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Úvodem
   Je po prázdninách a dovolených,
vrátili jsme se z cest a dětem skončily
prázdniny.  Odpočinuli  jsme  si,  na-
brali  nových sil  a  začal  další  školní
rok.  Nebo  naopak  jsme  i  unaveni,
protože  přes  léto,  zvlášť  v  země-
dělství,  je  nejvíc  práce  a  na
odpočinek,  který  potřebujeme,  není
moc  času.  Proto  je  vhodné  se  u
skutečnosti (nejen pojmu) odpočinutí
a odpočívání zastavit  a připomenout
si,  oč  jde  a  jak  a  proč  odpočívat.
Cílem  není  samotné  odpočívání  (to
by mohlo být jen sladké nicnedělání),
ale pomoc pro další  život,  abychom
jej  žili  lépe  a  účelněji.  Ale  jako
křesťané  si  chceme  připomínat,  že
dárcem  pravého  odpočinutí  je  náš
Bůh. Ten, který přišel k nám a mezi
nás a přinesl záchranu a pokoj, Ježíš
Kristus,  a  který  je  nám  v  Duchu
svatém přítomný. Proto chceme psát
nejen  o  odpočívání,  které  je  nutné,
ale  hlavně  o  odpočinutí,  jehož  pů-

vodcem je  Hospodin,   aniž  bychom
sklouzávali  do nábožných frází.  Tak
jako  obvykle  tady  máme  několik
zamyšlení  a  úvah oč vlastně jde,  to
jak důležitou věc, jako je odpočinutí
prožíváme a žijeme, jak odpočíváme
a to v různých okolnostech,  různém
věku, v těžkostech, v práci a námaze
a mnoha   dalších okolnostech.  Tyto
příspěvky  jsou  od  vás,  kteří  tento
časopis  tvoříte  a  děláte.  Pak  zde
najdete  různé  zprávy  z  našich  cest,
trochu  historie  (z  naší  kroniky  i
církve), také děti zde mají své místo,
a  najdeme  zde  sborový  program na
další čas a spoustu dalších věcí. 
   Před námi je podzim a my si vděč-
ně připomeneme všechny dary, které
jsme od Boha dostali.

   Příští  číslo  bude adventní  a  jeho
tématem je „Kdo přichází“.

Milan Michalík
[Své příspěvky, připomínky, ohlasy (kla-
dné – záporné) mně sdělte přímo nebo na
adresu michalik.m(zavináč)volny.cz]
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Tématem  tohoto  čísla  je  „Od-
počinutí  a  odpočívání“.  Chceme
se  nad  ním  zamýšlet  pohledu
Písma  a  vlastních  zkušeností.
Nejdříve  se  zamyslíme ze  zásad-
ního  pohledu  Bible,  avšak  aby-
chom  nezůstali  jen  v  oblasti  u-
važování  a  tedy teorie,  následuje
několik  příspěvků  lidí  různého
věku, zaměření a postavení, od dě-
tí po lidi dříve narozené. 

Odpočinutí
odpočívání

„den odpočinku“ 
jako dar

*

     Tak  to  čteme  ve  třetím
přikázání  Desatera.  Opět  máme

za  sebou  letní  prázdniny,  trvaly
dva  měsíce.  Našli  jsme  v nich,
alespoň  několik  dní,  o  kterých
můžeme poctivě povědět, že jsme
skutečně odpočívali  a cítili  jsme
se  po  nich  také  odpočinutí,
vnitřně  zregenerovaní?  Je-li  to
tak,  pak  díky  Bohu  za  to.
Prázdninové  měsíce  pro  nás
nebyly  jen  nepřerušeným  a
neustávajícím  shonem  od  jed-
noho  k druhému,  kdy  jsme  si
v jejich  závěru  řekli:  „Konečně
jsou  prázdniny  za  námi  a
můžeme zas normálně fungovat.“

