


Úvodem
Je před prázdninami, končí jedno
období  roku  zvlášť  pro  žáky  a
studenty,  nastává  čas  dovolených
a prázdnin a vy otvíráte další číslo
našeho  sborového  časopisu.  Jak
bylo již dříve řečeno, jeho téma je
„Požehnání“.  Toto  slovo  je  pou-
žíváno  nejen  v  církevní  termi-
nologii,  ale také v běžné,  obecné
mluvě.  Co  si  však  pod  tímto
pojmem  představujeme?  Na  toto
téma zde najdeme několik úvah a
zamyšlení,  a  aby  to  nebylo  jen
nějak  teoretické,  také  několik
zkušeností  či  svědectví.  Během
uplynulých několika měsíců jsme
v našem sboru něčím prošli, něco
zažili,  a  tak  si  to  připomeneme.
Také tady je něco o dětech a pro
děti,  jiná zamyšlení a svědectví i
něco  o  tom,  co  jsme  přečetli  či
čteme. Nejsme první, kdo v tomto
sboru žijí a najdete tady kousek ze
začátku  naší  sborové  kroniky.  O
prázdninách  se  připravují  mnohé
akce, tak zde najdete i náš sborový
program.  Vydání  dalšího  čísla
časopisu je plánováno na začátek
října,  tedy  před  Díkůčiněním  a
jeho  tématem  je  „Odpočinutí  a
odpočívání.“  Tak  můžete  připra-
vovat nějaký ten příspěvek. 
Nezbývá než vám do nastávajícího
času  prázdnin  popřát  Boží  po-
žehnání.             Milan Michalík 

Rozpomeň se, Pane
Pavel Smetana

Můj Pane,
na své milosrdenství

se rozpomeň,
mé hříchy však vrhni
v moře zapomnění.

Na utrpení své se rozpomeň,
ne na bolest,

již jsem svým bližním způsobil.
Také na svou opuštěnost

rozpomeň se, Pane,
zapomeň však,

že jsem si pro opuštěné
nenašel čas.

Na svou oběť lásky se rozpomeň
a odpusť nuznému srdci,

jež se vzpírá  bližního milovat.
Rozpomeň se, Pane, na hříšníka

jenž k tobě volá
a pro své milosrdenství mu otevři

bránu věčné spásy.

Ze sbírky 
Variace na jediné téma 

Gratis autem Dei sum id, quod sum…
Milostí Boží jsem to, co jsem

Nakladatelství Exulant 2007
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POŽEHNÁNÍ

Toto  číslo  časopisu  je  věnováno
skutečnosti  požehnání.  Co  vla-
stně tento pojem znamená – to v
první řadě, ale také jaký význam
má požehnání pro nás konkrétně
a  osobně,  tedy  jak  je  žijeme.
Nejdřív zde najdete několik úvah
o čem mluvíme, (jednu od Ben-
jamina  Zigmunda,  příslušníka
izraelského  národa,  který  žije  v
naší  zemi),   ale  také  jak  a  kde
požehnání  ve  svých  životech
vidíme a prožíváme.

*

Požehnání v  pevném
vztahu s Bohem

     „Má duše přilnula k tobě,
Bože, tvá pravice mně pevně

drží“ Žalm 63,9                                                                                                                                                          

     „Požehnání“ – rádi bychom to
v tomto  čísle  našeho  časopisu
nějak  slovy  postihli.  Co  to
vlastně  znamená?  Nějak  cítíme,
že je to veliké slovo a hlubin jeho
významu  nedohlédneme.  Může-

me se ho z různých stran dotýkat,
ale  význam  tohoto  slova  bude
znamenat vždycky víc. Naši sta-
říčci a prastaříčci mu nejspíš byli
blíž  než  my,  když  říkali:  „Bez
Božího  požehnání  marné  naše
namáhání.“ Možná  jste  také  vi-
děli  film „Děda“,  byl  zfilmován
v tomto  kraji  –  v Halenkově  a
okolí.  Střídá se tam realita s po-
hledem  do  minulosti,  kde  žena
píše dopisy svému manželovi do
první světové války – dopisy na-
šly děti na půdě dědova domu. Ty
postoje  lidí  tenkrát  nám  dnes
připadají  milé  a  dobře  se  na  to
dívá, ale oni tak žili. Spoléhali se
na Pána Boha a žili poznáním, že
Boží  požehnání  mohou  vidět  za
každou  maličkostí  i  uprostřed
nesnadných,  chudobných  a  ne-
bezpečných  časů. Potkávám  se
s lidmi  z Hošťálkové,  rád  si
s nimi  povídám.  Každý  máme
svůj  osobní  příběh.  Když  jim
gratuluji k jejich jubileu, také jim
přeji  „Boží  požehnání“.  Snažím
se to povědět tak, aby to neznělo
jen  jako  fráze,  která  nějak  patří
do  všech  našich  gratulací:
„Nevím,  jak  vám  to  říct,  ale
přesto vám přeji Boží požehnání,
vždyť  to  je  to  vůbec  nejvíc,  co
vám mohu popřát a  co si  vůbec
můžeme přát.“ Každý ale za tím
nakonec vidí, co si přeje on sám –

Sborový časopis ČCE Hošťálková    2/2019        strana    3



zdraví,  klid,  životní  jistoty…
Mám  ale  za  to,  že  skutečného
Božího  požehnání  se  dotýká
teprve  ten,  kdo  porozumí  slovu
žalmisty  v úvodu,  kdo  přilne
k Pánu  Bohu  a  nechá  se  svým
životem vést jeho „pravicí“, která
pevně  drží.  Každé  takové
požehnané „přilnutí“ duše k Pánu
Bohu  má  své  dějiny,  své  slzy  i
hluboká  vyznání,  kterými  lidské
nitro vyjadřuje vděčnost za to, co
mu bylo v Boží  blízkosti  nabíd-
nuto. Záleží  na  tom,  k čemu
přilneme.  Člověk  může  přilnout
dvojím  způsobem,  přitom  jeden
vylučuje druhý. K něčemu tak jak
tak přilneme – buď k zemi, nebo
k Bohu, není žádné střední cesty.
Buď máme blíž  k Pánu,  kterého
vyznáváme,  nebo ke světu.  Buď
žijeme  v  Boží  blízkosti,  nebo
Bohu  vzdáleni.  Co  to  vlastně
znamená,  když  duše  přilne  k
Bohu?  Matka  může  přilnout  k
dítěti, žena ke svému muži a na-
opak, přítel k příteli… Pro takové
je pak největší  radostí  být s  tím
druhým,  být  mu  nablízku.  Dvě
bytosti  k sobě  mohou  přilnout
tak,  že to  vypadá jako dokonalé
spojení  duší.  Známe  ale  i  jiná
přilnutí.  Je nemálo těch, kteří se
stali otroky svého přilnutí – dali
se  svázat  láskou  k  penězům,
přilnuli  celou  duší  k majetku  a

visí na něm; lidé často přilnou k
věcem  směšným  a  bezcenným;
žalmista  by  pověděl:  „duše
přilnula k zemi,“ k tomuto světu,
visí na tom, co tu dnes je a zítra
tu  být  nemusí,  visí  na  všem
časném  a  netouží  po  spojení  s
věčným.
   Všechno,  co  platí  o
schopnostech  naší  duše  přilnout
k něčemu,  dát  se  přitáhnout  a
zaujmout něčím viditelným, z vě-
cí,  které  nás  obklopují,  platí  v
plném rozsahu také o přilnutí duše
k neviditelnému Bohu. Nejedná se
jen  o  občasné  krásné  zkušenosti
třeba  na  modlitbách,  ani  jen  o
chvíle občerstvení ve shromáždění
věřících.  Jde  o  něco  hlubšího,
trvalejšího, silnějšího. Jde o něco,
co není závislé na našich vnitřních
pocitech. Jde o trvalý stav, trvalý
poměr  ve  kterém  žijeme.  Tento
poměr se nemění ani tehdy, když
pláčeme nebo jsme v nějaké tísni,
ani  tehdy  když  se  radujeme  a
zpíváme  si.  Když  se  nám  vede
dobře,  nebo  když  procházíme
údolím zkoušek a bolestí.  Prostě:
„Má duše přilnula k tobě, Bože.“

     Toto  žalmistovo  požehnané
vyznání  může být  vyznáním také
naším.  Když  člověk  usiluje  o
právě  takové  důvěrné  vnitřní
spojení s Bohem, pak může cítit i
to, co jednou kdosi řekl:  „Bůh a
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má duše – víc není třeba“. Možná
se nad tím pozastavíme a řekneme
si:  Je  to  biblické,  křesťanské?
Není to příliš  sobecké? Copak tu
nejsou  také  bratři,  mé  sestry  a
bližní, kterým také má patřit moje
láska!? Ale teprve tehdy, když má
duše  přilne  k  Bohu,  když  se
dostane do takové Boží blízkosti,
že  je  člověk  se  svým  Bohem
docela  sám,  teprve  pak  začne
opravdu rozumět svým bližním a
začíná  je  chápat.  Začíná  cítit
naléhavou  potřebu  prosit  za  ně,
vyhledávat je, sloužit jim. Teprve
tehdy, až mi bude Pán Bůh v mém
životě vším, pak mohu jít k tomu
druhému,  abych  mu  něco  důle-
žitého  přinesl.   Michelangelo,
velký  sochař,  malíř,  stavitel,  v
jedné  své  modlitbě  říká:  „Pane,
dej, ať na každém místě vidím jen
Tebe. Tvůj oheň ať pohltí všechny
plameny mé lásky k zemi... dej, ať
vyčištěn, hořím jen Tobě tak jasně,
jako když mi byl svět tak drahý.“
Ztratit  zrak  pro  lesk  světa.  To
neznamená  nevidět  všechny
krásné věci kolem nás. Bůh stvořil
svět  skutečně  krásný,  chtěl,
abychom se v něm cítili dobře; ale
znamená  to:  nedostávat  se  do
závislosti  na  všech  pozemských
věcech,  nestávat  se  jejich  otroky.
Naopak,  máme  mít  oči  otevřené
pro Boha, pro to, co On vykonal v

náš prospěch, máme mít otevřené
oči  pro  jeho  lásku,  pravdu  a
milosrdenství. O tyto věci nám má
jít  především:  „Hledejte  nejprve
Boží  království  a  jeho  spravedl-
nost a všechno ostatní vám bude
přidáno.“ To  je  to  nejlepší
pravidlo, které nám zde Pán Ježíš
zanechal,  kterým  se  nechme  ve
svém  životě  vést  a  jím  pro-
měňovat.  Tak se budeme dotýkat
hlubin  Božího  požehnání  a
zakoušet co to znamená, když nás
„Boží pravice pevně drží“.
     Žijeme dnes v jiné době než žil
David a všichni ti staří Boží mu-
žové.  Žijeme  ve  věku  Ducha
svatého. V době, kdy Duch svatý
pracuje  v  tomto  světě  tiše,
neviditelně,  ale  mocně.  Ne-
můžeme přijít k Bohu a přilnout k
němu jiným způsobem než  skrze
Pána Ježíše Krista. Duch svatý byl
seslán  na  tento  svět  proto,  aby
zjevoval slávu Kristova díla, aby-
chom  mohli  všichni  porozumět
jeho oběti, golgotskému kříži, ale
také  Kristovu  vzkříšení.  V  něm
jsme  přijali  Boží  odpuštění,  sli-
tování, jeho ospravedlnění. V něm
se můžeme nazývat „Božími dět-
mi“. Pán Ježíš nám přiblížil Toho,
který je  naším stvořitelem. A On
řekl:  „Kdo vidí mne, vidí Otce...“
Uvedl  nás  do  společenství  s Bo-
hem a  pro jeho zásluhy můžeme
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radostně  vyznávat:  „Má  duše,
Bože, přilnula k tobě.“
     A ještě:  Co  je  výsledkem
takového  „přilnutí“?  O  učed-
nících  Pána  Ježíše  se  lidé  vy-
jadřovali různým způsobem, ale to
jedno jim zůstalo, poznali na nich,
„že bývali s Ježíšem“. To se prostě
pozná. Tak jako většinou poznáme
člověka, který přilnul ke světu, k
hříchu,  k  majetku,  tak  je  dobře
rozpoznatelný ten, který přilnul k
Pánu. Lidé, jejichž duše přilnula k
Pánu  mají  „Kristovu  mysl“,
„Kristova  Ducha“,  Kristův  cha-
rakter. Jsou to lidé, kteří ve svém
životě touží oslavit Boží jméno a
plně se zapojili do služby jemu. Ti
ve svém životě také zakouší Boží
požehnání.  „Má duše,  Bože,  při-
lnula k tobě…“. Přilněme k Bohu,
v tom je základ našeho zdravého,
radostného, požehnaného křesťan-
ského bytí v naší časnosti.

