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Úvodem
Jsme v novém roce 2019, blíží se
Velikonoce  a  je  čas  připravit  a
vydat  další  číslo  našeho  sboro-
vého časopisu. Jsme v  době před
Velikonocemi,  v  postní  době,
takže  se  v  tomto  čísle  budeme
tomuto  tématu  více  věnovat.
Najdete  tady  tři  články,  které  se
zabývají  právě  postem,  a  aby  to
nebylo jenom teoretické uvažová-
ní,  máme  tady  také  anketu  mezi
členy sboru o tom, jaké zkušenosti
mají s postem (anketa je pochopi-
telně  anonymní).  Také  si
připomeneme  významné  životní
jubileum našeho dřívějšího faráře
Tomáše Holečka. Dále tady máme
několik  svědectví  a  něco  o  naší
sborové knihovně. Přečteme něco
o  akci  „Daruj  radost“,  která
proběhla  před  Vánoci  minulého
roku  včetně  několika  ohlasů
obdarovaných.  Něco  si  připome-
neme  z  historie  naší  církve  a
nechybí  něco  pro  děti.  Závěrem
tady  máme  programy  sboru  a  to
jak  týdenní,  tak  velikonoční  a
povelikonoční. 
Dosud  náš  časopis  připravovali
Danka  a  Luboš  Burešovi.  Děku-
jeme  jim  za  jejich  službu  a
přejeme  mnoho  Božího  požeh-
nání. 
Takže můžete začít číst.
Milan Michalík

Shodil jsem  těžké, nepotřebné břímě,
můj drahý Pane,  zanechal jsem svět

a jako křehký člun se vracím zpět
z bouřlivých vod k Tvé tiché zátočině

Trní a hřeby, vbité do Tvých dlaní,
s Tvou tváří, jež se dobrotivě skví,

slibují duši, rvané lítostí,
že přec jen dojde spásy za pokání.

Až pohlédneš svým svatým 
                                zrakem  na mě

nesuď mě přísně, nezvedni své rámě,
abys mne ztrestal za mou minulost.

Svou krví jen ty viny ze mne sejmi
a čím jsem starší,tím víc odpouštěj mi

a tím mě dříve vezmi na milost.

Ze sbírky „Navštívení krásy -
italská renesanční lyrika“

přeložil Jan Vladislav
(Mladá fronta, 1964)

╬
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„Jeden  z těch  zločinců
řekl: ´Ježíši, vzpomeň si na mne,
až  přijdeš  do  svého  království´.
Ježíš  mu  odpověděl:  ´Amen,
pravím  ti,  dnes  budeš  se  mnou
v ráji.“            (ev. Lukáše 23,42)

Na  Golgotě  o  Velkém
pátku stály tři kříže – známá věc.
My však hledíme k tomu jediné-
mu,  prostřednímu.  Tento  kříž  je
znamením  křesťanské  církve  –
kříž s Božím Synem, s „Beránkem
Božím“.

Víme,  že  ve  starověku
bylo  vztyčeno  křížů  mnoho.  Na
tento  krutý  způsob  trestu  smrti
přišli Římané a nijak jím nešetřili;
ukřižováním trestali  –  z  hlediska
Říma  –  nebezpečné  politické
odpůrce  jejich  vlády  v  Itálii  a
zejména v provinciích. Na římské
občany  tento  trest  uplatněn  být
nesměl,  protože  svou  nelidskostí
popíral  člověkovo  lidství;  často

jím byli trestáni otroci. Při velkém
povstání otroků v Itálii pod Spar-
takovým vedením (r. 71 př. n. l.)
bylo vztyčeno na šest tisíc křížů,
které lemovaly cestu Via Appia do
Říma.

Celosvětového  významu
ale nedosáhl jen kříž jako takový
–  pouze  ten  jeden  kříž,  kříž  s
Božím  Synem.  Tisíce  křížů  jistě
dojímají,  otřásají,  ale  změnit  nás
mohou  jen  tehdy,  když  nás
odkazují  a  dovedou  k  tomu
jednomu  jedinému  Kříži.
Velikonoce  nám  budou  opět
naléhavě  připomínat,  že  tento
kříž, kříž s „Božím Beránkem“, je
naší  nadějí  a  skutečnou  zá-
chranou.  Jen  ten  prostřední  z
golgotských  křížů  má  moc
člověka proměnit,  zachránit  – na
něm visel Ten, který pověděl: „Až
budu vyvýšen ze země, přitáhnu
všecky k sobě“ (J 12,32). Jen ten
prostřední  z  golgotských  křížů
znamená rozhodující událost mezi
nebem  a  zemí  –  kříž  Krista,
Božího Syna.
    Ale na Golgotě stály kříže
tři.  Vojáci  římského  císaře  je
nepostavili  náhodně.  Dva kříže s
těmi,  kteří  se  podle  římského
zákona provinili,  snad také  měly
zamaskovat kříž s Nevinným. Tak
tomu  také  můžeme  rozumět  z
evangelijního  líčení.  Až  do

Sborový časopis ČCE Hošťálková    1/2019        strana    3

TŘI KŘÍŽE NA GOLGATĚ



dnešních  dnů  dokáží  různí
vládcové zakrývat nespravedlnost
tím,  že  nevinného  zařadí  mezi
viníky. Ty kříže tu vedle sebe ale
nestojí  náhodně  ani  ze  strany
Božího záměru. U proroka Izaiáše
(53,12)  čteme:  „Byl  započten
mezi zločince.“ Byl zařazen mezi
ubohé, hříšné lidi,  protože tak to
ustanovil jeho Otec v nebi, a jako
hříšný člověk také umírá.

Dva  postranní  kříže  však
kříž  Kristův  nezakryly.  Naopak.
Vždyť  k velkopátečnímu  příběhu
patří  i  posměch  a  rouhání  těch,
kteří  stáli  okolo  Kristova  kříže.
Dokonce  i  jeden  z  ukřižovaných
odbojářů  proti  římské  nadvládě
zůstává  ve  svém  odporu  vůči
Ježíši:  „To jsi  Mesiáš? Zachraň
sebe  i  nás“! Takto,  bez  víry,  se
ptali a ptají mnozí, kteří se dostali
do  utrpení:  „Kdyby  byl  Bůh,
copak by se na to všechno mohl
dívat,  copak  by  nezasáhl,
nepomohl,  neprojevil  svou  moc?
Vždyť by to bylo důkazem i jeho
existence,  jeho  moci,  slávy!“
Utrpení  samo  o  sobě  nemá
nějakou  vykupitelskou  moc.
Člověk  může  i  v  utrpení  zůstat
zatvrzelým – i tak blízko Kristova
kříže může odmítnout a zavrhnout
poslední možnost naděje, která se
mu v Ježíši Kristu nabízí. Může se
nám  to  stát  i  o  letošních

Velikonocích  –  tak  blízko
Kristova  kříže,  a  přece
nevztáhnout  prosebně  ruku  ke
Spasiteli;  volat  ke  Kristu:
„Zachraň sebe i nás!“ a nevidět,
že  jeho  pomoc  již  přichází  za
člověkem právě v této chvíli – v
jeho utrpení a smrti.

Ten  druhý  zločinec  ale
poznává,  že  Ježíš  trpí  nevinně,
najde slova víry a – v tak strašlivě
zvláštní poslední chvíli – se obrátí
k  tomu  jedinému,  pravému
Spasiteli.  Vyznává  svou
nehodnost, vždyť  „oni trpí spra-
vedlivě, za svá provinění, za svůj
hříšný  život,  ale  tento  se  ničím
neprovinil.“ Nešťastník  po  Je-
žíšově pravici poznává, že toto je
svatý  Boží  Syn,  který  „jde  do
svého  království“,  a  prosí,  „aby
se  na  něj  rozpomněl“.  Tak  jako
lidé Starého zákona, sází i on na
Boží  milostivé  „rozpomenutí“.
Tímto  „rozpomenutím“ je  vy-
jadřován  vztah  mezi  Bohem  a
člověkem.  Když  se  Bůh  na
člověka  rozpomene,  znamená  to,
že jej  chce obdarovat a skutečně
také  obdarovává  svou  milostí  a
svým  slitováním.  Boží  „rozpo-
mínání“ je  jeho  tvůrčím  činem,
kterým  se  člověk  dostává  do
docela nových okolností.

Pán  Ježíš  však  tomuto
člověku  říká:  „Ještě  dnes  se
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mnou  budeš  v  ráji.“ Mocí  jeho
kříže smí jít ještě toho dne s ním.
„Pane,  vzpomeň  si  na  mne,  až
přijdeš  do  svého  království.“ –
Kolik  prosby,  upřímné  touhy,
naděje,  pokory  zaznívá  z  této
krátké  věty  člověka,  který  se  již
vyrovnal s hořkým údělem smrti.
A Pán Ježíš se k němu sklání, vidí
do  hlubin  srdce,  ze  kterého  toto
přání vytrysklo. Tak jako k prosbě
celníka:  „Bože,  slituj  se  nade
mnou  hříšným“ (Lk  18,13),  se
Ježíš  přiznává  i  k  prosbě  tohoto
zločince, se kterým tráví poslední
chvíle svého života.

