 48 násobek vyvolávací ceny… 

Draţitelé mají příleţitost se na aukci setkat i s mediálně známou osobností - 

kaţdý ročník aukce má totiţ svého „patrona“. Této role se ujala např. herečka 

Eliška Balzerová (která sama vydraţila na aukci Jablíčkový ubrus), zpěvák  

Laďa Kerndl a zpěvačka Petra Černocká, herci Pavel Liška a Jan Budař,  komik 

Karel Hynek (kterého můţete vidět např. v televizním seriálu Kriminálka An-

děl).  

Celkový výtěţek všech sedmi ročníků aukcí dosáhl částky přesahující 1 mili-

on korun. Finanční prostředky byly vyuţity k dokončení úprav Domova Jablo-

ňová a k celkové rekonstrukci přilehlé zahrady, zakoupení nového automobilu 

pro sluţbu denního stacionáře pro seniory či financování přechodného pobytu 

seniorů v době rekonstrukce Domova Harmonie. 

Hluboce si váţíme všech, kteří darovali díla svá nebo díla ve svém vlastnictví 

do dobročinných aukcí Diakonie. Děkujeme rovněţ všem, kteří touto formou 

přispívají, aby pomohli zlepšit kvalitu ţivota potřebných lidí na Valašsku. Jiţ 

nyní Vás zveme na 8. Dobročinnou aukci, která se uskuteční v listopadu 2016. 

 
Dan Ţárský,  ředitel Diakonie ČCE Vsetín 

 



Můţu pomoct? 

Kdyţ přemýšlíme o pomoci a po-

máhání, moţná se nám automaticky 

vybaví některé verše, které k tomuto 

tématu obsahuje Bible. Napří-

klad:"Jedni druhých břemena neste a 

tak plňte zákon Kristův." (Gal. 6:2) 

Nebo "…sluţte v lásce jedni dru-

hým." (Gal. 5:13)„Trpí-li jeden úd, 

trpí spolu s ním všechny.“ (1. Kor. 

12:26)Vyjadřují to, ţe patříme do 

jednoho těla, těla Kristova, a vzájem-

ně bychom si měli pomáhat. Pokud 

je toho naloţeno na někoho víc a jeho 

bratr nebo sestra to vidí, měl by mu 

pomoci jednoduše proto, ţe se máme 

rádi a vzájemně nám na sobě záleţí. 

A samozřejmě, pokud si vybavíme 

podobenství o Samařanovi, uvědo-

mujeme si, ţe pomoc druhým ne-

končí na hranici křesťanského spole-

čenství, ale sahá i za ni. 

No ano, ale jak pomoci? Způsobů 

a forem pomoci je jistě celá řada a 

vţdy záleţí na konkrétní situaci a po-

třebě. Vţdycky se můţeme modlit. 

„Mnoho zmůţe modlitba spravedli-

vého opravdová“ nám opět připomí-

ná Bible. Mám však na mysli ještě 

jiné dvě konkrétní formy pomoci, 

které zaslouţí připomenout: 

1) Povzbudivé slovo. Kdyţ byl 

Jób v potíţích, jeho přítel Elífaz mu 

připomněl, jak v minulosti svými 

slovy povzbuzoval ty, kteří se chysta-

li něco vzdát: "Hle, tys napomínal 

mnohé, ruce ochablé jsi posiloval, tvé 

domluvy pozvedaly klopýtajícího, 

podlomená kolena jsi utvrzo-

val."Jób 4:3–4 

Často ani nedokáţeme domyslet, 

co mohou naše slova udělat s dru-

hými lidmi. A je dobré si uvědomit, 

jaký mají dopad, ať uţ v záporném 

nebo kladném smyslu. Slovo má 

velkou moc. Můţe člověka zarmou-

tit,  nebo potěšit, zranit, nebo  uzdra-

vit, vzít chuť do práce, nebo naopak 

vzbudit nový elán. Můţe člověka 

zničit, nebo zachránit. Kolik tragédií 

se stalo kvůli jediné větě: "Uţ tě ne-

chci!" A kolik nových začátků se 

odehrálo na základě jediného slova: 

