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SBOROVÝ  ČASOPIS 
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hošťálkové 

 
 
 

  
 

 
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. 

Žalm  37,5



Úvodník 

Milí bratři, milé setry a milí přátelé, 

téma tohoto vydání sborového časo-

pisu jsme chtěli věnovat tématu          

„ O našich cestách“.    Kaţdý z nás 

určitě nejednu svou cestu zaţil. Buď 

na ni s láskou vzpomíná, nebo na ni 

chce co nejrychleji zapomenout. Já 

jsem se měl zúčastnit poutě do Santi-

aga de Compostela v polovině dub-

na. Nakonec  z  toho sešlo a já zůstal 

doma, škoda. Pouť navzdory špat-

nému počasí se vydařila a já byl 

ochuzen o údajně nezapomenutelný 

nepřenosný duchovní záţitek. Snad 

příště, nevadí. Hospodin nás vede po 

svých cestách a my hrdě říkáme, ţe 

jsou to ty naše. Jak se mýlíme a brá-

níme se tomu. A přitom opravdu sta-

čí jen málo, svěřit svou cestu Hospo-

dinu, doufat v něho a dobře se nám 

povede.  

 

    Z obsahu časopisu bych rád opět 

upozornil na rozhovor, tentokrát s na-

ší kurátorkou Janou Flachsovou. Na 

článek o cestě na kazatelnu Daniela 

Hellera a příspěvky od našich cesto-

vatelů.  

Snad se vám bude čtení líbit a bu-

de vám k uţitku. 

Za redakci Lubomír Bureš 

Foto na titulní straně:  L. Bureš 

Snad 
Sedm dní, sedm sivých holubů 

sedí mi na římse. 

Co mi uniklo, co ještě ztratím? 

Kaţdou vteřinu loučím se. 

Snad se vrátím. 

  

 

Jak stádo ovcí k sobě hlavami 

verše se tlačí do vlastního stínu. 

Pustím po proudu dva zlaté  

pruty kmínu. 

Snad tě najdou. 
Ivan Skála 

 

 

 
 



Na cestách 

 
     „Vejděte těsnou branou; prostorná je brána 

a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je 
těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká 
cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ 

                                                                                  
ev.Matouše 7, 13-14 

 

     Často si lidé myslí, ţe správné a 

pravdivé je to, co si myslí a dělá vět-

šina lidí kolem nás. Je skutečně těţké 

nenechat se nést proudem, ale myslet 

a jednat samostatně. Uţ proto, ţe to 

znamená vystoupit z anonymity, kte-

rá dovede skrýt mnoho nedostatků, a 

vzít na sebe odpovědnost, které se 

ten, který se veze s masami, vyhne. 

Navzdory tomu nás ale Jeţíš právě k 

tomuto postoji vybízí. Staví před nás 

nutnost volby mezi dvěma moţ-

nostmi. Říká: „V ţivotě je moţné jít 

buď prostornou branou a širokou ces-

tou, nebo branou těsnou a cestou úz-

kou.“ Ovšem – dle jeho slova – „ši-

roká cesta, i kdyţ je cestou většiny, 

vede do záhuby; úzká cesta, na po-

hled nevábná a opuštěná, vede 

k ţivotu“. Mezi nimi není nic. Zlatá 

střední cesta neexistuje. Je moţné vo-

lit pouze z těchto dvou. 

 

     Je zvláštní, ţe na tu úzkou cestu 

s cílem, kterým je „ţivot“, po kterém 

vlastně touţí celé stvoření, vstupuje 

tak málokdo. Jeţíšova náruč je přece 

otevřená všem. V Janově evangeliu 

čteme, ţe Jeţíš sám je těmi dveřmi i 

cestou k ţivotu. A přesto je jen málo 

těch, kteří se touto cestou pouští. 

Proč? Především proto, ţe Boţí cestu 

je potřebné hledat. Člověka na ni ne-

strhne proud ani ţádný dav. Není 

moţné se na ni dostat ani nějakou 

náhodou. Vstupuje na ni pouze ten, 

kdo na ni vstoupit chce a touţí. Jen 

ten, kdo myslí víc na cíl neţ na to, 

aby cesta byla pohodlná. Platí o ní, ţe 

pouze ten, „kdo hledá, nalézá a jen 

tomu, kdo tluče, bude otevřeno“. 

 

     Je to tak, ţe po „široké cestě“ ţivo-

ta můţeš putovat podle svého vlast-

ního vědomí a svědomí. Nemusíš se 

ničeho zbavovat. Širokou branou 

projdeš se všemi svými zavazadly. 

Nemusíš před ní zanechat svou 

soběstačnost, svou lidskou pýchu a 

samospravedlnost. Vejdeš se do ní i 

se všemi zděděnými i získanými zlo-

zvyky, hříchy, se svou nenávistí i so-

bectvím. Je to lákavá cesta. Můţeš na 

ní hledat hlubiny ţivota, tajuplný du-

chovní svět; ţivotní způsoby však 

měnit nemusíš. 

 

     Jak ubohým a nevábným dojmem 

proti této svobodě bez hranic působí 

„cesta úzká“. Nemůţeš po ní jít, jak 

bys chtěl. Tato cesta má svůj řád, je 

přesně dána – proto je tak nepohodl-

ná. Jeţíšova slova o úzké cestě nestojí 



nadarmo na konci jeho kázání na ho-

ře, kde nás učí cestě, po které šel on 

sám. Kdyţ si toto jeho kázání pře-

čteme, vidíme, ţe je to cesta nekončí-

cího odpouštění, cesta, na které raději 

trpíme bezpráví, neţ abychom je pů-

sobili jiným, cesta, na které musíme 

zapřít sami sebe a obětovat své síly 

pro ty, kteří jsou kolem nás – nezáleţí 

na tom, jestli si to zaslouţí nebo ne. 

Kdo vstoupil na úzkou cestu, stává se 

sluţebníkem všech. To ale znamená, 

ţe musíme odloţit svá zavazadla. 

Svou pýchu, svou hrdost, svou poho-

dlnost, své sebevědomí... S těmi těs-

nou branou neprojdeme. Znamená to 

uposlechnout výzvy „čiňte pokání“ a 

snaţit se v toto pokání proměnit celý 

svůj ţivot. Znamená to následovat 

Krista, vstupovat svými kroky do je-

ho stop. – A to není moţné, dokud 

jsme „nezapřeli sami sebe”. 

 

     Jsme ale tohoto mimořádného 

rozhodnutí schopni? Cítíme, ţe není 

v lidských silách, abychom zvládli 

nároky, které se tu na nás kladou. Je-

ţíš ale před nás přece nestaví cestu, 

po které by nebylo moţné jít a nezval 

by nás na ni. Nejspíš to ale nedoká-

ţeme ze své síly, ta na všechna úskalí 

a nebezpečí takového putování nesta-

čí. Je to ale moţné v moci toho, který 

nám tuto cestu postavil před oči a 

sám jí prošel aţ k vítěznému cíli. Bo-

ţí svědek Dietrich Bonhoeffer ve 

svém spisku „Následování” pověděl: 

„Je neschůdná, pokud ji před sebou 

vidím jako rozkaz, který mám ve 

strachu vykonat. Vidím-li však Jeţíše 

Krista, jak jde přede mnou, hledím-li 

k němu krok za krokem, mohu tou 

cestou opravdu jít. Myslím-li na ne-

bezpečí svého kroku, dívám-li se na 

cestu, místo abych hleděl na toho, 

který jde přede mnou, můj krok se 

stává vratkým. Kristus sám je cesta. 

Úzká cesta a těsná brána.” 

 

     Právě pro tuto svázanost s 

Kristem je jeho cesta jediná, na které 

je moţné setkat se s pravým poko-

jem. Kdo na ni vstoupil a v Kristově 

moci po ní jde, ten s radostí poznává, 

ţe ono břemeno, které na něho těs-

nost brány a úzkost cesty klade, je 

navzdory všemu lehké a příjemné. 

Kdo po ní jde, proţívá stále silněji a 

intenzivněji slávu cíle, ke kterému 

cesta směřuje – slávu Boţího králov-

ství, slávu vyhlíţeného Ţivota. 
Petr Maláč 

 

 

*** 



Cesta na kazatelnu 

  Pocházím sice z křesťanské rodiny, ale ne ve všech obdobích ţivota se u nás 

víra praktikovala. Přesto si uvědomuju, jak moc jsem toho přijal od rodičů i pra-

rodičů, zvláště od dědečka Jana – stín jeho známosti, dobroty a sluţby na mě 

dopadá nezaslouţeně, ale z jeho lásky i jeho teologie stále čerpám. 