Ten  první  nešťastník
skončil  svůj  život  v  zoufalém
vzdoru a beznaději.  Tento druhý,
se  stává  –  i  v bolestech  a
smrtelném  zápase  –  šťastným,
blahoslaveným,  zachráněným.
Spolehl se na Ježíšův slib a vložil
svůj  život  do  rukou  Božích.  Do
rukou milujícího nebeského Otce,
který  čekal  i  na  jeho  návrat  do
Otcovského  domu.  Na  kříži,  na
prahu  věčnosti,  se  z  něj  stává
Kristův  vyznavač,  ten,  kterému
jsou  smazány  hříchy  a  který  se
nemusí  bát  setkání  se  spra-
vedlivým  Bohem  Soudcem,
protože  v  Ježíši  Kristu  získal
svého Zachránce a Přímluvce.

„Pane,  vzpomeň  si  na
mne,  až  přijdeš  do  svého

království.“ Tato prosba smí najít
své  místo  v  životě  každého
člověka –  v životě  mém i  tvém.
Má  nás  také  vybízet  k  tomu,
abychom  využívali  každé  chvíle
našeho  života,  protože  každá  je
nám dána z Boží milosti. Spoléhat
na to, že v závěru svého života to
všechno  s Bohem  ještě  nějak
srovnám,  není  moudré.  Zločinec
po Ježíšově levici je nám vážným
varováním;  ten  po  jeho  pravici,
velikým  pozváním  –  k naději,
radosti, záchraně.

 Postní,  předvelikonoční
období  je  časem,  který  nás
vyzývá:  Člověče  soustřeď  svou
mysl  na  to,  co  je  podstatné,
životně důležité. Nenech tento čas
uplynout  jen  tak  –  do  ztracena,
v neustálém starání, shonu, napětí.
Vždyť  před  dvěma  tisíci  lety
přišel  v Ježíši  Kristu  mezi  nás
Bůh sám, aby sdílel  náš život se
vším,  co  k němu  patří;  aby  svůj
život  položil  za  tento  svět  i  nás,
abychom  také  my  k němu  směli
pozvednout  svou  hlavu  a  volat:
„Pane rozpomeň se na mne… a
slituj  se  nade  mnou,  hříšným“.
V této důvěře se k němu obraceli
naši  předci.  Se  stejnou  důvěrou
k němu  smíme  volat  i  my  dnes,
vždyť:  „Ježíš  Kristus  je  tentýž
včera i dnes i na věky.“ (Žd 13,8)
                                  Petr Maláč
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Bratr farář Holeček
DEVADESÁTILETÝ

Své  dny  již  bratr  farář
Holeček  se  svou  paní  tráví
v Domově  pro  seniory
„Harmonie“, který patří vsetínské
Diakonii.  Rád  jej  z Hošťálkové
navštěvuji.  Říká  mi  „Petříčku“,
třebaže  už  jsem  také  „starý
kotrmelec“,  jak  sa  praví  na
Valašsku. – „Nevadí ti to?“ ptá se.
Byl  se  svou  paní  v padesátých
letech,  na  počátku  své  služby
nejprve  v krnovském  sboru.  Byl
tedy  téměř  u  toho,  když  jsem
přišel  na  svět,  má  na  tu
zdrobnělinu  právo  .  Jezdím  za
ním na kus řeči i pro „rozumy“. Je
mnohem vzdělanější než já – stará
škola.  Už  ho  slyším:  „Jen
nechválit! Všechno je jen Boží dar
a jeho milost! Co bychom bez něj
byli!“ Ano, je to pravda. Ale takto
mluví pokorný a zároveň moudrý
a laskavý člověk.

Neznám  životopis  bratra
faráře Holečka; možná bych mohl,
ale  nikdy  jsem  se  na  jeho
„curriculum  vitae“  příliš  neptal.
Vím jen,  že  po  studiích  v Praze,

několikaletém působení v Krnově,
pak  mnohaletém  v Pržně,
nastoupil  do  sboru  v Hošťálkové
v roce 1982 po bratru faráři Pavlu
Smetanovi  (s kterým  jsme  se  –
k naší  lítosti  –  v minulém  roce
rozloučili)  a  krátkém  působení
diakona  Karla  Paly.  Zde
v Hošťálkové  setrval  až  do  roku
1995. Mezitím také administroval
vsetínský Horní sbor, a když se na
důchod Holečkovi odstěhovali do
bytu na Vsetín, nechával se znovu
zvát  do  Hošťálkové  i  okolních
sborů  –  zastupoval,  kde  bylo
potřeba.

„Jen  nechválit!  Čím  jsem
starší, tím víc vidím, že všechno je
jen  Boží  dobrota  a  nezasloužená
milost. V tom se nakonec uzavírá
celé  mé  poznání  a  celá  má
teologie,  kterou  jsem  se  vlastně
snažil  celý  svůj  život  poctivě
studovat.  Kolik  v tom  bylo  ale
také „člověčiny“! Jen Boží milost
– „sola gratia!“ Neptám se,  jestli
se  dostanu  do  nebe,  až  umřu  –
myslím,  že  to  už  nebude  tak
dlouho trvat – všechno nechávám
na laskavém a milosrdném Bohu,
on  si  poradí  také  se  mnou,
hříšným.“  Nohy  jej  už
neposlouchají,potřebuje kolečkové
křeslo,  ale  hlava  –  ta  skutečně
slouží!

V pokojíku,  kde  má  svou
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polohovací postel mu na stěně visí
vedle sebe dva obrazy – Abraham
Lincoln  a  Tomáš  Garrigue
Masaryk.  Všechno  ostatní  jinak
nechali  Holečkovi  za  sebou,  i
velkou  knihovnu,  se kterou  se
většinou  poctivý  farář  –  teolog
těžko loučí.  Ptám se: „Proč máte
na  stěně  vedle  sebe  Lincolna  a
Masaryka?“  Říká:  „Víš,  oba  dva
pro lidi mnoho udělali a nakonec
se pro ně obětovali, jednali vlastně
kristovsky.  Jejich  rozhodování
byla  pro  ně  častokrát  velmi
nebezpečná, ale oni přesto jednali,
jak jim velelo svědomí.  Lincolna
zastřelili,  ale  i  Masaryk  se  cele
vydal,  položil  svůj  život  na oltář
vlasti.  Víš,  ve  svém  stáří  vidím,
jak  i  spory,  které  často  vypadají
tak zbožně, jsou vlastně prázdné;
jak  to  jsou  často  jen  slova  a
přetahovaná o ně. Láska a čin, to
je  to  důležité  a  nezastupitelné.
Jistě  hrozí  tam  nařčení  ze
„skutkaření“,  že  si  svými  skutky
dobýváme nebe, ale to je směšné,
takové řeči nic neznamenají, ať si
je klidně říkají. Čin je nakonec to
podstatné,  to,  co  váží  –  u
Lincolna,  Masaryka,  u  nás.
Rozumíš? Toho se vždycky drž!“

Bratr farář Holeček a jeho
paní  –  tento  rok  oslaví  své
jubileum také  ona,  a  roky budou
opět srovnány. Jdou spolu životem

mnohá  desetiletí  –  v dobrém  i
zlém  –  od  chvíle,  kdy  se  na
počátku padesátých let vzali až do
„Harmonie“.  Když  bratru  faráři
přijeli popřát a poděkovat kazatelé
Východomoravského  seniorátu,
chvíli s Holečkovými posedět, při-
jeli  se  svou  gratulací  a  podě-
kováním  také  dva  starostové
Hošťálkové – bývalý a současný.
Nezapomněli.  Myslím,  že  to
Holečkovi  velmi  ocenili  a  bylo
jim to potěšením.

Blahopřát  ale  přijel  také
hošťalovský sbor, zastoupen svým
pěveckým  sborem.  A  tak  v Do-
mově pro seniory „Harmonie“ ve
společenské  místnosti  zněl  –  pro
Holečkovy i všechny ostatní, kteří
přišli  –  čtyřhlasý  sborový  zpěv.
V době  své  služby  v Hošťálkové
byl  také  bratr  farář  jeho  dobrým
zpěvákem.  Svým  vystoupením
jsme  se  snažili  vyzpívat  to,  že
Holečkovi zůstali natrvalo zapsáni
v našem srdci, i svou vděčnost za
léta, která jsme je směli mít mezi
sebou.