"Odpusť." Kniha Přísloví to shrnuje 

výstiţně jednou větou:"V moci jazy-

ka je ţivot i smrt, kdo ho rád pouţívá, 

nají se jeho plodů." Př. 18:21 

Slovo povzbuzení potřebujeme ja-

ko sůl. Nakonec i Jeţíš často povzbu-

zoval druhé lidi. Kdyţ učinil zázrak, 

zásluhu na něm přisoudil uzdrave-

nému: "Tvá víra tě uzdravila." Na-

tanaele  nazval pravým Izraelitou, v 

němţ není lsti. O Janu Křtiteli řekl, ţe 

mezi těmi, kdo se narodili z ţeny, ne-

ní většího, neţ je on. Nestálého Petra 

přejmenoval na "Skálu". Kdyţ mu 



jedna ţena projevila oddanost vylitím 

drahocenného oleje, bránil ji Jeţíš 

proti kritikům a prohlásil, ţe příběh o 

její štědrosti se bude vyprávět na-

vţdy.   

Můţe se nám zdát obtíţné nějak 

konkrétně pomoci. S penězi vychá-

zíme jen taktak, přiloţit ruku k dílu 

také třeba nemusí být v našich silách 

anebo v našich časových moţnos-

tech. Povzbudivé a dobré slovo ale 

můţeme říct bez výjimky. A pokud 

jsme to sami proţili, a určitě ano, 

dobře si uvědomujeme, jak nám to 

pomohlo. Kdyţ jsme viděli, ţe 

s námi někdo cítí a proţívá s námi 

naše těţkosti. Je to jako štafeta – teď 

je zase pro změnu řada na 

nás:Povzbuzujme druhé! 

2) Dobrá rada. Někdy si ale po-

vzbudivé slovo pleteme s "dobrou 

radou", zdaleka to však není totéţ. 

Jedno pravdivé přísloví říká: „Dob-

rou radu dá ti kaţdý přítel, málokterý 

dá i mouky pytel.“ Dobrá rada - koli-

krát jsem si říkal, jak by se mi hodila 

právě v nějaké konkrétní situaci. Je to 

velký paradox - kdyţ mi bylo kolem 

dvaceti, všechno mi bylo jasné a o 

ţádné rady jsem moc nestál. S ubíha-

jícími roky se to ale mění a dneska 

jsem za kaţdou radu vděčný. Občas 

potkáme někoho jiného, kdo ţádné 

rady nepotřebuje a všechno je mu 

jasné. Můţe nám to vadit, ale říkám 

si, proč bychom se tím museli trápit? 

Byli jsme my vţdycky lepší, pokor-

nější, zralejší? A nevyţadujme ani, 

aby se druzí podle našich, byť se-

belépe míněných rad, řídili. Pone-

chejme jim svobodu, aby naši radu 

přijali nebo ji odmítli a jednali podle 

svého, kaţdý má právo na svoje 

vlastní rozhodnutí, byť by to bylo 

rozhodnutí nesprávné. V okamţiku, 

kdy toto nerespektujeme, uţ nejsme 

dobrými rádci, ale těmi, kdo se snaţí 

druhými manipulovat. A to není 

v pořádku. 

Ale to přísloví má i druhou část: 

"…málokterý dá i mouky pytel." - 

díky za všechny, kteří nemají tenden-

ci radit, kdyţ je třeba dát pytel mou-

ky. Vybavuji si situaci, kdy jsme měli 

delší dobu docela hluboko do kapsy  

a jednoho dne u nás někdo zazvonil      

s tím, ţe nám přinesl kuře. Neodmítli 

jsme, dobře jsme se poměli a do 

dneška si to připomínáme. Tehdy 

jsme nepotřebovali ţádnou radu, teh-

dy jsme potřebovali to kuře.  

Ten kdo dokáţe rozlišit, kdy je na 

místě poradit a kdy je lepší mlčet       

a raději sáhnout do mrazáku pro kuře, 

patří zaslouţeně mezi moudré. Díky 

Bohu za kaţdého takového člověka.  

  Zdeněk Ţamboch 



Odpusť, Natašo! 

(recenze knihy) 

Tato útlá kníţka je svědectvím důstojníka z dob tvrdého sovětského reţimu. 

