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„Čas radosti, veselosti, světu nastal nyní; neb Bůh věčný, nekonečný narodil se 
z Panny. V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě leží malé pacholátko na zimě.“ 

EZ 293, 1



Úvodník 

Milí bratři, milé setry a milí přátelé, 

téma tohoto vydání sborového časo-

pisu jsme chtěli věnovat adventu a 

příchodu Ježíše Krista na tento svět. 

První adventní nedělí začíná nový 

církevní rok. Advent je čas ztišení, 

přemýšlení a radosti. Je to čas očeká-

vání příchodu Ježíše Krista.  

Jsme rádi, že můžeme do tohoto 

čísla zařadit rozhovor s bratrem fará-

řem Jindřichem Slabým. Také se nám 

sešlo několik svědectví. Na závěr si 

ještě netradičně připomeneme Marti-

na Luthera. 

Přeji Vám všem požehnaný ad-

ventní čas. Požehnané a radostné 

svátky narození našeho Spasitele. Vše 

dobré v novém roce. 

    Snad Vám k dobré náladě a za-

myšlení přispěje náš časopis. Ať se 

vám čtení líbí a je k užitku. 

Za redakci Lubomír Bureš 

 

 

 

Každému platí Boží láska 

i obklopenému tmou 

utrpení a viny 

i tomu kdo žije v jasu 

ale sám vrhá stín 

nebo stín v sobě nosí 

 

Nikdo není vyloučen 

z Božího slitování 

není stínu 

který by neprozářilo světlo 

není vina 

kterou by pohltil jas 

 

Celý svět je milován 

a není místečka 

kde by tě nepotkala Boží láska 

Někdy přichází z nečekané strany 

ale vždy zhora 

 

„Tak Bůh miloval---“ 

že  měl na vybranou 

a zvolil svět 

 

Miroslav Heryán 

 

 



Immanuel 

„Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno 

Immanuel (to je S námi Bůh).“ 

Izajáš 7,14                                                                                                                               

Je tu Advent, ještě krůček a opět 

budeme slavit Vánoce. Slyšíme o 

nich mluvit jako o svátcích lidí „dobré 

vůle“. Líbí se nám to. Je dobře, když 

se v nás lidech – v často syrových a 

nelaskavých situacích a vztazích na-

šich všedních dnů – o Vánocích hne 

určitá dávka lidské dobré vůle. Ale 

měříme-li smysl Vánoc na jejich pů-

vodním biblickém základě, nemůže-

me přehlédnout, že v nich jde přede-

vším o dobrou vůli Boží: „Sláva na 

výsostech Bohu a na zemi pokoj, li-

dem dobrá (Boží) vůle.“ 

     Nad příběhem betlémského Dí-

těte stojí v evangeliu hebrejské jméno: 

„Immanuel - s námi Bůh“. A ten pří-

běh hned také ukáže, jak se tomu má 

rozumět. „S námi“ – to znamená ve 

světle betlémské události: s námi ve 

všelijak chaotických situacích našich 

běžných lidských podmínek. Vánoce 

v nás vyvolávají mnohé idylické 

představy. Žádná idyla to ale tenkrát 

nebyla. To dítě, které se tehdy narodi-

lo, se narodilo do velmi složité situa-

ce. Mariina „těžká hodinka“ byla sku-

tečně velmi těžká. Neodehrávala se 

někde v závětří chráněného domova, 

ale na cestě a nuzném místě, které pro 

matku a dítě zbylo kdesi v cizí stáji. A 

tak se Boží Syn rodí dole a do tmy, ne 

nahoře a do oslnivé záře reflektorů. 

     Tato situace vypovídá něco pod-

statného o tom, co je to ta Boží „dobrá 

vůle“, kam vlastně míří? Míří za ná-

mi, do nijak nezkrášlené reality naše-

ho světa! Zde platí: „Immanuel“. To 

od základu mění běžné představy o 

Pánu Bohu. Kolikrát jsme se už setka-

li s otázkou – sami jsme si ji kladli a 

kladli nám ji také jiní – když jsme 

v životě narazili na tragické, otřesné 

skutečnosti: Jak se na to jen může 

Bůh dívat? Je to bolestná a vážná lid-

ská otázka, patrně jedna 

z nejzávažnějších. Ale v jejím pozadí 

je představa, jako by byl Bůh jakási 

nekonečná, nade vše povznesená by-

tost, která sídlí kdesi v blaženosti a 

hlavně bez účasti na osudech nás, ne-

šťastných smrtelníků. Takové před-

stavy o bozích vládly v dějinách ná-

boženství, i na výšinách filosofie. 

Vzpomeňme jen na staré řecké bohy 

a jejich Olymp. 

     Betlémský příběh vychází 

z docela jiného předpokladu. „Imma-

nuel - Bůh s námi“ uprostřed pozem-

ských dějů okolo betlémského dítěte. 

To znamená: Bůh Vánoc není divák. 

Není to - ode všeho lidského - odtažité 

absolutno. Bůh je ten, kdo se člověka, 

každého z nás, ujímá  

 



v bezvýhradném sebe vydání, sestu-

puje mezi nás a jde s námi naší cestou 

– od prvního do posledního dechu, od 

Betléma po Golgotu. K této „dobré 

Boží vůli“ se vztahují Vánoce. I pro 

temné chvíle lidského života nesou 

svou dobrou novinu: „Immanuel“ – 

Bůh je s námi, nejsme sami. 

     V písni „Narodil se Kristus Pán“ 

zpíváme: „Goliáš oloupen“. Česká 

duchovní tvořivost, která se nechávala 

často inspirovat vánoční zvěstí, ze se-

be tuto píseň vynesla už v husitském 

15. století a zpívá se nejen u nás, ale 

všude po světě. My starší vzpomíná-

me na to, jak nás těšilo, když jsme 

v době minulého režimu – který se 

snažil víru z lidských srdcí vykořenit 

– přece jen v předvánoční době tyto 

ryze křesťanské vánoční písně, 

v rozhlase nebo televizi, přece jen sly-

šeli. Ta stará česká vánoční píseň tu 

vzdorovala všem manipulacím, ad-

resně jmenovala pravé jméno toho, o 

koho ve Vánocích jde – o Krista, Pá-

na – a krásně o něm pověděla, že „z 

růže kvítek vykvet nám, radujme se!“ 

V té písni je již zmíněná sloka „Goliáš 

oloupen, veselme se, člověk jest vy-

koupen, radujme se!“ 

     Možná se ptáme: „Co má vlastně 

ten Goliáš co dělat s Betlémem?“ Jis-

těže známe ten starozákonní příběh: 

Nabubřelý silák Goliáš jako nepřátel-

ský vojevůdce nahání hrůzu izrael-

ským bojovníkům. Vyzývá je na sou-

boj. Je figurou i výzbrojí 

v nesrovnatelné „pozici síly“. Jen je-

den se mu odváží čelit – chlapec Da-

vid, takřka bezbranný, jen se svým 

prakem, podle všech odhadů snadná 

kořist obra. Ale právě ten zdánlivě 

bez-mocný chlapec se stává vítězem – 

a jednou provždy svědkem o „moci 

bezmocných“. 