Díky za vše, bratře faráři!
Jistě, vše je jen dar a nezasloužená
milost.  Ale  díky  za  Vaše
celoživotní  nasazení  v  Kristově
službě,  i  léta,  která  jste odevzdal
sboru  v Hošťálkové.  Vděčně  na
Vás myslíme.                Petr Maláč
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Tématem  tohoto  čísla  je  půst.
Možná  pro  nás  málo  znamená,
možná  mnoho;  možná  je  nám  v
jeho  souvislosti  všechno  jasné,
nebo  s  ním  nevíme  rady.  Ná-
sledují  tři  články,  které  se  tímto
tématem zaobírají.

*

Půst před Bohem
Slovo  půst  není  v  dnešní

době  příliš  populární.  Žijeme  v
relativně  bohaté  části  světa  a
hladem  rozhodně  netrpíme.
Pokusme se odpovědět na otázku:
„Co  je  to  vlastně  půst  a  proč
bychom  měli  podstupovat  něco
tak nepříjemného?“

Zkusme  nejprve  definici
půstu.  Začněme  citátem  z
Wikipedie:  „Půst je  jednání  je-
dince  nebo  společenské  skupiny
dané  zřeknutím  se  potravy,  její
redukcí  na  minimum  nebo
omezením  na  vyhraněné,  skrom-
ností  charakterizované  pokrmy,
jež má mít  pro postící  se  osobní
pozitivní přínos.“   

Půst není ničím specificky
křesťanským. Je například zazna-

menáno,  že  řecký  filosof  Pytha-
goras  držel  40  denní  půsty.  S
půstem  se  můžeme  také  setkat
například  u  přípravy  některých
magických  obřadů  nebo  u  jógy.
Většinou zde jde o vnitřní očištění
často spojené s meditací.
Biblický význam půstu vypadá na
první  pohled  podobně,  ale  přece
jen  se  v  něčem  liší.  Pořád  zde
zůstává snaha o vnitřní očištění a
o  upřednostnění  duchovních  věcí
před  tělesnými.  K  nim  se  ale
přidává  pokora  před  Bohem  a
snaha  o  následování  Boží  vůle.
Připomeňme  si  Mojžíšův  půst
před  přijetím  desek  zákona  od
Hospodina  na  hoře  Orébu.  (Dt
9,9)  Tam,  kde  se  lidé  postí  bez
hledání  toho,  co  je  dobré  před
Bohem, jsou výsledky půstu spíše
problematické.  Například  když
král  Saul  svévolně  zaváže  lid
přísahou  půstu,  dokud  nedovrší
pomstu na Pelištejcích, nevede to
k ničemu dobrému.

Ještě výrazněji se půst jako
projev pokory a pokání objevuje u
krále  Davida.  Bůh  jej  trestá  za
jeho  hřích  onemocněním  jeho
syna. David nejen uzná svůj hřích,
ale začne hledat Boha, postí se a
spí na zemi (2. Sam 12,16). Velice
podrobné praktické pokyny najde-
me u proroka Izajáše. (Iz 58,2-8) 

Vnější  projevy  pokory
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včetně půstu jsou bez ceny, pokud
u  nich  současně  nedojde  k
„rozevření okovů svévole.“ Máme
se vyvarovat hádek, uvolnit se od
svých zálib a zmírnit  tlak na lidi
kolem nás,  doma  i  v  naší  práci.
Máme  se  také  v  rámci  svých
možností  postarat  o  potřebné.
Jenom  tehdy,  když  upřímně
hledáme Boží vůli a snažíme se ji
plnit, stane se půst prostředkem k
tomu, aby byl náš hlas „slyšet na
výšině.“

Někteří  křesťané namítají:
„Proč bychom se měli postit, když
už  známe  Ježíše  a  jsme  očištěni
jeho  obětí?“  Odpovězme  si
Ježíšovými  slovy,  která  použil,
když mu farizeové vytýkali, že se
jeho učedníci nepostí.  "Mohou se
hosté  na  svatbě  postit,  když  je
ženich  s  nimi?  Pokud  mají
ženicha  mezi  sebou,  nemohou se
postit.  Přijdou  však  dny,  kdy  od
nich  ženich  bude  vzat;  potom,  v
ten  den,  se  budou  postit.“ (Mk
2,19-20)  První  křesťané  význam
půstu  velmi  dobře  znali.
Například  po  modlitbách a  půstu
vložili ruce na Pavla a Barnabáše
a vyslali je k dílu. (Sk 13,2-3)

Rozhodneme-li  se  pro
půst,  je  potřeba  zvážit  své
možnosti.  Z  vlastní  zkušenosti
vím, že je hodně obtížné postit se
v  době,  kdy  jsem  „v  jednom

kole.“ Je také potřeba respektovat
naše zdravotní omezení. Například
diabetici  by  se  měli  před  za-
hájením  půstu  raději  poradit  s
lékařem. Ať už se rozhodneme pro
úplný půst nebo pro částečný, při
kterém ze svého jídelníčku odstra-
níme některé potraviny, obojí  má
před Bohem svou hodnotu.

Na  závěr  si  připomeňme
Ježíšova slova, která pronesl, když
se  jeho  učedníkům  nedařilo
vymítání  démona:  „Takový  duch
nevyjde  jinak  než  modlitbou  a
postem.“ (Matouš  17,  21).
Modlitba  spojená  s  půstem  je
naším nejúčinnějším prostředkem
i v tom nejnáročnějším duchovním
boji.  Bude  ale  fungovat  pouze
tehdy,  kdy  v  pokoře  upřímně
hledáme a plníme Boží vůli.

Lubomír Čevela

*

Půst a woomera
Domnívám  se,  že  pro  dnešního
člověka  a  často  i  pro  dnešní
křesťany je půst něco vzdáleného.
Půst  si  spojujeme  s nedostatkem
jídla, ale doba, kdy lidé strádali a
neměli  co jíst,  je  už dávno pryč.
Rozumíme tomu, že dříve se lidé
postili, jednoduše proto, že neměli
co jíst. Ale my máme všeho dost,
a tak si říkáme, že půst je něco, co
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dnes již nepotřebujeme.
Ale  pro  biblické  postavy

neměl půst tento význam. Lidé a
celé národy se postily ne proto, že
by neměli co jíst, ale proto, že byli
obviněni ze svých hříchů a hledali
Boží  tvář,  chtěli  napravit  svůj
život.  Nebo  se  postili  proto,  aby
byli připravení a otevření pro Boží
hlas. 

Mojžíš, král David, prorok
Eliáš,  královna  Ester,  Ezdráš,
Nehemiáš,  prorok  Ezechiel,
prorok  Joel,  prorok  Daniel,
učedníci  Jana  Křtitele,  Anna
prorokyně,  apoštol  Pavel,  Barna-
báš, proroci a učitelé v Antiochii,
sám  Ježíš  a  jeho  učedníci  –  ti
všichni  a  mnozí  další  měli  jednu
věc společnou. Jsou to jednotlivci
nebo skupiny lidí, kteří se postili a
půst  byl  důležitou  součástí  jejich
života. 

Co děláme, pokud chceme
navázat  blízký  vztah  s jiným
člověkem?  Chceme  s ním  trávit
čas. Mluvíme s ním. Pozveme ho
domů na návštěvu anebo na večeři
do  restaurace.  K našim  slovům
přidáváme  činy,  abychom  mohli
dotyčného lépe poznat.  Možná je
to  dobrá  ilustrace  právě  pro
vysvětlení  toho,  proč  je  půst
důležitý.  Je  to  náš  čin,  který
přidáme k našim slovům abychom
lépe  poznali  Boha.  Nedokážeme

se  k němu  přiblížit  vlastními
silami, ať již postem nebo jakkoliv
jinak. Na Ducha svatého, na Boží
oslovení můžeme jenom v pokoře
očekávat.  Můžeme  však  udělat
něco  pro  to,  abychom  byli
připravení  a  otevření  pro  Jeho
slovo, jeho Ducha a omezili to, co
nám v tom mnohokrát brání – plný
žaludek  a  myšlenky  na  spoustu
jiných věcí.

Woomera je  nástroj,  který
používali  australští  domorodci  už
snad před 5000 lety,  v odlehlých
oblastech  se  ale  používá  až
dodnes.   Vyřezávala se  ze  dřeva,
byla dlouhá kolem tři čtvrtě metru
a měla tvar hodně protáhlého listu
anebo dlouhé úzké mísy. Zdobila
se  nejrůznějšími  malovanými
nebo  vyřezávanými  vzory,  podle
kterých  se  dalo  poznat,  z jakého
kmene byl majitel.

Na  jednom  konci  měla
háček,  který  byl  velice  důležitý.
Domorodci  totiž  woomeru  pou-
žívali  především  jako  vrhač
oštěpů. Na jednom konci ji drželi
v jedné  ruce,  na  druhém  konci
opřeli  o  háček  oštěp  a  ten  pak
s její pomocí hodili požadovaným
směrem.  Zdvojnásobila  se  tak
délka  ramene  házejícího  a
podstatně se tak zvětšila  rychlost
kopí  a  vzdálenost,  kam  byli
schopni  dohodit.  Kinetická  ener-
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gie  kopí  vrženého  s pomocí
woomery  byla  až  čtyřikrát  větší
než  energie  šípu  vystřeleného
z luku. 