Rozhodující bylo pozvání mé tety Hanky Šormové, abych s nedělní školou 

nacvičoval vánoční divadlo – tak jsem se dostal do výborné nedělní školy, do 

přijímajícího společenství sboru a pak i do intenzivní konfirmační přípravy fará-

ře Pavla Klineckého. Asi někdy ve čtrnácti letech jsem uvěřil - postupně to ve 

mně rostlo, aţ mě to přemohlo. 

Přišel jsem tedy k víře tak, ţe jsem nejdřív patřil do společenství, a teprve pak 

jsem uvěřil. Někteří teologové dnes tento postup kritizují: člověk by měl nejpr-

ve všechno pochopit, pak uvěřit a pak se začlenit do společenství, které by jej 

také nemělo lákat s tím, ţe následování Krista je báječné, naopak by prý člově-

ka mělo pořádně seznámit i s Kristovými nároky. Nevím, jak by to mělo být; 

mě společenství křesťanů přijímalo, a aţ později mi došlo, jak hluboké a váţné 

to celé je. Doprovázel jsem do společenství mládeţe jednoho nevidomého mlá-

dence. Všeho jsem se účastnil, ale byl jsem přesvědčen o tom, ţe nevěřím, ţe se 

křesťané klamou, a říkal jsem si v duchu – dost cynicky – ţe kdybych byl nevi-

domý jako ten můj kamarád, ţe bych se asi dal na víru –chápal jsem ji jako ně-

jakou pomoc ve slabosti, kterou jsem ještě u sebe nevnímal, jako berličku pro 

ty, kteří by jinak nemohli ţít. 

Mnozí také říkají, ţe člověk, pokud se má stát křesťanem, by měl projít tím 

klasickým schématem: poznat svůj hřích, pochopit, ţe jsem pro svůj hřích od-

souzen, a pak poznat milost. Já jsem místo poznání hříchu a přijetí odsouzení a 

milosti dostal darem poznání pravdy a lásky. Ne v jednom okamţiku, byl to 

proces, ale bylo to asi v poměrně krátkém čase. Pro mě bylo to poznání pravdy 

v tom, ţe jsem poznal, ţe jsem bezmocný, kdyţ jsem se bránil věřit. Bránil jsem 

se také přiznat si své chyby, připustit si své špatné vlastnosti, ale také jsem se asi 

nechtěl dozvědět špatné věci o některých blízkých lidech. A pak, při poznání té 

pravdy o sobě i o blízkých, přišel dar víry. Vím, ţe to tak nemusí skončit. Mohu 

být jen vděčný za to, ţe to u mě tak bylo. Bránil jsem se, ale Boţí láska byla sil-

nější. Z Boţí strany jsem však necítil ţádné násilí, ţádnou svrchovanou sílu, 

která by mě dostala na lopatky nebo přitlačila ke zdi a já bych cítil, ţe mi ne-



zbývá nic neţ se obrátit k Bohu. Byl to dotek lásky. Pravdu o sobě, tedy i svou 

slabost a svůj hřích (tedy i to, jak zlé věci si dokáţu myslet) jsem poznal, ale 

místo pocitu odsouzení přišel rovnou přijímající vodopád, nebo zář Boţí lásky. 

Rozhodoval jsem se mezi studiem teologie a psychologie. Někde uvnitř jsem 

stále jasněji cítil, kudy se dát. K rozhodnutí studovat teologii mě povzbudili také 

někteří přátelé v mládeţi. 
Daniel Heller ml., farář ČCE ve Valašském Meziříčí 

 
 
 

*** 
 
 

Rozhovor s kurátorkou Janou Flachsovou o uplynulém roce: 

 

 Zdá se to neuvěřitelné, ale je to právě rok, co proběhly volby nového 

staršovstva našeho sboru. Zdá se ti to také neuvěřitelné? 

Aţ moc neuvěřitelné. Rok utekl jako voda, trošku jsem se zorientovala v tom, 

co sluţba kurátora sboru obnáší a tak si tuto sluţbu začínám uţívat. 

 

Na svých dětech nejvíce poznáme, jak rychle ubíhá čas. Jakou rychlost 

má tvoje ubíhání? 

Na konci kaţdého dne se dívám zpět a ţasnu, jak mi ten den zase rychle utekl 

a kolik věcí jsme jako rodina stihli. Kdyţ proţívám radostné věci, čas mi ubíhá 

velmi rychle. Občas si přeji ho zastavit. Naopak kdyţ procházím nepříjemnými 

věcmi, čas se vleče, a těším se, aţ to bude všechno za mnou. 

 

K samotné volbě staršovstva. Byla jsi něčím překvapená? A nemyslím 

tvojí funkci, k té se ještě dostaneme. Nebo si to zemětřesení nijak zvlášť 

nesledovala.  

Výsledek volby staršovstva mě dost překvapil, ale nepřemýšlela jsem moc 

nad tím, proč je zrovna takový, jaký je. Byla  jsem   zapojena  do modlitebního 

a postního řetězce za nové staršovstvo. Více neţ půl roku jsem se modlila za to, 

aby Pán Bůh celou volbu vedl, aby do čela sboru postavil ty, které si přeje On. 



Výsledek volby staršovstva jsem přijala jako výsledek našich modliteb a půstu. 

Ze své zkušenosti vím, ţe Pán Bůh jedná často jinak, neţ si přejeme a hlavně, 

umí překvapit. 

 

Přece jen. Nyní ve staršovstvu nejsou ti, které bychom tam před volbou 

předpokládali. Měla jsi nějaké ohlasy kolem výsledku? 

Ohlasy byly různé – některé spokojené, jiné rozhořčené. Je mi moc líto, ţe 

v mnoha případech převládly emoce nad důvěrou v Boţí svrchovanost a moud-

rost. 

 

Jak dlouhou dobu si přemýšlela o tom, jestli nabídku kurátorky při-

jmeš? 

Poprvé jsem se s touto úvahou setkala někdy před koncem roku 2014 při jed-

nom rozhovoru. Netušila jsem, ţe někdo takto uvaţuje. Zasmála jsem se, proto-

ţe jsem byla rozhodnuta, ţe kandidovat do staršovstva nebudu. Po dalších 

mnoha rozhovorech a modlitbách jsme se doma rozhodli, ţe do staršovstva 

kandidovat budu. Úvahu o kandidatuře na post kurátora sboru jsme doma před-

kládali Pánu Bohu a před ním přemýšleli, zda je rozumné ji přijmout nebo ne. 

Konečné rozhodnutí jsem přenechala na svém manţelovi Františkovi po volbě 

staršovstva. Věděla jsem, ţe obdarování k vedení mám a mám i praktické něko-

likaleté zkušenosti s vedením týmu ze zaměstnání a z festivalu United, ale chtě-

la jsem, aby mě do této sluţby postavil manţel poté, co jsme před Pánem Bo-

hem na tuto výzvu řekli své ano. A to se stalo po volbě staršovstva. 

 

Myslíš, že mohl být někdo překvapený, že kurátorkou ses stala právě 

ty? 

Lidé reagovali a reagují různě. Pro některé je těţko přijatelné to, ţe sbor kurá-

toruje ţena a k tomu matka tří malých dětí. Pro nás osobně toto není překáţkou. 

Řekla jsem (a řekli jsme jako rodina) Pánu Bohu, ţe jsme tady a pokud chce, 

abych se do této sluţby postavila, udělám to. Sluţba v mém ţivotě od mého 

znovuzrození vţdy hrála důleţitou roli. Jednou jsem Pánu Bohu řekla, ţe čas, 

který mi daruje na této zemi, chci maximálně vyuţít pro sluţbu Jemu. Nebojím 

se výzev. Pán Bůh mě uţ několikrát postavil do sluţby a práce, která mě přesa-

hovala, a nikdy mě nezklamal. Vţdy mi daroval to, co jsem potřebovala. I ve 



sluţbě kurátora sboru kaţdý den sleduji, jak se za mě a za nás Pán Bůh 

v různých situacích staví. Jak často jednotlivé okamţiky dne do sebe zapadají 

jako puzzle. Děkuji všem, kdo mě modlitebně podporují a povzbuzují. 

 

Měla si nějakou vizi, jak tu práci chceš dělat, nebo to bereš tak, že jak to 

přijde, tak to bude? 