     Ale nejsou tu jen prázdniny a
dovolené,  které  nás  volají
k odpočívání;  je  tu  také  „den
odpočinku“  v běhu  celého  roku,
jako Boží  dar.  Je  tedy den,  kdy
člověk má privilegium odpočívat,
slavit  ten  „sváteční  den“  od-
počíváním.  Na  první  pohled  to
vypadá, že není nic lehčího, než
právě  toto  plnit,  v neděli  si
oddechnout. Ale je tolik lidí, kteří
to nedokážou. Neděle je součástí
víkendu. Jsou dva dny volna – a
páteční podvečer k tomu – kolik
si toho lidé naplánují, co všechno
musí stihnout doma, na zahradě,
na  stavbě,  na  výletě…  „Ten
víkend  by  jednoho  uštval“, –
stěžuje  si  pán  cestou  do  práce.
„Jsem  rád,  že  už  je  pondělí.“
Svádí se to často na neklidný čas,
na  uspěchanou  dobu,  ve  které
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žijeme.  Ale  tak  to  není.  Slunce
vychází  stále  stejně,  čas  plyne
v klidné  stálosti  jako  před  mi-
liony  let.  Čas  není  neklidný,
neklidný je člověk. Jsou to nervy
stihnout  všechno,  co  jsme  si  na
víkend naplánovali. A tak se nám
Boží dar oddechového dne mění
v dostihy.

     „Co to na nás přišlo, že jsme
všichni  tak  neklidní?“  ptal  se
kdosi. Ani toto tak není. Všichni
neklidní nejsme. Jsou mezi námi
lidé klidní, a je jich dost. Jenže je
není  tak  vidět.  Nejsou  tak  ná-
padní,  jako  ti,  co  se  stále  honí.
Jsou mezi  námi  lidé,  ze kterých
vyzařuje  klid.  Nejsou  pasivní,
dělají  dost,  ale  bez  hluku  a
nervozity.  Umí  zabrat  v práci  a
umí  si  vychutnat  chvíle  klidu  a
pohody.  Pochopili,  že  Bůh  člo-
věku láskyplně říká: „Já, tvůj Pán
a  Bůh,  ti  říkám,  ano  přikazuji,
abys  dodržoval  den  odpočinku.
Nemusíš  se  uštvat  neustálou
prací,  ani  ustavičnou  honbou  za
zábavou, ani strachem, že někde
něco  zmeškáš.  To  vše  ti  bere
radost ze života, který jsem ti dal,
abys jej žil pokojně a šťastně.“

     Záleží tedy na tomto jediném
dni? Pán Bůh nás velmi dobře zná.
On nepotřebuje ustanovovat tento
den pro sebe, my to potřebujeme.

On  ví,  že  k našemu  vnitřnímu,
duševnímu  zdraví  nutně  po-
třebujeme rozumné střídání práce
a  odpočinku,  pravidelný  rytmus
činnosti  a  vydechnutí.  Nikdo
nemá být připraven o výsadu od-
počinout si  od své práce.  Člověk
se  nemá stát jen nějakým jedním
kolečkem v tom obovském stroji
neustálého  pracovního  procesu.
V tomto  smyslu  má  „den  od-
počinutí“  přece  jen  obzvláštní
důstojnost.  „V šesti dnech učinil
Hospodin  nebe  a  zemi...  a
sedmého  dne  odpočinul.“ (Ex
20,11) – Odstoupil od svého díla a
volá člověka, aby jej také v tomto
napodobil.  I  my  máme  umět
jednou  odložit  všechnu  práci,
starání,  shon na dosvědčení toho,
že  člověk  je  svobodný  tvor,  ne
bezduchý  robot.  A protože  „den
odpočinku“  je  dnem,  který  Ho-
spodin  oddělil  jako  svatý,  den
oddělený  pro  něj,  bude  se  náplň
tohoto dne týkat jak odpočinku od
všední  práce,  tak  soustředění  na
Boha a jeho činy, tak také soucitu
s bližními,  protože  také  jich  se
tento Boží dar týká.

     Ale ještě jinak. Když se Pán
Ježíš  rozhlédne  po  zástupu
upracovaných  unavených  a  růz-
nými  břemeny  obtížených  kolem
něj,  poví:  „Pojďte  ke  mně  vši-
chni,  kdo  se  namáháte  a  jste
obtíženi břemeny, a já vám dám
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odpočinout“ (Mt  11,28).  Jeho
„pojďte!“ je  velikým pozváním.
Vybízí všechny, aby toto pozvání
přijali.  Kdo  by  se  necítil  tímto
slovem polichocen? Máme rádi a
dělá nám dobře, když pro nás má
někdo  pochopení  a  když  nás
dovede případně politovat.  Nějak
tak  také  tomu  Kristovu  slovu
většinou  rozumíme:  Život  je
těžký,  plný  práce  a  námahy,
spěchu  a  shonu,  dření  a  potu,
únavy  těla  i  nervů,  ale  u  Ježíše
Krista máme zastání, on jediný má
pro nás pochopení a chce nás také
povzbudit  a vzpružit,  zatímco ži-
vot sám a lidé kolem nás jen ničí a
deptají.  Jak  teprve  může  toto
Kristovo  slovo  těšit  starého,
unaveného, opuštěného člověka!