Vztah  mezi  modlitbou  a
postem je stejný jako vztah mezi
woomerou  a  oštěpem.  Oštěp  je
účinná  zbraň  sama  o  sobě.  Ale
pokud  se  zkombinoval  s woo-
merou,  je  ještě  účinnější.

   Zdeněk Žamboch

*

Co s postem?
Na začátku si položme otázku, co
půst v našem sboru, v církvi a  v
církvích  je,  a  co  pro  nás  vůbec
znamená.  Je  jistě  mnoho  odpo-
vědí,  mnoho  náhledů  na  sku-
tečnost  půstu;  od  oslavujících  a
jako  povinný  až  po  zneva-
žujících, či zamítajících. Myslím,
že  bychom se oběma krajnostem
měli  vyhnout.  Neměli  bychom
půst stavět ani  na první místo, ani
jej  odmítnout,  a tím tzv.  „vylít  s
vodou  z  vaničky  i  dítě.“   Při
našich úvahách a jednání o věcech
víry i vůbec vycházejme vždy na
prvním  místě  z  toho  základního
pramene, totiž ze svědectví Bible,
z Písma. Už i pánové Voskovec a
Werich v jedné své písni zpívali:
„Seďme  klidně  na  židli,  čtěme
Bibli, tam to všechno je.“ V celé

Bibli  se  půst  vyskytuje  a  to  v
jejích  obou  částech.  Ve  Starém
zákoně  to  byl  nejdříve  půst
dobrovolný  a  až  později  byly
posty  také  předepsané.  Čteme  o
Mojžíšovi,  který  se  postil  před
tím, než měl přijmout Boží zákon
na Sinaji, čteme o Davidovi, který
se  postil  a  prosil  Boha  za  život
syna,  který  se  narodil  po  jeho
hříchu s  Uriášovou ženou,  postil
se  Daniel,  když  stál  před
důležitým rozhodnutím, postila se
královna  Ester  před  rozhodnutím
jít  ke  králi  a  prosit  o  záchranu
svého  lidu,  také  Nehemiáš  se
postil v obdobné situaci. Původně
byly  posty  dobrovolné  a  až  v
pozdější  době  se  začaly
předepisovat v určitých obdobích
a  dnech.  To  pak  přešlo  i  do
Nového  zákona   stalo  se  to
mnohdy  povinností,  ne-li  chlou-
bou, jak si toho můžeme všimnout
u velezbožného farizea, který se v
chrámu před Bohem chlubil, že se
postí dvakrát za týden. Postili se i
učedníci Jana Křtitele a postili se
křesťané první církve.  A Ježíšovi
učedníci, když byl Ježíš s nimi, se
nepostili.  Proč?  Nejdřív  si  však
zkusme říct,  co tedy půst vlastně
je. Nejdřív použijme tzv. „metodu
loupání  cibule,“  tedy  že  si
řekneme co  to  nebo ono,  o  čem
mluvíme, není; řekněme si, co to,
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tedy  půst,  není.  Půst  není  něco,
čím  bychom  mohli  nebo  chtěli
získat  před  Pánem  Bohem
nějakou výsadu, či  zásluhu. Také
to není něco, čím bychom získali
uznání  nebo  údiv  před  lidmi  -
„Podívejte se, on/ona se postí; to
jsou ti lepší křesťané!“ Ani to není
pro získání lepšího pocitu ve své
křesťanské víře. Tolik jen několik
“slupek“ při našem loupání. Tento
způsob  má  však  jednu  zásadní
nevýhodu, totiž že když o něčem
mluvíme,  že  „to  není,“  tak
obvykle  ještě  vůbec  neřekneme,
co  ta  věc,  o  které  mluvíme,
vlastně je. A to může být matoucí.
Tak  se  zkusme  pokusit  říct,  co
půst je, co si pod touto skutečností
představujeme.  Půst  je  vlastně
pomocí  pro  náš  života  křesťana.
Může  nám,  mně,  tobě  pomoci  k
lepšímu  soustředění  se  na  slovo
evangelia,  na  modlitbu,  na to  co
nám  Pán  Bůh  chce  povědět.
Berme  ho  tedy  jako  možnost  k
prohlubování svého křesťanského
života, jako příležitost přiblížit se
více ke svému Spasiteli,  když se
on zásadním způsobem přiblížil k
nám. V postu je ovšem svoboda,
tedy  můžeme  a  nemusíme  se
postit  a  půst  nám  také  může
svobodu přinést. Svobodu od věcí,
které  máme  a  mít  nemusíme,
svobodu pro Pána Boha a pro lidi.

Půst  nám  může  být  k  dobrému,
ale  je  vždy  ve  spojením se  svě-
dectvím  evangelia,  s   modlitbou
a s celým životem člověka. Zatím
jsme  mluvili  o  půstu,  který
zasahuje  jen  vnitřní,  duchovní
život  člověka.  Jenže  to  není
všechno.  To,  že  se  chceme
přiblížit  k  našemu  nebeskému
Otci,  a  to  třeba  právě  v  postu,
nemůže zůstat jen na naší osobní,
vnitřní  rovině,  ale  má  to  mít
důsledek do našich vztahů s lidmi
okolo nás. V konkrétní pomoci, v
odpuštění, v nových začátcích, ve
smíření, v oběti, prostě v lásce. V
lásce,  která  nekončí  u  slov,  ale
projevuje ve v činech, v jednání, v
pomoci.  Izaiáš  to  v  58.  kapitole
svého proroctví   připomíná Izra-
elcům,  když  jim  píše:  „Zdalipak
půst,  který  já  si  přeji,  není  toto:
Rozevřít okovy svévole, rozvázat
jha, dát ujařmeným volnost, každé
jho  rozbít?  Cožpak  nemáš  lámat
svůj chléb hladovému, přijímat do
domu  utištěné,  ty,  kdo  jsou  bez
přístřeší?  Vidíš-li  nahého,  ob-
léknout  ho,  nebýt  netečný  k
vlastní  krvi?“ Nám  to  nejen
připomíná,  ale  hlavně  ukázal  a
ukazuje  Ježíš  Kristus,  náš  Pán.
Ale  vraťme  se  ještě  k  otázce
vlastně  Janových  učedníků,  proč
se Ježíšovi učedníci nepostí, když
ostatní ano. A připomeňme si jeho
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odpověď,  že  když  je  ženich  se
svatebčany, tak se přece nebudou
postit. Ale když odejde, tak bude
čas,  místo  a  příležitost  postit  se.
Pán  Ježíš  odešel  ke  svému  a
našemu  Otci  a  my  jsme  zde.  A
máme  příležitost  postit  se.
Kdybychom však jenom řekli, že
se můžeme a máme postit, pak by
to bylo málo. Čekáme, že se vrátí,
že  podruhé  přijde.  Nevíme  kdy;
může  to  být  za  pět  minut,
nemusíme  se  toho  dožít.  Takže
máme čas i k postu včetně toho,
jaké  to  má  mít  důsledky.  Příběh
jednoho  ruského  spisovatele:
„Zeptali  se  obuvníka  Ivana.
´Ivane,  co  děláš?´  A  on  od-
pověděl:  ´Čekám,  až  přijde  Pán
Ježíš; no a mezitím spravuji lidem
boty´.“.  Jak  prosté!  Využijme
tento  čas  k  tomu,  abychom  se
přiblížili tomu, který přišel k nám,
Ježíši Kristu, využijme tento čas,
abychom  se  přiblížili  jeden
druhému;  v  pokoji,  v  pokoře,  v
lásce. Pak zjistíme, že o postu se
nedá mluvit  jen nějak teoreticky,
ale že jej můžeme dobře používat
a využívat ve svém každodenním
životě.                
Milan Michalík

Aby  řeč  o  postu  nebyla  jen
teoretická,  položili  jsme  lidem z
našeho  sboru  následující  otázky
týkající se jejich postojů k postu a
zážitků s ním.