Petr Maláč
*

„Shlédni ze svého
svatého obydlí 

a požehnej svému lidu“
Dt 26,15

  Co si vyprošujeme, když prosíme
o Boží požehnání? Co sobě nebo
druhým  přejeme,  když  říkáme:

„Přeji  Ti  hodně  Božího  po-
žehnání?“

Pro  mě  je  požehnání
příslib  dobra  v mém životě.  Ote-
vřený  prostor  pro  život  a  lásku.
Možnost změny k lepšímu v něja-
ké  těžké  chvíli.  Rozpletení
zamotané situace a nový počátek.
Dar shůry, který jsem v okamžiku
svého prvního nadechnutí  dostala
a denně dostávám, aniž bych si ho
zasloužila nějakými svými mimo-
řádnými  vlastnostmi,  zbožností
nebo vzorným životem. Je to Cosi,
bez čeho vím, že se neobejdu.

  Požehnání  je  pro  mě  ale  taky
Někdo.  Ježíš,  ten  „Požehnaný,
který  přichází  ve  jménu  Hos-
podinově“.  Vjíždí  na  oslátku  do
hradeb Jeruzaléma. Bůh už na nás
nehledí  ze  svého  svatého  obydlí,
ale přichází jako člověk přímo do
hradeb našich měst, rodin i srdcí.
Požehnání  je  tady.  Žije  s námi
naše  všední  životy,  je  nám
nablízku.  Jako  člověka  Boha
tenhle příchod bolí. Prožije bolest
fyzickou i psychickou, opuštěnost,
hrůzu umírání i samotnou smrt.  

Když  si  představím  Ježí-
šův kříž, na kterém zemřel, vidím
jeho  rozpřažené  ruce.  Ty  ruce
žehnají.  Jakoby  objímají  naši
bolest,  naši  samotu,  umírání  i
smrt. Požehnání tedy není jen to,
že se nám daří dobře. Požehnání je
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Blízkost,  když  se  nám  daří  zle.
Když dostáváme sílu  tím těžkým
projít.  Byť  v slzách  a  úzkostech.
Ty  rozpřažené  ruce  ale  taky
ukazují směrem ven, do světa. Na
nouzi  i  utrpení  lidí  kolem  nás.
Jeho  ruce  nás  zvou  k soucitu,
solidaritě  a  štědrosti.  Ježíš  zve,
abychom se  my sami  stávali  po-
žehnáním pro druhé, byli blízko.

Myslím, že v tom je nako-
nec to největší Boží požehnání. Že
si  nebudeme  jen  užívat  to,  co
máme a čím jsme byli obdarováni.
Ale  že  z toho  všeho  dáme  i  po-
třebným.

Hana Ducho, farářka 
sboru ČCE v Pardubicích
- připravil Lubomír Bureš

*

Požehnání 
(b-rachot ,ברכות .b-racha; pl ,ברכה )

Hebrejský kořen  barach
(žehnat),  se  ve  Starém  Zákoně
vyskytuje téměř 300krát. Překládá
se jako  pokleknout  či  klekat  na
kolena,  dobrořečit,  chválit,  po-
zdravit,  velebit,  přát  někomu
požehnání  (zvláštní  moc).  Heb-
rejština  gramaticky  nerozlišuje,
zda se jedná o požehnání (dobro-
řečení,  chválení atd.),  jež pronáší

Bůh  anebo  člověk,  kořen  barach
zůstává stejný. 
- „Neodplácejte zlým za zlé ani

urážkou  za  urážku,  naopak
žehnejte;  vždyť  jste  byli
povoláni  k  tomu,  abyste  se
stali dědici požehnání“ (1Petr
3,9).

- „Ježíš  praví:  Žehnejte  těm,
kteří  vás  proklínají,  modlete
se  za  ty,  kdo  vám  ubližují.
Žehnejte a neproklínejte“  (Lk
6,28). 

- Žehnání je úzce spjato s dílem
Božího vykoupení,  Boží spá-
sy.

     Význam požehnání spatřujeme
ve  zmíněném  Lukášově  textu.
Jeho  podstatou  je  přání  dobra  i
těm,  kteří  nám  v životě  činí
příkoří. Jako dědicové požehnání,
jak o tom hovoří Petr, stáváme se
spolutvůrci Božího pokoje na této
zemi.  Příznačný  je  následující
biblický text:  „Ať tobě Hospodin
požehná a ochraňuje tě!  Ať tobě
Hospodin ukáže svou jasnou tvář
a  je  ti  milostivý!  Ať  Hospodin
obrátí k tobě svou tvář a dopřeje
ti  pokoj!“ (Num  6,22-27).  Tyto
verše  svěřil  Hospodin  Mojžíšovi,
aby  je  předal  Aronovi  a  jimi
žehnal  kněze  a  lid  –  v této  žeh-
nající  modlitbě  spatřujeme  Boží
spásu  pro  člověka.  Člověk  je
spasen  od  zlého  Boží  milostí,
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Božím milosrdenstvím. Milostí je
člověk  uchráněn  před  temnotou,
před zlem, které by zakoušel nebo
i sám druhým učinil. Požehnání je
tedy obřad, jímž na nás žehnající
vkládá  Boží  Jméno  a  jedinec  se
tak  stává  objektem  Božího
požehnání.  Boží  Jméno  je  zde
použito  jako  ekvivalent  Boží
přítomnosti. Kde je Bůh přítomen,
tam je Boží požehnání, Boží sláva,
mravní čistota, spása a záchrana.
     Požehnání  souvisí  s Božím
dílem. Písmo svaté podává ve své
první  kapitole  zprávu  o  stvoření
světa.  Tu  čteme,  že  na  počátku
dějin  stvořil  Hospodin  nebe  a
zemi  a  všecko,  co  s tím  souvisí,
tedy  oblohu,  slunce,  měsíc  a
milióny  hvězd.  Ve  vesmíru  jim
určil  jejích místa  a úkoly.  Potom
stvořil  zemi  a  všecko,  co  k ní
náleží, tedy půdu, ornici, vzduch,
vodu,  větry.  Bůh  potom  zasadil
semena  travin,  obilnin,  květin  a
jádra ovocných a lesních stromů.
Tím  změnil  pustou  krajinu
v úrodnou  zemi,  připravenou  pro
veškeré  živé  tvorstvo,  které
následně na zemi stvořil.
     Stvořením tvorstva byla Boží
tvůrčí činnost zakončena. Bůh pak
své  tvory  ještě  jednou  prohlédl,
shledal  všechno  v nejlepším  po-
řádku a udělil jim své požehnání:
„Perú urvu - ploďte se a množte

se  a  naplňte  celou  zemi  a
podmaňte  si  ji!“ Tímto  po-
žehnáním  vyjádřilo  Písmo  svaté
jako jasný účel života všech tvorů
na zemi – žijeme z Boží vůle, Bůh
je  náš  stvořitel  a  živitel,  vložil
nám  do  duše  lásku  k životu,  je
jeho  darem  a  vybavil  nás  tak,
abychom se mohli o své živobytí
sami  postarat.  Je  však  nezbytně
nutné, abychom si byli vědomi, že
jsme tvorové Boží, a žili tak, aby
v nás  měl  nebeský  otec  své
zalíbení.  Prostřednictvím  požeh-
nání  v Desateru  víme,  co  od  nás
Bůh očekává – být mu vděčni, být
pravdomluvní, šlechetní k bližním
a  dobří  ke svým  sousedům.
Nemáme konat nic zlého, nikomu
nic závidět,  ale  všem lidem přát,
pilně  pracovat  a  sedmého  dne
odpočinout,  těšit  se  ze  svého
života a přát život, štěstí a zdraví
všem lidem, protože všichni jsou –
právě  tak  jako  my  –  děti  Boží.
Aronovské  požehnání  spojuje
obrácení  Boží  tváře  k  člověku  s
darem  pokoje:  “Ať  Hospodin
obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě
pokojem.” Hebrejský  pojem  pro
“pokoj”,  šálom,  je  odvozen  od
slovního  základu,  který  znamená
“být úplný, celý”, a pokoj značí ve
Starém  Zákoně  takový  stav  a
takové životní podmínky, v nichž
má  člověk  všechno,  co  patří
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důstojnému  a  šťastnému  životu:
zdraví,  dostatečné  životní  zajiš-
tění, rodinu, důstojné společenské
postavení  a  dobré  vztahy  s
druhými.  Jak  je  zřejmé  z  Aro-
novského  požehnání  i  z  jiných
textů  Starého  Zákona,  je  pokoj
Božím  darem  a  poselství  celé
Bible  ukazuje,  že  skutečný  a
trvalý pokoj může člověk najít jen
v  Boží  blízkosti.  Pokud  člověk
tuto  blízkost  ztratí,  ztrácí  s  ní
nejen pokoj, ale i život:  „Kdo se
od  tebe  vzdaluje,  zahyne,” říká
žalmista Bohu v 73.  žalmu. Celé
Aronovské požehnání je zaměřeno
právě na to, aby Bůh člověku svou
blízkost neodňal. Úsilí a věrnost z
Boží  strany  by  ovšem  nestačilo:
mnoho záleží  na tom, jak člověk
Boží milost přijme.
     Pro nás je tedy důležité vědět,
že  poslušnost  Bohu,  Božímu
slovu, přináší požehnání a skrze to
se  člověk  stává  požehnáním  pro
ostatní.  Příkladem  poslušnosti  a
odvahy  nám může  být  Abrahám.
 Abrahám,  člověk  víry,  ale  i
důvěry,  je  Bohem  vyzván,  aby
vyšel ze své domoviny a započal
něco  nového  –  novou  cestu  do
nové  země,  kterou  mu  Bůh
zaslíbil  dát  do  dědictví.  Odchází
ze své země, ze svého rodiště a z
domu svého otce… A potom, když
vyšel,  uslyšel  od Boha zaslíbení:

„Staneš se požehnáním.“ Opět tu
zní slova požehnání a objevuje se
něco  nového  a  naprosto  zá-
sadního.  Abrahám  se  stal  pože-
hnáním, nejen pro svůj kmen, ne-
jen  pro  svůj  rod,  ale  pro  celé
lidstvo.  Boží  požehnání  je  s
 člověkem ztotožněno. Už to není
jenom  dávnověké  otročení
baalům,  které  Abrahám znal.  On
je  veden  Bohem,  který  člověku
udílí své požehnání, ke kterému se
hlásí Bůh jako jeho otec, jako jeho
stvořitel,  a  kterému  záleží  na
lidském dobru, bezpečí a lidském
životu. A právě Abrahám se stává
požehnáním  svému  okolí.  Díky
němu žehná Bůh lidem i místům,
zachraňuje  a  pomáhá  pro  spra-
vedlnost  Abrahámovou.  Abrahám
je poslušný Božímu slovu, a tedy
kdo jiný by měl  být  požehnáním
pro  generace,  než  ten,  který
naplnil  Boží  vůli,  žil  s lidmi
v míru,  přemáhal  zlo  a  byl
přítelem všech a k tomu přítelem
Božím.  Boží  požehnání  vstupuje
do mezilidských vztahů, utváří je,
ozdravuje, posiluje a prohlubuje. 
     Když  Ježíš  potkal  Petra  a
Ondřeje,  jak  rybaří,  řekl  jim:
„Pojďte  za  mnou.“ Nechali  sítě
sítěmi  a  následovali  ho  a  byli
s ním  a  stali  se  požehnáním  pro
národy země.  Poslušnost  Božímu
Slovu je požehnáním.
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     Kristus,  největší  Otcovo
požehnání, se zjevuje v evangeliu
jako  ten,  který žehná  těm,  kteří
plní  Boží  vůli,  chudým,
maličkým,  lidem  na  okraji
společnosti,  zvláště  pak  dětem  a
vdovám,  ale  také  hříšníkům,
kterým ve jménu otcově odpustil
přestupky proti zákonu a poukázal
více na Boží milosrdenství, než na
potřebu lidského odsouzení.

Smyslem veškerého  pože-
hnání  je  tedy  Boží  dobro  pro
člověka: „Jen v Bohu se ztiší duše
má, od něho vzejde mi spása“ (Ž
62,2). Požehnání  plyne  z Božího
slova,  když  mu  nasloucháme,
žijeme jím. Mezi tyto veliké dary
požehnání  náleží  také  skutečná
víra a důvěra Hospodinu. Každý,
kdo bezpodmínečně a  cele  uvěřil
Bohu,  obdržel  nové  srdce,  které
bude  obývat  Duch  Svatý.  Nechá
se Duchem Svatým vést, neboť on
uvádí  člověka  do  života  a  do
pokoje  a  do všeliké Boží  pravdy
(Řím 8,6).