     Dopustili  bychom  se  ale
zjednodušení a nepochopení, kdy-
bychom tomuto jeho slovu chtěli
rozumět právě jen takto. Pán Ježíš
měl  jistě  veliké  pochopení  pro
člověka a  jeho potřeby,  pro  jeho
trampoty,  svízele  a  bolesti  nej-
různějšího druhu. Ale těmito slovy
mířil  ještě  jinam.  Myslel  na  ty,
kteří umdlévali pod nejrůznějšími
příkazy, zákazy a nařízeními fari-
zeů;  na  ty,  které  trápilo  vědomí
vlastního hříchu, nedostatečnosti a
neschopnosti dosahovat svatosti, a
pod  touto  tíhou  všelijak  klesali.
Jeho slova jsou stejně určená nám

dnes. I my máme poznávat, že na
překonání hříchu nestačí jen naše
vlastní síla, že nejen druhým, ale
ani  sami  sobě  pořádně  ne-
rozumíme. Jen takovéto poznání a
rozpoložení  srdce  a  mysli  pak
může zaslechnout Kristovo volání
a  pozvání.  Na  problémy,  různé
bolesti a obtížení těla stačí cokoliv
na  co  přijdeme  my  sami,  nebo
přijde na to jiný,  který zná lék a
pomůže  odborně.  Ale  nemůžeme
si pomoci tam, kde člověk zápasí
o Boží pravdu a její naplnění, kde
má na zřeteli Boží svatost a lásku.
Tu je  pak  Kristovo  pozvání  také
zaslíbením:  „Já  vám  dám  od-
počinutí (odpočinout).“ Pán Ježíš
Kristus tu zaslibuje něco mnohem
většího,  než  jen  nějaké  tělesné
nebo  duševní  pohodlí,  než  jen
nějaké  sladké  „nic“,  kdy  člověk
nic nedělá, z ničeho si nic nedělá,
ničím se netrápí, nic ho nevyvádí
z míry. 

     „Odpočinutí“, na které myslel
Kristus, není vlastně ničím jiným
než  spočinutím v  něm.  Znamená
to  přijmout  Kristovo  pozvání,
setkat se s ním a zůstat u něj, být
na  něm  nadále  závislý.  Tato  zá-
vislost  je  Písmem  doporučená  –
vědět, že můj další život je možný
jen v Kristu a s Kristem. Tato po-
žehnaná  závislost  pak  pomáhá
v zápase  s nejrůznějšími  nabíd-
kami a závislostmi, které člověka
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ohrožují.  „Pojďte“ – k  nikomu
jinému  než  právě  ke Kristu.
V tomto  přijití  ke  Kristu  a  ve
spolehnutí se na něj je pravé „od-
počinutí“,  je  „Boží  pokoj,  který
převyšuje všechen lidský rozum“
(Fp 4,7), jak o něm mluví apoštol.
Základem tohoto  „odpočinutí“ je
poznání,  že  již  nejsem sám svůj,
že již nežiji jen sám pro sebe a ze
své vůle nebo z vůle ostatních lidí,
ale  že  žiji  z vůle  Toho,  skrze
kterého  „jsme  živi,  hýbeme  se,
jsme.“ (Sk 17,28)

     Jen tam je  možné mluvit  o
pravém  „odpočinutí“, kde člověk
poznává, že není sám, ale že Bůh
je  s ním;  že  pod  Boží  mocí  je  i
můj  hřích,  a  že  po  tomto  světě
chodíme v dosahu Boží pomoci a
jeho záchrany. Toto  „odpočinutí“
je  vlastně  zrodem  k novému
životu,  podřízením  se  Kristu,
odevzdáním  se  do  Kristova  ve-
dení,  do  jeho  milosti  i  tajemství
jeho  odpouštějící  a  zachraňující
věčné lásky.  On sám je  „tichý a
pokorného  srdce“.  Kdo  přijme
jeho tichost a pokoru, poslušnost i
přijetí  ponížení  za  cestu  dobrou,
cestu „spasení“, ten nalézá „odpo-
činutí své duši“ – upokojení, vy-
rovnání a harmonii pro svůj život.