Otázky byly následující:
1. Jakou mám zkušenost - zkuše- 
nosti s postem?
2. V čem mně půst pomohl?
Zde je několik odpovědí:

 S  postem  mám  pozitivní
zkušenosti;  doporučuji.
Pomohl mi v tom, že jsem
se více  přiblížila  k  Bohu,
pomohl  mi  k  sebekázni  a
soustředěnosti  na  důležité
věci. (žena,40 let)

 Při  postu  jsem  měla
víc  času  s  Bohem.  (žena,
39 let)

 Zkušenosti  s  postem mám
pozitivní;  pomohl  mi
sblížit  se s Bohem. (žena,
38 let)
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 Zkušenost  mám  dobrou,
funguje;  hodně  nám  to
pomohlo. (muž 34 let)

 Zkušenost  s  postem  mám
velmi  dobrou.  Pomohl  mi
v přiblížení se Bohu; když
se  postím  s  upřímným
srdcem  před  Bohem,  tak
mi  Pán  Bůh  dává  sílu  a
problémy  se  řeší.
(manželé, 60 let)

 Někdy  se  postím  každý
týden,  někdy  jednou  za
měsíc.  Půst  mi  pomohl
soustředit  se  na  modlitbu.
(muž, 25 let)

 Ano,  už  jsem  se  párkrát
postila.  Půst  mi  pomohl
soustředit  se  na  Boha  a
naslouchat  jeho  hlasu  a
také  mi  pomohl  v
rozhodování. (žena, 22 let)

 Zkušenost  s  postem  mám
vynikající;  pomohl  mi  ve
zdravotních  problémech  a
v  duchovním  obnovení.
(muž, 60 let)

 Zkušenosti  s postem mám
malé,  smysl  postu  mi  v
podstatě  uniká.  Odezva
těla  při  postu  u mne není
příjemná.  K Bohu se více

přiblížím při  četbě Písma,
osobní modlitbou; snad by
se  to  dalo  nazvat  jakousi
meditací.  To  má  pro  mne
větší přínos. (muž, 57 let)

 Jakou  mám  zkušenost  s
postem? Na VŠ jsem cca 2
roky měla vždy pátek den
bez  jídla,  jen  o  vodě
vyhrazený  jako  půst.  Ve
zvýšené  míře  jsem  četla
Bibli  a  jinou  křesťanskou
literaturu  a  modlila  se.
Poté  jsem  byla  několikrát
zapojena  do  půstů  nebo
postních řetězců. # Půst mi
pomohl  pochopit, že nejde
jen o odepření si jídla, ale
především o soustředění se
na  Pána  a  vyhledávání
Jeho blízkosti. S věkem mi
Pán  ukázal,  že  půst  není
donucovacím prostředkem,
jak  zvýšit  účinnost  mod-
liteb,  ale  především  o
získání  nadhledu  z  Boží
perspektivy.  Dříve  jsem
vnímala,  že  půst  je
zesílená modlitba a  proto,
že  mi  Bůh  musí  dát
odpověď  na  věc,  kterou
řeším. Teď vím, že to bylo
z  mé  strany  nehorázné  a
vyděračské  chování  vůči
Pánu. Došlo mi, že půst je
dobou, kdy Ho více mohu
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vnímat  a  zaměřit  se  na
Jeho  hlas  a  vedení.  Celý
půst je vlastně jen o tom,
udělat krok blíže k Němu.
(žena, 33 let)

 Je to chvíle k oddělení se
pro  Boha  a  také  možnost
Bohu  vyjádřit,  že  mám
opravdu na srdci to, zač se
modlím.  Půst  pro  mně
znamená  -  dnes  jsem  tu
pro  rozhovor  s  Bohem.
Pomáhá  se  mi  soustředit
na  náš  společný  kontakt.
(muž 50 let)

Buď vůle tvá

Většinou jsou sbírky na potřebné,
které  neznáme,  velmi  užitečné.
Neříkám, že  není důležité podpo-
rovat  nám  přímo  neznámé  lidi.
Když se podívám okolo, tak je v

našem okolí  plno  rodin,  které  se
dostaly do vážné životní situace. A
tak  se  zrodila  „Daruj  radost.“
Když jsem to řekla naší kurátorce
Janě  F.,  tak  mi  na  to
odpověděla:  ,,Káťo, jen do toho."
Neměla  jsem  nic,  jen  NÁPAD.
Tak jsem se modlila:  „Bože můj,
jestli chceš, abychom potěšili lidi
v našem okolí, tak mi prosím dej
vše  co  je  k  tomu  potřeba:  lidi,
peníze,   nápady.   Buď vůle Tvá.“
Bůh se postaral  dal  vše potřebné.
Jsem vděčná že jsem mohla stát v
čele tohoto projektu; tolik radosti
jsem už dlouho nezažila.

Katka Mrlinová

(Další ohlasy z akce „Daruj radost“
najdete v samostatném oddíle.)

*

Milosrdenství chci 
a ne oběť

(Mt. 9,13)

Vážení bratři a sestry , 
v poslední době jsem se zúčastnil
několika rozhovorů v otázce křtu
dětí  nesezdaných  párů,  kdy  se
postoje  účastníků z  našeho sboru
různily.  Toto  téma  ve  mně
vyvolalo  vzpomínku  na  jeden
příběh , který jsem v dětství něko-
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likrát slyšel. Můj dědeček, kterého
jste  mnozí  znali,  se  jmenoval
Josef Šťastný. Pracoval v Rostexu
jako brusič nožů, byl dlouhá léta
sokolníkem  zde  v  Hošťálkové  v
místní  sokolovně,  byl  členem
místního  divadelního  souboru,  a
také  členem  zdejšího  evange-
lického  sboru.  Se  svou  ženou
Františkou  vychovali  7  dětí,
jedním  z  nich  byla  i  moje
maminka  Marta  Čevelová.  Vše-
chny  jejich  děti  byly  pokřtěny,
prošly  nedělní  školou,  byly  kon-
firmovány.  První  dotek  milosr-
denství v dědově příběhu vnímám
v době, kdy se dědeček poznal s
babičkou. V té době byla babička
podvedena  jedním  mládencem  a
jeho  sliby;  mládenec  ji  opustil
kvůli  jiné  ženě,  přestože  byla
babička těhotná.  Můj děda Josef,
tady vnímám paralelu s biblickým
Josefem,  byl  do  babičky  zami-
lovaný, přestože znal její situaci a
zklamání,  tak  se  pro  babičku
rozhodl.  V  tehdejší  době,  ve
dvacátých letech minulého století,
to  rozhodně  nebyla  jednoduchá
věc  a  podle  mně  to  hodně  o
vypovídá o dědečkově charakteru.
Děda zemřel zhruba v době,  kdy
mi  byly  dva  roky,  a  tak  si  jej
nepamatuji  osobně.  S  jeho  pří-
během  souvisí  událost  spojená  s
jeho pohřbem. Když děda zemřel

a zarmoucená rodina se obrátila na
tehdejšího faráře sboru, tento muž
víry  odmítl  dědu  pohřbít.
Odůvodnění  pana  faráře  znělo  -
"Po  církevní  stránce  jsem  ho
neznal."  Rodina  se  obrátila  na
faráře  evangelického  sboru  ze
Vsetína,  ten  ho  přijel  pohřbít,  i
když ho po církevní stránce neznal
zcela  určitě.  Zřejmě  více  vnímal
verš  z  Matoušova  evangelia  o
milosrdenství.  V době,  kdy  jsem
tento  příběh  poprvé  slyšel,  jsem
měl asi deset let, Bible byla u nás
doma jen  druhá  největší  kniha  v
domácí  knihovně  a  tato  událost
byla jedna z mála věcí, co jsem o
církvi  vůbec  slyšel.  Příběh  se  u
nás  doma  vyprávěl  několikrát,
vytvořil  zraněné  místo  v  duších
mojí  matky  a  jejích  sourozenců.
Toto je moje svědectví o tom, jak
mohou vnímat lidé církev a sbor.
Církev a sbor tvoříme my našimi
životy,  postoji,  vztahy.  Vidíme
doopravdy lidi kolem nás, nebo je
pravidly, byť dobrými, mlátíme po
hlavě? 
Jaké máme priority? Kéž nám Bůh
dá moudrost, abychom i přes vše-
chna  pravidla  nesli  jeho  lásku  a
milosrdenství lidem kolem nás.
                                Martin Čevela
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OSOBNOST 
NAŠÍ CÍRKVE

Prof. Dr. Ferdinand Hrejsa

Rok  1867  nebyl  tehdy  nijak
výjímečným rokem. Snad byl jako
každý  jiný  před  a  potom.  Přesto
z celosvětového,  nebo  chcete-li
globálního  hlediska,  to  byl  rok
velmi  významný.  Připomeňme  si
pár událostí. První z nich je, že se

8. června 1867 konala korunovace
na  rakouskouherském  trůnu
císařovny  Sissi.  Druhou  událostí
byla ta, že 18. října 1867 USA od
Ruska  kupuje  nejseverněší  část
Severní Ameriky – Aljašku. Třetí
celosvětovou  událostí  s význam-
ným dopadem až pro dnešek je ta,
že  7.  listopadu  1867  se  narodila
Marie  Curie  – Sklodowská.  A ta
poslední  významná  událost  roku
1867 a zvláště  významná událost
pro  Českobratrskou  církev  evan-
gelickou je ta, že 19. listopadu se
v evangelické faře v Humpolci na-
rodil  Ferdinand  Hrejsa.  Tehdy
v něm  do  budoucnosti  získala
církev  evangelická  augsburského
vyznání  velkou  osobnost,  vzdě-
lance a člověka,  který se velkým
způsobem  zasadil  o  sjednocení
evangelické církve v roce 1918. 