Autor, a hlavní postava knihy, byl synem armádního důstojníka. Jako dítě poţí-

val všechny výhody svého stavu a to aţ do doby, kdy byl jeho otec obviněn ze 

zrady soudruha Stalina a bez cavyků popraven. Jeho syn Sergej byl dán na pře-

výchovu do dětského ústavu a po nějakém čase různých peripetií se z něj stal 

pravý, tvrdý sovětský voják se vším všudy. Následně se dostal do skupiny těch, 

kteří prováděli razie proti různým kriminálním ţivlům a poté byl převelen do 

komanda vyhledávajícího a likvidujícího tajná shromáţdění křesťanů. Byl v té 

době rázný chlap, tvrdý a velmi krutý, při raziích proti křesťanům naprosto ne-

vybíravý. Pronásledovaní křesťané však neodpláceli stejnou mincí. Tento jejich 

postoj začal v Sergejovi vzbuzovat otázky. Při jedné razii, kdy opět ztýrali sku-

pinu křesťanů, se setkal s dívkou, která se jmenovala Nataša. Potkal ji uţ dřív    

a teď ji viděl mezi křesťany. Člen jeho represivní skupiny jí chtěl ublíţit, ale 

Sergej vykřikl: „Ne! Z ní vyzařuje něco, co my nemáme!“ Chování pronásle-

dovaných křesťanů, i této dívky, u něj vyvolalo pocit „oni mají něco, co mně 

chybí“. Postupem času dospěl k rozhodnutí, ţe svůj ţivot musí změnit, ţe musí 

hledat a najít Boha. Jako výtečný pracovník speciálních komand KGB a spo-

lehlivý straník, byl posléze odvelen na hlídkovou loď, která se pohybovala   

amerických břehů. Byl jiţ rozhodnout utéci ze sluţeb KGB a ze Sovětského 

svazu vůbec. Fyzicky byl velmi silný a tak vyuţil příleţitosti, kdy se jeho loď    

v bouři musela přiblíţit k pobřeţí, skočil do moře a doplaval na břeh. Zdá se to 

neuvěřitelné, ale přeţil a byl zachráněn. Své svědectví popisoval a vyprávěl 

různými způsoby a na různých místech a stal se pochopitelně jistým lidem ne-

pohodlným. Tak se ho zbavili. Za  nevyjasněných  okolností  byl ve svých 22 

letech zastřelen v roce 1973.  Mnozí z nás četli tuto knihu ještě v samizdatu; ny-

ní ji vydalo Karmelitánské nakladatelství a je běţně dostupná. Pro naši generaci, 

která ţila v totalitním reţimu jako Sergej, je připomínkou, čím jsme my, sice     

v podstatně menší míře, procházeli. Pro současnou generaci, která tímto nepro-

šla, to můţe být pomocí, aby si uvědomila, ţe svoboda, není samozřejmá, ani u 

nás ani jinde ve světě.   
(Sergej K. Dakov – Odpusť, Natašo!; Karmelitánské nakladatelství, 2015), Milan Michalík                                                                  



Imaginární  okno 
 

Chci se  s vámi podělit o další svědectví a o to, co pro mě Pán vykonal. 

Můţeme  věřit  v ledasco. Ale to co funguje, je spolehnutí se na Boha. V minu-

lých týdnech se naším územím prohnala sněhová fantazie. Nikdo nejspíš nevě-

řil, ţe se to můţe stát. Ani teplota předcházejícího dne tomu nenapovídala. Ot-

vorem se do naší stavby hnal déšť, sníh a vůbec všechno, co padalo z oblohy. A 

právě tento otvor byl vstupní branou do téměř celého přízemí objektu. Závěsy 

plachty, jenţ ji drţely, kapitulovaly po silném větru, takţe sněhu nic nebránilo 

navštívit tyto prostory. Po celou dobu ,,větrné párty“ aţ do upadnutí do hlubo-

kého spánku jsem se modlil, aby spoušť byla co nejmenší. 

Cele  jsem  vloţil  situaci na Boha  a  usnul  a  přišlo slovo, ţe: „Co je vlastně 

důleţité?“. Na druhý den jsem vkročil do místnosti se smetákem a zjistil, ţe 

práce jsou u konce. V místnosti bylo naprosté sucho. Hlavou se mi prohnala 

slova onoho opraváře LKT: ,,Hoši, to je neuvěřitelné!“ Ale bylo to tak. 

A  sloky  ze  známé  písně ,,Kdyţ cestu nevidím, jdu s důvěrou“. Prostě NEBOJ 

SE, JEN VĚŘ. 

Vím, ţe Bůh má naši cestu pevně v rukou.  A za to mu patří sláva a obdiv. 
 