Petr Maláč

Odpočinutí 
a  odpočívání 

z pohledu Písma,
potřeb člověka 

a osobních zkušeností
*

Prosba  o  možnost  pří-
spěvku  do  dalšího  čísla  hošťa-
lovského  sborového  časopisu
nás zastihla první den naší dovo-
lené a den po té, co jsme se roz-
loučili  s mojí  maminkou.  Měli
jsme  za  sebou  náročné  období,
kdy  jsme  s pomocí  mobilní  hos-
picové  péče  doopatrovali  ma-
minku,  aby  mohla  odejít  do  Bo-
žího  odpočinutí,  pak  jsme
zařizovali pohřeb a vše ostatní, co
s tím souvisí. Byli jsme unaveni a
vyčerpáni  fyzicky,  duševně  –
emocionálně  a  duchovně.  Tímto
úvodem  chci  nastínit  rozměry
odpočinku  a  také  jak  je  dobré,
když  nejsme  sami  na  práci  a
službu, kterou musíme vykonat. 

Rytmus práce a odpočinku
je  zakotven  v Božím  zákoně.
Odpočinutí  není  na  vůli  člověka.
Pán  Bůh  chce,  abychom  v od-
dělený  den  přestali  konat  svou
práci a uvědomili si, že práce není
smyslem  života.  Nežijeme  jen
kvůli  pracovním  povinnostem.
Nežijeme jen z toho, co vykonáme
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a  vyděláme.  Navíc  práce  dokáže
člověka zotročit,  může se stát  až
závislostí (workoholici) nebo také
božstvem, kdy se člověk spoléhá
na to, že všechno zmákne a zajistí
si  šťastnou  budoucnost.  Žijeme
v době,  která  vysoko  oceňuje
výkon,  nasazení  člověka.  Někteří
pohrdají těmi, kteří dost nemakají.
Jako křesťané jsme voláni k tomu,
abychom  slavili  den  odpočinutí
jako  znamení  toho,  že  nejsme
otroky  práce.  Současně  platí,  že
odpočinek  (o  šabatu  nebo  v ne-
děli)  nesmí  být  překážkou v pro-
kazování  lásky,  milosrdenství  a
pomoci.

Evangelista  Marek  6,30nn
vypráví  o  tom,  jak  Ježíš  od-
počíval se svými učedníky. 

Apoštolové  se  shromáždili  k  Je-
žíšovi  a  oznámili  mu  všecko,  co
činili  a  učili. Řekl  jim:  „Pojďte
sami  stranou  na  pusté  místo  a
trochu  si  odpočiňte!“  Stále  totiž
přicházelo  a  odcházelo  mnoho
lidí,  a  neměli  ani  čas  se
najíst. Odjeli  tedy  lodí  na  pusté
místo, aby byli sami. 

Ježíš  vede  učedníky  na
jiné místo,  než bylo místo jejich
působení.  Je  moudré  trávit  do-
volenou  pokud  možno  na  místě,
které nám nepřipomíná naše běžné
každodenní  povinnosti  a  pomůže
nám skutečně se zrekreovat a obo-
hatí nás o nové zážitky. 

Dále čteme výzvu:  Pojďte
sami  stranou.  Přesně  to  je  dů-
ležité pro každého člověka,  který
něco  dělá.  Umět  poodstoupit.
Učinit  krok  stranou  od  svých
aktivit, povinností, práce a služby.
Pryč z víru dění, v němž se každý
více  či  méně  nachází  nejenom
kvůli  pracovním  a  služebním
povinnostem, ale i kvůli tomu, jak
spoluprožíváme  životy  svých
bližních.

 Viděli  jste  někdy  malíře,
jak  maluje  obraz?  Nebo  sochaře
při práci? Čas od času svou práci
přeruší,  trochu poodstoupí,  zhod-
notí,  posoudí  a  pak  zase  po-
kračuje. Potřebujeme občas vzdá-
lit  se  od  všeho,  co  děláme,  aby-
chom získali možnost vidět sebe i
svůj život trochu z jiného úhlu.