Po  ukončení  studia  na
gymnáziu  nastoupil ve Vratislavi
a  později  ve  Vídni  na  studia
teologie.  V Chebu nastoupil  svou
duchovenskou  dráhu  jako  vikář.
To bylo v roce 1890 – 1894. Poté
nastoupil  jako  farář  v evange-
lickém  sboru  v Trnávce.  Malá
obec  Trnávka  (Chrudimský
seniorát),  jejíž  první  zmínka  se
datuje  v 10.  století  a  první
písemná  zmínka  je  z roku  1333.
V tomto  sboru,  kde  do  dnešního
dne je  evidováno cca  100 členů,
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Ferdinad Hrejsa strávil 13 let. Od
roku 1902 působí na Starém městě
v Praze – u sv. Salvátora.  U Sal-
vátora je evangelický  sbor, který
patří  k jedněm  z nejstarších,  byl
založen  roku  1782.  Tedy  pouhý
rok po Tolerančním patentu.

Ve  funkci  superintendenta
české  evangelické  církve  aug-
sburského vyznání v letech 1917-
1921  se  významným  způsobem
zasadil a velkým úsilím přispěl ke
sjednocení  dvou  evangelických
církví  v jednu  –  českobratrskou
evangelickou  na  generálním  sně-
mu v prosinci 1918. Po té zastával
funkci  člena  prvního  synodního
výboru  –  později  Synodní  rady
ČCE, to bylo v letech 1918-1921.
Následně  v letech  1921  –  1932
zastával  funkci  náměstka  synod-
ního seniora Josefa Součka.

V roce  1919  vzniká  pražská
Husova  československá  evange-
lická fakulta bohoslovecká, kde až
do svého odchodu do penze v roce
1937  je  profesorem  a  také
vedoucím  katedry  církevních
dějin. Mimo to ještě v letech 1921
-1926,  1930  –  1936  zastává
vedoucí  funkci  děkana  této
fakulty. 

Byla to opravdová osobnost a
respektovaná  autorita  té  první
generace učitelů na bohoslovecké
fakultě.  Jeho  pracovní  záběr  byl

velmi  široký.  Kromě  akade-
mických  povinností  se  jeho
činnost  soustřeďovala  na  práci
překladatelskou,  publikační,  re-
dakční  a  v poslední  řadě  bada-
telskou. Jeho badatelská  práce se
soustředila  na  historii  českého
protestantismu  a  mířila  ke  koře-
nům české reformace. Vždyť naše
církev  se  hrdě  hlásila  k Janu
Husovi. Jeho stěžejní dílo, spis o
České  konfesi  (vyznání)  ukázal
nový  směr  v chápání  reformace.
Byl  to  Ferdinand  Hrejsa,  který
jako  první  zavedl  novodobý
termín  –  novoutrakvista.  Termín,
který  pojmenovává husitu,  který
přechází  k luteránství.  Dalším
vrcholným  dílem  je  jeho  pěti-
svazková  historie  o  Dějinách
křesťanství  v Čechách.  Dnešním
slovníkem by  se  dalo  říci,  že  to
byl bestseller. 

5.  listopadu 1953 ve věku 86
let  Ferdinand  Hrejsa  zemřel.
Nemusí se bát o budouctnost své
církve, kterou tolik miloval a které
věnoval  celý  svůj  život.  Na jeho
práci  na katedře  církevních  dějin
bohoslovecké  fakulty  navazují
profesoři  František Bednář,  Fran-
tišek  M.  Bartoš,  Rudolf  Říčan,
Amadeo Molnár…..

Lubomír Bureš
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Chci upozornit na několik nových
knih  ve  farní  knihovně.  K
stoletému výročí CČE vyšla kniha
„Příběhy  víry.“  Jak  název
napovídá, jsou zde popsány často
jen  na  dvou  či  třech  stránkách
příběhy,  které  by  vydaly  na
mnohasetstránkové romány. Jedná
se o lidi, kteří v naší církvi žili či
žijí,  učené  i  prosté,  ale  všem  je
společné,  že  jejich  jednání  a
životy ovlivnil živý vztah k Bohu.
Dále, zcela určitě, stojí za přečteni
pětisvazková „Kronika Siónu.“ Na
pozadí  osudů mladé  židovky,  jež
přežila  holocaust  a vydává se do
Jeruzaléma  hledat  své  příbuzné,
můžeme  sledovat  události,  které
předcházely vzniku státu Izrael. I
když  jde  o  dílo  velice  rozsáhlé,
dobře  se  to  čte  a  není  tam
opomenuta ani zásluha tehdejšího
Československa.  Také  příběh  v
další  knize  je  z  Izraele.  „Syn
Hamásu“  je  životopisné  drama

syna  jednoho  ze  zakladatelů
teroristické  organizace,  který
uvěřil  evangeliu a  začal  pracovat
pro  izraelskou  tajnou  službu
Mosad.  V  USA  se  kniha  stala
jednou  z  nejčtenějších.  Stormie
Omartianová je  krásná a  úspěšná
mladá  žena,  skrývající  před
ostatními   lidmi  své  hluboké
deprese.  O své cestě k uzdravení
ze  zranění  způsobených  týráním
psychicky  nemocnou  matkou  v
dětství,  píše  ve  své  knize
„Stormie“. Kniha „Chatrč“ W. M.
Younga  se  vymyká  jakémukoli
popisu.  Autor  se  jako  křesťan
snaží vypořádat s otázkou násilné
smrti  malého  dítěte.  O  její
mimořádnosti  svědčí  přes  8
milionů  prodaných  výtisků  ve
světě a druhé vydání u největšího
knižního  nakladatelství  u  nás.
Velice  dobře  se  čtou  romány
americké  spisovatelky  F.  River-
sové  přibližující  některé  biblické
postavy tak, že si čtenář uvědomí,
že  to  byli  lidé  i  s  mnohými
negativními  vlastnostmi,  a  přesto
dokázali udělat to, co po nich Bůh
chtěl. Tyto a mnohé další knihy si
můžete  přijít  vypůjčit  před  i  po
bohoslužbách nebo na požádání u
Jana Kovaldy a Jany Flachsové.
Jan Kovalda           
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POUŽIJ ŠIFROVACÍ
TABULKU A NAJDI VERŠ

ŠIFROVACÍ TABULKA

Řešení najdeš na str. 26

Před Vánocemi 2018 se v našem
sboru,  resp.  prostřednictvím  NŠ,
uskutečnila akce s názvem „Daruj
radost.“ Jak k tomu došlo, jak to
vše  vzniklo  se  můžete  dočíst  z
krátkého  svědectví  sestry  Katky
uvedeného  výše.  Jsme  vděčni  za
koordinátory, kteří se do přípravy
a  uskutečnění  tohoto  projektu
zapojili,  jsme  vděční  za  vás
všechny,  kteří  jste  jakýmkoliv
způsobem  přispěli.   Cílem  toho
všeho  bylo  shromáždit  různé
dárky  nebo  finanční  prostředky,
aby se potřebným lidem, rodinám,
dětem  mohly  věnovat  různé
užitečné věci nebo jen dárky pro
radost. Celkem se sešlo dost dárků
a  finančních  prostředků,  aby
mohly udělat radost 46 rodinám a
a  to  33  z  Hošťálkové,  1  z
Ratiboře, 1 z Kateřinic, 5 ze Vse-
tína,  2  z  Velkých  Karlovic,  1  ze
Zlína,  2  z  Uherského  Hradiště.
Malá ochutnávka z mnoha ohlasů
následuje.  Ohlasy  jsou  uvedeny
tak, jak přišly.
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OHLASY 
Byla  středa.  Vracela  jsem  se  z
práce  utahaná  a  přemýšlela  nad
tím,  co  všechno  dnes  ještě  chci
udělat.  Přede  dveřmi  leží  velký
balík ve vánočním papíru. Zvednu
ho odemknu dveře. Kdo to tak asi
mohl  donést?  Obvolám  rodinu,
pak  známé  ale  nikdo  z  nich  to
nedonesl.  Přišel  ze  školy  Štěpán
bavíme se co s balíkem ? Je vůbec
pro nás? Ptám se sousedky jestli
není  její  nebo  jestli  někoho
neviděla tu dát. Štěpán s balíkem
zatřese  poslouchá  jestli  tam není
bomba. Jsme rozpačití nakonec ho
opatrně  rozbalujeme.  Pod  krá-
sným balícím papírem je krabice.
Rozlepujeme  ji  a  v  ni  je  moc
dárků.  Jsou  nadepsané  našimi
jmény. Jsou tedy pro nás: pro mně,
pro dceru a syna. Je tam i obálka.
Tu  otevřu  a  dočítám  se  v  ní  že
dárky pro nás vybrali a koupili lidi
z nedělní školky ze sboru ČCE v
Hošťálkové.  Vyhrknou  mi  slzy.
Jsem  moc  dojatá.  I  můj  syn.
Dárky  si  rozbalíme  až  pod
vánočním stromečkem. Moc vám
všem kteří  jste  na  nás  mysleli  a
obdarovali  i  nás  děkuji.  Váš
projekt  udělat  lidi  šťastnými  se
podařil.  Pro  mě  letošní  Vánoce
budou  kouzelné.  Nejsou  sice  o
dárcích  ale  o  radosti  z  narození
Ježíška.  Ještě  jednou  všem  moc

děkuji. 
     *

Chceme alespoň touto cestou celá
rodina poděkovat za vaši štědrost
a obětavost; moc si toho vážíme.
Přejeme vám krásné Vánoce a vše
dobré v novém roce.

