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Bůh není tam, kam za Ním přicházíš – je tam, kde Ho hledáš.



Úvodník 

Milí bratři, milé setry a milí přátelé, 

jednou mi jeden bratr řekl, že máme 

moc těžké téma.  Tentokrát jsme pro-

to zvolili volné téma. Každý kdo 

chtěl, mohl napsat  to, co mu přijde na 

mysl. Není nikterak svázán daným 

tématem. Jestli jsme volili správně, 

posuďte sami. 

Počátkem června jsme byli na 

oslavě kulatých narozenin. Sešlo se 

nás, gratulantů kolem stovky. Byli 

jsme z několika sborů, s některými 

jsme se viděli po dlouhé době. Byli 

jsme za to setkání velmi vděční. Byli 

jsme ale také překvapeni, že někteří 

spolu nemluví a moc hezky se k sobě 

nechovají. Jsou mezi nimi vystavěné 

vysoké zdi, které nejdou přelézt, ani 

zbořit. Jsou to křesťané, aktivní ve 

svém sboru, vyznávají přiznání a od-

puštění hříchů, přistupují ke společ-

nému stolu, ale nedovedou najít cestu 

ke svému bližnímu. Jakoby Kristus 

zemřel jen za některé z nás a za druhé 

ne. Odjížděli jsme domů s radostí ze 

setkání, ale také zarmouceni, že 

s rostoucím věkem přicházejí otázky, 

na které nemáme odpovědi. 

Přeji Vám všem pokojný čas 

prázdnin, dovolených a odpočinku. 

Za redakci Lubomír Bureš 

 

Foto na  titulní straně: D. Burešová   

Bohatý a chudý 

Každý živočich miluje sobě podob-

ného a každý člověk svého bližního. 

Všechno tvorstvo se sdružuje podle 

svého druhu a člověk přilne k sobě 

rovnému. 

Pyšný si oškliví poníženost a stejně 

tak si boháč oškliví chudáka. 

Když zakolísá bohatý, najde oporu 

u přátel, upadne-li ubožák, přátelé ho 

ještě odkopnou. Když boháč zavrávo-

rá, podepře ho mnoho pomocníků, a 

když prořekne, co nemá říkat, ospra-

vedlní ho. Když však chudý zavrávo-

rá, ještě ho napadnou, a když mluví 

rozumně, nepopřejí mu sluchu.  

Boháč jen promluví, a všichni hned 

zmlknou, a co řekne, vynášejí až do 

nebe. Chudák promluví, a už se pta-

jí:“Co je to za člověka?“ A když za-

kopne, ještě ho postrčí. Bohatství je 

dobré, pokud na něm nelpí hřích, 

a chudobce špatná jen v ústech své-

volníků. Srdce mění tvář člověka buď 

k dobrému nebo ke zlému. Veselá 

tvář je znamením srdce, které se obírá 

dobrými věcmi, ale vymýšlet přísloví 

vyžaduje úporné přemýšlení 
Sírachovec  13, 15-16; 20-26 
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Boží rodina 
„Máte právo Božího lidu a patříte k Boží 

rodině.“                                          ep.Efezským 2,19 

Tak to pověděl apoštol Pavel křes-

ťanům v Efezu - ještě přesněji: „Jste 

domácí Boží.“Co to znamená být tak 

říkajíc „domácími Božími“. Co to 

znamená, že patříme do církve, že 

máme své konkrétní křesťanské spo-

lečenství zde v Hošťálkové, že je 

smíme spoluutvářet? A křesťanská 

společenství jsou též po celé naší zemi 

i za jejími hranicemi, po celém světě. 

Všude se shromažďují křesťané 

k Božímu Slovu a modlitbám. Kdy-

bychom si to chtěli znázornit nějakým 

obrazem, pak si můžeme představit 

silný řetěz, který je tvořen jednotli-

vými oky, jimiž jsou jednotlivá křes-

ťanská společenství. Tento nepřeruše-

ný řetěz obepíná celou naši zeměkouli 

a je jím propojován sever s jihem 

i východ se západem. Je to krásná 

a posilující představa. Proto jsme i my 

v Božím domě skutečně doma. Chci 

zdůraznit tři zásadní, nesamozřejmé 

skutečnosti. 