Další  užitečná  rada:
Pojďte  sami  stranou  na  pusté
místo.  Tam,  kde  nebude  signál
mobilu ani internetové připojení či
jiné  rušivé  vlivy.  Do  ticha  a  do
samoty.  Tam budeme osvobozeni
od všech zmatků a roztěkanosti. A
také  od  stále  nových  příležitostí
něco dělat a o něčem mluvit. 

To,  k čemu  nás  nabádají
psychologové,  Ježíš  znal  už  dá-
vno. Kdo chce něco smysluplného
dělat,  nutně potřebuje také chvíle
samoty.  Být  sám  se  sebou  a
s Bohem. Nebo být s těmi, na něž
během roku nemáme čas.
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A  nakonec  výzva  k od-
dechu:  Trochu  si  odpočiňte.
Dejte  si  pauzu.  Udělejte  si  pře-
stávku.  Hleďte si  chvíli  jen sami
sebe a svých potřeb. Nestarat se o
sebe,  to  není  žádná  křesťanská
ctnost.  Potřebujeme  jako  tehdy
učedníci obnovit síly, potřebujeme
být  po  všech  stránkách  zre-
kreováni a zrestaurováni.

Nejznámější  místo,  které
hovoří o odpočinutí, je Mt 11,28-
30: Pojďte ke mně všichni, kdo se
namáháte a jste obtíženi břemeny,
a  já  vám  dám  od-počinout.
Vezměte na sebe mé jho a učte se
ode  mne,  neboť  jsem  tichý  a
pokorného  srdce:  a  naleznete
odpočinutí svým duším. Vždyť mé
jho netlačí a břemeno netíží.

Je  to  mizerný  odpočinek,
když chybí odpočinutí duše. Tělo
může ležet na lehátku u vody, ale
nitro  člověka  může  být  zmítáno.
Je toho mnoho, co bere pokoj naší
duši  a  zneklidňuje  ducha.  Každý
máme  svá  větší  nebo  menší
trápení a břemena, která nás tlačí
k zemi,  občas  nám nedávají  spát
nebo  jsou  zřídlem  chmurných
myšlenek. 

Člověk v sobě nosí mnohé
věci  a  potýká  se s mnoha nesná-
zemi,  které  mu  nedopřejí  klidu.
Někdy  o  tom  nemáme  ani  po-
tuchy.  Když  není  v pohodě  nitro

člověka, když se člověk takříkajíc
hroutí,  odnáší  to  často  i  jeho
zdraví.

Tlak  na  zvyšování  vý-
konu je  spojen  se  stresem  a
nejrůznějšími poruchami. K duše-
vnímu  zdraví  rozhodně  nepři-
spívají  nestabilní  vztahy,  rozbité
rodiny,  nedostatek  lidskosti  a
empatie.  Miliony  lidí  po  celém
světě ročně vynakládají  obrovské
peníze za luxusní dovolené, aby si
na  pár  dní  odpočinuli  od  pra-
covního stresu, aby se odreagovali
novými zážitky, avšak jejich duše
zůstávají bez odpočinutí, obtíženy
břemeny. 

Jaká  výsada a pomoc,  že
můžeme  přinášet  svá  břemena
tomu, kdo je nese za nás a vnesl je
na dřevo kříže. Je to pro nás po-
vzbuzující, že je zde někdo silnější
a  větší,  komu  můžeme  přinášet
všechno, co nás sžírá, trápí,  bolí,
s čím si nevíme rady. Je to úleva
věřit,  že  ten,  který  zvítězil  nad
smrtí, nese spolu s námi náš život.
Nese  nás  a  pronese  i  tím  nej-
těžším, co je před námi: Temnou
soutěskou  stínu  smrti  a  prostře
před  námi  stůl  svého  milosr-
denství…

Ježíš  nabízí  odpočinutí
všem, kdo k němu přijdou, kdo na
sebe vezmou jho učednictví. Kdo
se  budou  od  něj  učit  tichosti  a
pokoře. – Odpočinutí není pohoda
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a  bezstarostnost.  Odpočinutí  je
spojené  s učebním  procesem,
v němž se učíme vděčně přijímat
vše  dobré,  co  přináší  život.  A
učíme  se  s tichostí  a  pokorou
přijímat  i  to,  co  není  snadné
k unesení a komplikuje nám život.
Odpočinutí chápu především jako
odevzdanost, k níž  nás  vybízí
apoštol (1. P 5,7): Uvrhněte na něj
svou veškerou péči. Všechnu svou
starost vložte na něj, neboť mu na
nás záleží. On vás má ve své péči
s vašimi otázkami i výčitkami, se
vším,  co není podle vašich před-
stav, co už nelze změnit... Taková
odevzdanost  a  důvěra  působí
pokoj  a  vede  k odpočinutí  čas-
nému i věčnému.  