Žít  v pravdě,  vědět,  kdo
před Bohem jsem, to  je  jistě po-
žehnáním. Máme tak jistotu Boží
lásky a všech Božích zaslíbení, že
je  Bůh  stále  s námi  a  ani  v těch
nejtěžších životních situacích není
daleko.

Benjamin Zigmund      

*

O co jde
   Když  se  řekne  požehnání,
vybavíme si nejspíše bratra faráře,
jak  drží  ruku  nad  něčí  hlavou  a
prosí  Boha  o  to,  aby  dotyčnému
požehnal.  Co  to  ale  opravdu
znamená?  Co  se  při  požehnání
děje?  A žehná  pouze  bratr  farář
nebo požehnat můžeme i my?

   Hledal  jsem  nějakou  definici
nebo  vysvětlení,  co  je  to
požehnání.  Po  přečtení  několika
definic se mi v hlavě ustálilo asi
toto: Jde o svolávání dobra většího
než  jsme  my,  tudíž  Boha  na
určitou osobu nebo skupinu osob,
přičemž dáváme najevo, že pravě
on je ten, který je zdrojem všeho
dobra.  Dalo  by  se  říci,  že  jde  o
opak proklínání.
   Je úžasné, pokud nám požehná
někdo  pověřený,  například  bratr
farář  a  věřím,  že  toto  požehnání
není  jen  několik  slov,  ale
opravdová prosba k našemu Pánu.
My  ovšem máme  žehnat  i  sami.
Hlavně rodiče svým dětem. Když
nám Bůh svěřil děti do naší péče,
dostali jsme právo a povinnost jim
i žehnat. Vztáhnout ruce a žehnat
dětem máme každý den. Položme
si otázku, kolikrát jsme promarnili
možnost jim požehnat? 
   V Lukášově  evangeliu  čteme
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„Žehnejte  těm,  kteří  vás
proklínají,  modlete se za ty, kteří
vám  ubližují."(Luk.6,28) Protože
požehnání  je  opakem  proklínání,
máme žehnat a oslabovat tak vliv
proklínání na nás samotné. Dobro
je  vždy  silnější  než  zlo,  jen  je
potřeba  jej  využít  a  bojovat
dobrem proti  zlu a ne zlem proti
zlu. Přemýšlím o tom, kolik zla v
tomto světě  způsobuje  proklínání
a ptám se, jak by to asi vypadalo,
kdyby  se  více  žehnalo,  než
proklínalo. Nevím, ale určitě lépe.
A  protože  jde  i  o  naši  zodpo-
vědnost, tak pojďme vice žehnat a
zkusit  zlepšit  naši  rodinu,  tento
sbor, tuto obec, tento svět. 

Pavel Kovář

*

  Není kouře bez ohně

 Lidové rčení říká: není kouře bez
ohně. Jednoduché, jasné,  logické.
O  požehnání  rádi  hovoříme,
slovům  požehnání  rádi  naslou-
cháme,  vždyť   kdo  by  ve  svém
životě,  v  rodině,  v  církvi,  kam
chodíme,  rád  neužíval  dobrých
věcí.  Přejeme dobré  sobě  a  měli
bychom přát dobré i lidem okolo
nás.

   Náš  svět  je  plný  protikladů.

Zrovna tak, jako je protikladem k
ano  –  ne,  tak  protikladem  po-
žehnání  je  zlořečení.  Ať  chceme
nebo ne,  je  to  skutečnost,  kterou
jasně  sděluje  Boží  slovo.  Požeh-
nání  je  důsledkem  našeho  ak-
tivního  života  podle  Boží  vůle,
zlořečení  je  důsledkem  svévole.
Ano  Boží  slovo  je  opravdu  jako
meč  na  obě  strany  ostrý.  Jasně
nám říká jak se věci mají.

   Není  kouře  bez  ohně.  Kéž  je
požehnání tou krásnou vůní, když
se  scházíme  ve  společenství,  i  v
našich  domovech,  v  našich  ži-
votech.  

Míla Kovalda
*

Benedictus
   Příběh z evangelia podle Lukáše
o Zachariášovi a Alžbětě, rodičích
Jana  Křtitele  je  obecně  známý.
Zachariáš,  poté  co  neuvěřil  an-
dělské  zvěsti,  která  byla  lidsky
naprosto  nepravděpodobná,  totiž,
že se jim i přes vysoký věk narodí
syn,  ztratil  řeč.  Poté,  co  se  Boží
zaslíbení splnilo a narodil se Jan,
opět  mluvil  a  chválil  Hospodina.
Jeho chvála je podle jeho prvního
slova nazývána „Benedictus“, což
je latinské slovo a překládá se jako
„požehnaný“.  Zastavme  se  u
tohoto  slova  a  rozdělme si  je  na
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dvě části. „Bene“, což má význam
dobrý a „dictus“, což má význam
něco  jako  „slovo“,   „nazývaný“,
nebo „jmenovaný.“ Pak tedy slovo
„benedictus“,  požehnaný,  má
význam  „dobré  slovo“,  „dobře
mluvit“,  „dobře nazývat“.  Požeh-
nání,  to  používáme  ve  své
křesťanské mluvě a má to význam
něčeho  slavnostního  a  možná
mimořádného. Chtěl bych se však
snést  z  těchto  výšin  do  našeho
všedního života a našich lidských
vztahů. A chtěl bych zdůraznit, že
požehnání, požehnaný, tedy bene-
dictus  má  být  pro  nás  dobrým
slovem, které říkáme lidem kolem
nás.  Dobrým  slovem,  dobrým
mluvením  můžeme  a  máme  při-
nést lidem kolem sebe požehnání.
Dobrým slovem pomůžeme, zlým
slovem,  třeba  pomluvou,  uško-
díme. Dobré slovo je požehnáním.

     Přiznejme si,  že  se  význam
slov  pro  nás  v  současné  době
ztrácí.  Říkáme  –  víc  dělat,  míň
mluvit; víc sloužit, méně hovořit.
Hlavně sloužit a moc neřečnit, řeči
jsou zbytečné. Na jednu stranu to
lze pochopit,  protože hodně slov,
planých slov vyvolává inflaci slov,
na  druhé  straně  nemůžeme  vy-
jadřování  svých  myšlenek  a  po-
stojů odsunout  jako nevýznamné,
či až zbytečné. Přenáší se to pak i
do  našich  postojů  víry,  našeho

způsobu,  jak  svou  víru  vyjadřu-
jeme. Extrémem pak je, že o své
víře  bychom  neměli  ani  mluvit,
protože  hlavní  je  to,  co  a  jak
děláme.   Přiznejme  si,  že  jsme
víru v moc slova, ztratili.  Ovšem
slovo,  které  vyslovíme,  má  svou
moc;  dobrou  nebo  špatnou.  V
orientálních  zemích,  kde  vlastně
vznikala Bible, je to tak, že když
někdo na někoho křičí  zlá  slova,
proklínání, tak ten dotyčný utíká a
kličkuje,  jako kdyby po něm ně-
kdo  střílel.  Slovo,  které  vyslo-
víme,  má svou moc;  působí  buď
dobře,  nebo  špatně;  mohou  být
pochvalou nebo pomluvou. Naše,
má,  tvá  slova  mají  být  slovy
dobrými.  A nemusí  to  být  slovy
navýsost  vznešenými  či  zbož-
nými,  ale  slovy  docela  obyčej-
nými a prostými. Nechť jsou slovy
„benedictus“, nechť přináší dobré,
nechť jsou požehnáním. Takovým
dobrým  slovem  může  být  oby-
čejný  pozdrav  –  když  řekneme
člověku, kterého potkáme, „dobrý
den.“ Pozdravit se na cestě, nebo
kde jinde, to v současné době mi-
zí. Platí to nejen o dětech, ale i o
dospělých.  Tak  svými  slovy  při-
nášejme  lidem  kolem  nás  dobré
slovo,  přinášejme  prosté  požeh-
nání.
    Když jsem řekl, že můžeme a
máme  svou  řečí,  svými  slovy
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přinášet svým bližním dobré věci,
přinášet  požehnání,  pak to  vůbec
neznamená,  že  bychom  mohli
docela konkrétní pomoc odsunout
do pozadí jako něco druhořadého.
Je ovšem otázka, z jakého důvodu
a  proč  takovou  pomoc,  takové
skutky  děláme.  Zda  je  to  po-
vinnost,  protože  se  to  tak  má  a
musí  apod.,  nebo  zda  je  naše
služba  založena  na  základě  toho,
co jsme sami od Pána Boha přijali.
Jinak řečeno, zda jsou naše skutky
jen  skutky,  nebo  zda  jsou  to
skutky lásky. Jedna izraelské mod-
litba zní asi takto: „Jsi požehnaný
Hospodine,  vládce  celého  světa,
že  jsi  nás  uznal  za  hodné  toho,
abychom  nesli  jho  tvých  přiká-
zání.“  Tedy  naplňování  Božích
přikázání sice není snadné, ale je
to  vlastně  výsada  a  pověření.
Stejné to je se skutky lásky, s tím,
čím lidem kolem nás pomáháme;
je  to  výsada  a  pověření.  Tedy
abychom nebyli  na prvním místě
my,  já,  ale  ten  komu  chci  něco,
cokoliv přinést,  něčím pomoci. A
k tomu potřebujeme Boží pomoc,
Boží milost, změnu nás samých. 
    Ještě  jednu  věc  bych  chtěl
zmínit v souvislosti s požehnáním.
Nám  mnohým  známý  Frieder
Schirrmeister vyprávěl následující
historku: Ve vojenském lazaretu 

přijde  kontrola  a  ptá  se  pacientů
co jim je a jak je léčí. První: Mám
vředy, léčí mne tak, že mi to na-
tírají štětečkem jodovou tinkturou;
další  –  mám  zánět  mandlí  a
natírají mně to jodovou tinkturou;
další – mám hemoroidy a natírají
mně  to  jodovou  tinkturou;  a
další…. Kontrola skončí a revizor
říká:  „Vidím,  že  je  o  vás  dobře
postaráno.  Má  někdo  nějaké
přání?“  Přihlásí  se  pacient  se
zánětem mandlí a říká: „Všechno
v pořádku,  jenom bych chtěl  být
při  tom  natírání  štětečkem  první
na  řadě.“  Bratr  Frieder  k  tomu
říká:  „Když  máme  jakýkoliv
problém, pak obvyklá odpověď je
– modli se; je to u všeho – modli
se,  modli  se,…“  Ovšem  máme
ještě další možnost, totiž žehnat si.
Modlitba  je  velmi  důležitá,  ale
Pán Bůh nám dává tuto příležitost,
kterou  smíme  užívat,  totiž
navzájem  si  žehnat.  Používejme
to.  Je  to  také  tzv.  „Áronovské
požehnání“, které následuje.

   Nechť  jsou  tedy  naše  slova
slovy dobrými a naše skutky skut-
ky lásky, ať je obojí „benedictus“,
tedy  požehnáním  a  navzájem  si
žehnejme.       

 Milan Michalík

*
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Áronovské
požehnání
Numeri 6,22-27

(22) Hospodin dále pro-
mluvil k Mojžíšovi:

(23)„Mluv k Áronovi 
a jeho synům: Budete
žehnat synům Izraele

těmito slovy:

(24) ‚Hospodin tě
požehná a ochrání tě, 

(25) Hospodin rozjasní
nad tebou svou tvář a

bude ti milostiv, 
(26) Hospodin obrátí k

tobě svou tvář a obdaří tě
pokojem.‘ 

(27) Tak vloží mé jméno
na Izraelce a já jim

požehnám.“ 

Áronovské požehnání
je v hebrejštině
napsáno takto
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Jednou  částí  našeho  osobního,
rodinného  i  společného  života
jsou děti. A tak ve smyslu nadpisu
této  části  následují  v  podstatě
svědectví dvou rodin jako příklad
toho, jak to zažili a žijí.