První: Máme, vlastníme Boží 

dům. Připomínáme si v tomto roce 

100 let od založení naší Českobratrské 

církve evangelické. Ale zdejší evan-

gelický sbor tu byl o více než století 

dřív. V roce 1783 zde postavili naši 

předkové nějaký dřevěný kostelík, ale 

pak stavěli nový, zděný. Postaven 

a slavnostně posvěcen a otevřen byl 

roku 1831. Věřím, že máme tento 

kostel, který s nadšením stavěli naši 

otcové, rádi; že máme rádi zvony na 

věži, kterými se svoláváme 

k bohoslužbám, varhany, kterými je 

doprovázen náš zpěv; že máme rádi 

místa, kde smíme každou neděli use-

dat. Přijít může opravdu každý, nikdo 

nepotřebuje vstupenku. Nikdo nemusí 

zvenčí nesměle klepat na dveře. Kaž-

dý je zde vítán. Platí, že se na tomto 

místě může každý cítit jako doma, tak 

tomu má být. 

Máme-li však tento Boží dům, 

přemýšlejme také nad tím, jestli 

nejsme tomuto domu něčím zavázáni 

a jestli mu třeba něco nedlužíme. Mají 

tu především znít dobrá a laskavá slo-

va, ve tvářích se nám mají objevovat 

upřímné úsměvy doprovázené pev-

ným stiskem rukou.Ptejme se také: 

jak na tom jsme se starostí a péčí 

o tento Boží dům, aby se zde mohl 

člověk cítit příjemně? Pečujeme o něj 

dobře? Jako o svůj vlastní? Přemýš-

lejme nad svými závazky, možná 

dluhy víry také v této oblasti. Zane-

dlouho budeme o dovolených cesto-

vat různými směry, mějme oči ote-

vřené a dívejme se na to, jak různě 

mohou tyto Boží domy vypadat. 

Všechny budou rozpoznatelné podle 

křížů na věži nebo v průčelích budov. 

A všechny nám chtějí říci a budou na 



nás volat: „Zde se shromažďuje Boží 

lid, také ty jsi srdečně zván!“ 

Druhá skutečnost: My nejen že 

máme Boží dům, ale domem Bo-

žím jsme. V Efezu byly z mnohé suti 

a písku vykopány nejstarší křesťan-

ské kaple. A přece v době, kdy křes-

ťané v Efezu tento dopis obdrželi 

a společně jej četli, tam tyto kaple ješ-

tě nestály. Křesťané měli svá shro-

máždění nezávisle na nich a právě při 

nich četli dopisy apoštolů, které má-

me v rukou a čteme také my. Četli 

v nich tatáž slova, která slyšíme my 

dnes: „Jste stavbou, která je vybudo-

vána z vás, protože právě vy jste jed-

notlivými živými kameny. Tyto živé 

kameny jsou položeny vedle sebe 

a tímto způsobem je z nich - z vás - 

vytvořen živý Boží dům.“ Toto trvale 

a nezměnitelně platí až dodnes. Zá-

kladem na kterém tato stavba stojí je 

to, co pověděli apoštolové a proroci. 

Proto v rukou držíme Bibli, která má 

být stále promýšlena a v úctě a poko-

ře, která ví o vlastní nedokonalosti, 

vykládána, abychom nikdy nezapo-

mněli na to, kým jsme a kým jako 

křesťané být máme. Proto ve středu 

každého křesťanského kázání i vší 

naší činnosti má stát Ježíš Kristus, ke 

kterému se upínáme. Vždyť Ježíš 

Kristus sám je tím „úhelným kame-

nem“, „v něm je celá stavba pevně 

spojena a roste v chrám, posvěcený v 

Pánu“. 

Každý z nás je jiný. Každý z nás 

máme svou povahu a své zkušenosti, 

své radosti i bolesti. Ale to, že chceme 

být spolu a stát jeden při druhém, to je 

skutečný zázrak Božího Ducha. Pat-

říme jako jedna rodina k sobě a z této 

skutečnosti se smíme těšit. Smíme na 

sebe navzájem myslet, nést se, těšit, 

podepírat, navzájem si sloužit - patří-

me k sobě jako v jedné rodině, proto-

že máme svého společného nebeské-

ho Otce. Se stavbou takového Božího 

domu ovšem nebudeme nikdy hotovi. 

Pracuje se na něm již po celá tisíciletí. 