     Zde je vnitřní spojnice 

s Vánocemi. Už v Ježíšově dětství – a 

potom v průběhu života, stále znovu a 

vyostřeně – jakoby se opakoval davi-

dovský střet s Goliáši různého druhu. 

To zcela bezbranné betlémské dítě se 

hned od svého narození stává terčem 

zběsilého útoku Herodese. Ale jeho 

kořistí se nestane – ani v Betlémě, ani 

na Golgotě. Boží budoucnost nepatří 

natrvalo uzurpátorům moci, patří bet-

lémskému dítěti. Toto zaslíbení 

napřimovalo vždy, v jakékoli politic-

ké totalitě, na kterémkoli místě světa. 

Těm, kteří chtěli slyšet, zněla tato vá-

noční píseň i svou politicky povzbu-

divou notou: Ať se páni tanků tváří 

sebejistě, jejich čas dobíhá a doběhne 

dříve, než se nadějí. Všemu navzdory 

– ta česká vánoční píseň má pravdu: 

„Goliáš oloupen, veselme se, člověk 

jest vykoupen, radujme se!“ 

     A stojí ještě za to se zamyslet nad 

naším kalendářem. Počítáme svá léta 

od Kristova narození – dělíme epochy 



na ty „před Kristem“ a ty „po Kristu“. 

Víme, že ani toto počítání  ideologiím, 

které pominuly,  nevyhovovalo. Když 

nemohli změnit letopočty, zvolili ale-

spoň jiné označení a datovali, trochu 

nemotorně „před naším letopočtem“ a 

„po našem letopočtu“. Letopočet 

ovšem není rozhodující. Jsou i jiné 

letopočty, podle kterých se lidé řídí. 

Křesťané zde nemají žádný monopol. 

Avšak v křesťanské perspektivě může 

mít to datování hlubší význam. Žije-

me ve světě „post Christum natum“ – 

počítáme své dny od Kristova naro-

zení. To je víc než jen nějaká konven-

ce. Má nás to upozornit, že žijeme ve 

světě, ve které s námi žil Ježíš Kristus. 

A jestliže o něm z Písma slyšíme, že 

jeho jméno je „Immanuel – s námi 

Bůh“, pak to znamená: to jméno platí 

svým zaslíbením i pro nás. 

     Žijeme své dny uprostřed reál-

ných poměrů své doby. Snažíme se 

utvářet svůj život podle svých před-

stav; náš život je však často utvářen 

cizími představami a podmínkami. 

Naše plány se daří i bortí. O každém 

dni platí slova známého spirituálu – 

„Nezná tu nikdo soužení mé“ – že 

někdy „jsem nahoře a zase níž“. To je 

životní realita – na tom žádná zbožná 

nebo bezbožná sentimentalita nic ne-

změní. Ale ten spirituál má hlubokou 

pravdu, když to konstatování končí 

zvoláním „Pane můj“ a „sláva,         

haleluja!“. Ukazuje tak vpravdě vá-

nočním směrem: „Immanuel“ – je 

zde druhá strana života. Nejsme kořis-

tí žádných Goliášů. Žijeme své dny 

„po narození Ježíše Krista“. Tedy i 

v dnešní době: ne bez výhledu, bez 

orientace, bez naděje. To jméno Ježíš 

oslovuje až dodnes. Nedovolme, aby 

vymizelo z naší mysli i života – Ježíš 

je Pán – sláva haleluja! Stojí tedy zato 

slavit Vánoce. 
Petr Maláč 

 

 
 

Dary a dárky 
 

 Na začátek jeden příběh. Za svým 

vnukem přišla po Vánocích babička a 

ptá se ho: „Tak co, Péťo (Kubo, Jan-

ku, Martínku), co ti přinesl Ježíšek?“ 

A vnuk, kterému rodiče nepředstavo-

vali Ježíše jako doručovatele vánoč-

ních dárků, jí odpověděl: „Ale babi, ty 



nevíš, že Pán Ježíš nosí dary, které se 

nedají koupit?“ Odpověď to byla jistě 

vtipná a trefná. Pán Ježíš skutečně 

přinesl a přináší dary, které v obchodě 

nenajdete. 