Kdyţ jsem byla před sedmi lety zvolena do staršovstva poprvé, Pán Bůh mi 

dal jasnou vizi, a to, ţe náš sbor bude jako město na hoře stojící. Stále tuto vizi 

mám před sebou. Touţím po tom, aby náš sbor byl světlem a solí pro lidi kolem 

nás. Aby  naše  různorodé  společenství bylo  oázou  pro ty,  kteří   jsou unaveni 

a vyčerpáni ţivotem. Aby Ti, kteří ztratili naději, ji uprostřed nás našli. A záro-

veň aby lidé kolem nás byli do společenství přitahováni magnetem Boţí lásky, 

která tryská z našich ţivotů. 

 

A jaká je realita v konfrontaci s tvou vizí? 

Naplnění vize je daleko před námi. Obzvláště si to uvědomuji ve chvíli, kdy 

se lidé ve sboru k sobě nechovají pěkně a kdy jsme jako křesťané překáţkou 

pro ty, kteří osobně Jeţíše Krista neznají. Často si připomínám verš: „Jak chce-

te, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.“ A „… jestli to záleţí 

na vás, ţijte se všemi v pokoji.“ Společenství sboru tvoří jednotlivci. A je na 

kaţdém z nás, abychom usilovali být jasným světlem a solí, která neztrácí chuť. 

Jan Křtitel řekl: „On musí růst, já však se menšit.“ Pokud dovolíme jako jednot-

livci Pánu Bohu, aby rostl v našich ţivotech, pak náš vnitřní zrak se zaměří ne 

na nás samotné, ale na ty, které máme kolem sebe. 

 

Je naprosto jasné, že ve svém muži máš velkou oporu. Můžeš prozradit, 

jak u vás vypadá dělba práce? 

Jsem moc vděčna Pánu Bohu, ţe mi dal tak úţasného manţela. Je pro mě 

velkou oporou a pomocí. Co se týká dělby práce, jsou oblasti, které aţ na ma-

ličkosti výhradně zajišťuje František nebo naopak já. František např. ekonomic-

ky zajišťuje rodinu; stará se o technické záleţitosti rodiny, jako např. aby dobře 

jezdilo auto, co se pokazí, opraví; kdyţ je doma, vede rodinné poboţnosti,… 

Naopak já vařím, peru, ţehlím, kojím…. A jsou oblasti, ve kterých se střídáme 



a doplňujeme dle situace např. koupání dětí, nakupování, návštěva lékaře…     

A to mi přijde moc fajn. 

 

Můžeš prozradit, nad čím nejvíce přemýšlíš v současné době? Nad čím 

se raduješ a nad čím jsi smutná? A vůbec, máš ještě čas si třeba něco pře-

číst? 

Kaţdé ráno se probouzím s vděčností, ţe mně a mým blízkým Pán Bůh při-

dal další den k ţivotu. Den, kdy se smím učit víc milovat, víc chápat, víc od-

pouštět, kdy mám prostor napravit to, co jsem pokazila… Velkou radostí je pro 

mě manţel František a naše tři dcery – Janička, Maruška a Natálka. Jsem moc 

vděčna, ţe mám úţasnou maminku a kmotřičku, skvělého bráchu a sestru. Pro-

ţívám velkou radost, kdyţ můţu trávit čas v přírodě a naslouchat ptačímu zpě-

vu. Raduji se, kdyţ mohu být ve shromáţdění, setkávat se s různými lidmi. Je 

toho mnoho, z čeho proţívám radost a vděčnost. A co mi radost bere? Kdyţ si 

nerozumím se svými blízkými; kdyţ nerozumím potřebám dětské duše; kdyţ 

se lidé kolem mě nemají rádi a ubliţují si…. Jsem smutná z toho, kdyţ lidé ne-

mají zájem o Boha a neuvědomují si, ţe jdou do zahynutí… a někdy je mi líto, 

ţe nemám moc času na své koníčky, mezi které patří i čtení. Přesto si najdu čas 

na čtení toho, co vnímám jako důleţité (Bible, čtení s cérkami nebo různých 

článků o výchově…). 

 

Já jsem ti před rokem gratuloval, ale zároveň jsem se ptal, jestli ti ne-

mám spíše kondolovat? Uběhl rok, tak jak to vypadá s tou kondolencí? 

Nebo raději s gratulací? 

Úţasné je, ţe mi Pán Bůh daroval pestrobarevný ţivot. Sluţba, ve které sto-

jím, není vţdy snadná v kombinaci s naší drobotinou. Přesto často vnímám, ţe 

to je prostor, kde si můţu od dětí odpočinout. Vţdycky se snaţím uţít si to, co 

zrovna dělám v radosti a pokoji. 

 

Závěrem nejen za sebe, ale za celý náš sbor, bych ti chtěl vyprosit Boží 

požehnání, Boží ochranu a mnoho sil v dalším následujícím čase. 
ptal se Lubomír Bureš  

 



Moje cesta – Boží povolání 

     Téma tohoto čísla bylo nějak 

dáno a přibliţně zní: „Na našich 

cestách“. Řekl jsem si, ţe třebaţe 

jsem v Hošťálkové na faře uţ skoro 

osm let, většinou o mém „ţivotním 

putování“, mé „ţivotní cestě“, lidé 

mnoho neví, ţe tedy krátce napíšu, 

kudy ta moje cesta vedla a ještě vede. 

     Je mi uţ 61 let (utěšeně přibýva-

jí), mám ţenu Editu, čtyři děti a jiţ 

sedm vnuků. Otec, volyňský Čech, 

pocházel z Ukrajiny a prošel sibiř-

ským vyhnanstvím i 2. světovou vál-

kou jako voják „Rudé armády“; 

maminka se narodila a ţila 

v Heršpicích u Slavkova. Po válce se 

sešli a vzali v pohraničí v jedné ves-

nici u Krnova (maminka tam byla 

vyslána jako učitelka), kdyţ tatínek 

mamince slíbil, ţe s ní bude chodit do 

kostela. Celou rodinu (mám ještě tři 

sourozence) vedla k víře pevnou ru-

kou maminka, která se modlila za to, 

abych já byl lékař a můj bratr farář – 

můj bratr je lékař a já… 

     Začátkem sedmdesátých let na-

stoupil do krnovského evangelického 

sboru br. Bronislav Kielar. Udělal si 

diakonské zkoušky, opustil své dobré 

místo v ostravských ţelezárnách, 

zbavil se domečku na Těšínsku, který 

postavil vlastníma rukama, a – pietní 

zboţností formovaný – šel dělat ka-

zatele. Zavolal si ho Pán. Byl to sku-

tečně poţehnaný, pravdivý člověk, 

pastor kaţdým coulem; čeho se mu 

nedostávalo v oblasti teologie, to vr-

chovatou měrou vyvaţoval svou pra-

covitostí, laskavostí, otevřeností. 

Mohl jsem jej sledovat asi od svých 

patnácti let. 

     Sám jsem nad cestou kazatele 

nikdy nepřemýšlel, stát před lidmi, 

jim na očích, mi nebylo nikdy blízké, 

jsem spíše technický typ. Proto jsem 

také vystudoval strojní průmyslovku 

v Opavě a po vojně šel pracovat do 

jednoho krnovského podniku. Při 

cestě mládeţe na Slovensko, jsem – 

ve Spišské Nové Vsi v Církvi bratr-

ské – potkal děvče a pustili jsme se 

ţivotem spolu. Kdyţ začaly přicházet 

na svět naše děti, náhle tu byla zásad-

ní otázka, kde se usadíme. Vypadalo 

to spíše na Slovensko a jednou nohou 

jsme tam uţ byli. Ale najednou tu by-

lo také dost jasné vnitřní volání, k 

tomu se přidal poţehnaný příklad 

bratra kazatele Kielara a formování a 

svědectví víry maminky – tomu jsme 

se s mou ţenou neuměli postavit        

a rozhodnutí bylo na světě. 