Po celou dobu, co lidé v tomto světě 

vyznávají Boží jméno.Všichni ti jsou 

živými kameny zabudovanými v té 

velké stavbě Božího domu. A aby tato 

stavba pevně stála, máme se též starat 

o to, abychom měli své pokračovate-

le, aby se na naše místa stavěli jiní, 

když už tu my třeba nebudeme. Nyní 

pracujeme a staráme se my, ale jiní po 

nás mají vstupovat do našich šlépě-

jí.Bůh, náš Pán, má se svým domem 

veliké úmysly a plány. Chce, aby 

pevně stál uprostřed všech zvratů 

a proměn časů, ale především „chce, 

aby poznali Pravdu a byli zachráněni 

všichni lidé“ (1.Tm 2,4). 

  A ještě skutečnost třetí: máme Bo-

ží dům, jsme Božím domem, ale také 

se podílíme na jeho budování. 



Za týden toho každý prožíváme tolik, 

že nám hrozí docela reálné nebezpečí, 

že bychom mohli zapomenout na to, 

k čemu zde jako křesťané - Boží rodi-

na - jsme především. Náš život je 

mnohem víc než jen jídlo a pití, práce 

a spánek, smích a pláč, zdraví nebo 

nemoc. Jsme zde na cestě k věčnosti, 

jako křesťané vyznáváme: Očekává-

me našeho přicházejícího Pána, Ježíše 

Krista. Toto se ještě nenaplnilo, na 

naplnění tohoto vyznání očekáváme. 

Je to tak, jakoby právě ještě tento po-

slední velký kámen měl být zasazen 

do onoho velkolepého, triumfálního 

oblouku Božího domu. A tak se tedy 

svou vírou a svým životem z víry po-

dílíme na budování Božího domu. 

V jedné písni zpíváme: „Nezaspěte, 

ať vejdete zítra, v zemi novou, zaslíbe-

nou vlast. Nocí ať vás vede příslib jit-

ra, vládou temna nenechte se zmást.“ 

Je možné zaspat, polevit, zahledět se 

k časnému. Pán Ježíš mluví v jednom 

podobenství o hospodáři. Pro jeho píli 

a dobré schopnosti se mu na poli 

mnoho urodilo. Jeho movitý majetek 

po žních velmi podstatně stoupl, a on 

se najednou začal domnívat, že je tím-

to zabezpečen na mnohá léta dopředu 

a že ho již - při takovém zajištění - nic 

špatného nemůže potkat. Ale ona 

domnělá stavba vlastních jistot se mu 

náhle zhroutí, když ho v noci, nepři-

praveného, zastihne smrt. Náhle nemá 

vůbec nic, vůbec žádný domov(Lk 

12, 13-21). 

Patřit k církvi, Boží rodině, to ne-

znamená jen vypravit se v neděli ráno 

do kostela nebo modlitebny, hodinu 

tam strávit a jít domů. Znamená to 

nechat se do tohoto společenství 

s Bohem cele vtáhnout. Kdo takto 

jedná, tomu se otevírají oči, které jsou 

schopny zahlédat nouzi a bídu tohoto 

světa i bídu těch, kteří jsou oslepeni 

vlastním majetkem, vším, co si na-

shromáždili. Kdo se staví na tento 

Boží základ, ten je uschopňován pev-

ně stát ve víře a vírou proti všemu co 

znejisťuje, působí bolest, nahání hrů-

zu, protože se může opřít o Dárce Po-

koje. Patříme přece k Boží rodině, 

„jsme domácí Boží“. Žádný z nás 

nemusí zůstat na své životní cestě 

opuštěn a sám. My všichni máme 

jednoho Otce. Zůstávejme tedy 

v lásce v pevném svazku. Těšme se 

a radujme v Ježíši Kristu a z něj. Pak 

se budeme také stávat požehnáním 

tomuto světu. Je to přece „svět, který 

Bůh miloval tak, že pro něj ve svém 

Synu nasadil sama sebe“. Nyní je na 

nás, abychom v tomto světě ukazovali 

k Boží spáse my, Boží rodina. My, 

kteří jsme došli záchrany skrze Kris-

tovu smrt a jeho zmrtvýchvstání. Tato 

záchrana je zde pro každého a záro-

veň pro všechny. 
Petr Maláč 

*** 



Co by se stalo, kdyby nebylo křesťanství? 
 
Přemýšleli jste někdy nad tím, co by se stalo, kdyby nebylo křesťanství? Jak 

by vypadal náš dnešní svět, kdyby Bůh byl stále jenom Bohem Izraele, tak jak 

ho známe ze Starého zákona? Co by bylo jinak, kdyby Pán Ježíš nepřišel na ten-

to svět? 

Náš kostel by dnes nestál a my, pokud bychom žili, bychom možná objímali 

stromy nebo hledali životodárnou sílu ve vzácných nerostech, jak to dělají často 

lidé, kteří Boha neznají. Praha by ztratila svůj přívlastek „stověžatá“. 