 Jsme v předvánočním období. Je 

tudíž před námi otázka, jak sobě, 

svým dětem, lidem kolem nás, Ježíše 

Krista představujeme a jak to letos 

uděláme. Brzy se začne objevovat re-

klama a nabídky pro děti i rodiče, aby 

psali dopisy „Ježíškovi“, co si na Vá-

noce přejí pod stromeček. Avšak 

uvědomme si, že zde nejde o Ježíše 

samého, že tady jde o kšeft, že jde o 

peníze. To, co Vánoce vlastně zna-

menají, tyto obchodníky v podstatě 

nezajímá. Odpovězme si i my sami 

sobě, čím pro nás, pro mě Vánoce 

vlastně jsou. Nejde o to, abychom od-

pověděli jen odpovědí z katechismu, 

že o Vánocích si připomínáme pří-

chod Ježíše Krista na tuto zem (a to si 

připomínejme pořádně), jde o to, aby-

chom si docela osobně uvědomili, a 

abych si to i já a každý z nás uvědo-

mil, že Ježíš přišel k nám a přinesl dar, 

který se nedá koupit. Co to vlastně je, 

co Ježíš Kristus přinesl? Přinesl nám 

lásku; lásku, která nehledá své věci, 

která se obětuje a to pro každého člo-

věka, a která se nedá koupit, ani zapla-

tit. Letos jsme si připomínali 500 let 

od doby, kdy Martin Luther svým vy-

stoupením proti kupčení s odpustky 

začal dílo světové reformace. Znovu 

objevil pro církev, pro každého člo-

věka, pro každého, i pro každého z 

nás ten největší dar, dar spásy, zá-

chrany a to z milosti (Milostí tedy jste 

spaseni skrze víru.  Spasení není z vás, 

je to Boží dar -  Ef. 2,8-9). Tomu 

smíme a máme věřit, a to je už naší 

věcí. Vymlouvat se na to, že „já jsem 

víru nedostal, a tak za nic nemůžu“, 

zavání pustým alibismem. Rozhod-

nout se a odpovědět na Boží iniciativu 

a Bohu věřit, je krok, který je na nás, 

na mně a nikdo, ani Pán Bůh, za nás 

tento krok neudělá. A správně to uvi-

díme jen srdcem, jak to slyší Malý 

princ ve stejnojmenné knize spisova-

tele Saint-Exupéryho: „Správně vidí-

me srdcem; co je důležité, je očím ne-

viditelné.“ 

 Jsme v předvánoční době, přichází 

Vánoce se svou zvěstí o narozeném 

Zachránci, který se za nás nechal 

ukřižovat. Bylo to z lásky; měl a má 

nás rád. Boží lásku skrze narozeného 

Ježíše si nemůžeme koupit, ani nějak 

zasloužit; je zdarma, ale nebyla 

zadarmo - stála Pána Ježíše život. Je-

žíš se narodil a byl skutečně malé dítě 

a jeho maminka ho určitě oslovovala 

„Ježíšku“. Bylo to určitě hezké, ale 

nebyla to žádná idylka. Jako dítě po-

třeboval od své matky hodně péče a 

pomoci, tak jako všechny malé děti. I 

my klidně mluvme o narozeném Dí-



těti jako o „Ježíškovi“, avšak s velkou 

vděčností a velkou radostí, nedělejme 

však z něj nějakou pohádkovou by-

tost, kterou až děti vyrostou, odloží, 

protože takovou loutku už nepotřebu-

jí. Snažme se svým dětem ukázat Je-

žíše, který patří do našich životů, ať 

jsme děti nebo dospělí. 

 Jsme v předvánoční době. Žijeme v 

době, kdy máme mnoho věcí a povět-

šinou si myslíme, že si můžeme coko-

liv nebo kohokoliv koupit. Ale při-

pomeňme si náš začáteční příběh: Pán 

Ježíš nám přináší dary, které se nikde 

koupit nedají. A možná si myslíme, 

že nikomu nemůžeme zůstat nic 

dlužni a každému je třeba se nějak 

„revanšovat“. O lásce to však neplatí. 

Pěkně nám to připomíná autor Písně 

Šalamounovy, kde čteme: „Kdyby za 

lásku chtěl někdo dávat všechno jmě-

ní svého domu, sklidil by jen pohrdá-

ní.“ (Píseň 8,7b). Boží lásku si skuteč-

ně nikde nekoupíme; můžeme ji jen 

přijmout a pak dávat dál. Tento dar 

Boží lásky si připomínejme o letoš-

ních Vánocích, přijímejme jej a hlav-

ně z tohoto daru, který se skutečně 

nedá nikde koupit, žijme. 
 

Milan Michalík 

 

 

 

 

 

 



Setkání s ThDr. Jindřichem Slabým 

  

 Předposlední říjnový víkend (21. 

– 22. 10. 2017) náš sbor navštívil 

doktor teologie bratr farář Jindřich 

Slabý. V sobotu večer jsme směli 

naslouchat slováckým lidovým 

písním a povídce, kterou br. Slabý 

napsal. V neděli nám posloužil ká-

záním a poté pak přednáškou na 

téma Židovské svátky. 

 Při sobotní odpolední kávě jsem br. Slabému položila několik otázek týkají-

cích se Adventu a Vánoc. 
 

Bratře Slabý, blíží se doba adventu, blíží se Vánoce. Co pro vás v dětství 

tento čas znamenal? 

Doba adventu a Vánoce od útlého dětství pro mě znamenaly velmi mno-

ho, neboť mi byla dána milost od Pána Boha, že jsem se narodil zbožným rodi-

čům. Od útlého dětství mě vedli k Pánu Ježíši a učili mě ho milovat a ctít. Ad-

vent, Vánoce, příchod Boží za námi v osobě Ježíše Krista je jedním z hlavních 

pilířů naší víry. A to jsme pěstovali i v naší rodině. Když jsme se naučili s mojí 

sestrou hrát na klavír, tak jsme večerní domácí pobožnosti doprovázeli, hráli 

jsme, zpívali jsme písničky, v adventu adventní, o vánocích vánoční. K dárkům 

se v naší rodině nešlo dřív, než tatínek přečetl evangelium Lukáše o narození 

Páně. Teprve pak jsme si směli vzít dárky, které byly pod stromečkem. Rodiče 

nám dovedli připravit kouzelné vánoce, i když doba mého dětství byla katastro-

fální. Prožil jsem ji v dobách takové smutné druhé republiky, za protektorátu. 

Přesto jsme však prožívali opravdu skutečnou vánoční pohodu, která pramenila 

z toho, že jsme se radovali z narození Pána Ježíše.  
 

A co v pozdějším věku? 

To, co jsem přijímal ve svém dětství, to jsem se snažil přenést také do své 

vlastní rodiny, když jsem se později oženil. Provozovali jsme Vánoce stejným 

způsobem, jako jsem je provozoval já, když jsem byl jako dítě, či mladík 



v rodině svých rodičů. Moje žena, která pocházela z velmi podobného rodinné-

ho prostředí, se na tom podílela stejnou měrou. Takže ty Vánoce, které jsme 

slavili s manželkou a se synem, byly hodně podobné těm, které jsme slavili jako 

děti a teenageři u svých rodičů.  
 

Na co jste se v této době jako farář ve svých kázáních zaměřoval? 

Chtěl bych říct, že v adventu máme čtyři adventní neděle. V těchto čtyřech 

adventních nedělích jsem se jako farář zaměřoval na kázání o prvním i druhém 

příchodu Pána Ježíše Krista. Přezpívali jsme všechny adventní písně, a myslím, 

že lidé se na to těšili, protože ty adventní písně, které máme ve zpěvníku, jsou 

opravdu nádherné. Samozřejmě i vánoční.  
 
 

Proč součástí vánočních svátků je i svátek Štěpána, mučedníka Ježíše 

Krista? Jak to spolu souvisí? 

Myslím si, že raná církev zcela úmyslně svátek tohoto velkého svědka ví-

ry položila přímo za narození Páně, protože biblické Vánoce nebyly žádná idy-

la. Do svého vlastního přišel, ale jeho vlastní ho nepřijali. (Jan 1,11) 
 

A jaké jsou tedy ty biblické Vánoce? V dnešní době je prožíváme velmi 

konzumním způsobem, jako idylku. 