Petr Kovář
 

 

 



O našem sboru 
 

Nechme promluvit statistiku.  

V roce 1995 bylo v našem sboru 

evidováno 1318 členů. Na bohosluţ-

by přicházelo průměrně včetně dětí 

nedělní školy 210 osob. 

K 31. 12. 2015 nás bylo ve sboru 

1031 členů, z toho 87 dětí do 15 let. 

Na pravidelných nedělních boho-

sluţbách se nás včetně dětí nedělní 

školy scházelo průměrně 130. Z 890 

členů s povinností platit salár přispělo 

na církev a sbor 419. 

 Podle výsledků sčítání lidu v roce 

2001 se k evangelické církvi přihlási-

lo 971 a v roce 2011 uţ jen 562 oby-

vatel Hošťálkové.  
 

Zpráva z budoucnosti 

Zápis  z  výročního shromáţdění 

sboru ČCE  v Hošťálkové 10. března 

2066: 

Výroční sborové shromáţdění, které 

se sešlo v počtu 26 členů, se k dneš-

nímu dni rozhodlo ukončit činnost 

sboru ČCE Hošťálková z těchto dů-

vodů: 

1) Účast na nedělních bohosluţbách 

v uplynulém roce činila 13 členů. 

2) Nedostatek finančních prostředků 

na provoz a opravy kostela a budov.  

3) Nedostatek finančních prostředků 

na plat kazatele na ½ úvazek. 

Nemovitosti budou prodány a trţba 

bude rozdělena rovným dílem mezi 

stávajících 76 členů sboru... 

 

Zdá se, že se někdo spletl. Statis-

tika je neúprosná, mnohdy neod-

rážející skutečnost.  Statistika je 

nuda, ale má cenné údaje. 

Zamýšlejte se spolu s námi, co 

uděláme, aby zpráva z budoucnos-

ti byla jiná! 
Jenda Kovalda 

 

 
 
 
 

*** 
 
 



Zpráva  
 

Před několika dny TV Prima odvysílala sérii reportáţí  na téma přijetí křes-

ťanských uprchlíků z Íráku v ČR.  

Více na http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-11-2-

2016;http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-12-2-

2016  

Celou akci zajišťuje  Nadační fond Generace 21. Tyto reportáţe v české spo-

lečnosti vyvolaly dojem, ţe křesťanští běţenci z Iráku nabízenými byty pohrdají 

a jeden měli popsat dokonce jako kravín.  

Příslušné státní orgány jiţ obdrţely mnoţství stíţností na tuto a následující re-

portáţe TV Prima, která odmítla zveřejnit záznam celého rozhovoru a poskytla 

pouze krátký úryvek Battovy odpovědi. 

Vyjádření pana Jana Talafanta, ředitele Nadačního fondu Generace 21 k re-

portáţi zpravodajství TV Prima ze dne 11.2.2016 o křesťanských uprchlících. 

Ve vyjádření je uvedeno vše na pravou míru a podle pravdy…Více na 

http://www.krestandnes.cz/article/vyjadreni-nadacniho-fondu-

generace-21-k-reportazi-zpravodajstvi-tv-prima-ze-dne-1122016-o-

krestanskych-uprchlicich/23862.htm 

za redakci Jana Flachsová a Lubomír Bureš 

 

*** 

Výklad církevních pojmů 

 

Repartice: 

Repartice jsou pravidelné odvody, kterými farní sbory povinně přispívají fi-

nanční částkou na výdaje církevních sborů vyššího stupně. Farní sbory odvádě-

jí: seniorátní a celocírkevní repartice. 
 

Personální fond 

Kaţdý sbor, který je obsazen, tedy má ve sluţbě svého faráře, povinně přispí-

vá finanční částkou do tzv.Personálního fondu. Prostředky fondu jsou přísně 

účelové a slouţí k úhradám mezd farářů v souladu se mzdovým řádem. 
 