V obrazárnách by nebyly nádherné díla El Greca, Rubense a dalších malířů, kteří 

se snažili znázornit něco z biblické zvěsti.  

Ale je toho mnohem víc, čím křesťanství zásadním způsobem změnilo svět.  

 Křesťanství přineslo lidem naději. Lidský život není jenom bezcílné bloudění, 

ale má smysl. Bůh je na počátku všeho, v Božích rukou je náš život a k Bohu 

jdeme. 

 Život je dar, který nám byl svěřen, a proto je nedotknutelný. Je třeba se 

k němu chovat s úctou. Nejenom k našemu vlastnímu, ale také k životu dru-

hých.  

 Sociální spravedlnost. Křesťané myslí na ty, kteří jsou slabí a chudí. Na zákla-

dě pochopení evangelia křesťanská církev začala zakládat sirotčince, domovy 

pro opuštěné, pro seniory a podobně. Příkladem je Armáda spásy, která se vě-

novala a dodnes věnuje těm nejpotřebnějším. 

 Lidé jsou si rovni, protože Ježíš zemřel za všechny lidi. Apoštol Pavel to vyja-

dřuje slovy: „Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, 

mužem a ženou.“ Ozvěna těchto slov je slyšet například v Deklaraci nezávis-

losti Spojených států: „Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou 

stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitel-

nými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního 

štěstí.“ 

 Zlo, hřích není možné překonat odplatou, ale odpuštěním. Odpuštění je moc, 

která osvobozuje a činí všechno nové. Ježíš umíral na kříži, aby mohlo být 

odpuštěno každému člověku. Evangelium, radostná zvěst, je zvěst o odpuště-

ní. Dostaneš, i když si nezasloužíš, jsi přijat, i když nemůžeš odčinit. To je ta 



nejpodstatnější myšlenka, kterou se křesťanství odlišuje od humanismu 

a všech dalších náboženských a filozofických směrů. 

Dobře to ilustruje jeden příběh: 

V roce 1910 Japonci napadli Koreu. Dalších 35 let s Korejci zacházeli s hroz-

nou brutalitou. Pronásledování dopadlo zvlášť tvrdě na křesťany. Misionáři byli 

vyhnáni, křesťanští vedoucí byli zabiti nebo uvězněni, kazatelé nesměli konat 

bohoslužby. 

Ale jeden venkovský kazatel našel odvahu a prosil místního japonského velite-

le o povolení, aby se křesťané přesto mohli setkat k bohoslužbám. Důstojník na-

konec souhlasil s otevřením kostela – ale s podmínkou, že se bude jednat pouze 

o tyto jediné a poslední bohoslužby. 

Zpráva se mezi křesťany rychle rozkřikla a v den bohoslužeb se korejští křes-

ťané vydali na cestu do kostela ze širokého okolí. Museli projít před upřenýma 

očima japonských vojáků, ale nic jim nemohlo vzít jejich radost. Na několik ho-

din se zbavili útisku a mohli se spojit ve chvalách a modlitbách před svým Pá-

nem. Rádi zpívali, a tak i teď zvuk jejich písní naplnil kostel a otevřenými okny 

se šířil do okolí. Japonští vojáci stojící před budovou církve, korejští rolníci pra-

cující v blízkých polích – všichni mohli zřetelně slyšet písně, které shromáždění 

zpívalo.  

Ale když zpívali "Blíž k Tobě Bože můj", japonský důstojník vydal rozkaz. 

Vojáci zvenku zabarikádovali dveře a současně začali polévat stěny kostela le-

teckým benzínem. Zapálili ho a plameny se začaly bleskově šířit po dřevěných 

stěnách a trámech. Shromáždění křesťané se okamžitě začali hrnout k oknům. 

Ale naděje se změnila v hrůzu, když lidé, kteří chtěli vyskočit ven, padali zpátky 

dovnitř – vojáci zastřelili bez milosti každého, kdo chtěl uniknout. 

Kazatel pochopil, co mělo znamenat „poslední bohoslužby“. Byli odsouzeni 

k smrti. Začal zpívat píseň "Na kříži" a slova písně semkla vyděšené věřící. 

I když cítili žár ohně a kouř je pálil do očí, připojili se ke zpěvu a jejich píseň se 

stala věčným svědectvím pro zděšené a bezmocné svědky tragédie venku na po-

li. "Běda! Můj Spasitel krvácel? Zemřel můj panovník? Věnoval by svoji posvě-

cenou hlavu někomu takovému, jako jsem já?" 