I KDYŽ NESVÍTÍ SLUNCE

  Narození  dítěte  vnímáme  jako
zázrak.  Již  od  počátku,  kdy  se
nám  děti  narodily,  náš  život  se
proměnil. Život je pro nás i okolí
bohatší, má větší smysl, máme pro
koho žít a děkujeme Bohu za tento
dar.
  I přes všechny překážky, bolesti,
neposlouchání, strach, větší odpo-

vědnost,  vidíme  v dětech  krásu,
naději,  lásku,  která  proměňuje
život na této zemi. 
  Když  jsme  včera  vyrazili  na
výšlap  z Kašavy  směr  domov,
počasí nám zprvu přálo,  poté za-
čalo  pršet  a  pak  foukat  a  svítit
slunce a opět se zamračilo. Děti si
spolu  po  cestě  hrály  pěkně  i
nedobře, hlučně i potichu, cesta se
nám  krátila  k domovu,  cíl  v ne-
dohlednu,  bláto  na  botách,  hlad,
nohy bolely, čtyři hodiny chůze za
námi,  všichni  mlčeli…  Vtom
dcerka začala vesele zpívat píseň:
„12  učedníků  povolal  Pán  Ježíš,
Petr, Ondřej, Filip, Tomáš, Jakub,
Jan,  Bartoloměj,  Jidáš,  Tadeáš  a
Šimon, Marek a Matouš zván…“ a
pobídla  taťku:  „Tati,  zpívej  se
mnou…“  Vnitřně  jsem  se
zasmála, kde se to v té holce bere,
vždyť  už  nikdo  nemůže,  pak
přestalo pršet a začalo svítit slunce
a  byli  jsme  doma.  Tak  to  je  to
požehnání.

Sylva a Bernard Šulákovi
Květen 2019

*

ČTYŘI DCERY

 Před  jedenácti  lety  jsme  se
s Františkem  rozhodli,  že  už
nechceme jít životem každý sám,
ale  společně.  Po  svatbě  jsme
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jednou seděli  s mládežníky u nás
na  pasekách  u  táboráku  a  jeden
z nich se nás zeptal, kolik bychom
chtěli  mít  dětí.  Naše  odpověď je
překvapila. Přáli jsme si čtyři děti.
Krásný sen, ale moc jsme netušili,
jak náročná to cesta pro rodiče je
vychovat  čtyři  děti.  Když  se
narodila  po  dvou  letech  našeho
manželství  Janička a  první  týdny
jsem  s ní  trávila  po  různých
nemocnicích,neuvědomovala jsem
si,  jak  velkým  požehnáním  pro
nás oba je. S odstupem času jsem
viděla,  jak  jsme  se  díky  Janičce
s Františkem  stmelili  a  upevnili
náš  vztah.  S příchodem  každé
další cérečky jsme se učili novým
dovednostem a  poznávali  rozma-
nitost dětského světa.
 Cérečky  jsou  pro  nás  každo-
denním zrcadlem, ve kterém vidí-
me naše silné stránky, ale také své
chyby  a  svá  selhání.  Mnohé  ne-
dobré věci ve svých životech jsme
si uvědomili právě díky nim. Jsme
vděčni Pánu Bohu, že je máme a
že si je Pán Bůh používá jako svůj
nástroj,  abychom  rostli  do  Boží
podoby. Není to vždy snadné, ale
je úžasné vědět, že naší pomocí je
Hospodin. Jejich jména nás odka-
zují  k Boží  lásce  a  milosti  a
připomínají  nám,  co  je  důležité
(Jana  =  Bůh  je  milostivý,  mi-
lostivý  dar  Boží;  Marie  =  milo-

vaná Bohem; Natálie  = narozena
v den  Kristových  narozenin,  dítě
Vánoc; Ludmila = lidu milá). 
  Je po dešti, jdu s Natálkou z fary.
Natálka  se  rozběhne,  roztáhne
ručičky  a  běží  přes  všechny
kaluže, které potká. Její radost je
nepopsatelná.  „Buďte  jako  děti,“
říká  Pán  Ježíš.  Její  radost  je
nakažlivá. Díky, Pane, že mě skrze
ni učíš radovat se z maličkostí.
  Sedíme u jídla a modlíme se. Tu
začne  modlitbu  Maruška.  „Pane
Ježíši, děkuji Ti, že se máme rádi
a prosím Tě za nemocné děti, aby
se  mohly  uzdravit  a  také  za
Lukáška, aby mohl chodit zase do
školy.“  „Buďte  jako  děti,“  říká
Pán Ježíš. Mnohokrát již Pán Bůh
vyslyšel upřímné modlitby našich
céreček.  Prosí  a  nepochybují.
Pane,  uč mě modlit  se  s takovou
důvěrou a jistotou.
  S Liduškou  pozorujeme  ostatní
cérečky, jak si hrají. Najednou se
začne  smát  a  hlasitě  výskat.  Bez
jejího úsměvu bychom byli chudší
a  naše  rodina  neúplná.  S pří-
chodem  Lidušky  víme,  že  jsme
všichni a že je to tak správně. 
  Sedím v přední  lavici  na  Noci
kostelů  a  naslouchám zpěvu  dětí
z Notičky.  Před  očima  mi  vy-
stupuje  jedinečnost  a  originalita
jasně a zřetelně. Jsou čtyři a přesto
každá tak  jiná.  S nadšením svým
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osobitým  způsobem  chválí  Pána
Boha. Pane, uč mě také Tě tak ze
srdce chválit.
  Pane,  dal  jsi  nám  v Janičce,
Marušce,  Natálce,  Lidušce  ne-
uvěřitelný dar. Dej nám odvahu žít
ve  světle  Tvého evangelia,  aby i
ony poznaly,  že Ty jsi  pro jejich
život ten nejdůležitější.

Jana a František Flachsovi

*

Z knihy „Děti píší Bohu“

*

Požehnání v nedělce
Téma  aktuálního  čísla  našeho
časopisu – požehnání – vystihuje
dění  v naší  nedělce.  Je  to  každé
dítě,  které  máme.  Pomalu
hodnotíme  uplynulý  školní  rok  a
zpětně  vidíme,  že  nás  Bůh před-
cházel  v každém  kroku,  připra-
voval akce a upravoval směr, když
jsme zrovna netrefili cestu. 

   Možná by to  mohl  vystihnout
verš  z  Židům: „Věřit  Bohu  zna-
mená  spolehnout  se  na  to,  v  co
doufáme,  a  být  si  jist  tím,  co
nevidíme.“ 

   Tento  školní  rok  byla  naším
hlavním tématem VÍRA, která …
osvobozuje,…je  odvážná…,  na-
lézá Mesiáše,…  obstojí  v těžké
době,  …  je  silnější  než  strach a
víra,  která  mění  životy.  Velmi
zajímavý  byl  únor  a  téma  Ženy
plné  víry.  Na  každou  lekci  jsme
měli pozvaného hosta – ženu z na-
šeho sboru,  která  nejen  přiblížila
dětem příběh biblické hrdinky, ale
předala i své svědectví. 

   Víme, že děti rády poslouchají
příběhy,  ale  mají  také  spoustu
energie,  kterou  vybíjíme  v tělo-
cvičně, na horolezecké stěně nebo
po cestě na návštěvu k tetičkám.

   POZOR! O příběhy a různé
aktivity  děti  nepřijdou  ani  o
prázdninách. 

NEDĚLKA POKRAČUJE 

 Pokud  byste  chtěli  sledovat
aktuální dění v nedělce, připojte se
k nám  na  facebooku,  kde  vždy
 s předstihem  vyskakují  nejbližší
akce a také fotky.

Adéla Nevolová     

*
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Modlitba Páně
Otče 18 náš, který jsi 
v nebesích 17, posvěť 4 se 
jméno tvé.
Přijď království 1 tvé. 
Buď vůle 12 tvá jako 3 v 
nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší 5 dej 2 
nám dnes 8 a odpusť nám 
naše viny 16,
jako i my 6 odpouštíme 7 
našim 19 viníkům 11 
a neuveď nás 
v pokušení10,
ale zbav 14 nás od zlého 9.
Neboť  tvé  jest  království
15 i  moc 13 i  sláva  20 na
věky. Amen

Pavlína Žambochová

Před  sebou  máte  kvíz,  který
vyplníte  jednoduše  tak,  že  jed-
notlivá  slova  z  modlitby  Páně
napíšete  do  řádku  označeného
číslem  a  v  prostředním  sloupci
vám vyjde  tajenka.  Přejeme vám
úspěch ve vyplňování.
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ZE SBOROVÉ KRONIKY

Náš  sbor  má  svou  kroniku,  kde
jsou shromážděny události  od to-
leranční doby. Kroniku však začal
psát až farář Tomáš Kalenda a to v
roce 1835. Protože nebyly k dis-
posici písemné záznamy, je první
období  sepsáno  na  základě  svě-
dectví a vzpomínek pamětníků té
doby, jak je to  uvedeno na prvním
listě  kroniky.  Pamětníci  byli  lidé
různí a někteří se mohli podepsat
pouze  znamením  tří  křížků,  jak
vidíte na dále uvedeném snímku. 

Zápisy  v  kronice  jsou  přirozeně
určeny  dobou  a  situací  tehdejší
společnosti  a  církve.  Nicméně  v
nich můžeme vidět věrnost našich
předků;  toho  si  važme  a  v  tom
pokračujme.
Následují  první  zápisy  kroniky.
Začtěme se do nich.

Církevní historie

I. Její původ
   Až do roku 1835 nebylo při této
církvi  žádné  historie  Což  se  od
počátku  nyní  opisuje,  to  jest  od
vyznání těch svědků, kteříž se zde
na prvolistě této knihy podepsali,
nebo žádné jiné studnice nebylo, z
kteréž  by  se  pamětné  věci  byly
mohly vyvážiti.
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II. Pamětné příběhy před vydáním
Tolerancie

   Po  Švédské vojně  se  v  církvi
zdejší  o  7  let  déle  nežli  jiných
okoličných Služby Boží téměř bez
překážky  se  konaly,  proto  poně-
vádž  obec  Hošťálková  naproti
svému  tehdejšímu  Mocnáři  při
této vojně chvalitebný příklad své
věrnosti a poddanosti dala. Kaza-
tel z Liptálské církve připojil se k
zdejšímu,  úřad  konali   poněvádž
tam již služby Boží zakázány byly
a tak ti dva spolu ještě za 7 let zde
svůj  úřad  konali.  Pocty   Boží
konaly  se  pod  holým  nebem
jmenovitě  na  Šimkovém  gruntě,
kamž  se  posluchači  houfně
scházeli a někdy i 700 zpovědníků
bylo.  Poněvádž  se  toto  vše  pod
jedním stromem hruškovým kona-
lo, odtud ta  hruška jméno Koste-
lanka obdržela. Tehdejší lidé svým
dítkám  a  tito  zas  potomkům  tak
vykládati  měli:  že  se  jednou  při
přisluhování  večeře  Páně  víno  z
kalicha  násilně  rozlélo  poněvádž
to  již  zbráněno  bylo,  aby  se
evangelíci  nescházeli  na  tom
místě,  že  se  až  po  času  24
krvavých prutů ukazovalo, načež i
Komis  vyšla  a  když psáti  chtěla,
že se aj černidlo na krév obrátilo.
To se jen proto připomíná, aby k
památce zůstalo,  jak tehdejší  lidé
smýšleli.

   Liptálský kazatel zavčas utékl,
zdejší  pak  raněn  byl  při  tom
odjímání  kalicha,  zemřel  v
Bubelovém domě a pochován jest
ven  z  kerchova.  Celých  60  let
potom  u  4  familií,  jmenovitě  u
Češka,  Uhříka,  Maliny  a  Kováře
vykonána byla nábožnost  domácí
podle způsobu evangelického. Ale
knihy nalezené byly hned spálené.
Jakož i jinde i zde pronásledování
bylo, lidé do Trenčína, na Mijavu
do Pritože a potom i do Těšína do
kostela  chodili,  aby  pak  poznáni
nebyli,  pojednali  sobě  od
tamějších  obyvatelů  roucha  a
přestrojili se. Ve vyhnanství byli z
Uhříkové,  Kovářové,  Syptákové
(jináče Mahdiakové), Valčíkové a
Rafajové familie.
   Jistý kazatel z Modry přijel na
Moravu nejprv do Seninky odtud
do Hošťálkové, kdež ve Valčíkové
březině  kázal,  večeři  Páně  při-
sluhovál a ofěry jak lidé praví plné
dva  klobouky  nasbírál.  Odtam
odešel do Poborova a na Snoz pak
do Uher se odebrál.

III. Počátek této církve a povolání
kazatele

   Když dne 13ho října 1781 skrze
velikého císaře všem evangelíkům
drahé  a  nesmrtelné  památky
Josefa  II.  Tolerace  vydaná  byla,
také  zdejší  církev shromažďovati
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se  počala.  Martin  Blizňák  jel  do
Modry a  na radu tamějšího pána
superintendenta   povolál  za  ka-
zatele pána Ondřeje Orgon, který
již v letech byl. Nejprve scházeli
se k Službám Božím do Březinové
stodoly,  kterouž  majitel  dobro-
volně  postoupil  a  kdež  oltář  a
kancl připravená byla. První tento
kazatel  býval  za  čas  u  Martina
Kubičíka, neměl žádného určitého
salarium,  ale  na  místě  toho
velikou  dobročinnost  od  lidí.  Po
prvé  kázání  držel  na  nový  rok
1782.
   Dne 19. února 1782 Vysokým
intymátem c. k. Gubernium zaká-
záno  jest  jemu  práce  úřadu  vy-
konávati,  stodola jakož též zdejší
kostel zapečetěn až do 1. dubna v
tom  roce,  kdež  se  zase  scházeti
směli,  ale  práce  úřadu  kaza-
telského zastával katolický kaplan
až  do  dne  2.  září  téhož  roku,
kdyžto  zdejší  kazatel  svůj  dekret
obdržel a všecko vykonávati směl.