     Udělal jsem si diakonské zkouš-

ky a kdyţ v Rýmařově zemřel Boţí 

sluţebník diakon Trnka, opustil jsem 

své zaměstnání a 1. ledna 1984 ve 

svých 29 letech nastoupil na jeho 

místo. Vše se změnilo ze dne na den, 



byl jsem hozen do vody a musel pla-

vat. Začal jsem také dálkově studovat 

teologickou fakultu v Praze a mezi 

prvními byl promován na Karlově 

univerzitě  – aţ jsem se styděl, pro-

toţe mnohem moudřejší kolegové to 

postupně dostávali zpětně; minulý 

reţim teologickou fakultu jako vyso-

kou školu neuznával a ţádné promo-

vání se v tomto oboru, v době jeho 

vlády, nekonalo. V Rýmařově jsem 

byl osm let. Kdyţ jsem za své pů-

sobnosti tam dostudoval, jel jsem ješ-

tě na tři čtvrtě roku do Basileje na 

postgraduální studium. Já jsem tam 

ale spíš přemýšlel, jestli se nemám 

vrátit ke své civilní profesi, cítil jsem 

se dost unaven a nevěděl jsem, jestli 

jsem schopen jít jako kazatel ţivotem 

dál. Přišlo ale pozvání do šumperské-

ho sboru, věřím i Boţí síla k tomu, a 

má kazatelská dráha pokračovala. 

Začal jsem také kaţdý pátek navště-

vovat mírovskou věznici a pak také 

ústav pro mentálně postiţené muţe 

v Olšanech u Šumperka, a poznal, ţe 

mě tato práce těší. Od samého počát-

ku jsem také začal pravidelně jezdit 

do sobotínského domova pro seniory 

pod Diakonií a domova pro seniory 

v Šumperku. Zůstal jsem v  Šum-

perku  šestnáct let a pak se nechal 

pozvat k práci do Hošťálkové. 

     Tady jsem uţ téměř osm let        

a blíţím se k důchodovému věku. 

Kaţdý sbor, ve kterém jsem působil, 

byl dost jiný, s jinými důrazy a musel 

jsem se v něm vţdy nějak najít a zo-

rientovat. Ale to, co mě vţdy neslo, 

bylo a je to, ţe uvnitř nějak stále cí-

tím, ţe jsem se do této sluţby nepo-

stavil sám, ale ţe mě do ní postavil 

Ten, který je nad námi, náš Pán. Vy-

růstal jsem z kořenů prosté spoléhají-

cí, sluţebné víry, oslovovalo mě Kal-

vínovo „Soli Deo gloria“ – „Samému 

Bohu sláva“. Pak jsem byl přitaho-

ván a pouštěl se cestou různých 

zboţných důrazů, jak se v církvi růz-

ně objevovaly a nabízely (u nás, nebo 

na Slovensku) a velmi nad nimi pře-

mýšlel – neustále jsem se pokoušel 

hledat to, co vede k vzájemné lásce, 

sluţbě, jednotě, Boţí slávě. 

     Prošel jsem – myslím – skuteč-

ně mnohým (ona duchovní platforma 

toho hledajícímu opravdu mnoho 

nabízí) a děkuji za to Pánu, ţe mi to 

dopřál. Ale mým vyznáním je, ţe po 

tom velkém oblouku, který trval asi 

35 let, se vracím zpět k poznání, ţe 

nejlepší je prostá, na Pána spoléhající, 

sluţebná víra – ta nezklame. Z Písma 

mne neustále oslovuje „víra – skrze – 

lásku – dělající“. To je tedy pro mne 

důleţité, ţádná velká teologie ani uţ 

ohledávání těch mnohých zboţných 

důrazů. Na závěr snad jen to, ţe také 

všechny mé děti jdou cestou víry a 

poctivě k tomu vedou děti své – naše 



vnuky. Nechlubím se tím, raduji se 

z toho, děkuji za  to Pánu a těší mě – 

a stejně za to Pánu děkuji – kdyţ ta-

kové rodiny mohu vidět i zde 

v Hošťálkové. 
Petr Maláč 

 

*** 

Osobnost naší církve 

 

ThDr. Josef Křenek  

 Synodní senior ČCE 

 

1885 – 1949 

 

Josef Křenek se narodil 

v Kundraticích 13. ledna. Pokřtěn byl 

v Novém Městě na Moravě. Jeho ta-

tínek byl sedlák, evangelík. I jeho dě-

deček byl evangelík a dokonce 

v převratném roce 1848 poslancem 

na říšském sněmu ve Vídni. Byl 

skvělý řečník, odváţný a spravedlivý. 

Tatínek naopak muţ rozváţný a typ 

pravého hloubavého písmáka. Na 

maminku Josef Křenek vzpomínal 

vţdy s vděčností. Byla mnohými sta-

rostmi obtíţena, bohabojná ţena, kte-

rá měla neobyčejně hlubokou lásku 

k duchovní písni. Tenkrát po praš-

ných i blátivých cestách pěšky spo-

lečně navštěvovali evangelický sbor 

v Novém Městě na Moravě. Kaţdou 

neděli 9km tam a pak zase zpět. Rád 

vzpomínal na tatínkova slova a při-

pomínal si jeho rady: „Vaţ si boţího 

Slova. Je v něm všecko, co člověk 

potřebuje, aby na ţivot stačil a po-

ţehnaně ţil. Miluj pravdu a drţ se jí, 

ať se děje cokoliv. Pána Boha se boj 

a jeho přikázání zachovávej. Neza-

pomeň, ţe naši předkové pro víru bo-

jovali a trpěli. Buď jich hoden.“ Celý 

svůj ţivot se této rady Josef Křenek 

drţel, nesešel z cesty ani v těch zlých 

válečných letech. Statečně se drţel 

boţí pravdy ať se dělo cokoliv. 

Vychodil obecnou školu 

v Rozsochách na Vysočině. Reálné 

gymnázium v Novém Městě na Mo-

ravě. Během studií hojně navštěvoval 

okolní sbory: Jimramov, Veselí, Te-

lecí, Rovečné, Prosetín a Olešnici. 

Všechno pěšky. To byla pro něj dru-

há škola. Nikdo tenkrát netušil, ţe je-

ho první sbor v USA budou tvořit 



vystěhovalci právě z těchto sborů. 

Teologii studoval v letech 1903-1906 

ve Vídni. Studia dokončil na boho-

sloveckém semináři v New Yorku 

v roce 1908. Po studiích se okamţitě 

stává výpomocným kazatelem při 

českém sboru v Baltimoru. Zde se 

také seznámil s diakonkou sboru, 

Boţenou Jursíkovou. Pro její dobré 

sluţby a krásu jí přezdívali „anděl.“ 

Byli spolu plných 41 let. 

Josef Křenek se v USA stává sa-

mostatným farářem v českém sboru 

v Silver Lake v Minesotě, pak násle-

duje evangelizační práce v Chicagu   

a poté opět u Stříbrného jezera. 

V roce1931 přijímá volbu za faráře 

praţského sboru u Klimenta. V roce 

1932 zasahuje krize sboru a krize 

hospodářská do jeho farářské práce. 

U Klimenta je velmi nespokojený ze 

všeho co se ve sboru děje. Dokonce 

má v úmyslu se v roce 1933 vrátit 

zpět do Chicaga. Nakonec zůstává a 

rozvíjí svou činnost na kazatelně. Je 

plamenný řečník a jeho večerní ká-

zání u Klimenta se stávají ţivou le-

gendou. 

Jako úřadující náměstek synodního 

seniora byl zvolen na sklonku roku 

1939 třetím synodním seniorem 

ČCE. Byla to velmi těţká doba. Ují-

má se úkolu vést církev v té nejtěţší 

době, kdy se Německo ve jménu kr-

ve a rasy vydalo na podmanění světa. 

Neochvějně a statečně ve svých ká-

záních a proslovech sjednocuje, posi-

luje a neustupuje ţádným hrozbám. 

Je opravdovým a dobrým vůdcem 

boţího lidu. Kdyţ byly zavřeny vy-

soké školy, synodní rada rozhodla,  

ţe sama bude vychovávat své boho-

slovce. Bylo to velmi nebezpečné, 

největší odpovědnost neměl nikdo 

jiný neţ Josef Křenek. Přečkal se 

svou nezlomnou vírou i mnohé roz-

hovory na gestapu a jeho ţena mu 

byla vţdy nablízku. Německá maši-

nérie však pokračovala a 10. červen-

ce 1944 mu bylo sděleno, ţe funkce 

synodního seniora mu je odňata         

a musí opustit Prahu. Odjel do milo-

vaného Nového Města na Moravě. 

Tam jej vřele a s láskou přijali. Tam 

také manţelé Křenkovi přečkali do 

květnových událostí 1945. 

Josef Křenek byl v roce 1945 opět 

zvolen synodním seniorem na dal-

ších 6 let. Celých šest let mu nebylo 

však dopřáno. 16. června 1949 vyšla 

zpráva, ţe zemřel. Truchlila celá cír-

kev, rozezněly se všechny zvony 

evangelických kostelů. Je pochován 

V Novém Městě na Moravě spolu se 

svou manţelkou, která jej přeţila o 

čtyři roky. 