Když se začala hroutit střecha kostela, zpívali poslední sloku: "Ale slzy smutku 

nemohou splatit můj dluh lásky. Pane, já se ti vydávám. To je vše, co mohu udě-

lat! Na kříži, na kříži, tam jsem poprvé viděl světlo, a břemeno z mého srdce bylo 



odvaleno ... " Pak zpěv dospělých a nářek dětí postupně utichaly v plamenech 

a poslední slova písně zazněla už před Božím trůnem.  

Odstranění toho, co zbylo, když oheň dohořel, netrvalo dlouho, ale vymazání 

nenávisti se zdálo nemožné. Pro příbuzné, kteří přežili, to bylo příliš kruté.  Zdálo 

se, že neexistuje cesta, jak by mohli překonat svoji hořkost vůči Japoncům. 

V dalších letech se nenávist přenášela na další a další generace. Ani poté, když 

byli Japonci poraženi a Korea osvobozena, se nenávist vůči nim nijak nezměnila. 

Památník, který Korejci postavili, připomínal nejen ty, kteří zemřeli, 

ale symbolizoval také hořkost a bolest těch, kteří zůstali. 

Příběh korejské církve dokládá, jak se hořkost a zloba může zakořenit na celé 

generace. Ale ne všichni Japonci a Korejci se dnes nenávidí, protože ten příběh 

ještě neskončil. Jeho nová část se začala psát v roce 1972.  

Skupina japonských křesťanů, která cestovala Koreou, navštívila památník 

připomínající nelítostné upálení korejských věřících. Když četli detaily tragédie 

a jména svých duchovních bratrů a sester, kteří tehdy zahynuli, hluboce se jich to 

dotklo. Jejich země se provinila, a přestože osobně se nikdo z nich této tragédie 

nezúčastnil, cítili neomluvitelnou vinu svého národa. 

Po návratu do Japonska o této hrozné události mluvili. Japonští křesťané se 

zhrozili nad tím, co jejich národ způsobil. Sebrali deset milionů jenů, peníze po-

slali do Koreje, a na místě tragédie byla postavena nádherná bílá budova obno-

veného kostela. 

Když se uskutečnily první slavnostní bohoslužby, delegace japonských křes-

ťanů se připojila k příbuzným obětí a ostatním hostům. Jejich velkorysost a jejich 

snaha o usmíření byla sice oceněna, ale hrozné vzpomínky stále visely jako tem-

ný mrak nad shromážděním. Korejská hořkost byla zakořeněná příliš hluboko. 

Nehrálo roli, že přítomní Japonci jsou křesťané, bratři a sestry, stále to byli po-

tomci krutého nepřítele. 

Zazněly proslovy, zazněly vzpomínky na detaily tragédie a byla uctěna jména 

obětí. Pak se bohoslužby začaly blížit ke svému konci. Na závěr byly do pro-

gramu zařazeny stejné dvě písně, které shromáždění zpívalo tehdy před lety. Za-

čali zpívat "Blíž k tobě Bože můj". A tehdy, když se při zpěvu známé melodie 

promíchaly japonské a korejské hlasy, něco se stalo. Slova písně se propojily se 

vzpomínkami na minulost a ledy se začaly lámat. Hudba, která se stala symbo-

lem víry věřících odsouzených k smrti tehdy před lety, vyjádřila znovu víru 

shromážděných křesťanů. 



Pak sólista začal zpívat slova písně Na kříži:"Na kříži, na kříži, tam jsem popr-

vé viděl světlo a břemeno z mého srdce bylo odvaleno ..." Normálně uzavření 

Japonci se už nedokázali ovládnout. Už nedokázali potlačit slzy, které se jim dra-

ly do očí. Obraceli se spontánně ke svým korejským bratrům a sestrám v Kristu 

a prosili je o odpuštění. Zabarikádovaná srdce Korejců zpočátku nebyla ochotná 

se rychle otevřít. Ale opravdová láska japonských věřících je přemohla.  

První Korejec se obrátil k japonskému bratrovi. Pak další, a pak jako by se pro-

trhla přehrada a emoce se vylily jako vlna. Korejci se otevřeli pro své nové ja-

ponské přátele. Začali se s pláčem objímat. Japonské slzy pokání a korejské slzy 

odpuštění se smíchaly a místo, které bylo dosud symbolem nenávisti, bylo napl-

něno odpuštěním a smířením. 