To vlastně žádná taková idylka nebyla. Protože hned jak se „narodil 

z panny syn člověka“, jak zpíváme v jedné nádherné písni Lukáše Pražského, 

„v jesličky ho vložila jeho milá matka, plénkami ho obvinula jako dívka chudá, 

neb se ho hned nás dotkla nás hříšných pokuta.“ Ta pokuta nás hříšných, kterou 

Pán Ježíš vzal na sebe, nenesl teprve až s golgotským křížem, ale tu naši pokutu 

nesl už od jesliček. Protože ho nepřijali do lidského příbytku, narodil se ve chlé-

vě. A sotva se narodil, už musel se svými rodiči utíkat. Utíkali do Egypta, pro-

tože Herodes se rozhodl povraždit všechny chlapce od narození až do dvou let 

věku v Betlémě. A tak si myslím, že právě tyto děti byly, byť neuvědoměle, 

prvními mučedníky pro Krista. A proto ten svátek prvomučedníka Štěpána 

nám připomíná to utrpení, které bylo spojeno se samotným počátkem pobytu 

Pána Ježíše na zemi. Takže ten svátek Štěpánův, mučedníka Štěpána, nám říká, 

abychom si nepředělali Vánoce v blahobytnou idylku, při které konzumujeme 

nadměrné množství potravin, protože Vánoce o tom nejsou. Takže Vánoce sla-

ví i tento svět, ale slaví je světským způsobem. A to my nemáme. My se máme 



především koncentrovat nikoliv na pozemský blahobyt, nýbrž máme se kon-

centrovat na příchod Syna Božího na tento svět, který byl provázen od samot-

ného prvopočátku předznamenáním kříže. 
 

Mnozí tvrdí, že jsme jako křesťané převzali Vánoce od pohanů. Někteří 

křesťané proto Vánoce neslaví. Jak se díváte na slavení Vánoc vy, bratře 

Slabý? 

Vánoce se na rozdíl od Velikonoc začaly slavit poměrně pozdě. Kdy se 

Pán Ježíš narodil, to nevíme. Víme, kdy byl ukřižován, kdy vstal z mrtvých, 

víme, kdy byl seslán Duch svatý na apoštoly. Ano, mnozí tvrdí, že Vánoce pře-

vzali křesťané od pohanů, návrat slunovratu. Přestane se zkracovat den a pro-

dlužovat noc, 21. prosince začne slunovrat, prodlužuje se den a zkracuje noc. A 

právě tyto pohanské svátky křesťané christianizovali. To třeba tvrdí naši eku-

meničtí bratři adventisté, kteří z tohoto důvodu vánoce neslaví. Ale ono tomu 

tak není. Ono je to trošku jinak, je to tak, že Vánoce jsou christianizovaná ži-

dovská Chanuka.  

Chanuka, je svátek pohyblivý, přibližně se pohybuje kolem těch našich 

Vánoc. V židovském měsíci Kislevu, který odpovídá listopadu, prosinci, co se 

stalo? Židé připadli při dělení říše Alexandra Velikého pod syrskou dynastii Se-

leukovců. A jeden z těchto Seleukovců Antiochos IV. Epifanés se rozhodl, že 

pořečtí celou svoji říši. V tom mu ale překáželi právě Židé, kteří byli velmi své-

bytní. Na rozdíl od Řeků, měli  Tóru, kterou dodržovali, podle které žili. Tak se 

rozhodl, že je bude grécizovat násilím. Zakazoval obřízku, zakazoval svěcení 

soboty, dokonce znesvětil Hospodinův chrám v Jeruzalémě tím, že do něho 

vnesl sochu nejvyššího řeckého Boha Dia. Což už věrní Židé nemohli snášet. 

Do jejich čela se postavila rodina Hasmoneovců. Kněz Matatyáš měl řadu sy-

nů, vyzdvihl ozbrojené povstání proti Řekům, ve kterém proslul geniálním vo-

jevůdcovským uměním syn Juda, a jež dostal přezdívku Makabi, tzn. kladivo, 

protože jako kladivo drtil řecké oddíly. Proto také Hasmoneovci dostali pře-

zdívku Makabejští. A když Juda znovu dobyl Jeruzalém, a očistili Hospodinův 

chrám od těch pohanských nánosů, tak také zapálili věčné světlo (mértamí) ve 

svatyni. Ale měli jen jeden džbánek čistého, kóšér oleje, který by vydržel na je-

den den. Stal se však zázrak a tento džbánek svítil osm dní. Proto začali Židé 

slavit svátek světla,  věčného světla, planoucího v chrámě a  také svátek znovu 

zasvěcení  jeruzalémského chrámu v roce 164 př. Kr.   



Křesťané později pod vlivem chanuky, svátku světla, začali také slavit 

svátek světla, toho Světla, „které v temnostech svítí, ale tma jej nepohltila“, toho 

světla, jímž je sám Pán Ježíš Kristus.  „Bůh je světlo a tmy v něm žádné není“, 

píše apoštol Jan v 1. Listu. Pán Ježíš říká: „Já jsem světlo světa“. Takže není 

pravdou, že křesťané christianizovali pohanský svátek, ale christianizovali ži-

dovský svátek.  
 

Byla bratře Slabý někdy situace, kdy jste pochyboval o Ježíši jako jediné 

cestě k Bohu?  

O této cestě jsem nikdy nepochyboval. Pán Ježíš říká: „Nikdo nedojde 

k Otci, než skrze mne.“ A také: „Já jsem ta cesta, pravda i život…“ Ježíš nemů-

že být ničím a nikým nahrazen. Není jiné cesty než skrze Ježíše Krista. 
 

Bratře Slabý, děkuji  vám za rozhovor. 
Jana Flachsová 

 

*** 
 

Mikuláš 

Kdo by neznal onoho bodrého světce, který navštěvoval a navštěvuje v před-

večer svého svátku, tedy 5. prosince, a buď děti obdarovává, nebo je děsí. K 

tomu s ním chodí anděl, který chválí a čert, který straší. Prý ať to náboženství je 

dobré k tomu, aby se děti aspoň něčeho bály. Jakoby nahrazoval postavu haví-

ře, kterého matky volaly na své neposlušné děti: „Haviřu, haviřu, poď mně po-

strašiť děcka, bo sa už ničeho něboja.“ Leč chtěl bych upozornit na to, že pů-

vodní způsob fungování Mikuláše byl úplně jiný. Mikuláš chodil s andělem i s 

čertem, ale čert byl svázaný řetězem a vedl ho za sebou anděl. Jistě cítíte a vidíte 

rozdíl mezi současným a původním způsobem putování Mikulášovy družiny – 

čert byl svázaný, aby už neškodil. Myslím si, že tento způsob by bylo vhodné 

obnovit. V tom je evangelium, že ten zlý je už svázaný, že je už poražený. To je 

evangelium – Ježíš Kristus zvítězil nad ďáblem a člověka osvobodil a zbavil a 

zbavuje i nás strachu. Ten Ježíš, který se narodil a jehož narození si o Vánocích 

budeme opět připomínat. Haleluja! 
Milan Michalík 



Bůh vstoupil do mého života. 