IV. Stavení prvního  kostela
   V roce 1783 založen jest první
chrám jmenovitě na Petra a Pavla,
při kterémž základě pán Hrdlička
vsetínský  kazatel  a  zdejší  pán
úředník  Wágner  byl.  Při  tom
základě byla ofěra, ale lid musil se
rozprchnouti  k  vzdálené  hořící
sušírně  kteráž  schválně  zapálená

býti měla. Chrám ten byl ze dřeva
postaven  a  milostivá  vrchnost
čtvrtý díl k tomu darovala. Stavěl
se on nákladem sebraných peněz
od  údů  církve podle   repartyc.
9.  září  jmenovitě  na  hody  byl
posvěcen  a  stál  na  Pařenicovém
gruntě, kterýž za ten plac náhradu
z  obecní  banky  obdržel.  Při
posvítce byl zase pán Hrdlička.

S přispěním Jana Kovaldy se ze
sborové kroniky pokusil přečíst

Milan Michalík

*

(NE)SLAVNÁ VÝROČÍ
Bitva u Lipan

Je tomu 585 let, kdy se 30.
května  1434 odehrála smutná u-
dálost  –  bitva  u  Lipan.  Zname-
nala  konec  radikálních  husitů,
kteří  vzešli  z revoluční vlny roku
1420. Událost, kdy proti sobě stála
dvě  vojska  vozových  hradeb.
Panská  jednota,  složená  z umír-
něných kališníků a české katolické
šlechty na straně jedné, a vojskem
sirotků a táboritů na straně druhé.
Děj  bitvy  se  odehrává  jižně
nedaleko vsi Lipany mezi vsí Hři-
by  a  horou  Lipskou.  Sirotky
vedou mimo jiné hejtmani Prokop
Holý,  Jan  Čapek  ze  Sán  a  Jan
Roháč  z Dubé.  Stranu  Panské
jednoty  vedou  Diviš  Bořek
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z Miletínka  za  kališníky  a
Oldřich  II.  -  z Rožmberka  za
českou  katolickou  šlechtu.  Bitvě
je  přítomen a zpovzdálí  sleduje i
mladý  Jiří  z Poděbrad,  budoucí
český  král,  kterému  se  bude
přezdívat husitský král. 

Jak  bitva  dopadla   víme.
Jan Čapek ze Sán nedodržel  slib
pomoci  svou  jízdou  a  v těžké
chvíli  se  rozhodl  do  bitvy
nezasáhnout a otočil svůj směr ke
Kolínu.  Tím  zpečetil  porážku
táboritů  a  sirotků.  V boji  padl  i
Prokop  Holý.  Jan  Roháč  z Dubé
unikl v poslední chvíli a dorazil na
svůj  hrad  Sion  nedaleko  Kutné
Hory  za  vsí  Malešov,  kde  se
opevnil. Nevydržel ovšem dlouho.
Sion  byl  dobyt  a  Jan  Roháč
z Dubé  jako  poslední  věrný
kalichu popraven. 

Lipanská mohyla

Ještě  jednu  osobní  vzpo-
mínku.  Jako  evangelická  mládež
poděbradského  seniorátu  pod
vedením  seniora  Zdeňka  Souška
z Libice  nad  Cidlinou   jsme  se
vždy 1. zářijovou sobotu vydávali
na  pěší  vycházku  na  hrad  Sion,
kde  jsme  si  připomínali  Jana
Roháče z Dubé, samotnou bitvu a
obléhání hradu. V roce 1978 jsme
však  na  půl  cestě  byli  zastaveni
příslušníky  STB  a  na  Sion  jsme
nedošli. Tolik se tehdejší moc bála
mladých  lidí,  kteří  si  vyšli  na
společný výlet. V dalších letech už
nás nikdo nezastavil.

Lubomír Bureš

DOPIS OD NAŠEHO
ADOPTOVANÉHO

CHLAPCE 
DHEERAJE RAIE

Drazí přátelé ČCE v Hošťálkové,
zdravím  vás  ve  jménu  našeho
Pána  Ježíše  Krista.  Doufám,  že
jste vy a vaše rodiny zdraví a že se
máte dobře.
Dostal jsem váš dopis a velmi  rád
si ho přečetl. Taška, kterou jste mi
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poslali jako dárek spolu se svými
obrázky, mi udělala velkou radost.
Ve  škole  se  mi  daří  dobře.
Zkoušky se blíží a hodně se na ně
učím.  U nás  teď velmi  prší  a  je
také  zima.  V Dehradonu  v  Indii
máme  16  stupňů.  Jsem  velmi
vděčný,  že  mohu  vyrůstat  jako
křesťan.  Denně  se  snažím  na-
cházet a číst nové příběhy z Bible
a to mě baví. 
Moc  vám  děkuji  za  dárek,
obrázky,  dopis,  vaši  podporu  a
modlitby.

S vděčností
Dheerai Rai

Milí bratři, milé sestry,
děkuji  dětem  a  učitelům

z nedělní školy, že Dheerajovi pra-
videlně píší  dopisy a k nim vždy
přiloží drobný dárek. Děkuji také
všem,  kteří  na  Dheeraje  myslíte
finančně  i  modlitebně.  Celkové
roční náklady činí 9 600,- Kč.

Dheeraj  dokončuje  9.
třídu. Základní škola v Indii má 10
tříd,  děti  obvykle  pokračují  na
dvouleté střední škole, což je 11. a
12. třída.

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  Čevelové.
Děkujeme.      Jana Flachsová

Tvá modlitba může
přinést změnu
O  prázdninách  se  s man-

želem  celkem  pravidelně  účast-
níme  křesťanských  konferencí,
které  v naší  zemi  probíhají.  Oba
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jsme  zažili  dobu,  kdy  něco
takového  nebylo  možné,  proto
jsme  vděčni,  že  nyní  žijeme
v době  svobody,  kdy  se  mohou
křesťané  scházet  v kostelech,
modlitebnách,  ale  i  ve  velkém
počtu  ve  veřejných  prostorách,  a
společně trávit čas.

Součástí konference je také
obvykle  prodej  křesťanské  lite-
ratury,  což  v dřívějších  dobách
rovněž nebylo možné. Křesťanská
literatura  v českém  jazyku  se
tiskla mimo naši zemi a sem byla
tajně dopravována s mnohým ris-
kováním odvážných lidí.

Obvykle  si  nějakou  knihu
koupíme a doplníme naši celkem
bohatou  knihovnu.  Jeden  z po-
sledních  titulů,  které  jsme  si
přivezli je kniha „Pohni horami“
od  Johna  Eldredge.  Zaujala  mne
hned na začátku popisovaná udá-
lost,  kterou  rodina  autora  zažila.
V oblasti,  kde  bydleli  –  v Colo-
radu v USA se v létě rozšířil požár
a i oni dostali výzvu k evakuaci a
museli narychlo opustit svůj dům.
Uvězněni v dopravní zácpě způso-
bené  evakuací  telefonovali  a
posílali  textové  zprávy  svým
přátelům a prosili o modlitby. Po
třech  dnech  dostali  zprávu,  že
jejich  dům  byl  ušetřen.  Hasiči,
kteří v dané oblasti pracovali, jim
sdělili,  jak s úžasem sledovali,  že

plameny  ohně  se  vyhnuly  jejich
domu  i  stromům  na  jejich
pozemku. Rodina Johna Eldredge
se  mohla  vrátit  domů,  zatímco
všechno v okolí lehlo popelem.

Tato  kniha  však  není
návodem jednoduché metody, jak
se  pomodlit,  abychom  dosáhli
vyslyšení  modlitby.  V knize  je
mnoho  dalších  příběhů  lidí  a
mnozí  z nich  neprožili  žádný
zázrak.  Setkáváme  se  zde  však
s otevřenou  výpovědí  autora  i
dalších lidí  s nabídkou nadějného
přístupu  k modlitbě  s jistotou,  že
nás Bůh slyší, a že na našich mod-
litbách záleží.

Kniha stojí za přečtení a je
možné  si  ji  zapůjčit  ve  sborové
knihovně.
John  Eldredge,  Pohni  horami,
Nakladatelství Návrat domů 2018

Eva Michalíková
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Úvaha o chrličích 
a katedrálách

Už  nějakou  dobu  mám  na  srdci
tuto  úvahu. Předesílám, že nejde
o  žádný  hluboký  teologický
rozbor  a  jedná  se  o  moje
subjektivní vidění, téměř jistě více
nebo  méně  odlišné  od  vašeho
pohledu. 
  Žijeme  v požehnané  době  –
nezažíváme pronásledování, útisk,
můžeme se  svobodně  scházet.  Já
osobně  jsem  v posledních  letech
prožil největší vnější požehnání ve
svém  životě  –  mohu  se  těšit  ze
skvělé  ženy,  můžu  se  radovat  ze
zdraví,  žijeme  v   dostatku  v kaž-
dém ohledu,  mám kolem sebe ro-
dinu  a  přátele,  mám  krásnou
zdravou dceru, která se dostala na
vysněnou  školu….  Jen  ten,  kdo
prožil  těžké  časy,  se  umí  plně
radovat  z vnějšího  požehnání,
když je zakouší…. Požehnání ale
ve  své  podstatě  není  závislé  na
vnějších  okolnostech  –  neboť
všechny věci pomáhají milujícímu
Boha k dobrému… Ř8,28. I těžké
chvíle   mohou  být  a  často  jsou
požehnané,  radovat  se  můžeme i
ve smutku.
  Nedávno  vypukl požár katedrály
Notre  Dame v Paříži.  Když  jsem
si  prohlížel  snímky,  které  jsou
k dispozici  na  internetu,  narazil
jsem  na  sochy,  vypadající  jako

démoni, „dívající se“ na Paříž. To
mně inspirovalo podívat se trochu
hlouběji na problematiku chrličů a
katedrál. Chrliče jsou jakousi stře-
dověkou obdobou okapů, sloužily
k odvádění  dešťové  vody  na
středověkých,  hlavně  církevních
stavbách.  Na  našem  chrámu
Svatého  Víta  je  jich  kolem  sto
třiceti  a mají  různé podoby – od
různých  draků,  netopýrů  a  dé-
monických  postav  až  po  lidské
postavy.  Položili  jste  si  někdy
otázku,  proč  byly  chrliče  vy-
tvořeny  v těchto  tvarech?  Sochy
démonů  viděné  na  snímcích
pařížské katedrály  tam byly dodá-
ny až při  rekonstrukci v polovině
devatenáctého  století  (!).  Nemají
už funkci chrličů, jsou to opravdu
jen sochy. Proč tam byly dodány?
Začal  jsem  pátrat,  jaké  je
odůvodnění tvaru chrličů, (kterým
se  říkalo  v zemi  jejich  vzniku
„Gargouille“)  na  církevních  stav-
bách. Nejrozšířenější je legenda o
svatém  Romainovi  –  viz  text  z
webu:  Podle  legendy  byl
Gargouille drak žijící v 6. století v
Seině, který sužoval město Rouen.
Byl  ale  zneškodněn  svatým
Romainem  a  za  to  obyvatelé
přestoupili  na  křesťanskou  víru,
postavili  kostel,  draka  spálili  na
hranici a hrdlo a hlava, která byla
zvyklá  na  oheň  a  odolala,  byla