Takovou změnu v lidském srdci dokáže udělat jedině Ježíšova láska.  

Jedině odpuštění může léčit rozbité rodiny a přátelství. Odpuštění dovoluje 

všemohoucímu Bohu, aby napravil porušené a roztrhané vztahy. Odpuštění vná-

ší do našeho života svobodu místo vězení, život místo smrti a radost místo hoř-

kosti. 

Co by se tedy stalo, kdyby nebylo křesťanství? Nedokážeme asi přesně do-

hlédnout, co všechno by to znamenalo, ale zcela jistě by takový svět byl smut-

ným a temným místem.  

A každému křesťanu byla dána zodpovědnost za to, aby radostná zvěst o Boží 

lásce a odpuštění nezůstala uzavřená ve zdech kostelů. 

 
Zdeněk Žamboch

 

 

*** 

 
 

Volné? 

Téma tohoto čísla časopisu je „volné“. A tak mně napadlo (ó, jaký to problém 

nechat se napadat), zamyslit se nad tímto tématem, tedy co to je „volný, volná, 

volné“. Heslo Velké francouzské revoluce z roku 1789 bylo „Liberté, égalité, 

fraternité“, tedy „volnost, rovnost, bratrství“. To byly začátky, ale jaké bylo po-

kračování? Brzy se toto velké heslo francouzské revoluce přestalo používat 

a nastoupil teror. Nejen že byli popravováni „nepřátelé republiky“ včetně krále 



a královny, ale došlo na představené jednotlivých revolučních skupin, kteří re-

voluci vedli. Prostě gilotina byla stále v akci. Proč to říkám? Velké heslo se 

zvrhlo; svoboda, volnost šla stranou. O rovnosti a bratrství nemluvě. Ovšem dů-

raz na volnost, či svobodu se v dnešní době přehnaně zdůrazňuje, až tak, že 

z volnosti, svobody se stává libovůle. Názorným příkladem toho může být di-

vadelní hra uvedená v poslední době v jednom brněnském divadle. Máme vol-

nost, všechno je dovoleno, tak jaké protesty?! Leč zpátky k volnosti, ke svobo-

dě. Je svoboda opravdu možnost dělat si co chci? Je, ne snad dovoleno, 

ale možné dělat si, co se mně zalíbí, nebo jsem přece jen ve svém jednání nějak 

ohraničen, ne-li omezen? Myslím si, že dobrou odpověď dává apoštol Pavel, 

když píše, že je svobodný (konkrétně v jedení masa obětovaného modlám), 

ale svou svobodu si omezuje, když by pohoršil a přivedl k pádu svého bratra 

(1. Korintským 8. kapitola). Ano, moje svoboda je omezena člověkem, který je 

vedle mne, mým bližním. Ne snad v tom smyslu, že bych se podřizoval ve 

všem jeho představám a žádostem, ale tím, že mu nechci uškodit. A tady se do-

stáváme k jedné věci, k jednomu pojmu, který se dnes moc „nenosí“. Tím po-

jmem, slovem, skutečností je hřích. Když se mluví o hříchu, tak je to namnoze 

považováno za moralizování, a také za omezování a strašení. V lepším případě 

je to pokládáno za nějakou příjemnou věc (zvlášť v oblasti sexu). Ale uvě-

domme si, jak to vyjádřil jeden farář ve své přednášce, že hřích je, s prominu-

tím, prostě „svinstvo“. Hřích není něco osvobozujícího, ale naopak zotročující-

ho. A potřebuje-li člověk od něčeho osvobodit, uvolnit, je to právě osvobození 

od této neblahé skutečnosti, od hříchu. Pak můžeme být skutečně volní. Být 

volný jen tak, je jako být „utržený z řetězu“. Někomu se to líbí, ale jistě všichni 

cítíte, že to není ono. A právě tuto svobodu nám přinesl Ježíš Kristus, který je 

mnohdy tak posmívaný a urážený. V něm jsme skutečně volní. 
Milan Michalík 

 

 

 

*** 

 

 



Pro koho to Ježíš zemřel? 
 

Během války ve Vietnamu byl jeden americký poručík, čerstvý absolvent vo-

jenské akademie, pověřený velením četě vojáků. Bylo to jeho první nasazení, 

neznámé prostředí, rychle se ale zorientoval a dařilo se mu plnit úkoly, které mě-

la jeho četa. 