Pocházím z nevěřící rodiny (jediný kdo byl v naší rodině věřící, je babička 

z taťkovy strany). Moji rodiče prošli v dětství křesťanskou výchovou. Můj tať-

ka byl pokřtěný, ale o Bohu a o víře obecně se odmítal bavit, prakticky byl proti 

tomu. Moje mamka, když byla malá, sice chodila do náboženství i do kostela, 

ale bylo to z donucení, ne z vlastní vůle.  

Uvěřila až v dospělosti v roce 2011. Takže ve svém dětství jsem z jejich stra-

ny o Bohu vůbec neslyšel. 

Moji rodiče kladli důraz hlavně na naše vzdělání a také na podporu koníč-

ků. V podstatě jsem neměl ve svém životě v ničem nedostatek, přesto jsem měl 

pocit, že v poslední době v mém životě něco chybí. Určitě mě moji rodiče vy-

chovali podle svých nejlepších představ – i dnes máme dobré vztahy, i když na-

še rodina není bohužel kompletní.  

Koncem roku 2016 odvezli mého taťku do nemocnice na vyšetření na 

CT, kde se později ukázalo, že má nádor na ledvině – rakovina 4. stupně 

s MTS. Když jsem se tuto zprávu dozvěděl, byl jsem u něho až do posledního 

vydechnutí. Cítil jsem se bezmocný. Začaly se ve mně šířit negativní emoce 

(pocit prázdnoty, deprese), které jsem se snažil potlačit, což mě donutilo si sáh-

nout na své dno.  Dlouho jsem s nimi bojoval. Snažil jsem se z toho dostat sám, 

ale uvědomil jsem si, že sám se z toho nedostanu. Vyhledal jsem věřící kama-

rády z mládeže, u kterých jsem si byl jistý, že mně budou schopni pomoci a dí-

ky Bohu, že mně taky pomohli.  

Moje obrácení i odevzdání mého života Ježíši se datuje na 30. 12. 2016. 

Začal jsem číst Bibli – hlavně Nový zákon. Ne všemu rozumím, ale skrze Bibli 

poznávám více Boha. Pokaždé, když Bibli čtu, Bůh ke mně promlouvá a mění 

můj život od základů. Od této doby prožívám ve svém srdci pocit plnosti a pro-

žívám velkou radost. Raduji se, že znám Boha a rád se o tuto radost dělím 

s ostatními.  

Zapojil jsem se do mládeže zde v Hošťálkové, kde jsem prožil neskutečný 

pocit přijetí od všech a cítím se být skutečně milován. Jsem Pánu Bohu moc 

vděčný, že jsem směl Ježíše poznat jako svého Pána a Spasitele. 
Honza Filip 

 
 



O Boží proměně, ochraně a záchraně 
 

Byl jsem dítě, které bylo aktivní, společenské a dokázalo vymyslet program 

celé školce, když začalo pršet a nebylo co dělat, bylo to fajn. Když jsem začal 

chodit do školy, začínal jsem být na konci kolektivu, život byl těžší, a rodiče se 

rozvedli. Tenkrát jsem všemu moc nerozuměl. 

Vyrůstal jsem u mamky, a k taťkovi jezdil na víkendy. Ve škole mě zradil 

můj nejlepší kamarád a začala šikana, která se táhla po celou základní školu a 

přetrvala až na učiliště. Nikam jinam jsem se se svým prospěchem nedostal, je-

likož jsem školu nenáviděl, protože to bylo místo, kde jsem nalézal jen vý-

směch a bolest na duši, odráželo se to i na mém prospěchu, kterým se moc 

chlubit nebudu. 

Před 9 lety se konala akce Exit Tour, kde jedna kapela jezdila po školách a 

zvala na hudební workshopy a závěrečný koncert. Vždy jsem chtěl hrát na hu-

dební nástroj, měl jsem doma jen kytaru s jednou strunou, na kterou jsem jako 

dítě blbnul. Tak jsem šel na všechny akce Exit Touru, nechal jsem se pozvat na 

mládež a následně i do církve, kam jsem začal chodit. 

O chvíli později jsem vzal svůj malý gedeonský Nový zákon, který jsem 

kdysi dávno dostal před školou, a nikdy jej neotevřel, a tak jsem začal číst Bibli, 

Boží slovo. O nějaký čas později, jsem Pánu Ježíši vyznal své hříchy a přijal ho 

do svého srdce, podle toho, co se psalo v mojí Bibli. Tenkrát jsem všemu úplně 

nerozuměl, ale měl jsem velikou touhu následovat Ježíše. Nejsem intelektuální 

typ člověka, který všechno koumá rozumem - u mě všechno nejdřív projde srd-

cem. A tak jsem se znovuzrodil a pomalu jsem začal růst. Začal jsem zažívat 

plno radostí a zkoušek. To je jiný příběh. 

Důležitý bod v mém životě, a v životě všech, je odpuštění. Snažil jsem se 

odpustit svým spolužákům těch asi 10 let, co mě šikanovali, utlačovali, smáli se 

mi. Za takovou dobu se člověk hodně uzavře a nevyhledává společnost, a je 

zázrak, že mě Bůh od samoty osvobozuje a můžu normálně a svobodně vstou-

pit mezi lidi, anebo někde na pódiu chválit Boha. Je to dar, který mi dal k Jeho 

slávě. Před Exit Tourem jsem neuměl chytnout žádný hudební nástroj. Ale 

zpátky k tomu odpuštění. Snažil jsem se mnohokrát, nešlo to, jednou ale přišel 

zlom a vyznal jsem, že jim ze srdce odpouštím. I když to myslíte vážně a chce-



te, někdy to není na poprvé, musíte bojovat. Když to přišlo, doslova mi "spadl 

kámen ze srdce", bylo to jako bych odložil těžkou krosnu, kterou jsem celé ty 

roky nosil na zádech, a už mě tížila. Odpouštějme a učme se odpouštět, aby-

chom byli připraveni na mnohem těžší zkoušky a rány, které mohou v životě 

přijít. A také proto, aby Otec v nebesích odpustil nám. 

Abych se nezapomněl zmínit (ne lehko se o tom mluví a píše), od asi 13 let, 

kdy jsem měl první generalizovaný záchvat, mám diagnostikovanou epilepsii. 

Od té doby jich bylo mnoho, a byla klidná i krušná léta, co se této nemoci týče. 

Co bych chtěl zdůraznit je, že Bůh nedopustí zkoušky těžší, než bychom zvládli 

a ochraňuje nás, pokud jsme mu věrní. Má s každým svůj záměr a plán. I když 

se stalo plno nepříjemností, jako byly záchvaty na pracovišti, svatbách a akcích, 

kde jsem to opravdu nepotřeboval, Bůh mě vždy chránil. Uvedu pár příkladů. 