Sborový časopis ČCE Hošťálková    2/2019        strana    25



umístěna  na  městskou  hradbu,
odkud  odváděla  vodu  a  tím  byl
drak navždy zchlazen. Později  se
místo  hlavy  draků  začaly
objevovat  nejrůznější  nestvůry.
Tolik  legenda.  Hledal  jsem
v dostupných  zdrojích  a  řeknu
vám  jedno  –  smysluplné
odůvodnění,  proč  mají  chrliče
takovéto  tvary,  nelze  jednoduše
najít.  Existuje  několik   různých
vysvětlení  pro  jejich  zobrazení  a
umístění takovýchto na chrámech
– většinou se jedná o různé formy
okultních vlastností, např. ochrana
před zlými mocnostmi a nebo jako
připomenutí  hříchů  lidem  vstu-
pujícím  do  chrámu.  Každopádně
nějaké  exaktní  smysluplné  vy-
světlení proč dávat takové příšery
na křesťanskou budovu neexistuje.
Proč  tam  tedy  takovéto,  řekli
bychom až satanské, tvary jsou a
jak  je  možné,  že  byly  schváleny
při stavbě?
   Zde  vyslovím  odvážnou
myšlenku  –  jedná  se  o  vnější
obraz  nejhlubší  krize,  která
v církvi  v době  stavby  těchto
staveb  už  dlouho  probíhala.
Prvotní  církev  byla  nahrazena
státní  institucí,  která  nesla  dále
vnější  znaky,  ale  už  ne  poselství
evangelia.
   Osobně  jsem  přesvědčen,  že
právě  tvary  chrličů  demonstrují

vítězství  satana  nad  církví  ve
středověku a právě tyto skulptury
démonického  vzezření   ukazují,
komu  tehdejší  církevní  struktura
sloužila.
  Okultní  odůvodnění  jejich
přítomnosti  na  církevních  stav-
bách  pak  už  nikoho  nepřekvapí.
Při  hledání  pramenů k této úvaze
jsem  narazil  v jednom  ezote-
rickém  e-shopu  na  vysvětlení,
proč tyto symboly  najdeme v kos-
telech.  Tehdejší  církevní  před-
stavitelé z doby stavby chrámů se
podle tohoto zdroje dostali dál, do
vyššího  poznání  a  tak  už  se
nedrželi  „jen“  Bible,  což  dopo-
ručovali  prostým  věřícím,  nýbrž
se  věnovali  kabale,  magii  v
různých  formách  apod.  Zdroj
velice  nedůvěryhodný  tentokrát,
tak  trochu  omylem,  říká  podle
mého  názoru  pravdu.  Víte,  jak
poznáte,  že  něco  není   dobré?
Třeba i podle toho, že to něco není
v rozporu s tím, co je nepochybně
zlé. 
Chrliče  byly  umístěny  na
katedrálách.  Katedrála  není  jen
velký  kostel,  jedná  se  o  sídlo
biskupa.  Zlatá  éra  katedrál
probíhala  ve  dvanáctém  až
čtrnáctém  století.  Katedrály  byly
na svou dobu neuvěřitelně ohrom-
né,  jednalo  se  o  největší  stavby
své doby. Zamysleli jste se někdy
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nad tím, proč vlastně vznikly a co
vlastně představovaly? Tyto stav-
by  jsou  dle  mého  názoru  monu-
mentem  lidského  odpadnutí  od
Boha a  totálním minutím se cíle –
na  místo  obrácení  se  k lidem  se
mocní tehdejšího světa obrátili ke
kamení a z něj si stavěli pomníky.
V té  samé  době  byla  vyhlášená
křížová  výprava  Evropanů  proti
Evropanům - proti Albigenským –
Katarům  (z  tohoto  názvu  se
vyvinulo  „kacíř“)  a  Valdenským,
kdy převážně Francouzi ze severu
s vidinou kořisti (bylo jim slíbeno
přivlastnění  si  pozemků)  vraždili
své  jižní  sousedy  po  několik
desítek let, odhaduje se asi milión
obětí.  Mimochodem  -  Valdenští
byli  předzvěstí  reformace –  nesli
evangelium  po  domech.  Toto
vraždění  v jižní Francii probíhalo
od počátku třináctého století až do
jeho  poloviny.  Aby  se  vymýtili
nejen  fyzicky  ale  i  jejich
myšlenky, byla v roce 1231 usta-
novena inkvizice. Tato instituce je
další  satanův  nástroj  a  jen
doplňuje  celou  mozaiku.  Jak  se
tehdy  žilo  pravým  křesťanům?
Velmi  těžko.  Církev  byla  vlád-
noucí  instituce,  pravou  víru
potlačovala, ústy Písmo vyznávali
všelijací  kariéristi  a  podvodníci,
takže slovo bylo zneváženo až na
dno tohoto významu.. Všichni byli

oficiálně křesťany, panovala dvojí
morálka.
Na závěr.  Ani netušíme, jak velké
požehnání  prožíváme  v sou-
časnosti.  Nejen  materiálně,  kdy
v naší zemi máme dostatek,  ale i
duchovně,  kdy  nám  nevládne
prohnilá církevně státní struktura,
která  by  prostřednictvím  svých
zkažených  představitelů  deval-
vovala Boží věci svým odporným
příkladem,  a  která  by  pro-
následovala  opravdové  věřící  až
na smrt.  Jaké je východisko, aby
se  nám  tato  požehnaná  doba
nezměnila v něco podobného? Co
si s tím máme počít my dnes, aby
se  nám  nestalo,  že  naše  mysli
budou  zatemněny  natolik,  že
neuvidíme pravdu, pravdu, kterou
je  Ježíš  Kristus?  Osobně  vidím
jedinou  cestu:  Každý  začněme
sám  u  sebe  a  každý  den  se
obracejme  na  Boha  s pokorou,
hledejme  příležitost  k projevení
milosrdenství v  každém možném
okamžiku, žijme k Boží radosti  a
pro  Jeho  slávu,  ne  pro  svoje
vyvýšení. „Podřiďte se tedy Bohu.
Vzepřete se ďáblu a uteče od vás ,
přibližte  se  k Bohu  a  přiblíží  se
k vám,” jak to píše apoštol Jakub
ve čtvrté kapitole svého dopisu. 

Martin Čevela
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Výlet do Izraele
   Země  zaslíbená.  Země  Ježíše
Krista.  Země,  kde  se  s  historií
návštěvník  setká  na  každém
kroku. Země o jejíž zničení usilují
její  sousedé.  Země,  kde  se
střetávají  nejrůznější  kultury  a
náboženství.  Země,  která  je  dnes
v mnoha  oblastech  na  špici
technologického pokroku.

   Do Izraele jsme se vypravili o
letošních jarních prázdninách, kdy
cestovní  kancelář  Olivetour
pořádala  zájezd  do  Izraele.
V prvních  dnech  jsme  navštívili
Jeruzalém  a  okolí,  program
zájezdu  pak  pokračoval  pobytem
na  jihu  Izraele,  v Ejlatu.  Říkali
jsme  si,  že  by  bylo  fajn,  pokud
bychom  strávili  delší  čas  na
severu, Ejlat nás příliš nelákal, ale
program  zájezdu  byl  dán.  Ale
nelitovali  jsme,  došlo  tak  i  na
únorové  smočení  se  v Rudém
moři. Ale i v tom omezeném čase,
který jsme měli  k dispozici  jsme
viděli  řadu  míst,  které  známe ze
stránek Bible, a k některým z nich
bych rád napsal pár slov.

 Olivová  hora. Nachází  se
východně  od  historického  centra
Jeruzaléma  a  Chrámové  hory.
Svůj  název   má  od  olivovníků,
které  tu  ve  starověku  rostly,
dneska  je  jich  podstatně  míň,

protože  je  nahradily  kamenné
náhrobky.  Podle  Zachariáše  14,4
Mesiáš přijde na Olivovou horu a
všichni,  kdo  zde  jsou  pohřbeni
vstanou jako první. A tak se dnes
cena  jednoho  hřbitovního  místa
vyšplhala až na milion dolarů. 

   Při  pohledu z Olivové hory je
Chrámová  hora  a  historické
centrum Jeruzaléma jako na dlani.
Odsud  pocházejí  snímky,  kterým
dominuje  Skalní  dóm se známou
zlatou  kopulí.  Na chrámové hoře
je  kromě něho i  mešita  Al-Aksá,
kam se vejde až 5000 lidí. 

Vlevo  od  historického  centra  je
údolí  Ben  Hinom,  dál  směrem

doprava  večeřadlo,  kde  se  Ježíš
s učedníky  setkal  při  poslední
večeři a kde byl vylit Duch svatý,
místo,  kde  sídlila  židovská
velerada a kam přivedli Ježíše po
zatčení,  chrám  Božího  hrobu,
Pilátova  rezidence  a  další  místa,
která  jsou  spojena  s biblickou
historií  nebo  historií  moderního
státu Izrael.
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    Chrám Božího hrobu. Místo,
které  je  stále  plné  návštěvníků
z celého  světa.  O  jeho  správu  se
dělí 6 různých církví, s veškerými
změnami  musí  souhlasit  všechny
církve  a  toho  se  ne  vždy  daří
docílit. Dobře to ilustruje dřevěný
žebřík,  který  stojí  na  římse  nad
hlavním  vstupem  a  který  tam
zapomněl nějaký řemeslník.  První
zmínky o něm jsou již z roku 1757
a od 18.  století  je  stále  na svém
místě. Římsa, na které žebřík stojí
patří do správy Řecké pravoslavné
církve, zatímco okno, ke kterému
vede  je  ve  správě  Arménské
apoštolské  církve.  Protože  tyto
církve nedokázaly najít společnou
řeč,  je  tam  až  dodnes.  Bohužel,
proti  náboženské  nesnášenlivosti
nejsou imunní ani dnešní církve.
   Hned za vchodem do chrámu je
kámen, kde mělo být podle tradice
položeno  tělo  Ježíše  sejmutého
z kříže a kde mělo být pomazáno.
Je to deska z růžového mramoru,
které se  dnes lidé klaní,  líbají  ji,
pokládají na ni šátky. Nám takový
způsob  projevování  úcty  není
příliš vlastní a příliš dobře jsme se
tu necítili. V podzemí je skála, kde
měl být Ježíš ukřižován, ale fronta
byla příliš velká.     

      Zahradní hrob. Jedná se o
celý areál, o který se starají dobro-
volníci  z celého  světa.  Kdysi  to

byla  zahrada,  která  patřila  boha-
tému  člověku,  ve  skále  je  tu
vytesán  hrob,  který  podle  všeho
nebyl  nikdy  použit.  Když  se
zahradou projde až na konec, je tu
výhled na autobusové nádraží, nad
kterým  je  dodnes  patrná  skála
připomínající lebku. Celá zahrada
je  pečlivě  udržovaná,  cestičky
jsou lemované keramickými citáty
z Nového  zákona,  stromy  stíní
místa,  kde  křesťanské  skupiny
z celého světa zpívají, slaví Večeři
Páně  nebo  se  v tichosti  modlí.
Nádherné  místo,  které  má  zcela
jinou  atmosféru,  než  jakou  jsme
zažili v chrámu Božího hrobu. 

   

Kde  tedy  byl  Ježíš  ukřižován  a
pohřben? To už  dneska  s jistotou
říct  nejde.  Ale na tom nezáleží a
naše  víra  nestojí  a  nepadá  s tím,
jestli to bylo tam nebo jinde. 
  Západní  zeď. Pod  tímto
oficiálním  názvem  je  míněna
západní zeď Chrámové hory, jinak
známá  také  jako  Zeď  nářků.
Místo,  které  je  pro  Židy
nejposvátnější.  Tvoří  západní
stranu  Chrámové  hory,  na  níž
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kdysi  stál  Šalomounův  chrám.
Židé,  ale  nejenom  oni,  sem
přichází  a  přednáší  Bohu  svoje
modlitby.  Když  se  Šalomoun
modlil  při  posvěcení  chrámu,
modlil se za to, aby Bůh vyslyšel i
modlitby  cizinců,  kteří  nejsou
z Izraele a přijdou, aby se modlili
v chrámu. (1 Král. 8,41-43) Když
jsme  ke  zdi  přicházeli,  vnímal
jsem, že se jedná o místo, které je
pro Židy opravdu posvátné. Kolik
modliteb  tu  už  zaznělo!  Za  co
bych  se  měl  modlit  já?  Nic  mě
nenapadalo. Ale když už jsem stál
u  těch  kamenů  a  opřel  se  o  ně
dlaněmi,  naráz  jsem  měl  plno
témat a lidí,  na které jsem musel
myslet. Zvláštní zážitek. 