http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-11-2-2016;http:/play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-12-2-2016
http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-11-2-2016;http:/play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-12-2-2016
http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-11-2-2016;http:/play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-12-2-2016
http://www.krestandnes.cz/article/vyjadreni-nadacniho-fondu-generace-21-k-reportazi-zpravodajstvi-tv-prima-ze-dne-1122016-o-krestanskych-uprchlicich/23862.htm
http://www.krestandnes.cz/article/vyjadreni-nadacniho-fondu-generace-21-k-reportazi-zpravodajstvi-tv-prima-ze-dne-1122016-o-krestanskych-uprchlicich/23862.htm
http://www.krestandnes.cz/article/vyjadreni-nadacniho-fondu-generace-21-k-reportazi-zpravodajstvi-tv-prima-ze-dne-1122016-o-krestanskych-uprchlicich/23862.htm


Hospodaření  

Hospodaření církve spočívá na dobrovolné obětavosti jejich členů. Jejich 

ochota pečovat o hmotné potřeby církve je jedním z projevů ţivé víry a vztahu 

ke sboru a církvi.  

-Vlastní příjmy sboru jsou: Salár, sbírky při shromáţdění, účelové sbírky        

a dary. 

Abychom měli povědomost jak  s vybranými prostředky sbor hospodaří, 

v následující tabulce uvádíme některé příjmy sboru a jeho výdaje. Je to zjedno-

dušená verze. Pokud bude mít kdokoli zájem se seznámit podrobněji s účetní 

uzávěrkou, prosím, můţe se s důvěrou obrátit na kurátorku Janu Flachsovou . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jana Flachsová, Lubomír Bureš 

Hospodaření sboru za rok 2015 

    

Výdaje   

Spotřeba materiálu 96 265 

Spotřeba energie (tzv. inkaso) 133 595 

Telekomunikace 6 067 

Odvod repartic seniorátních 19 916 

Odvod repartic celocírkevních 48 648 

Odvod do personálního fondu 85 200 

Opravy 12 902 

Náklady na reprezentaci 46 706 

Cestovné 49 866 

Náklady na mzdy 105 430 

Zákonné pojištění  

(sociální a zdravotní)  
10 200 

Finanční náklady 1 429 

Daně a poplatky 7 805 

Ostatní provozní náklady 19 611 

Příjmy   

Salár  278 700 

Dary  149 877 

Sborové sbírky  236 056 



Velikonoční a následný program sboru 2016 

NEDĚLE  KVĚTNÁ  -  20. března 2016 

bohosluţby  -  ve sborovém domě v 10 hodin 

POSTNÍ VEČERY  -  21. - 24. března 2016 

večerní shromáţdění  -  ve sborovém domě vţdy v 19 hodin 

 pondělí  - br. Zdeněk Ţamboch 

 úterý  - br. Bohdan Hříbek 

 středa  - br. Milan Michalík 

 čtvrtek  - br. Lubomír Čevela 

VELKÝ  PÁTEK  -  25. března 2016 

bohosluţby se sv.Večeří Páně  -  ve sborovém domě v 10 hodin 

NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  -  27. března 2016 

bohosluţby se sv.Večeří Páně  -  ve sborovém domě v 10 hodin 

PONDĚLÍ  VELIKONOČNÍ  -  28. března 2016 

bohosluţby  -  ve sborovém domě v 10 hodin 

VÍKENDOVKA MLÁDEŢE – 8. – 10. dubna 2016 

NEDĚLE - 10. dubna 2016 ve sborovém domě 

Michal Kislicki, dobrovolník na Ukrajině v Donbase 

10.00 – povídání pro děti v nedělní škole 

11.15 – povídání o cestě materiální sbírky na Ukrajinu 

SOBOTNÍ  PŘEDNÁŠKA  -  16. dubna 2016 

„Islám a islamizmus“ – Lukáš Lhoťan  -  ve sborovém domě v 17 hodin 
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NANEBEVSTOUPENÍ  PÁNĚ  -  5. května 2016 