Josef Křenek byl synodním senio-

rem a zároveň horlivým kazatelem. 

Kázáním prokazoval své církvi nej-



větší sluţbu v nejtěţších letech. Zů-

stal věrný Kristu ať se dělo cokoliv.  

Nakonec jeho citát na sklonku ţi-

vota: „V postavení, v němţ jsme 

s celým lidstvem, se nám otevírá buď 

úsvit boţího království, nebo pohled 

do nejhlubších propastí záhuby          

a zkázy. Buď budou lidé ţít spolu 

v míru a dobré vůli, nebo se budou 

hryzat aţ do vyhubení. Jaký to úkol 

pro křesťanstvo, pro Světovou radu 

církví, pro Reformovaný svaz! Veli-

ký počátek křesťanství teprve začíná. 

Svou úlohu ještě nedohrálo. Přijdou 

doby tříbení, ale Krista nemůţe nic 

překonat, tím méně nahradit.“ 
 

Lubomír Bureš  
(Zdroj: „Svědek výmluvný; Václav Kejř) 

 

*** 

SEN 
 

Poslední neděli v květnu proběhla v Kateřinicích akce SEN (Seniorátní evange-

lická neděle). Hlavním tématem setkání bylo „Menšina většině“.  Dopolední 

bohosluţby naplnily místní kostel do posledního místa a ostatní poslouchali ká-

zání Daniela Ţenatého venku na zahradě. Kromě dětí. Ty měly svoji oblíbenou 

nedělku naproti ve škole. A právě o program pro děti poţádali organizátoři náš 

sbor. Vyslali jsme 4 odváţné a zkušené lektory, kteří si připravili lekci a další 

aktivity pro dvě skupinky dětí. Starší skupina poslouchala příběh O dívce, kte-

rou nikdo neměl rád. Mladší děti mluvily o KNÍŢCE BEZE SLOV. Ta se 

skládá z 5 barev: 

ČERNÁ: barva Tvého hříchu 

ČERVENÁ: barva krve, kterou Pán Jeţíš prolil za Tvé hříchy. 

BÍLÁ: znamená čistá. Díky smrti Pána Jeţíše můţe být Tvé srdce očištěno od 

hříchu. 

ŢLUTÁ: barva nebeského království, do kterého se dostaneš, pokud věříš 

v Jeţíše. 

ZELENÁ: znázorňuje Tvůj růst ve víře. 

Aby děti nezapomněly, o čem byla nedělka, vyráběly si nakonec svoji kníţku 

beze slov z papíru, jako přívěšek z korálků a záloţku s veršem.  
Adéla Nevolová 



Pomoc nevidomému 

S Michalem Simonem jsem se setkala poprvé v Olomouci v roce 1997 při 

svém studiu na tehdejší Biblické škole (nyní VOŠ sociální a teologická Dor-

kas). Na první pohled nenápadný kluk, ale kdyţ promluvil, byla ho plná škola. 

Později jsme se potkávali na Vsetíně, kde Michal prodával časopis Nový pro-

stor a poţádal mě, zda bych ho mohla doprovázet na vlak. Vţdycky jsem se na 

setkání s ním těšila. Jeho humor, radost ze ţivota a důvěra v Boţí péči byly pro 

mě velkým povzbuzením.  

Poţádala jsem Michala, aby nám něco málo k našemu tématu napsal. 
        Jana Flachsová 

 

Na začátek bych chtěl říci, ţe o tomto tématu mluví jiţ Písmo, a sice          

v knize Genesis 2. kapitole, kde pisatel říká: I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, 

aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ (Gn 2,18). Co tedy Bůh 

říká? Ţe dá člověku pomoc. Pro muţe je touto pomocí ţena a pro mne tím spí-

še. Přestoţe nevidím, zvládnu si spoustu věcí udělat sám a i ledaskam dojedu, 

ale mohu-li mít vedle sebe kvalifikovanou pomoc, na kterou je vţdy spoleh, tak 

jsem nejraději. Jako nevidomý zaţívám mnoţství situací, kdy se bez pomoci 

druhých zkrátka neobejdu, např. v dopravě. Lidé ještě v dnešní době mnohdy 

nevědí, jak nevidomému správně pomoci. S tím se setkávám především na uli-

ci, kdy musím vysvětlovat, jak mají správně nevidomého vést, co vše říkat, 

prostě jak si při pomoci počínat. Mnohdy také nevědí, co nevidomí vůbec děla-

jí. Přiznám se, ţe je někdy poměrně těţké stále opakovat tyto základní informa-

ce. Na druhou stranu vím, ţe osvěta je velmi důleţitá. Věřím, ţe beseda, kterou 

jsem u vás v Hošťálkové před léty měl, přinesla své ovoce a ţe víte, jak nevi-

domému správně pomoci. 
S  pozdravem  Michal Simon 

*** 

Chuť pomáhat 

„Misie často pochází z toho, ţe je 

někde nějaká bolest. … Jsou lidi, kte-

ří by chtěli pomoct, ale ani o tom neví 

a neví o tom, ţe ta bolest někde je, 

takţe musí být někdo, kdo přijde a 

řekne o ní.“ To jsou úvodní slova 

z přednášky Michala Kislického, kte-

rý uţ podruhé navštívil náš sbor 



se zprávami z Donbasu. Přijel ukázat, 

ţe válka na Ukrajině ještě opravdu 

nekončí a taky naději, kterou kaţdý 

den do této situace přinášejí.  

Kody, jak si Michal nechává říkat, 

odjel z Brna před 2 lety na Ukrajinu 

hledat nějaký ţivotní směr. Našel tam 

Boha a s Ním i to ostatní. Dokonce 

před nedávnem, jak se sám pochlubil 

na konci přednášky, i budoucí man-

ţelku.   

Po první návštěvě jsme 

s Michalem odesílali mimo jiné i 

dárky pro děti. V nedělce ukazoval 

fotky a video z vánoční slavnosti, kte-

rou nachystali pro děti z válečné zóny 

(Tuto akci opakovali na více místech. 

Scházelo se i 200 dětí). Co je pro nás 

běţné, aţ automatické, bylo pro tyto 

děti skoro zázrakem. Dál ukazoval 

dětem v nedělce, jak vypadá ţivot je-

jich vrstevníků na Donbase. Dlouho 

jsem neviděla děti tak pozorně po-

slouchat a sledovat řečníka.  

V další části Kody popisoval aktu-

ální mapu bojové linie a mluvil o pro-

jektech TEPLO pro 100 rodin, při 

kterém přes zimu zajistili kotlíky a 

dřevo na topení, a o letním táboře 

BEZPEČÍ pro děti, který by chtěli 

znovu zorganizovat. Zároveň vyzval 

dobrovolníky, abychom jim přijeli na 

tábor pomoct. Kdo ještě nemáte plán 

na prázdniny?   

Ţivé společenství 

Připadá mi smutné, jak daleko mu-

sí situace dojít, aby se lidé začali zno-

vu obracet v ţivé víře k Bohu. Kody 

ale vyprávěl, jak silná je touha lidí jít 

na ranní modlitby. Sám pak poloţil 

otázku: Šel bys kaţdé ráno do koste-

la, kdyby ulici před tvým domem 

bombardovali? Mnohdy se prý na 

takových shromáţděních nedostává 

času na všechna svědectví, se kterými 

se chtějí lidé sdílet.   

Daleko víc o všem, co sena Ukra-

jině děje a jak Michal Kislicki se 

svým týmem pomáhá, vypoví fotky 

a videa, které si můţete prohlédnout 

na webu 

http://www.chutpomahat.cz/ nebo na 

jejich FB stránkách, kde jsou vţdy 

aktuální fotky a komentáře.  

PS od Michala:  

„Dodat nemám co mnoho, ale rád 

bych, aby sbor v Hošťálkové věděl, 

ţe vás mám rád. Rád za vámi jezdím, 

protoţe váš sbor je plný skvělých lidí 

naplněných Jeţíšem Kristem. Jsem 

velice vděčný za podporu, jak mate-

riální, ale především tu duchovní, kte-

rou mám ve vašem sboru. Velice rád 

za vámi opět přijedu.“ 

Jana Flachsová

http://www.chutpomahat.cz/


Moje cesta na Valašsko 
 

Psal se rok 1979. Kolínský evangelický sbor pořádal sborový dvoudenní vý-

let na Valašsko. Bratr farář Miroslav Frydrych, rodák z Ratiboře, nám chtěl 

ukázat svůj rodný kraj. Cestování autobusem bylo dlouhé. Mně to připadalo,   

ţe jedeme aţ na kraj světa. Navštívili jsme mimo jiné Roţnov pod Radhoštěm, 

Hodslavice, Valašské Meziříčí, Ratiboř, Kateřinice a nakonec i Hošťálkovou. 