Jednou v noci ale narazili na silnějšího nepřítele. Snažili se získat převahu, na-

konec se museli stáhnout, protože hrozilo, že je nepřítel obklíčí a nikdo to nepře-

žije. Přivolali vrtulníky, které je měly evakuovat do bezpečí. Když se ale stahova-

li, jeden z jeho mužů byl vážně zraněn.  

Poručík a všichni ostatní vojáci jeho čety už byli u vrtulníků a věděli, že pokud 

se pro něho někdo pokusí vrátit, může sám být raněn nebo dokonce zemřít, pro-

tože nepřátelé byli už blízko. 

Ale mladý poručík se rozhodl, že se pro něho přesto vrátí. Dostal se k němu, 

a podařilo se mu ho dostat k vrtulníku. Ale přitom byl skutečně sám smrtelně 

zraněn a ve vrtulníku zemřel dřív, než se jim podařilo dostat na základnu. 

Zachráněný voják se uzdravil, a když se vrátil zpátky do Spojených států, rodi-

če poručíka se dozvěděli, že navštíví město, kde bydleli. Chtěli poznat tohoto 

mladého muže, jehož život byl zachráněný za pro ně tak velkou cenu, a pozvali 

ho na večeři. 

Když vešel do dveří, bylo už na první pohled patrné, že je opilý. Choval se 

hrozně. Nedočkali se ani náznaku úcty nebo vděčnosti za oběť jejich syna, který 

zemřel při jeho záchraně. Místo toho vyprávěl přisprostlé vtipy a choval se jako 

hulvát. Smutní rodiče udělali to nejlepší, co mohli, aby jeho návštěva dopadla 

dobře, ale jejich snaha byla marná. Nakonec ale večeře přece jen byla u konce 

a jejich host odešel.  

Když ho otec vyprovodil a zavřely se za ním dveře, matka se zhroutila v slzách 

a vykřikla: "Jenom to pomyšlení, že náš syn musel zemřít pro někoho takové-

ho!" 

Ale není to přesně totéž, co Ježíš udělal pro nás? 
Zdeněk Žamboch

 

 

*** 

 



Slavná výročí  

V uplynulém měsíci květnu jsme si 

mohli připomenout dvě významná 

slavná výročí.  

To první: Před 560 lety byl 7. květ-

na 1458 slavnostně korunován za 

českého krále Jiří z Poděbrad 

a Kunštátu. Korunovaci provedl ráb-

ský biskup Augustin, kterého do 

Čech za tímto účelem poslal uherský 

král Matyáš Korvín. Byl to ten uher-

ský král, který byl v té době zasnou-

bený s dcerou Jiřího z Poděbrad Ka-

teřinou. Před samotnou korunovací 

složil Jiří z Poděbrad tajný slib, který 

byl vykládán tak, že se před uher-

skými biskupy zřekl husitství a slibo-

val přivést Čechy ke smíru s římskou 

církví. Korunovace byla vykonána za 

všeobecné radosti a nanejvýš důstoj-

ně. Den poté, 8. května byla podobně 

korunována manželka Jiřího, Johana 

z Rožmitálu, za českou královnu. 

Ihned po korunovaci se Jiří 

z Poděbrad vydal se svým vojskem 

na Moravu, kde se mu podrobila 

všechna města a uznala ho za krále. 

Jen v Jihlavě muselo dojít 

k vojenskému zásahu, aby Jihlavany 

přinutil k poslušnosti. Poté se král Jiří 

z Poděbrad vydává do Slezska, kde 

mu poslušnost slíbila jen některá kní-

žata. Na ostatní nebyl čas. Jiří 

z Poděbrad uměl svou moc upevňo-

vat nejen v české zemi, ale i za hrani-

cemi. Stojí za připomenutí to, že usi-

loval o narovnání s církví a chtěl 

kompaktátům zjednat uznání papeže. 

V zájmu dosažení tohoto cíle se sám 

choval ve smyslu smlouvy mezi Če-

chy a basilejským koncilem a nechtěl 

v zemi trpět jiné strany než katolic-

kou a podobojí. Došlo to až tak dale-

ko, že začal ostře vystupovat proti 

nově vznikající Jednotě bratrské. Ale 

to už jsou jiná výročí. 

 

To druhé slavné výročí se týká 

události staré 400 let. Tehdy, 

23.května 1618 byli svrženi z oken 

místodržitelských kanceláří Ludví-

kově křídle Pražského hradu do Jele-

ního příkopu  Jaroslav Bořita 

z Martinic a Vilém Slavata z Chlumu 

a Košumberka. Navíc byl přítomen 

i písař Filip Fabricius, který byl také 

svržen z okna. Po padajících bylo ně-

kolikrát vystřeleno, ale nikdo netrefil. 