Když jsem spadl u kamaráda na brigádě na kýbl s vrtákem do sbíječky, vrták 

mi trčel přesně mezi paží a tělem. Když jsem byl sám a mohl jsem si rozmaší-

rovat hlavu, nic se mi nestalo. Mnohokrát jsem se silně udeřil do hlavy (o roh 

skříně atd.), a jen mě lehce bolela hlava (žádný otřes mozku a zvracení). Jednou 

jsem měl záchvat, při kterém jsem spadl z postele a silně mě bolela záda, tak, že 

jsem nemohl nic zvedat. Jeden bratr se za mě modlil a záda se uvolnila, ale ne-

moc přetrvala. Modlím se za uzdravení i nemoci i zad. Není to paradox? I když 

vím, že nemoc není od Boha, dopouští ji a má s tím určitý záměr, a věřím, že 

mě uzdraví. Důvěřujme Bohu, on je věrný. 

Kdybych to měl na závěr shrnout. Když jsem uvěřil, bylo mi 16 let, byl jsem 

samotář, nic jsem neuměl, a školu kvůli šikaně měl až na posledním místě za 

počítačem, televizí a skoro žádnými kamarády. Teď je mi 25 let, jsem 2 roky 

šťastně ženatý s úžasnou manželkou, Pán Bůh mi dal přátele, povolal mě do 

služby a pořád mě něčemu učí a učit bude. Mám práci a i s mým školním pro-

spěchem se mi před 4 lety podařilo odmaturovat. Není to reklama na to, jak je 

život s Bohem úžasný - není růžový. Je to oběť. Ovšem taková, která stojí za to, 

vím, komu patří. Tento život je jen tečka oproti věčnosti, kterou s Bohem díky 

Kristově oběti na kříži můžu strávit. Bůh mě našel. 

Mira Valtr, Vsetín 

 

 



Náš Pán Bůh pečuje o své děti 

Vážení bratři a sestry, 

toto svědectví píšeme na přání naší maminky, Marie Sedlákové. 

Dne 12. 5. 2017 kolem sedmé hodiny večer šla Marie se psy. Zahlédla „souse-

dovic“ fenku Betynku, šlápla na zvýšený okraj nově vyasfaltované cesty a ška-

redě upadla. Spadla tak, že si zlomila pravou ruku, jednalo se o vnitřní zlomeni-

nu. Za pomoci souseda došla domů, umyla se a převlékla, zavolala sanitku. 

Následovalo poměrně dlouhé čekání v nemocnici, kde proběhl rentgen. Lékař 

správně vyhodnotil, že se jedná o velmi komplikovanou zlomeninu s nutnou 

operací, na kterou nejsou na Vsetíně vybaveni a tak se čekalo a vyjednávalo 

s nemocnicemi v Ostravě a potom ve Zlíně, kam ji přijmou. Zlínská traumato-

logie nakonec potvrdila, že ji odoperují, ale lékař potřeboval vědět, v jakém sta-

vu jsou cévy a tepny, protože neměli k dispozici cévního chirurga. Následovalo 

vyšetření cév ultrazvukem a v nočních hodinách i CT vyšetření. Výsledek zněl, 

že tepna je jen přiskřípnutá. Další čekání na sanitku a konečně před čtvrtou ho-

dinou ranní s ní sanitka fičí na traumatologii do Zlína. Tam již byli připraveni a 

ihned ji operovali, až při operaci lékař zjistil, že tepna je přerušená a Marie celou 

dobu vnitřně krvácela, přišla o spoustu krve. Lékař musel tepnu zajistit a přivo-

lat nepřítomného cévního chirurga. V narkóze Marie strávila téměř čtyři hodi-

ny, téměř osm hodin vnitřně krvácela. Jen zázrakem přežila. Marie i my dobře 

víme, že to byla Boží milost a Jeho zázrak, který ji po celou dobu udržoval 

v pokoji a nakonec ji tady ponechal mezi námi. Věříme, že Pán má pro ni ještě 

mnohé věci připravené, radujeme se z toho a jsme mu nesmírně vděční.  

Martin a Kamila Čevelovi 

 

 

 

 

 

 



Svědectví o modlitbě za uzdravení 

Vážení bratři a sestry, 

spolu s mou ženou Kamilkou se s Vámi chceme podělit o svědectví – zkuše-

nost s modlitbou za uzdravení. 

Opřeni o zaslíbení v Písmu věříme, že každému křesťanu je otevřena možnost 

prosit svého Pána za to, co ho trápí a když se sjednotí na modlitbě za stejnou 

věc dva a více lidí, Bůh to slyší. 

Přineseme společně Bohu na modlitbě to, zač prosíme a On nám dá podle své 

vůle. 

Věříme, že toto zaslíbení je pro každého křesťana, a že platí i pro lidi kolem nás 

a lidi mimo církev. 

Můžeme jim nabídnout modlitbu s tím, že Bůh udělá, co sám bude chtít. Záro-

veň je to velká příležitost nést jim evangelium – zvěst, že za každého z nás Pán 

Ježíš zemřel, abychom mohli žít na věky. 

    Mat. 7, 7-11 

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. 

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude 

otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? 

Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, 

umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré 

těm, kdo ho prosí! 

Mat. 18, 19-20 

Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, 

můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve 

jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. 

   Jan 14, 13-14 

   A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. 

  Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. 

 
 



     Kamilka má dlouhodobé potíže s bolestmi šíje. V mládí měla úraz, je velice 

náchylná na průvan a profouknutí a potíže se vracejí. Už před naší dovolenou v 

červnu jsme se několikrát modlili, někdy i s mazáním olejem za uzdravení a 

odejmutí bolestí v této oblasti. Opravdu, Bůh se pokaždé oslavil a bolesti po 

modlitbách vždycky ustaly. V červnu na dovolené u moře, kde silně foukalo, 

Kamilku zasáhly silné bolesti šíje. V modlitbách jsme tloukli na Ježíšovy dveře 

a chtěli otevřít, mazali olejem a stáli na těch verších, které uvádíme v úvodu.        