   Celá zeď má na šířku snad 150
metrů.  Je rozdělená na dvě části,
muži  mají  k dispozici  část  vlevo,
ženy vpravo. Muži tu mají velkou
výhodu,  protože mají  k  dispozici
dvojnásobný  prostor,  a  tak  se
dostanou ke zdi snadněji než ženy.
   Památník patriarchů v Heb-
ronu.  Hebron  je  palestinské

město,  žije  tu  asi  200 000
obyvatel.  Je  to  docela  výbušné
místo a často tu vznikají nepokoje.
Pro  Židy  je  to  druhé  nejpo-
svátnější místo, protože tady jsou
pohřbeni  jejich  praotcové  Ab-
raham,Izák a Jákob se svými man-
želkami. Už v 1. knize Mojžišově
najdeme ve 23. kapitole příběh o
smrti Sáry, Abrahamovy manželky
a  o  tom,  jak  Abraham  koupil
jeskyni  Makpela  (Machpelah)  u

Chebrónu.  Nad  touto  jeskyní
nechal  postavit  král  Herodes
mauzoleum,  kde  se  nachází
náhrobky  těchto  velkých  bib-
lických postav.  Až do roku 1967
do  prostoru  s náhrobky  Židé
neměli  vůbec  přístup,  po
šestidenní  válce  byl  prostor  roz-
dělený  na  muslimskou  a  židov-
skou  část,  v muslimské  části  je
dnes  mešita,  v židovské  části  je
synagoga.  Židé  a  muslimové  si
v průběhu  svátků  šestkrát  v roce
vzájemně  půjčují  svoje  prostory
k bohoslužbám.   Jeskyně samotná
se nachází pod podlahou synagogy
a mešity a není k ní žádný přístup
až na malý otvor o průměru asi 24
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cm, který se nachází v muslimské
části.  Tímto  otvorem  při  židov-
ských bohoslužbách spustil  jeden
židovský  osadník  svoji  jede-
náctiletou dceru do podzemí, kde
však nic nenašla, byla tam jenom
chodba,  na  jejímž  konci  objevila
schodiště  směrem  vzhůru  za-
končené  kamenem  ve  stropě.
Když  ji  vytáhli  zase  nahoru  a
podle popisu našli kámen, vyndali
ho  z podlahy  a  sestoupili  do
podzemí.  Když  kopali  směrem
dolů,  nakonec  se  skutečně
prokopali  do  jeskyně,  kde  našli
ostatky  těch,  kdo  tam  byli
pohřbeni.  Byl  to  pro  ně  velký
zážitek,  protože  byli  vedle svých
praotců a zpátky se vrátili až nad
ránem.  Vrátili  všechno  do
původního  stavu,  ale  nadšení
z nálezu se neutajilo,  muslimy to
velmi  podráždilo,  a  tak  kámen
vytáhli  a  vchod  do  podzemí
zabetonovali.  S ohledem  na  cit-
livost  místa  je  velmi  neprav-
děpodobné,  že  by  se  v dohledné
době mohl uskutečnit podrobnější
výzkum,  který  by  potvrdil  nebo
vyvrátil,  že  se  opravdu  jedná  o
praotce  a  pramatky  izraelského
národa.     Tolik snad ochutnávka
z míst,  která  jsme  měli  možnost
vidět.  Izrael  je  dnes  sekulární
země, ale  biblická minulost je tu
stále  přítomná  a  dotýká  se  i

dnešního  života.  Během  celého
týdne  jsme  se  cítili  bezpečně,  i
když  vojáky  a  vojákyně  potkáte
v Izraeli velice často. Patří to tady
prostě  k životu.  U  jednoho  pa-
mátníku na parkoviště přijely dvě
civilní  auta,  vystoupili  z nich
vojáci,  z kufru  si  vzali  samopaly
tak,  jak my si  bereme baťůžky a
šli  na  exkurzi  se  samopaly  na
rameni.  Vládnou  tam  prostě  jiné
poměry  než  u  nás.  Pocit  napětí
jsme zažili  asi  jenom v Hebronu,
kde  okamžitě  potom,  co  jsme
vystoupili  z autobusu,  se  k nám
přidal  izraelský  voják,  který  nás
doprovázel  asi  100  metrů  až
k ocelovým  vratům,  kde  jsme
prošli bezpečnostní kontrolou. 
   Izrael  je  nádherná  a  zajímavá
země.  Pěknou  ilustrací  rozdílů,
které  v Izraeli  jsou  přítomné  je
fakt,  že  zatímco  Židé  mají  čtyři
sklizně  ovoce  a  zeleniny  v  roce,
na  palestinských  území  jenom
dvě.  Jistě,  Židé  jsou  pracovití  a
cílevědomí.  Ale  věříme  tomu,  že
je to potvrzení, že Boží požehnání
provází Izrael až do dnešních dnů.
Pro  nás  byla  návštěva  zážitkem,
kdy jsme si mohli  spojit biblické
příběhy  s konkrétními  místy  a
myslíme na dny v Izraeli strávené
s velikou  vděčností  a  pokorou.
Schalom, Izrael!

Zdeněk a Pavlína Žambochovi
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V  době  nedávno  minulé  jsme  v
našem sboru prožili  některé věci,
které si chceme, a to s vděčností,
připomenout.  Byly  to  následující
události:

• Manželské večery
• Kurz Alfa pro mládež
• Den  matek  a  bohoslužby

pro seniory
• Noc kostelů
• Ordinace bratří L. Bureše

a Z. Žambocha
• Konfirmace

Tak si je nyní připomeňme.

Manželské večery
 „Komunikace“  -  to  bylo   jedno
z témat  Manželských  večerů,  ke
kterým  jsme  se  scházeli  každý
čtvrtek  od  poloviny  února  až  do
počátku  dubna.  Témat  bylo
celkem 8 a v průběhu jednotlivých
večerů  jsme  měli  možnost
v příjemné  atmosféře  naslouchat
přednášejícím  a  se  svým  part-
nerem  diskutovat  k probíranému
tématu.

Jaké  to  bylo?  My  jsme  spolu

s Pavlínou už 24 let,  ale  i  tak to
pro nás byly moc fajn večery. Ale
nechme  promluvit  i  ostatní,  tady
jsou některé reakce účastníků:

1. Jak se vám kurz líbil? 
- Skvělé  jídlo,  dobrá

atmosféra, praktická téma-
ta.  Všechno  bylo  super,
moc  jsme  si  to  užívali  –
sami bez dětí. Líbila se mi
i možnost být v anonymitě.

- Kurz  byl  velmi  poučný  a
pozitivně  vedený,  obsa-
hově zajímavý.

- Kurz se nám hodně líbil. Je
velmi propracovaný, obsa-
hově  zajímavý,  v příjem-
ném  prostředí.  Uvědomili
jsme si věci, které jsou pro
nás důležité.

2. Co  byste  o  kurzu  řekli
svým přátelům?

- Netřeba  vařit  večeři,  krá-
sný čas pro nás dva, seřa-
zení hodnot v manželství.

- Že to stojí opravdu za to.
- Doporučila  bych  všem

investovat do vztahu.

Uvedené  i  další  reakce  nám
potvrdily,  že  takto  společně  strá-
vený čas je obohacením pro každý
pár,  bez ohledu na délku vztahu.
Rádi  bychom  Manželské  večery
uspořádali  i  na  počátku  příštího
roku a věříme, že se snad najdou
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další zájemci, kteří považují svoje
manželství nebo partnerský vztah
za  důležité  a  chtějí  na  něm
pracovat. Těšíme se! 

Zdeněk a Pavlína Žambochovi

*

Kurz Alfa pro mládež

Kurzy Alfa je projekt, který má za
cíl  přiblížit  křesťanství  lidem,
kteří  nemají  o  Boha  příliš  velký
zájem. Takže jak už z logiky věci
vyplývá,  nejde  o  jednoduchou
věc.   Pro ty z vás kteří  Alfu ne-
znáte, tak tady je její jednoduchý
popis:  Kurzy  se  skládají  z  10
setkání,  na  kterých  se  probírají
otázky  života,  které  řeší  snad
každy  člověk.  Například:  “Jaký
má  život  smysl?  Existuje  Bůh?
Proč se dějí špatné věci?” atd. 

Každý  jednotlivý  kurz  začíná
společnou  večeří,  poté  je  prostor
na  různé  společné  aktivity  pro
vybudování  vztahů  a  následuje
několik  písní  hudební  skupiny.
Jednotlivá  témata  jsou  rozebrána
řečníkem,  který  má  asi  20
minutovou promluvu. Následně se
rozdělíme  do  skupinek,  kde  je
vytvořen  prostor  pro  diskuzi  a
osobní  sdílení  na  dané  téma.  Po
diskuzi  jsou  už  jen  oznámení  a
pozvání na další kurz, který bývá

každý  týden.  No  a  kdo  ještě
nechce  jít  domů,  může  i  nadále
diskutovat,  nebo  třeba  hrát
deskové hry. 

Musím  říct,  že  koncept  je  to
opravdu  skvělý  a  obsahuje
všechno,  co  vytváří  most  pro
příchod nových lidí do církve. 

Na  naše  kurzy  pro  mládež  v
Hošťálkové chodilo  průměrně  23
lidí a celkově se nás vystřídalo 30.
Jsme moc rádi, že mezi námi byli
mladí,  kteří  jsou na  své  cestě  za
Bohem různě daleko. Od těch, co
do  církve  vůbec  nechodí,  po  ty,
kteří  jsou  tam  prakticky  jako
doma. Troufám si tvrdit, že právě
tahle  akce  mnohé  z  nás  vedla  k
tomu,  abychom  udělali  nové
kroky za Bohem. A o to nám šlo. 

Samozřejmě,  ačkoli  to  někomu
může  připadat  nepochopitelné,
každá  práce,  která  nese  ovoce  a
Bohu se líbí, má jednoho velkého
odpůrce,  kterému  se  to  nelíbí  a
snaží se práci mařit. Proto jsme s
týmem, který kurzy dělal, zažívali
nejrůznější  druhy  duchovních
útoků.  Musím za sebe říct,  že  to
nebylo vůbec jednoduché období a
i  proto  bych  chtěl  touto  formou
poděkovat všem, kteří se na tomto
projektu  jakkoli  podíleli.  Nejvíce
však našim mladým, kteří pátek co
pátek  stáli  v  první  linii.  Díky za
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tvoji  odvahu,  čas  a  úsilí  Jozko,
Lidko,  Jancku,  Davide,  Šímo,
Filipe,  Michale,  Johny  a  Filipe.
Jste skvělí. 
Také díky všem, kdo nám jakkoli
pomohli  prakticky  nebo  modli-
tebně.  A velké díky taky našemu
sboru  a  největší  chvála  a  sláva
samozřejmě našemu Bohu. 

Pavel Barbořák

*

Den matek 

a bohoslužby pro seniory

Neděle  12.  května  měla  docela
bohatý  program.  Dopoledne  při
rodinných  bohoslužbách  jsme  si
připomněli  naše  maminky  a
popřáli  jim  s  vděčností  mnoho
dobrého,  Boží  požehnání.  Boho-
služby byly společné s programem
pro  děti  i  dospělé,  zazpívaly  a
zahrály při nich i děti. Odpoledne
jsme  se  shromáždili  se  seniory
našeho  sboru,  tedy  lidmi  dříve
narozenými. Byly to bohoslužby s
Večeří  Páně  a  s  následným  po-
hoštěním kolem stolů.  Odpolední
program  pokračoval  službou
smíšeného  pěveckého  sboru  ze
sboru  ČCE  v  Českém  Těšíně.
Jejich  vystoupení  doprovodil
slovem bratr farář Kaczmarczyk.

Naše díky patří všem, kteří se na
přípravě  a  průběhu  všech  těchto
bohoslužeb jakýmkoliv způsobem
podíleli.

Milan Michalík

*

Noc kostelů
Již po několikáté se letos 26.6. v
našem  kostele  uskutečnila  „Noc
kostelů.“  Tato  akce  probíhá  na
mnoha  místech  v  naší  zemi  a
vlastně  v  mnoha  zemích  po celé
Evropě.  Probíhá  v  různých
kostelech  a  modlitebnách  napříč
církvemi,  jednotami  či  jak  se
nazýváme.  Ústředním  tématem
letošní „Noci kostelů“ v naší zemi
bylo  „30  let  svobody,“  kdy  si
připomínáme  změnu  společenské
situace a obnovení demokracie. U
nás  Noc  kostelů  začala  v  šest
večer  a  trvala  zhruba  do  desáté
hodiny.  V  úvodu  promluvili  a
pozdravili  shromážděné  starosta
obce Petr Laštovica a místní farář
Petr Maláč. Poté jsme si vyslechli
zpěv  dětského  souboru  Notička.
Děti  vystoupily a  odvážně zazpí-
valy několik písní. Poté promluvil
na ústřední téma „30 let svobody“
náš bratr farář Petr Maláč. Mohli
jsme  si  uvědomit  jaké  možnosti
nám nová situace přinesla  a také
jak  s  tím  vším  umíme  zacházet,
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jak  to  umíme  využívat.  Pak
vystoupila   pěvecká  skupina  z
BTM  z  Brna.  Zazpívali  několik
písní,  které  doprovodili  svěde-
ctvími  o  svém  životě  a  zkuše-
nostech  víry.  Poté  nastala
přestávka, kdy se účastníci mohli
občerstvit  u  bohatého  bufetu,
mohli vyplnit kvíz připravený pro
děti  i  dospělé,  podívat  se  na
výstavku  českých  překladů  Bible
a prostě spolu pohovořit. Pro děti
byly  po  celý  večer  připraveny
různé hry a soutěže. Po přestávce
se ti, kteří zůstali, sešli v kostele a
společně  mohli  strávit  čas  sou-
středěním při písních a zamyšlení,
závěrečnými modlitbami a požeh-
náním. 
Chtěli jsme a chceme,  náš kostel i
další  sborové  prostory  byly
otevřeny  každému,  kdo  přijde  a
ukázat  tak,  že  kostel  není  stavba
jen pro někoho, ale že je zde pro
každého,  kdo  chce  přijít.
Děkujeme  všem,  kdo  tuto  akci
připravili  jak  po  stránce
programové,  tak  po  stránce
„materiální.“ Letošní Noc kostelů
skončila, před námi je Noc kostelů
v příštím roce. Přejeme si, aby se
mohla uskutečnit a být pro nás lidi
k  dobrému  a  Pánu  Bohu  ke
chvále.