Byli jsme ubytováni po rodinách v Ratiboři. Dodnes na přivítání a nocování ne-

zapomenu. Pro nás všechny, myslím, to byl velmi silný záţitek. Obzvláště po-

hostinnost tamějších evangelíků byla nevídaná. Od té doby jsem se uţ nikdy 

jinde tak nepřejedl. Poprvé jsem ochutnal frgále, různé koláčky, klobásy a já 

nevím, jak se to vše jmenovalo. Byla to vskutku královská hostina. Někteří 

z nás, mládeţníků, toho moc nenaspali. Nacpané útroby k prasknutí nejrůzněj-

šími lahůdkami dělaly divy. Ráno jsem záviděl těm, kteří dostávali na spravení 

chutě kalíšek valašského penicilínu. Já jej nepotřeboval, mně bylo dobře. Také 

poprvé jsem vůbec nerozuměl řeči, kterou na nás mluvili místní. Říkali nám 

ogaři, cérky apod. a my nevěděli, ţe mluví o nás. Nakonec jsme samozřejmě 

pochopili a dovtípili se základům valašského nářečí, ba i to, ţe se kaţdému říká 

strýcu a tetičko. 

A jelikoţ jsou cesty Páně ještě hodně neprozkoumané a Hospodin má pro nás 

nemálo překvapení, tak po 25 letech na jednom sborovém zájezdu do Lán jsem 

se seznámil se svou budoucí manţelkou. Dozvěděl jsem se, ţe tenkrát v tom 

roce 1979 byla dvouletou blonďatou holčičkou, co běhala po pasekách v Kon-

činách. 

Z toho všeho plyne jedna důleţitá rada všem mladým nejen věkem: „Jezděte 

na sborové zájezdy!!!!!!“ 
Lubomír Bureš 

 

*** 
 

„Čím více Bibli rozumím, tím větší potěšení mi působí její tajemství.“ 
Pavel Kosorin 

                                                                
 



Meteora 

Kdyţ jsme na začátku roku 2014 přemýšleli nad tím, jestli a kam vyrazíme 

na dovolenou, volba padla na řecký ostrov Korfu. Dlouho se zdálo, ţe to je pří-

liš nedosaţitelný cíl, nakonec nás přesvědčila Pavla Smetanová, která tam za-

kotvila a pozvala nás, abychom neváhali a vyrazili. Coţ o to, myšlenka to byla 

lákavá, ale jak se tam přes takový lán světa dostat? Koupit letenky pro pět lidí v 

letní sezóně by sice bylo krásné, ale finančně značně náročné a tak nezbývalo 

neţ uvaţovat o autě. Někteří zkušení cestovatelé mě ujišťovali, ţe se to dá 

zvládnout na jeden zátah, ale ujet skoro 1700 km naráz jsem si představit nedo-

kázal. Ale nakonec jsme udělali z nouze ctnost. Rozplánujeme si cestu na tři 

dny, zastavíme se na chvíli v Budapešti, přespíme v Bělehradě a po cestě se sta-

víme na Meteoru, kde Pavlína uţ jednou byla a já jsem o ní také uţ leccos za-

slechl. A navíc budeme mít na Korfu svoje auto a budeme se moci podívat i na 

místa, kam by to jinak nebylo moţné.  

Jak jsme se rozhodli, tak jsme i udělali. Strasti a slasti třídenní cesty netřeba 

blíţe popisovat, drobná komplikace nastala ve chvíli, kdy se auto někde v Srb-

sku začalo usilovně doţadovat kontroly brzdového obloţení a i kdyţ jsem pro-

vedl důkladnou kontrolu několikerým oběhnutím auta dokolečka, pořád nebylo 

spokojené. S vírou, ţe brzdové destičky ještě těch 1000 km vydrţí a na Korfu se 

s tím třeba něco podaří udělat, jsme pokračovali dál. Holt, budu brzdit jenom 

opatrně a zlehka. Po dálnici to ještě šlo, horší bylo, kdyţ jsme z dálnice sjeli       



a  nabrali  směr na Meteoru. Řecko je pořádně hornaté a tak brzdy dostávaly 

zabrat. Nakonec jsme ale v pořádku dojeli do Kalambaky, ubytovali se, vytáhli 

zásoby, prošli se podvečerním městečkem, pokochali se výhledem na osvětlené 

skály Meteory a uţ byl pomalu čas jít na kutě, abychom byli odpočinutí na další 

den, kdy podle našeho itineráře byla v plánu prohlídka klášterů. 

Meteora je jedním slovem nádherná. Je to skalní komplex, který vystupuje 

víc neţ 400 metrů nad Thesálskou rovinu. Vzdáleně připomíná Adršpašské 

skály, jenom v podstatně větším měříku. První obyvatelé se tu prý usídlili jiţ 

někdy v 10. století, poustevníkům zpočátku slouţily jako přístřeší jeskyně a nej-

různější skalní prohlubně. Při pohledu zdola jsou dodnes jeskyně ve skalních 

stěnách vidět, i kdyţ samozřejmě je otázka, zda právě ty pochází z této doby. 

Samotné kláštery, kterými je Meteora proslavená, začaly vznikat aţ ve 14. sto-

letí. V roce 1334 se tu usadil mnich Athanasios,  který se pustil do stavby dnes 

nejznámějšího kláštera Velký Meteoron. Nejprve postavil malý kostel a skrom-

né ubytování pro mnichy, později pak postavil větší kostel Proměnění Páně. Je-

ho následovníci v jeho díle pokračovali a v průběhu 15. a 16. století tak vzniklo 

na Meteoře dalších 24 klášterů. Od té doby mnichů i přístupných klášterů uby-

lo, dneska je moţné navštívit uţ jenom 6 z nich.  

Na tom všem by aţ doposud nebylo nic aţ tak mimořádného. To, co je v Me-

teořejen těţko uvěřitelné je skutečnost, ţe mniši kláštery stavěli nahoře, na vr-

cholcích kamenných bloků. Dneska je moţné ty kláštery, které jsou otevřené, 

navštívit celkem snadno, i kdyţ schody, které jsme museli vyšlapat, abychom 

se dostali ke klášteru svaté Trojice (kde se mimochodem natáčel jeden z dílů 

Jamese Bonda) nám daly docela zabrat. V minulosti to ale tak nebylo, kláštery 

byl přístupné pouze po-

mocí sítí a kladek, kte-

rými mniši vytahovali 

vodu, jídlo a všechno 

ostatní, co potřebovali k 

ţivotu a ke svému budo-

vání. Ţe to bylo opravdu 

náročné napovídají zá-

znamy, ze kterých vy-

plývá, ţe materiál na 

stavbu jednoho kláštera 



dopravovali nahoru 70 roků, dalších 20 roků pak trvala stavba. Kladete si tam 

otázku, jak vůbec mohli přeţít, coţpak o to, přes léto to asi ještě šlo, ale co v zi-

mě? Občas tam napadne sníh. Kdyţ se chtěli zahřát, museli si nahoru vytáhnout 

dřevo, protoţe nahoře ţádné stromy nerostly.  

Mniši kláštery stavěli s vírou, ţe kdyţ odejdou na takové naprosto nepřístup-

né místo, daleko od světa, ţe se jim podaří přiblíţit se více Bohu. Kdyţ jsme se 

tam procházeli, říkal jsem si, jak lidé dokáţou neuvěřitelné věci, kdyţ mají před 

očima nějaký cíl. A na druhou stranu si člověk připomene, jak se ten původní 

záměr někdy zvrtne a věci se mohou vyvinout úplně jinak, neţ se původně za-

mýšlelo. Mniši stavěli kláštery proto, aby tam ţili v samotě s Bohem a aby lépe 

slyšeli hlas Ducha svatého. Dneska jsou tam vybudovaná parkoviště, na klášter 

Velký Meteoron se táhne 200 m dlouhá fronta turistů, kteří tam nepřijeli kvůli 

Bohu, ale kvůli výjimečnosti a atraktivitě tohoto místa. 