V týdnu se to stalo třikrát, kdy ihned po modlitbě byla má žena zázračně uzdra-

vena. V jednom případě, kdy celé odpoledne strávila v bolestech, ihned po 

modlitbě vstala a šli jsme na večerní procházku. Naše spolubydlící, které ji od-

poledne viděly, se nestačily divit. Po modlitbách jsme mohli chodit na větrnou 

pláž bez dalších potíží. Po tom, co všechno jsme si prožili, to byl zázrak. Ve ve-

dlejším pokoji bydlely tři ženy ze stejného zájezdu jako my. Jedna z nich, Jitka, 

při focení na skalách spadla a dost se potloukla – na pažích a nohách měla četné 

šrámy a nemohla dost dobře hýbat s pravou rukou. Na chodbě nám toto pově-

děla. Moje reakce byla, že jsem jí nabídl kalíšek. Reakce manželky byla daleko 

víc duchapřítomná – nabídla jí modlitbu, když bude mít zájem, ať přijde. 

Za krátkou dobu už naléhavě klepala na naše dveře, měla velké bolesti. Vysvět-

lili jsme jí, že jsme křesťané, ne žádní šarlatáni, že naše modlitba je k Ježíši 

Kristu a že je to On, který ji může podle své vůle uzdravit. A také jsme pověděli 

naše svědectví o uzdravení. Podle jejích slov byla po konfirmaci a na otázku, 

zda pozvala Ježíše do svého života jako Pána, odpověděla „ano“. Pověděla nám 

i svůj příběh, jak se modlila za svoji dcerku, kterou unesli a jak se jí, a věříme, že 

na její přímluvy, vrátila. Modlili jsme se všichni tři ve jménu Ježíše Krista a on 

naši modlitbu vyslyšel. Jitce se ihned po modlitbě ulevilo a společně jsme chvá-

lili Pána. Druhého dne nám radostně potvrdila úplné uzdravení. S rukou mohla 

hýbat a mohla absolvovat dlouhou cestu domů bez bolestí. 

Chvála Pánu! 

Na závěr bychom Vás chtěli povzbudit k modlitbám s druhými lidmi a to i mi-

mo církev, tak jak o tom mluví verše na počátku textu, věříme, že jsme k tomu 

zmocněni. Písmo o tom mluví a Duch nám to osvědčuje. 

Martin a Kamila Čevelovi 

 



Milí bratři, milé sestry, 

děkujeme vám všem, kdo podpo-

rujete činnost sboru nejen svou pří-

tomností, ale také finančními dary, 

které jsou nezbytné pro fungování 

života sboru. 

Setkáváme se s tím, že někteří čle-

nové našeho sboru neví, co je to salár 

a k čemu je určen.  

Salár je pravidelný roční dar, 

který sbor očekává od každého 

svého člena s vlastním příjmem 

v doporučené výši 5% jeho celko-

vých čistých příjmů. Jedná se o 

dobrovolnou obětavost, která je 

projevem živé víry a vztahu ke 

sboru a církvi.  

Salár a další finanční dary jsou 

součástí sborových příjmů, ze kte-

rých se platí náklady na otop, vodu, 

elektřinu, plyn, kancelářské potřeby, 

cestovné, telefon, poštovné, vzdělá-

vání pracovníků s dětmi, dorostem a 

mládeží, různé opravy atd. 

V současné době máme před sebou 

rekonstrukci druhé poloviny sboro-

vého domu, opravu plotu kolem far-

ské zahrady, opravu oken na kostele. 

Zároveň každoročně odvádíme za 

každého člena sboru finanční část-

ky na seniorát a na ústředí církve. 

Jak jsme již dříve informovali, čle-

nem sboru se stává každý, kdo byl 

pokřtěn nebo přestoupil z jiné církve. 

Člen ztrácí členství v naší církvi úst-

ním nebo písemným prohlášením o 

vystoupení z ČCE podaným staršov-

stvu sboru. 

Salár lze platit přímo sestře poklad-

ní nebo ho zaslat na sborový účet. Při 

platbě na sborový účet (číslo účtu: 

112 734 180/0300) je nutno uvést ve 

zprávě pro příjemce své jméno a pří-

jmení a jako variabilní symbol číslo 

domu.  

 

 
V Bibli v 2. Korintským  9:7 

čteme: „Každý ať dává podle toho, 

jak se ve svém srdci předem rozhodl, 

ne s nechutí ani z donucení; vždyť 

‚radostného dárce miluje Bůh‘.“ Pře-

dem děkujeme za vaše dary. 
Jana Flachsová, kurátorka sboru 

 

 

 



Dopis od našeho adoptovaného chlapce  Dheeraje Raie 

Drazí přátelé z ČCE v  Hošťálkové, 

daří se mi skvěle a jsem zde spokojený. Doufám, že se máte také dobře. Jsem 

teď v 8. třídě. V sedmé třídě jsem dostal dobré známky a to vše díky vašim 

modlitbám. Na Biblické škole začátkem května se mi moc líbilo. Naučil jsem 

se hodně biblických veršů, chval a díval jsem se na kreslené filmy s morálním 

ponaučením. Všechny tyto aktivity ve škole a internátě mi pomáhají duchovně 

růst. 

Na letní prázdniny jsem jel domů. Tyto chvíle jsem trávil se svou rodinou 

a denně jsem chodil do kostela. Také jsem hodně pomáhal staršímu bratrovi. 

Mám svého bratra moc rád. Spolu jsme šli do Shimly (krásné horské městečko, 

kde je toho hodně k vidění). Chválím Boha, že mě ochraňoval na cestách.  

Jsem velmi šťastný, že jste se rozhodli mě podporovat. Díky vaší pomoci 

mohu zůstat na internátě a dostávat dobré vzdělání.  

Váš milující syn 
DheerajRai 

 

Milí bratři, milé sestry, 

 děti a učitelé z nedělní školy několikrát do roka napíší Dheerajovi dopis a při-

loží k němu malý dárek. Tento dopis pak putuje celý měsíc ke svému adresáto-

vi. Když pak po několika měsících přijde od Dheeraje odpověď, jsem vděčna, 

že psaní od nás došlo a potěšilo.   

Děkuji vám vše, kdo Dheeraje podporujete, ať už finančně nebo modli-

tebně. Finanční podpora umožňuje pokrýt náklady na vzdělání (školné, knihy, 

pomůcky do školy, povinnou uniformu a další poplatky), dle potřeby doučová-

ní zdarma, přístup k počítači s možností přístupu na internet, boty, deštník, oble-

čení a lékařskou péči. Celkové roční náklady činí 9 600,- Kč. 

V současné době probíhá sbírka na Dheeraje v nedělní škole. Pokud byste 

chtěli i vy přispět, můžete tak učinit u učitelů nedělní školy nebo přímo u sestry 

pokladní Kamily Zimčíkové. Děkujeme. 
         Jana Flachsová 



Biblický koláč 

Martin Luther hodně četl Bibli. Hledal v ní radu a pomoc. Asi v ní nehledal recepty 

na vaření, neméně právě po něm byl v Německu nazván koláč, jehož recept najdete 

v Bibli.  