Milan Michalík 

*

Ordinace 
výpomocných

kazatelů

 V neděli  26.  května jsme
prožili ve sboru radostnou událost.
Bratři  Lubomír  Bureš  a  Zdeněk
Žamboch byli synodním seniorem
Danielem  Ženatým  povoláni  do
služby  výpomocných  kazatelů  a
pověřeni  ke  službě  Slova  a
svátostí. Přejeme jim Boží požeh-
nání  a  vedení  Duchem  svatým
v jejich službě.

Jana Flachsová
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Konfirmace
V neděli 2. června jsme ve

sboru prožili  radostnou událost  –
konfirmaci.  Čtyři  mladí  lidé  –
Zuzana  Čevelová,  Martin  Ko-
valda, Lukáš Soukup a Filip Uhřík
se  jeden  rok  scházeli  s bratrem
farářem, aby společně promýšleli
cestu víry. 

Vyvrcholením  této  pří-
pravy pak byla nedělní slavnostní
bohoslužba, při které každý z nich
vyznal  osobně  svoji  víru  a
nastoupil  cestu  plnohodnotného
členství v církvi. Ať jim Pán Bůh
na této cestě bohatě požehná.

Při  čtení  jejich  vyznání
přemýšlejme nad svým osobním
vztahem  k Pánu  Bohu  a  při-
znejme si, co je potřeba v našich
životech  změnit.  Mějme  tu
odvahu to změnit.

Jana Flachsová

Sborový časopis ČCE Hošťálková    2/2019        strana    36



Zuzana Čevelová

Drahý  sbore,  rodino  a  přátelé,
dnes  tu  stojím  před  vámi,  abych
ještě  víc  upevnila  svůj  vztah
s Bohem.  S Bohem  a  samotnou
církví  jsem se  setkala  ještě  dřív,
než  jsem  si  to  stačila  vůbec
uvědomit a to v podobě křtu, když
jsem byla ještě miminko. Už jako
malá  jsem chodívala  do  nedělky.
Sama jsem ráno vstala a těšila se,
co budeme zase další neděli dělat.
Moji  rodiče  mě  v tom  vždycky
podporovali, nikdy mi nic v tomto
směru  nepřikazovali  a  ani  ne-
zakazovali. Vždy mi pomohli a za
to jim patří mé velké díky.

Dále je tu i mnoho jiných dalších
lidí,  kteří  mi  pomáhali  v těžkých
chvílích.  Hlavní postavou byl ale
Pán Bůh. Je to on, který ke mně
mluvil a pomáhal mi. On, který mi
dal hodně dobrých rad, jak už přes
Bibli,  slovo  v kostele  nebo  přes
právě  tyto  pro  mě  důležité  lidi.
Pro  Boha  tu  dnes  jsem a  děkuji
mu, že mě nikdy neodmítl a šel se
mnou  dál,  i  když  jsem  byla  na
dně. 
Neřekl,  že  to  nemá  smysl  a

neopustil mě. Vždy tu byl, vždy tu
bude a vždy tu pro mě je.
A já s ním chci jít i dál.

Martin Kovalda

Milý sbore, rodino, přátelé. 
Je  mi  ctí  tu  dnes  stát  a  potvrdit
svou víru v Boha. S Bohem jsem
se  setkal  již  jako  miminko,  a  to
v podobě  křtu,  kdy  jsem  o  tom
ještě  ani  nevěděl.  Všechno  to
začalo  až  tím,  když  mě  asi  v 5
letech  moje  maminka  vzala  do
nedělní  školy,  kde  jsem se  začal
seznamovat  s ostatními  dětmi  a
poznávat  super  vedoucí.  Nedělka
mě bavila a chodil jsem tam rád.
Užili  jsme  si  spolu  spoustu
legrace,  ale  také  jsme  se  něco
nového  dozvěděli  o  Pánu  Bohu.
Postupem času, když už jsem byl
starší, jsem přešel do náboženství,
které  mě  naučilo  o  Pánu  Bohu
zase o něco více. Do náboženství
jsem  docházel  nejen  do  kostela,
ale  i  do naší  základní  školy,  kde
mě  nejdříve  vyučovaly  spolu
s panem  farářem  paní  kurátorka
sboru   Jana  Flachsová  a  poté
sestra Pavla Žambochová, kterým
tímto děkuji.
Děkuji  také  rodičům,  rodině,
kamarádům,  přátelům  a  sboru,
kteří  mi  vždy  pomohli  v těžkých
chvílích. Hlavní postavou je však
Pán  Bůh,  který  mě  nikdy
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neodmítl, vždy mě podpořil, ať už
skrze  tyto  lidi,  slovo  v kostele
nebo  písmo  v Bibli.  On  je  ten,
který  se  mnou  jde  po  cestě
životem.  A  já  s ním  chci  jít  i
nadále.
Inu pokud jste uvěřili,  tak jak se
píše v epištole Koloským 2, 6-7.
„Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho
přijali jako Pána. V něm zapusťte
kořeny, na něm postavte základy,
pevně se  držte  víry,  jak  jste  v ní
byli vyučeni.“
Děkuji.

Filip Uhřík

Milí bratři a sestry, 
těší  mne,  že  před  Vámi  mohu
v tento den vyznat svoji víru. Jsem
rád, že jsou stále v této obci lidé,
kteří  věří  v jediného  Boha  –
v Boha  Abrahamova,  Izákova  a
Jákobova,  v Boha  všemohoucího,
v Hospodina  zástupů.  Na  dnešní
den jsem dostal  za úkol připravit
si  pro  Vás  proslov  na  téma  „Co
pro mne znamená víra?“ Víra pro
mne  znamená  nejdůležitější  věc
v mém životě – je to Boží moc ke
spasení.  Z víry  čerpám  radost  a
pokoj,  posilu  v těžkých situacích.
Nevím, co bych k tomu měl více
dodat,  ale  pokládám  za  důležité
sdělit  Vám,  v co  jsem  vlastně
uvěřil. Čemu tedy vlastně věřím?
Věřím  v Boha,  který  stvořil  tuto

planetu i celý vesmír. Věřím, v to,
že  je  spravedlivý  a  velmi
milosrdný,  má  soucit  s naší
slabostí a neschopností splnit Jeho
spravedlivé požadavky – Desatero
přikázání.  Proto  před  cirka  2000
lety  poslal  svého  jednorozeného
Syna  –  Pána  Ježíše  Krista,  ten
naplnil zákon i proroky, když vzal
všechny  naše  chyby,  hříchy  i
nemoci na sebe a zemřel na kříži –
na místě, kde jsem si zasloužil být
já  i  vy  –  spravedlivý  za  ne-
spravedlivé.  Já  nejsem  žádný
světec,  ani  jediný  den  nedokážu
žít  tak,  abych  splnil  spravedlivé
Boží  požadavky.  On  (Pán  Ježíš
Kristus) vzal všechny tyto selhání
a chyby na sebe – zaplatil  za ně
svým vlastním životem a odpustil
mi je. Díky Jeho oběti mohu mít
pokoj  s Bohem.  Dále  také  věřím
v Ducha Svatého, který nás vede a
udržuje  v pravdě  evangelia,  díky
němu  smím  rozumět  tajemství
Bible, obviňuje mé svědomí, když
zhřeším, pomáhá mi udržet si víru
a  pokoj  s Bohem.  Také  věřím
v Druhý  příchod  Pána  Ježíše
Krista.  Věřím,  že  tento  svět
nebude trvat věčně,  konec tohoto
světa se každým dnem blíží. Sice
neznáme den ani hodinu Druhého
příchodu, ale je důležité se na něj
každým  dnem  připravovat,
abychom jím nebyli zaskočeni. Ve
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Druhém  příchodu  nepřijde  Pán
Ježíš  na  tuto  zemi  jako  dárce
spásy,  ale  jako  soudce.  Ty,  kdo
v něj  věří,  vezme  k sobě  do  své
velké  radosti  a  slávy  v Jeho
přítomnosti.  Ty  však,  kteří  jej
nepřijali  za  svého  života  na  této
Zemi jako svého Pána a Spasitele,
uvrhne  ven  –  tam  bude  pláč  a
skřípění zubů (Matouš 24,36-51 a
Lukáš 13,22-30). Věřím tedy v to,
že  pokud vytrvám ve  víře  až  do
konce,  tak budu s Bohem navěky
v Jeho slávě. To je něco věčného,
přesahujícího  veškerou  radost,
kterou  můžeme  zažít  na  tomto
světě. Víra tedy pro mne znamená
všechno, co mám. Vím, v co jsem
uvěřil, a vím, že je to pravda, je to
osobní  zkušenost,  která  se  nedá
nijak  popsat  –  je  to  prostě  třeba
žít.

*

Na závěr slovo kurátorky
sboru Jany Flachsové

Milá  Zuzko,  milý  Martine,  milý
Lukáši a milý Filipe,
německý  spisovatel  Jean  Paul
řekl:  „Život  se  podobá  knize.
Blázen v ní listuje letmo, zatímco
moudrý při čtení přemýšlí, protože
ví, že ji může číst jen jednou.“
A moudrý král Šalamoun v knize
Přísloví říká:  „Počátek moudrosti
je bázeň před Hospodinem.“

Když  mi  bylo  17  let,
zjistila  jsem,  že  kniha  jménem
Život je příliš složitá na to, abych
ji  četla  sama.  Mnohé  věci  jsem
nechápala.  Chtěla  jsem  svému
životu rozumět, chtěla jsem vědět,
jaký je smysl a cíl mého života.

A tak jak dnes každý z vás
vyznává, že věříte v Ježíše Krista
jako svého Pána a Spasitele, který
za vás umíral na kříži, tak jsem to
vyznala a přijala i já. Vydala jsem
svůj  život  tomu,  který  mi  život
dal,  který  mému  životu  nejlíp
rozumí.  Je krásné mít jistotu, že
se můžu na Pána Boha spolehnout
v každém okamžiku – v radostech
a především ve starostech.

Ze  srdce  vám  přeji,  aby
nezůstalo jen u dnešního vyznání,
že věříte v Ježíše Krista. Hledejte
každý  den  Pána  Boha.  Čtěte  si
Bibli,  proste  Pána  Boha  o
porozumění. Hledejte Jeho vůli.

Na  cestě  víry  každý
potřebujeme mít za sebou někoho,
kdo nás povzbuzuje a  podporuje,
někoho,  kdo se nás  zeptá,  jak se
nám  daří  ve  vztahu  s Pánem
Bohem. Přicházejte pravidelně na
mládež, na bohoslužby a nechte se
Pánem Bohem používat.

Ať vás  Pán  Bůh provází
svým požehnáním a pokojem.
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Salár  a  jiné  peněžité  dary můžete
platit  osobně  v  hotovosti  po  konci
nedělních  bohoslužeb  sestře  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 na rekonstrukci fary – SS 300

Kontakty sboru:

farář Petr Maláč, tel. 739244679  
e-mail hostalkova(zavináč)evangnet.cz 

kurátorka Jana Flachsová
telefon: 739 091 325 
e-mail janaflachsova(zavináč)email.cz 

PROGRAM SBORU
Sborové akce

23.6.    výlet NŠ - 14 hodin
   grilovačka na faře - 16 hod

30.6.    rodinné bohoslužby

15.-20.7.  dětský denní tábor, 
    fara v Hošťálkové

31.8.    brigáda; gen. úklid fary

1.9.    zahájení nového
   školního roku
   -  vyslání pracovníků
      s dětmi, dorostem
      a mládeží

7.9.    párty pro děti

15.9.    shromáždění
   v Rajnochovicích 
   ve 14 hodin

22.9. shromáždění pro seniory

BĚHEM PRÁZDNIN BUDE
KAŽDOU NEDĚLI OD

10 HOD. NEDĚLNÍ ŠKOLA

Akce jiných církví a společenství 
28.7.-5.8.  rodinná dovolená 

    hotel Moravice,
    Karlov  pod Pradědem

1.-4.8.     Campfest, Slovensko

22.-24.8.   festival  UNITED
    Vsetín
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