bohosluţby  -  ve sborovém domě v 19 hodin 

SOBOTNÍ SETKÁNÍ – 7. května 2016 

Tvoření muffinů – ve sborovém domě ve 14 hodin 

NEDĚLE  PO  NANEBEVSTOUPENÍ  PÁNĚ  -  8. května 2016 

Rodinná neděle - Den matek  -  ve sborovém domě v 10 hodin 

odpolední shromáţdění pro seniory  -  ve sborovém domě ve 14 hodin 

NEDĚLE  SVATODUŠNÍ  -  15. května 2016 

Konfirmační slavnost, bohosluţby se sv.Večeří Páně  -  v kostele v 10 hodin 

SOBOTA – 28. května 2016 

Výlet nedělní školy 

NEDĚLE – 29. května 2016 

Bohosluţby – v kostele v 10 hodin 

Bohosluţby v Rajnochovicích – ve 14 hodin 

SOBOTA A NEDĚLE – 11. – 12. června 

Setkání se Stanislavem Kaczmarczykem – ve sborovém domě 

NEDĚLE – 26. června 2016 

Rodinná neděle se společným obědem – ve sborovém domě v 10 hodin 

PŘÍFARSKÝ TÁBOR – 18. – 22. července 

ve sborovém domě 

Kromě těchto shromáţdění Vás všechny srdečně zveme k pravidelným ne-

dělním bohosluţbám v 10 hodin a k dalším shromáţděním během týdne. 
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Týdenní program sboru 
 

DEN HODINA NÁZEV PROGRAMU 

pondělí 19.00 biblická hodina u Čablíků 

úterý 13.00 náboţenství ve škole II. skupina 
15.00 konfirmační příprava 
19.00 biblická hodina na faře 

středa 12.30 náboţenství ve škole I. skupina 
16.00 setkání maminek s dětmi 
16.00 biblická hodina v DPS 
18.00 cvičení sborového zpěvu 

čtvrtek 17.00 cvičení dětského pěveckého 
sboru „Notička“ 

pátek 16.30 dorost (jednou za dva týdny) 
18.00 přípravka učitelů NŠ 

(jednou za dva týdny) 
19.00 mládeţ 

sobota 18.00 setkání střední generace (podle dohody) 

neděle 10.00 nedělní bohosluţby 
10.00 nedělní škola 
17.30 staršovstvo (první neděle v měsíci) 
19.00 modlitební hodina 

Pastorační návštěvy podle dohody s bratrem farářem. 

 

*** 

 

 

Důleţité kontakty: 
Farář sboru: petr.malac@seznam.cz ; 739 244 679  

Kurátorka sboru: janaflachsova@email.cz ; 739 091 325 
Webové stránky sboru: http://www.ccehostalkova.cz 

 

 

 

mailto:janaflachsova@email.cz


 

Trocha humoru 
 

Silně pršelo a voda stoupala. K jednomu domu, kde bydlel starý muţ, přijeli 

záchranáři na člunu a chtěli mu pomoci. On však na to, ţe jemu pomůţe Bůh. 

To se opakovalo,  kdyţ voda stoupla ke druhému patru, on zase řekl záchraná-

řům, ţe jemu pomůţe Bůh. Kdyţ byla voda aţ po střechu a muţ seděl za ko-

mínem, odmítl pomoc i potřetí. Muţ se utopil a přišel do nebe, kde se setkal 

s Bohem  a hned mu vyčítá:“ Proč jsi mi nepřišel na pomoc?“ A Bůh odvětil:    

„ Já? Vţdyť já jsem ti tam třikrát poslal záchranný člun.“ 

 

*** 

Biblické aforismy 

Nebudou-li lidi mezi sebou praktikovat odpuštění, můţe na zemi nastat boţí 

dopuštění. 

*** 

 

Kdo chce, můţe přijít se svou troškou do mlýna, kdo nechce, nemusí. Do 

Boţích mlýnů, i kdyţ melou pomalu, však musí přijít kaţdý – a se vším. 

 

*** 

 

Jsou lidé, kterým svědomí nic nevyčítá. U jedněch je to díky ctnostnému ţi-

votu, u jiných je to důsledek špatné paměti. 



 

Biblický text: 

Kaţdý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí 

ani z donucení; vţdyť „radostného dárce miluje Bůh“. 
2Kor 9,7 

 

 
 

Salár a peněţité dary můţete zaplatit osobně v hotovosti po konci nedělních 

bohosluţeb paní pokladní, Kamile Zimčíkové,  nebo můţete zaplatit bezhoto-

vostně na účet našeho sboru:  

č.ú. 112 734 180/0300 

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

uveďte: salár, dar, jméno a příjmení.  

 

 
 

*** 
 
 
 

Sborový časopis vydává Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hošťálkové. 
Vychází  4 x do roka. Neprodejné. 
Příští číslo vyjde v červnu a bude mít téma: „O našich cestách“.  
Kontakt: lubomirbures@centrum.cz; tel.: 775 220 564 

 

mailto:lubomirbures@centrum.cz


 
 
 
 
 

 