Srdečně  zdravím  čtenáře
sborového časopisu i ostatní sestry
a bratry. Kdyby někoho zajímalo,
jak  odpočívám,  tak  je  to  jed-
noduché.  Rád  odpočívám  při
manuální  práci,  které  je  dost  na
zahradě  kolem  sborového  domu,
také  rád  opravuji  nefunkční  věci
nebo se podílím na údržbě domác-
nosti, občas fušuji do vaření nebo
si zahraji na klavír nebo varhany.
A  když  nemám  sílu  na  aktivní
odpočinek, jdu si lehnout…

Pán Bůh Vás všechny opatruj! 
Daniel Tomeš

  

 

Naše  odpočinutí  a  odpočívání  je
různé.  Je  to  podle  věku,  zaměst-
nání,  potřeb  apod.  Následující
články nám to konkrétně ukazují.

Jak to vidí děti?

V  nedělní  škole  udělali  mezi
dětmi jednoduchou anketu a tady
je  její  výsledek.  Jak  děti  odpo-
čívají?

    Ležím. * Sedím a tu.č  * Spím .
     Dělám nic. *  Píšu kaligraficky.
     Pohádky. *  Poslouchám  písničky  a

prohlížím  si  knížky.  *   Relaxace
v  bazénu s  ledovou vodou .

     Dívu sa na po íta .č č    

Hraju hry (klidně aj celů noc).

             Hrajeme si se štěňátkem. 

        Opaluju se na lavce u babi ky.č

                Ležím na posteli. 
         Hrajeme Genezaretské jezero.

          Uspávám bráchu s mobilem.
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A co studenti?
Když  se  zamýšlím  nad  tématem
odpočinku,  především  odpočinku
křesťana,  vybavuje  se  mi  kniha
Chraň  svoje  srdce  od  Johna
Eldredge. I když jsem ji  četla už
před nějakým rokem, jedna z věcí,
které ve mně rezonují doteď, je to,
že  se  nás  satan  snaží  držet
v jednom  kole,  abychom  neměli
čas na odpočinek. Dává to smysl.
Ruku na srdce,  každý z nás snad
sám  na  sobě  zažil,  že  když  je
nevyspaný, nebo se vrátí utahaný
ze školy či práce, má mnohem blíž
k nevlídným slovům nebo jakým-
koli  jiným pokušením, které nám
satan  strká.  Čistě  praktická  věc.
Jsme  pro  něj  prostě  jednodušší
kořist.  No a co teda odpočinek a
odpočinutí versus já? Mám pocit,
že  na  mladé  lidi  jsou  v dnešní
době  kladeny  příliš  vysoké  ná-
roky. Být výborný student, přivy-
dělávat  si  na  brigádě,  pomáhat
v domácnosti,  chodit  na  nějaký
kroužek, ideálně dva nebo tři, mít
službu v církvi,  ideálně dvě nebo
tři, navštěvovat staré a v nejlepším
ještě  pomáhat  v některé  z dobro-
volnických  organizací.  K odpočí-
vání  pak  podle  mě  musí  ne-
odmyslitelně patřit  schopnost  říct
ne a možná i tak trochu myslet na
sebe  –  v rámci  zachování  zdra-
vého rozumu,  ale  i  srdce a inve-
stování  času  do  budování  vztahu

s Bohem a osobního ztišení. Skoro
se mi až chce říct, že každý, kdo
s Bohem  už  nějaký  čas  chodí,
musel přijít  na to, že právě on je
dárcem  pravého  pokoje  a  od-
počinutí,  a  že  ani  celé  dny  pro-
ležené v posteli  tenhle odpočinek
nenahradí. Pán Bůh mě tyhle věci
hodně učil  a ještě učí.  To, abych
spoléhala  na něj  a  svou sílu  čer-
pala od něj, abych uměla říct ne a
moudře investovala svůj  čas.  Ale
taky  to,  abych  si  prostě  někdy
dovolila jen tak ležet a nic nedělat
nebo se třeba jít projít.