*
Miláčci…..  naši…  děkujeme…
Když  včera  dojela  Kačenka  s
rodinou  a  s  vééélkým  překva-
pením,  nebyla  jsem  zrovna  v
dobrém  rozpoložení,  protože  mě
skolila  chřipka  a  jediné,  co  jsem
chtěla,  byla  postel  a  čaj….  Na
rozdíl  od  Šimona,  který  je
nadšený,  úplně  pořád  a  úplně  ze
všeho… jestli on nebude šťastný
Nějak  mi  to  všechno  nedo-
cházelo.  Velkou,  krásně  vánočně
zabalenou  krabici   jsme  dali  do
obýváku  a  já  jsem  se  šla  opět
zhroutit do postele a jen zpovzdálí
jsem slyšela Šišku, jak je nadšený
z kopačáku a batohu, který si chtěl
hned  nabalit  věcmi  do  těláku.
Když  viděl,  jak  jsem  mimo,  tak
prohlásil,  že  tu  velkou  krabici  si
otevřeme,až  na  Vánoce…   Dnes
odpoledne,  když  Šiška  přišel  ze
školy,  mi  už  bylo  líp  a  stačil
jediný pohled z očí, do očí a bylo
jasné,  že  to  do  Vánoc  určitě
nevydržíme    Jako...rovnou
říkám, že nám úplně spadla brada
(a  Šimon  dokonce  na  chvilku

Sborový časopis ČCE Hošťálková    1/2019        strana    21



ztratil  řeč,  což  jsem  u  něj  ještě
nikdy  nezažila).…  z  vašich
darů...a  že  to  teda  jsou  dary  s
velkým  D.  Měla  jsem  strach,  je
přijmout...byla jsem fakt v šoku....
a  v  rozpacích.  A Šiška  se  svojí
dětskou bezprostředností a v úplně
neskutečné  radosti  kolem  mě
poletoval  a  už  to  byl,  zas  ten
nejukecanějši  chlap  na  světě.…
Jééé, mami...to není možné...kolik
pastelek, zrovna si mi je chtěla na
vánoce koupit… jééé… pytlík na
tělák…  jééé  a  kolik  čajů...jůůů,
alpa,  paráda…  večer  ti  namažu
záda…  jééé  a  jaká  hustá  knížka
(Bible)..  ale  nemá  obrázky,  to
bude  asi  pro  tebe…  a  pak…  ty
vado..  lego…  to  není  možné
mami,  dvě  lega…  No,  museli
byste to vidět… Byl a ještě dlouho
bude v sedmém nebi  . A já jsem
stála v naprostém šoku a nevěděla
jsem, co mám dělat… Volala jsem
Katce,  abych  jí  poděkovala…
omluvila se za včerejší nenáladu a
řekla  jsem jí,  že  nevím,  jestli  to
můžu  přijmout,  že  to  jsou  fakt
drahé  dárky…  A  Katka  mi  s
klidem  řekla:  ,,A  máte  z  nich
radost?  Protože,  o  to  nám  všem
šlo.“ A v tu chvíli se mi ulevilo a
ten  velký  ,,dar“,  od  vás  jsem
přijala....  A  s  velkým  díky,
říkám:  ,,UDĚLALI  JSTE  NÁM
OBROVSKOU  RADOST… OB-

ROVSKOU.…  Moc  děkujeme…
všem  A až budu mít opět svoji
pravou ruku (můj noťásek ), tak
pošlu fotky nadšeného Šišky   a
doufám,  že  i  nějaký  obrázek…
teda pokud se od toho lega někdy
odtrhne.  Pááá  všecky  moc  zdra-
víme     

*
......rozbalili  jsme balíky a ztratili
řeč.  Tolik  věcí  ...  Děkujeme.
Požehnaný čas.

*
Chceme alespoň touto cestou celá
rodina poděkovat za vaši štědrost
a obětavost; moc si toho vážíme.
Přejeme vám krásné Vánoce a vše
dobré v novém roce.

jedna z obdarovaných – Amálka
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NEBOJ SE VRÁTIT
DOMŮ

Jméno  Marie  Svatošová  asi  není
potřeba nějak zvlášť představovat.
Tato  lékařka,  nyní  už  na  penzi,
vdova, jedna z organizátorů kursů
Alfa v římsko-katolické církvi, je
především známá jako iniciátorka
hospicové péče v naší republice. V
knize  rozhovorů  s  Alešem
Palánem,  autorem  této  knihy,
vypráví  o  svém  životě  už  od
dětství,  o  tom,  jak  se  dostala  k
uvědomělé  víře  v  Boha,  mluví  o
svých  studiích  a  začátcích  své
praxe, o svém životě v manželství.

Na  její  život  a  víru  měl
velký vliv farář Ladislav Kubíček.
Tento  muž  nezištně  pomáhal
lidem na okraji společnosti dostat
s z jejich životního marasmu bez
nároku na uznání a odměnu. Dva z
těchto  mladých  mužů  ho  pak
přepadli, mučili a zavraždili.

Když  Marie  Svatošová
končila  svou  lékařskou  činnost,
oslovila  ji  možnost  a  potřeba

zavést  i  u  nás  tzv.  „hospicovou
péči“,  což  je  péče  o  lidi  nevy-
léčitelně  nemocné,  kteří  stojí  na
konci svého života. Nevařili, ona a
její  spolupracovníci,  takříkajíc  „z
čisté  vody.“  Znalosti,  zkušenosti,
praxi  a  nápady  brali  z  Velké
Británie, kde je tato péče již dávno
rozvinutá.

Nesetkávali se v začátcích
s  žádným  pochopením;  při
přípravě  prvního  hospice  v
Červeném  Kostelci  slyšeli  od
místních  obyvatel,  že  oni  tam
žádnou  „chcípárnu“  nechtějí.  Ale
po rozhovorech a vysvětlování se
to  všechno  obrátilo  a  tito  lidé
pochopili,  že  jde  o  službu  velmi
potřebnou,  ovšem  také  velmi
nesnadnou. 

Při  hospicové  péči  nejde
jen o pomoc v posledních  dnech
lidského  života,  ale  především  o
pomoc  ke  smíření.  Smíření  se
sebou  samým,  se  svými  nej-
bližšími a především s Bohem; jde
o  křesťanskou  službu,  pocho-
pitelně bez jakéhokoliv nátlaku. K
tomu  následuje  úryvek  z  této
knihy:  „Nikdy  nezapomenu  na
pacienta,  kterému  půlka  okresu
jeho rakovinu přála, protože býval
vlivným komunistickým pohlavá-
rem okresního  formátu  a  měl  na
svědomí  spoustu  zla.  Při  příjmu
mu  kolegyně  v  hospici  nabídla
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možnost rozhovoru s knězem, ale
jeho  reakce  byla  jednoznačně
odmítavá:  ´To by mi  muselo  být
hodně zle!´ Zapsala jeho výrok do
chorobopisu, odjela na dovolenou
a já ji zastupovala. Jednoho dne si
muž  při  vizitě  postěžoval,  že  je
mu  hůř.  Zalistovala  jsem  v
chorobopise,  jeho  větu  jsem  mu
nahlas  přečetla  a  dodala:  ´Já  už
bych  to  neodkládala.´  Nevěděla
jsem, jestli po mně hodí bačkoru,
nebo  mě  pošle  někam,  ale  nic  z
toho  neudělal.  Vyslovil  jednu
jedinou  holou  větičku:  ´Tak  ho
zavolejte.´  Asi  dva  dny  jsem  si
fandila,  jak jsem dobrá,  jak jsem
to zvládla,  než  přijela  ze  severní
Moravy  jeho  rodná  sestra,
řeholnice a řekla,  že se za svého
bratra  přes  padesát  let  modlila.“
Tolik citát z knihy (str. 59).

V knize je  také další  část
služby, které se  Marie Svatošová
věnuje,  totiž  evangelizační  kursy
Alfa.  V  rozhovorech  mluví  o
jejich  počátcích  a  účelu.  A tak,
jako v hospicové péči, jde u Alfy
o  totéž  –  o  smíření.  Kursy  Alfa
probíhají  v  různých  zemích  a
napříč  různými  církvemi  a
společenstvími.  Také  v  našem
sboru  několik  cyklů  proběhlo;
myslím si, že to bylo k dobrému.