Musíte hledat pečlivě, nejlépe v ekumenickém překladu. Tam, kde není pokyn jed-

noznačný, se může kuchař či kuchařka řídit svým nejlepším svědomím. Při pečení platí 

doporučení z Matouše 19,12d. Někdy je v daném verši zmíněno více potravin. Podle pís-

menka za číslem verše (podle jeho pořadí v abecedě) poznáte, o kterou surovinu jde: 

1,5 hrnečku   5. Mojžíšova  32,14a 

6 kousků    Jeremiáš 17,11 

2 hrnečky   Soudců 14,18a 

4,5 hrnečku   1. Královská 5,2 

2 hrnečky   1. Samuelova 30,12b 

0,5 hrnečku   1. Korintským 3,2 

2 hrnečky   Nahum 3,12 

1 hrneček   4. Mojžíšova 17,23b 

1 špetka    3.Mojžíšova 2,13 

3 čaj. lžičky   Jeremiáš 6,20b 

1 balíček prášku do pečiva (ten v bibli nenašel ani Martin Luther) 

 Těsto je tekuté. Při přípravě se řiďte příslovím Šalomounovým 23,14a. Potom se těsto 

dá na plech a dle Daniela 3, 23 se peče asi jednu a půl hodiny.  Při konzumaci  nezapomeň-

te na radu Lukáše 14,12-14. 
Martin Luther 

 



OŘÍŠKY PRO DĚTI 
Milé děti, 
připravily jsme pro vás krátký vánoční kvíz. Věříme, že pro vás nebude těžké ho rozlousknout. Přejeme 

hodně radosti při luštění. 
Pavlína Žambochová a Jana Flachsová 

PROROCTVÍ O NAROZENÍ JEŽÍŠE 

Ve Starém zákoně je mnoho oddílů, které předpovídají narození Ježíše Krista. Podle ekumenické 

Bible doplň slova do veršů a pak je podle čísel doplň do křížovky. 

 

Hle, _2____________počne a _5________________ syna a dá mu jméno Immanuel. (to je s námi Bůh) 

Izajáš 7,14 

Lid, který chodí v temnotách __9______________velké _3________________ nad těmi, kdo sídlí v zemi 

šeré smrti, _1_________________ světlo.                                                                                           Izajáš 9,1 

Neboť se nám narodí dítě, _6___________ nám dán syn, na jehož rameni spočine 4_____________ a bu-

de mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, _7_____________  _8______________, Vládce pokoje.  

Izajáš 9,5 
 Do křížovky zapiš označená slova čísly 1 – 9. 
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7 
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          Vysvětli, co tajenka znamená. Proč je toto slovo používáno v souvislosti s narozením Ježíše Kris-
ta? 

 



Adventní, vánoční novoroční sborový program 2017  
 

3. prosince - 1. Adventní neděle 

  -Bohoslužby s Večeří Páně,sborový dům v10.hod 
  -1. Adventní večer, sborový dům v19.hod,slouží br.f. Pavel Freitinger, Vsetín 

5. prosince - 2.Adventní večer, slouží br.j. Martin Tomešek, Jablůnka  

8. prosince - Adventní koncert, kostel v 16.hod 

10. prosince - 2. Adventní neděle 

-Bohoslužby,sborový dům v10.hod 
-3. Adventní večer, sborový dům v19.hod,slouží br.f. Jiří Palán, Huslenky 

12. prosince - 4. Adventní večer, sborový dům v19.hod,slouží br. Bronislav 
                                                                                 Czudek, Vsetín 

17. prosince - 3. Adventní neděle   

-Vánoční slavnost nedělní školy, sborový dům v10.hod 
-Večer chval, sborový dům v 17. hod 

19. prosince - 5.Adventní večer, sborový dům v19.hod slouží br. Jan David, 
                              Vsetín 

24. prosince - 4. Adventní neděle 

- Bohoslužby,sborový dům v10.hod 
- Štědrovečerní bohoslužby, kostel v 16.45 hod 

25. prosince -  Boží hod vánoční 

- Bohoslužby s Večeří Páně,sborový dům v10.hod 

26. prosince – 2. Svátek vánoční   

- Bohoslužby,sborový dům v10.hod, slouží br.f. Pavel Čmelík, Leskovec 

31. prosince   

- Bohoslužby na závěr roku s následným programem, sborový dům v10.hod 

1. ledna – Novoroční bohoslužby s Večeří Páně, sborový dům v 10.hod 

8. až 14. ledna – Alianční týden modliteb, sborový dům, vždy v 19. hod 

 

Ke všem těmto shromážděním Vás všechny srdečně zveme . 

 



TÝDENNÍ PROGRAM SBORU 
 
PONDĚLÍ  
12,45 hodin – náboženství ve škole (1. – 4. třída) 
13,35 hodin – náboženství ve škole (od 5. třídy) 
 
ÚTERÝ  
19,00 hodin – biblická hodina na faře 
 
STŘEDA 
16,00 hodin – biblická hodina v DPS 
18,00 hodin – cvičení sborového zpěvu 
 
ČTVRTEK 
17,00 hodin – cvičení dětského pěveckého sboru „Notička“ 
 
PÁTEK  
16,30 hodin –  dorost  
19,00 hodin – mládež 

 
NEDĚLE  
10,00 hodin – nedělní bohoslužby 
10,00 hodin – nedělní škola 
17.30 hodin – staršovstvo (první neděle v měsíci) 
19,00 hodin – modlitební hodina 

 

Pastorační návštěvy podle dohody s br. farářem Petrem Maláčem 

 

*** 
 

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


Děti píši Bohu 

Milý Bože, mám ve sbírce obrázky všech slavných lidí, ale tvůj ob-

rázek mi chybí 

Jáchym 

 

Milý Bože děda říká, že když byl malý ty už jsi byl tady. Kolik je ti 

vlastně let? 

Daniel 

 

Milý Bože to je moc dobře, že každé dítě má maminku a tatínka. Jak 

moc dlouho ti trvalo než jsi na to přišel? 

Anežka 

 

Milý Bože, co to znamená, že jsi žárlivý? Já myslela, že máš všech-

no? 

Jana 

 

Milý Bože, vsadím se, že je pro tebe velmi těžké milovat všechny 

lidi na celém světě. V naší rodině jsme jenom čtyři a mě to tedy moc 

nejde. 

Anežka 

 

*** 

 
 

Sborový časopis vydává Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hošťálkové. 
Vychází  4 x do roka. Neprodejné. 

Příští číslo vyjde na jaře 2018 a bude mít téma: „Golgotská oběť“.  

Kontakt: lubomirbures@centrum.cz; tel.: 775 220 564 