Ale s tím se nedá nic dělat, tak to je. Lidé vyhledávají zajímavosti. Nakonec     

i my jsme tam z tohoto důvodu jeli. Vnímáme to dnes jinak, představa, ţe by-

chom se víc přiblíţili Bohu tak, ţe se izolujeme od okolního světa na nějakém 

nepřístupném místě, kde nás nic nebude vyrušovat od duchovního soustředění, 

nám není příliš srozumitelná. Bible nám říká jednoznačně, ţe je to naopak. Jeţíš 

přišel na zem a Bůh se v něm přiblíţil k nám. Na nás je, abychom Boţí lásku 

přijali, i kdyţ její hloubku se nám asi nepodaří nikdy pochopit. Ale totéţ přece 

věděli i ti mniši, a přesto jim to nestačilo. A tak jsem musel přemýšlet nad tím, 

jestli i nám někdy takové uvaţování není blízké. Přestoţe víme o Boţí milosti   

a lásce, o díle našeho Pána Jeţíše Krista, jestli pořád někde v koutku nemáme 

pocit, ţe je to málo a do Boţího království se dostanou jenom ti, kdo si to něja-

kým způsobem zaslouţí. A tak asi není nikdy na škodu si opakovat, ţe jsme 

spaseni nikoli na základě našich zásluh, dobrých skutků a podobně, ale jedině 

tak, jak to říká apoštol Pavel: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není 

z vás, je to Boţí dar; není z vašich skutků, takţe se nikdo nemůţe chlubit.“ (Ef. 

2,8-9) 
Zdeněk Žamboch 

 

 

*** 

 



Na cestách na kolech 
 

Bylo nebylo, ale asi bylo. Moje 

vzpomínka na cestování má jiţ mno-

ho let. Bylo to ještě před „převratem“, 

kdy jsme se s několika přáteli rozhod-

li, ţe cestu do sboru v německém Sla-

te provedeme asi z poloviny na ko-

lech. Nebylo to jen turistické cesto-

vání, jeli jsme tam na kurs - „Rüst-

zeit“, který tento nepříliš velký sbor 

pořádal pro mládeţ, a kterého se 

účastnilo kolem sta mladých lidí z 

východní části Německa. Farářem 

tam tehdy byl Frieder Schirrmeister, 

který byl u nás se svou ţenou začát-

kem minulého roku. Bylo nás tehdy, 

pamatuji-li se dobře, sedm; dalších 

asi deset lidí cestovalo vlakem. My 

jsme vlakem dojeli do Děčína a dál 

jsme pokračovali na kolech. Celou 

trasu jsme pochopitelně nejeli na je-

den zátah, ale na etapy; celkem to by-

lo asi 400 km a to by se najednou ab-

solvovat nedalo. Noclehy jsme měli 

dohodnuté na různých evangelických 

farách. To nejpodstatnější a na co 

nejvíc vzpomínám, nebylo ani tak 

vlastní cestování, i kdyţ i to bylo za-

jímavé a pěkné, ale setkání s lidmi, 

kteří byli našimi hostiteli. S převáţ-

nou částí z nich jsme se před tím ne-

viděli a od té doby uţ ani nesetkali, 

ale přesto jsme tam přijeli jako domů; 

byli jsme přijímáni jako vlastní. První 

den jsme dojeli do Liebethalu, neda-

leko města Pirna, druhý den pak asi 

napůl mezi Liebethalem a Berlínem   

další den do Berlína. Tam jsme strá-

vili víkend v tamějším sboru Evange-

lické církve metodistické a v neděli se 

účastnili bohosluţeb. Nejzajímavější 

byla pondělní etapa, dlouhá asi 100 

km, která z Berlína vedla do městeč-

ka Heiligengrabe. Zajímavé to bylo  

v tom, ţe jeden náš hoch zlomil vidli-

ci předního kola. A co teď? Byl tro-

chu podřený, a tak jsme šli do jedno-

ho domu a poţádali o ošetření. Také 

jsme se zeptali, jestli někdo poblíţ 

nemá svářecí aparaturu. Měli ji v díl-

ně místního zemědělského druţstva, 

ale jak se tam dostat? Poblíţ, přes 

cestu, byla menší dřevařská dílna,      

a kdyţ jsme tam došli, její majitel nás 

bez velkých řečí naloţil do svého 

Trabantu a jeli jsme do kolchozu. 

Tam uţ pomalu zavírali, ale přece jen 

znovu spustili svářecí aparaturu a vi-

dlici spájeli mosazí. Udělali to velmi 

ochotně a kvalitně a nic za to ani oni, 

ani onen pán z dřevařské dílny nevza-

li. Ale to ještě ten den nebylo všech-

no. Jeli jsme dál a jeden z nás se od-

pojil a jel napřed. S opravou kola 

jsme ztratili asi hodinu a před námi 

bylo ještě kus cesty. Jak se setkáme   

s naším „předjezdcem“? Bylo uţ 

pozdě a na faru do Heiligengrabe 



jsme dojeli asi v půl desáté, ale jako 

první. Jak to asi dopadne? Asi po de-

seti minutách telefonovali z druhé fa-

ry (v tomto městečku byly dva sbo-

ry), ţe je tam nějaký hoch na kole. 

Všechno se vysvětlilo a po nějaké 

chvíli jsme byli zase všichni pospolu. 

Představte si, ţe by k vám za pozdní-

ho večera přijela parta zaprášených 

lidí na kole; jak budou přivítáni? Byli 

jsme přijati a přivítáni velmi dobře, 

nakrmili nás, osprchovali jsme se a šli 

jsme spát. Další den jsme mohli vyjet 

později a odpoledne jsme dorazili do 

Slate. Jak jsem zmínil na začátku, to 

nejlepší na našem cestování nebyla 

ani vlastní cesta, ale setkání s lidmi, 

kteří na nás čekali a s lidmi, kteří nám 

pomohli, ačkoliv nás vůbec neznali, 

A to chci z celého našeho cestování 

zdůraznit nejvíce – setkání a pomoc. 

To si myslím, ţe je pro nás velká vý-

zva i dnes – setkávejme se a pomá-

hejme si. Nechci na závěr poučovat, 

ale je to pro nás jako křesťany výzva 

právě dnes. Vţdyť od Boha jsme to-

ho tolik dostali.     

 
Milan Michalík 

 
 
 
 
 

 



Až na ‚konec‘ světa… 

„Ale přijmete moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky  

v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří a aţ do posledních končin země.“       

(Sk 1,8).  Co se vám vybaví, kdyţ čtete tato slova Pána Jeţíše? 

Já si vybavím ostrovy, moře, miliony lidí, chudobu, ostré jídlo, mix nejrůz-

nějších náboţenství, šváby, rýţi, sbory s desítkami tisíc lidí, neustálou dopravní 

zácpu… a taky jistotu, ţe kdyţ mě Pán Bůh pošle na druhý konec světa, tak se 

o mě postará. Ţivot v Indonésii se nedá popsat několika málo slovy. Indonésani 

vědí, co znamená uţívat si ţivota a nestresovat se. Při několikahodinovém če-

kání v dopravní zácpě by byl stres asi málo platný. Lidé jsou velmi přátelští, bě-

loch je téměř jako celebrita a není nic zvláštního, kdyţ vás lidé na ulici poţádají 

o fotku. Bylo by asi hodně těţké najít odlišnější zemi. 

Kaţdý den jsem mohla proţívat, jak se o mě Pán Bůh neuvěřitelně staral         

a vedl mě,ochraňoval mě, zaţívat malé i velké zázraky, poznávat cizí kulturu        

a často jsem také zaţívala nejrůznější bizarní situace. Avšak nejsilnější pro mě 

bylo, ţe jsem mohla být součástí místní církve.  

I přes to, ţe Indonésie je země s největším počtem muslimů na světě, evange-

lium se šíří nejen slovy, ale také v moci Ducha svatého. Jsem Pánu Bohu ob-

rovsky vděčná, ţe jsem mohla strávit několik měsíců v církvi, o které jsem vţdy 

snila. Můj největší sbor měl více neţ 35 000 lidí (a není to chyba v počtu nul),   

a to za pouhých 25 let existence! Není těţké najít sbory, ve kterých jsou stovky 

nebo tisíce lidí. Církev v Indonésii ţije v moci Ducha svatého,zázraky jsou sou-

částí ţivota, lidé touţí uctívat Boha celým srdcem a Pán Bůh tam mocně jed-

ná.Bylo úţasné vidět, ţe na kaţdé bohosluţby přicházejí noví lidé… Připadala 

jsem si téměř jako za dob apoštolů a novozákonní církve. 