Marie  Svatošová  je
vyznáním  římská  katolička;  se

vším všudy. Možná se na tyto lidi
díváme,  mírně  řečeno,  s  odstu-
pem. Ale  Pán Bůh si  to  přebere.
Tak není vhodné nosit nos vzhůru.
Na  autorce  těchto  rozhovorů  to
vidět není.
(Neboj  se  vrátit  domů;  Marie
Svatošová v rozhovoru s Alešem
Palánem – Kalich 2018)
Milan Michalík 
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ČLENSTVÍ V CÍRKVI

Jak  se  můžu  stát  členem
sboru?  Jaká  jsou  práva  a
povinnosti  člena  sboru?  Jak  své
členství mohu ukončit? Na tyto a
další  otázky  týkající  se  členství
v Českobratrské  církve  evangeli-
cké (dále ČCE), najdeme odpověď
v církevních  řádech  ČCE (Círke-
vní zřízení a Řád členství v církvi
viz.http://www.evangnet.cz/cce/czr/).

Členem ČCE je ten, který byl
přijat  a  evidován  jako  člen
některého  farního  sboru  za
podmínky,  že  byl  řádně  pokřtěn
(v dětství nebo v dospělosti), a to
buď  v některém  farním  sboru
ČCE  či  v jiné  křesťanské  církvi.
Členům  jiných  křesťanských
církví  může  ČCE  propůjčit
členství,  jestliže  o  to  v některém
jejím sboru požádají.

Zájemce  o  členství  podá  žá-
dost o přijetí do ČCE staršovstvu
farního sboru, jehož součástí chce
být  a  ve  kterém  chce  být  evi-

dován.  Staršovstvo  ověří,  zda
zájemce splňuje podmínku křtu a
zda se seznámil se základy učení
ČCE,  vyznal  svou víru a  účastní
se sborového života.  Za nezletilé
děti  a  nesvéprávné  osoby vyzná-
vají  při  křtu  zástupně  svou  víru
rodiče  či  jiný  zákonný  zástupce.
Každý nový člen je přijat v rámci
nedělního shromáždění.

A jaká jsou práva a povinnosti
člena  sboru?  Úkolem  církve  je
poskytnout  svým  členům  ducho-
venskou  a  pastýřskou  péči,
církevní  služebnosti  a  účast  na
správě církve.

Od  svých  členů  žádá,  aby
pilně  četli  Písmo  svaté,  aby
setrvávali  v bratrském  obecenství
života  kolem  Slova  Božího  a
svátostí,  vychovávali  spolu  s cír-
kví  své  děti  ve  víře,  společně
oslavovali Boha, osvědčovali svou
víru  životem  podle  evangelia,
v lásce  sloužili  svým  bližním  a
nesli  odpovědnost  za  zajištění
hmotných potřeb církve.

Hlasovací právo mají členové,
kteří plní své povinnosti v církvi a
jsou starší 18 let.

Člen  ČCE  je  povinen  se
odhlásit ze sboru, z něhož odchází
a  přihlásit  se  ve  sboru,  do  jehož
obvodu  se  přistěhoval  nebo  ve
kterém chce být členem. 

Vedení sboru je povinno vydat
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členu  sboru  na  jeho  žádost
potvrzení  o  členství  ve  sboru,  o
křtu  (pokud  byl  v tomto  sboru
pokřtěn),  potvrzení  o  darech  a
potvrzení  o  hlasovacím  právu
v církvi.

Člen  ztrácí  členství  v ČCE
ústním nebo písemným prohláše-
ním o vystoupení z ČCE podaným
staršovstvu sboru, odnětím propů-
jčeného členství nebo vyloučením
z církve.

K pravému  členství  v církvi
Kristově  patří  radostná  víra  a
vděčná poslušnost  jejího ukřižo-
vaného a zmrtvýchvstalého Pána
ve  všech  oblastech  života,  tedy
v církvi  i  mimo ni.  Ježíš  Kristus
nás  povolává  k následování.
Jako členové církve jsme na cestě
za  ním stále  živi  jen  z milosti  a
odpuštění Božího.  

Prosíme o vyplnění krátkého
dotazníku,  který  je  součástí
tohoto  sborového  časopisu  a  o
jeho  odeslání  na  uvedenou
adresu. 

POKUD OD VÁS ŽÁDNOU
ODPOVĚĎ  NEOBDRŽÍME,
BUDEME  VÁS  DÁLE  EVI-
DOVAT JAKO ČLENY SBORU
ČCE V HOŠŤÁLKOVÉ.

*

ZASÍLÁNÍ OZNÁMENÍ

Kdo máte zájem o zasílání neděl-
ních oznámení, přihlaste se k jeho
odběru na: 

http://www.ccehostalkova.cz/o-
nasem-sboru/prihlaseni-k-

emailovemu-odberu-sborovych-
oznameni/

*
Salár a jiné peněžité dary můžete
platit  osobně v hotovosti  po konci
nedělních  bohoslužeb  paní
pokladní,  Kamile  Čevelové,  nebo
můžete  zaplatit  bezhotovostně  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.  Pokud chcete  dát  dar
účelově,  uveďte  také  specifický
symbol (SS), a to:
dar pro mládež    SS 100
dar rekonstrukce fary SS 300

ŘEŠENÍ ZE STR. 20

      N   E   B   O     J        S    E,    

21  8  3  23  17    29  8, 
     J     E    N       V     Ě      Ř    ! 

 17  8  21    36   10  28  !
      M    A  R    E    K      5,36b

20  1  27  8  18   5,36b
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pondělí 

12.35 hodin – náboženství ve
škole (1. – 4. třída)

13.35 hodin – náboženství ve
škole (od 5. třídy)

15.30 hodin – konfirmační
příprava

úterý 

19 hodin – biblická hodina na faře

středa

16 hodin – biblická hodina v  DPS

19 hodin – cvičení sborového
zpěvu 

čtvrtek

17 hodin – cvičení dětského
pěveckého sboru „Notička“  

pátek 

16 hodin –  dorost

19 hodin – mládež

neděle 

10 hodin – nedělní bohoslužby

10 hodin – nedělní škola

19 hodin – modlitební setkání

       

ALFA PRO MLÁDEŽ 

1. března – 3. května

VÍKENDOVKA MLÁDEŽE 

12. – 14. dubna 2019

NEDĚLE  KVĚTNÁ  
14. dubna 2019

bohoslužby v  10 hodin  
slouží bratr Lubomír Bureš

POSTNÍ VEČERY    

15. - 18. dubna 2019
večerní shromáždění 

vždy v  19 hodin

pondělí -  br. Jan Uhřík

úterý  -  br. Pavel Kovář

středa  -  br. Milan Michalík

čtvrtek  -  br. Lubomír Čevela

VELKÝ  PÁTEK 
19. dubna 2019

Velkopáteční shromáždění se
čtením pašijního textu

a s Večeří Páně v 10 hodin
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NEDĚLE  VELIKONOČNÍ
21. dubna 2019

bohoslužby s Večeří Páně
v  10 hodin

PONDĚLÍ  VELIKONOČNÍ
22. dubna 2019

bohoslužby v  10 hodin
slouží bratr Zdeněk Žamboch

SOBOTNÍ SETKÁNÍ
11. května 2019
zdobení muffinů 

ve sborovém domě ve 14 hodin

NEDĚLE – 12. května 2019
rodinná neděle – Den matek

bohoslužby v  10 hodin 
slouží bratr Milan Michalík

odpolední shromáždění pro
seniory s Večeří Páně

ve 14 hodin

zpívání našeho pěveckého sboru
se sborem z  Českého Těšína

v  doprovodu br. f. Kaczmarczyka
ve 14.45 hodin

NEDĚLE – 19. května
bohoslužby v Rajnochovicích  

ve 14 hodin

NOC KOSTELŮ  
pátek 24. května

kostel – od 18 hodin

NEDĚLE - 26. května
bohoslužby v  10 hodin

 s  ordinací výpomocných kazatelů
bratří Z. Žambocha a L. Bureše, 
kterou vykoná synodní senior

bratr Daniel Ženatý

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
30. května bohoslužby v  10 hodin

PÁTEK  31. května
zkouška konfirmandů v  17 hodin

NEDĚLE  2. června
konfirmační slavnost

s Večeří Páně v kostele v  10 hodin

NEDĚLE SVATODUŠNÍ  
9. června, bohoslužby v  10 hodin

PONDĚLÍ SVATODUŠNÍ  
10. června, bohoslužby v  10 hodin

VÍKENDOVKA DOROSTU
14. - 16. června 2019

NEDĚLE  30. června
rodinná neděle – v  10 hodin

PŘÍFARSKÝ TÁBOR
15. – 20. července
ve sborovém domě

Kromě těchto shromáždění Vás
všechny srdečně zveme k pravidelným
nedělním bohoslužbám v 10 hodin a k
dalším shromážděním během týdne
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