Díky odpadkům v Jelením příkopu 

se nikomu nic nestalo, jen písař Fab-

ricius utrpěl zlomeninu ruky. Všichni 

se zachránili a podařilo se jim unik-

nout. Vilém Slavata v přestrojení do-

razil do Vídně, kde císaři Matyášovi 

podal zprávu o tom, co se stalo. Tato 

událost se stala počátkem války, která 

zachvátila celou střední, částečně 

i severní a západní Evropu. Byl to 



počátek světového zápasu reformace 

proti Římu a Habsburkům. Tato vál-

ka trvala celých třicet let.  

Protireformace začíná až v roce 

1650. Český národ zaplatil hrozným 

utrpením. Tímto rokem začíná obdo-

bí, kterému se říká „doba vražedná“. 

Před tímto rokem byla země jen tzv. 

vyklizena. Po sčítání lidu klesl počet 

obyvatel ze 3 miliónů na 800 tisíc; 

2 200 000 lidí bylo pobito, anebo ze 

země vyhnáno, zbylo jen těch 

800tisíc. A mezi těmito bylo ještě 

200tisíc zatvrzelých kacířů. A na ty 

začala štvanice. Ostatních 600tisíc 

bylo však kacířů tajných. V roce 

1781 po vyhlášení Tolerančního pa-

tentu se k protestantismu obou vy-

znání, luterského a reformovaného, 

přihlásilo asi 60 tisíc obyvatel. 

Před začátkem třicetileté války bylo 

v Čechách 1% katolíků, v roce 1903 

se spočítalo 2% protestantů. Poměr 

více než obrácený. Jak tomu je dnes, 

po 100 letech naší samostatné Čes-

kobratrské církve evangelické, si pře-

čtete v příštím vydání časopisu. 
Lubomír Bureš 

 

 

*** 

 

 



 

 

Biblický text: 

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

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

 

 

 
 

 

Salár a peněžité dary můžete zaplatit osobně v hotovosti po konci nedělních 

bohoslužeb paní pokladní, Kamile Zimčíkové,  nebo můžete zaplatit bezhoto-

vostně na účet našeho sboru:  

č.ú. 112 734 180/0300 

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

uveďte: salár, dar, jméno a příjmení.  
 

 

 

 

*** 
 
 
 
 



Vtipy nejen pro děti 
 

Povídají si dva rybáři. 

První říká: „chytil jsem dvoumetrovou štiku.“ 

Druhý na to: „to nic není, já jsem chytil svíčku a ještě hořela.“ 

„No to lžeš, to není možný,“ tvrdí ten první. 

„No dobře, tak ty zkrátíš tu rybu a já sfouknu tu svíčku.“ 

 
 

 

Povídá jeden farář druhému: „Chtěl jsem navštívit bezdomovce,  

ale nebyl doma.“ 

 
 

 

 

Hádanka: „Má to ocas jako kočka, mňouká to jako kočka,  

ale kočka to není. Co je to?  - Kocour!“ 

 
 

 

Zemře herní maniak a dostane se do pekla.  

Zanedlouho volá ďábel pánu Bohu: „Co jste nám to sem poslali  

za blázna?  

Ničí kotle, škrtí čerty, dvě hodiny utíká po chodbách a ptá se,  

kde je vstup do druhého levelu!“ 

 
 

 

Synek se ptá otce: „Tati, kdy si indiáni malují obličeje?“ 

„Když se chystají do boje.“ 

„Tak bacha na mámu, stojí před zrcadlem a maluje se.“ 

 
 



Sborový program během prázdnin a září 2018  
 

16. – 21. července: letní přífarský tábor pro děti 

8. - 11. srpna: letní pobytový tábor pro děti  

12. - 18. srpna: camp pro mládež  

1. září: úklid fary  

2. září: vyslání pracovníků nedělní školy, začátek školního roku 

8. září: párty  pro děti  

9. září: sborový zájezd do Hodonína a okolí  

 

Během prázdnin bude každou neděli od 10 hodin probíhat v rámci bohoslužeb 
nedělní škola. 

 

Akce jiných církví a společenství 
 

2. – 5. srpna:   Campfest, Slovensko 
23. – 25. 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 

 

*** 
 

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

Příští číslo vyjde v září 2018 a bude mít téma:“ČCE má stoleté narozeniny“  

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