Věřím, ţe Pán Bůh můţe dát probuzení i do naší země a církve. Touţíme po 

tom? Hledáme Pána Boha celým srdcem? Trávíme čas na kolenou a modlíme 

se za naše přátele a vesnici? Nebo nás vede spíše naše ‚já„, naše představy a po-

hodlnost… Následovat Jeţíše znamená dát Mu úplně vše. Jeţíš je stále stejný 

jako před 2 000 lety. On touţí jednat i mezi námi. 
Magda Koňařová 

 
 

*** 



Rohatý Mojžíš 

Kdyţ se řekne Řím, vybaví se nám pravděpodobně chrám svatého Petra, Six-

tinská kaple, z antických památek moţná Koloseum, z dalších turistických za-

jímavostí moţná pak Španělské schody 

nebo fontána di Trevi. To jenom na-

mátkou, samozřejmě křesťanských ne-

bo antických památek je Řím plný. A 

protoţe těch památek je tolik, snadno se 

můţe stát, ţe některé výjimečné člověk 

snadno přejde bez povšimnutí. Jednou 

z takových je myslím i kostel Svatého 

Petra v řetězech (San Pietro in Vincoli), který jsme navštívili tak trochu „nad 

plán“ a byli jsme rádi, ţe jsme ho neminuli. Název kostela je odvozen od řetězů, 

kterými prý Herodes dal spoutat apoštola Petra a kvůli kterým byl kostel posta-

ven. Před oltářem je prosklená schránka, ve které jsou tyto řetězy vystaveny a 

návštěvníci si je mohou docela zblízka prohlédnout. V kostele najdeme ale ještě 

něco jiného – sochu Mojţíše, kterou vytvořil Michelangelo Buonarroti. Socha 

měla být původně centrální postavou mauzolea, které chtěl vystavět papeţ Ju-

lius II., ze stavby však sešlo a tak byla nakonec umístěna sem.  

Mojţíš je tu vyobrazen jako sedící muţ, 

pod paţí drţí desky Zákona. Socha vyjadřuje 

důstojnost, rozvahu a majestátnost, a kdyţ se 

na ni díváte, dýchá to z ní. Kdysi jsem sochu 

viděl ve sborníku děl Michelangela a uţ teh-

dy mě zarazila jedna věc, kterou jsem nepo-

chopil – Mojţíšovi vyčuhují z vlasů dva rohy. 

Má to připomínat to, ţe ani tak velká postava 

jako Mojţíš nebyl imunní vůči pokušení nebo 

tím chtěl Michelangelo vyjádřit něco jiného? 

Kdyţ jsem teď sochu viděl na vlastní oči, 

rozhodl jsem se přijít záhadě na kloub. Vy-

světlení mě překvapilo a je docela zajímavé: 

Kdyţ Michelangelo tvořil sochu, měl 

k dispozici latinský Starý zákon, tzv. Vulgátu, 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://lumacamlik.rajce.idnes.cz/RIM_-_2013_-_Prezidentsky_palac_Quirinale,_bazilika_sv._Petr_v_retezech/&psig=AFQjCNGPVcc2XAugvjMrViGBLLcGifheWw&ust=1464715218257049
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://lumacamlik.rajce.idnes.cz/RIM_-_2013_-_Prezidentsky_palac_Quirinale,_bazilika_sv._Petr_v_retezech/&psig=AFQjCNGPVcc2XAugvjMrViGBLLcGifheWw&ust=1464715218257049


kde ve 2. Mojţíšově 34,29 stojí: „A když pak Mojžíš sestupoval z hory Sinaje, 

držel dvě desky svědectví a nevěděl, že jeho tvář je rohatá od rozhovoru s Hos-

podinem.“ Když se však podíváme do našeho současného ekumenického pře-

kladu, stojí tam uţ něco trochu jiného: „Kdyţ pak Mojţíš sestupoval z hory Si-

naje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojţíš nevěděl, ţe mu od 

rozhovoru s Hospodinem září kůţe na tváři.“ 

Háček spočívá v tom, ţe původní hebrejské svitky obsahovaly pouze sou-

hlásky (v tomto případě q-r-n) a podle toho jaké samohlásky se při čtení doplni-

ly, získalo slovo svůj význam. Jeden z těch významů je „roh“, při jiném čtení to 

však můţe znamenat, ţe Mojţíšova kůţe zářila. Podobné místo najdeme            

i v Novém zákoně, kde čteme o Jeţíši na hoře proměnění, ţe jeho tvář zářila ja-

ko slunce. 

Socha je opravdu výjimečná a stojí za to ji vidět. I kdyţ Michelangelo ne-

mohl vědět, jak se popis události, kterou chtěl ztvárnit, bude překládat v naší 

době, přesto se mu podařilo vyjádřit něco z té slávy, která je přítomná tam, kde 

se člověk setká s Hospodinem. Díky Bohu za kaţdý takový okamţik, kdy si 

můţeme uvědomit, ţe ani nám není Bůh vzdálený, ale ţe je nám blízko a ţe mu 

na nás záleţí.  
Zdeněk Žamboch 

 

 

*** 

 

 

Pozvánka na přífarský tábor, 

který se uskuteční ve dnech 18. – 22.7.2016 na faře ČCE v Hošťálkové a okolí. 

Téma táboru: Hrdinové věků 

Přihlášky a podrobnosti u vedoucího tábora: 

Martin Nevola 

Tel.: 776 789 932 

MNevola@seznam.cz 

 



Dopis od našeho adoptovaného chlapce  Dheeraje Raie 
 

Drazí přátelé z ČCE v Hošťálkové, zdravím Vás ve jménu Jeţíše.  

Daří se mi dobře a doufám, ţe se tam u Vás máte podobně.  

Mám za sebou přijímací zkoušky a připravuju se na zkoušky závěrečné, tak Vás 

prosím o modlitby, abych dostal dobré známky. 

Na zimní prázdniny jsme jeli s bratrem domů, kde jsme slavili Vánoce. 

Účastnil jsem se vánoční hry Prayramme v našem internátě, ve které jsem hrál mi-

nistra. Byl jsem velmi šťastný. Vţdy myslím ve svých modlitbách na Vás a Vaše ro-

diny.  

Můj bratr bude dělat postupové zkoušky do dalšího ročníku, tak Vás prosím o 

modlitby, aby dostal dobré známky.  

Jsem Vám ze srdce vděčný za to, ţe mě sponzorujete. Děkuji Vám. 
Dheeraj Rai 

 

Děkuji vám všem, kdo jste dosud  Dheeraje podporovali finančně i modli-

tebně. Děkuji dětem a učitelům v nedělní škole, kteří mu několikrát do roka na-

píší dopis a pošlou malý dárek. 

Chceme v jeho podpoře pokračovat i v letošním roce. Finanční podpora 

mu umoţňuje pokrýt náklady na vzdělání (školné, knihy, pomůcky do školy, 

povinnou uniformu a další poplatky), dle potřeby doučování zdarma, přístup 

k počítači s moţností přístupu na internet, boty, deštník, oblečení a lékařskou 

péči. Celkové roční náklady činí 9 600,- Kč. 

Pokud máte zájem přispět, můţete tak učinit u učitelů nedělní školy nebo 

u pokladní sboru. Děkujeme. 
          Jana Flachsová 

 
 



Prázdninový program sboru 2016 

Týdenní program sboru 

pravidelné bohosluţby v kostele – neděle v 10 hodin 

 

dorost, mládeţ, biblické hodiny, modlitební setkání  dle domluvy 
 

pastorační návštěvy podle dohody s bratrem farářem 
 

Sborové akce 

26. června -  rodinné bohosluţby na závěr školního roku  

se společným obědem 

18. – 22. července  - dětský přífarský tábor, fara v Hošťálkové 

4. září - nedělní bohosluţby s vysláním pracovníků s dětmi,  

dorostem a mládeţí, zahájení školního roku 
 

 

Pozvánka na akce jiných církví a společenství 

4. – 6. července    Křesťanská konference Praha 

23.- 30. července   Rodinná dovolená, KAM Malenovice 

4. – 7. srpna     Campfest, Slovensko 

18. – 20. srpna    Festival UNITED Vsetín 

 
 

*** 
 

Důležité 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


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 říjnu a bude mít téma: „Zážitek a prožitek“.  
Kontakt: lubomirbures@centrum.cz; tel.: 775 220 564 

mailto:lubomirbures@centrum.cz