Johana Palová
*

Kdybych se měl řídit čistě
jenom podle nadpisu, tak by tento
text neměl víc, jak jeden nebo dva
řádky.  Odpočinutí  je  totiž  jedna
z věcí  ve  stejné  skupině  jako
například peníze, tedy ve skupině
toho, čeho se nám studentům do-
stává vskutku jen pomálu a nikdy
ho není dost.

Často  se  totiž  stane,  že
množství  učiva  a  dalších  úkolů
vypadá jako hora spíše pro dva až
tři lidi, tudíž je tomu taky potřeba
věnovat adekvátní množství času.
Člověk  začíná  vstřebávat  infor-
mace  od  brzkého  rána  na  ne
dvakrát pohodlných židlích,  tudíž
se  velmi  často  musí  po  mnoha
hodinách  přesunout  do  blízkého
restauračního zařízení, kde ovšem
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vstřebávání  volně  přechází  ve
sdílení za den získaných informací
zahrnující  jak  studium,  tak  na-
příklad  pozitivní  vztahy  k jedno-
tlivým profesorům. 

Toto  předávání  a  zápis
velkého  množství  informací  vět-
šinou  zcela  vyčerpá  mozek  stu-
dentův, který se začíná doprošovat
aspoň nějaké  formy odpočinku  a
dělá  si  naděje,  že  se  mu  snad
studenta  podaří  za  pomoci  růz-
ných  forem  nátlaku  přesvědčit.
Veškeré  snahy  ovšem  většinou
zcela ztroskotají na tom, že onen
student po příchodu na byt otevře
svůj informační systém, ve kterém
se o slovo hlásí často hned několik
vyučujících,  kteří  si  na  poslední
chvíli vzpomněli, že by bylo třeba
na druhý den přečíst  dvacet  strá-
nek  z knihy  o  psychologii,  třicet
stránek  z knihy  o  aplikaci  pro-
xemiky  v pedagogické  praxi,  ce-
lou  knihu  o  československých
pilotech  v Britském  královském
letectvu za druhé světové války a
o všem si udělat několik stran po-
známek. 

Když je konečně hotovo a
student  se  blíží  k posteli,  při-
rozeně  se  podívá,  kolik  že  času
mu zbývá, než se bude celý proces
opakovat. Zjištění, že do doby, než
bude  potřeba  opět  vyrazit,  ne-
zbývá  často  víc  jak  tři  až  čtyři
hodiny,  už  našeho  studenta  nijak

nedokáže rozhodit. Od pondělí do
pátku  se  takové  zjištění  změní
z něčeho nového v prváku na něco
zcela  obvyklého  v době  studia
třetího ročníku.

Naštěstí  se  po  pár  dnech
opět objeví víkend. Pár dnů, které
lze využít k totálnímu zapomenutí
na  všechny  školní  záležitosti  a
aspoň nějakému tomu odpočinku.
Ten si  ale  už  každý  zařídí  podle
svého  nejlepšího  vědomí  a  svě-
domí.  Někdo  si  vyrazí  na  malý
výlet,  jiný  zaleze  do  postele  a
vyleze  jen  v případě,  že  je  to
nezbytně  nutné.  Za  sebe  bych
mohl říct,  že dorazit  domů, moct
si  lehnout  do  vlastní  postele  a
podívat se do plné lednice je něco
naprosto  neskutečně  uvolňujícího
a  relaxačního.  A samozřejmě  ne-
můžu  zapomenout  na  přípravu
nedělky.  Poslední  dobou  zjišťuji,
že i  to je  věc,  která  člověku po-
může hodit za hlavu všechny sta-
rosti  a  povolit  ono  celotýdenní
napětí.

Jan Hajda jr.

          *

I maminky potřebují
odpočívat

Asi  každá  maminka  brzy  po
narození dítěte zjistí, že odpočinek
je  od  této  chvíle  něčím  velmi
vzácným.  Takto  malé  děti  totiž
vyžadují poměrně hodně péče. To
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nakolik maminku zaměstnávají, je
také  dáno  tím,  jak  moc  jsou
plačtivé a také jak často se budí a
kolik toho naspí. 

Po  příchodu  miminka  se
mi  omezil  význam  slova  odpo-
činek pouze na spánek. Skvělý od-
počinek  byl,  ze  začátku  možnost
spát alespoň dvě hodiny v kuse. U
prvního  dítěte  jsem  tedy  ještě
„odpočívala“  skoro  každou  noc.
Po příchodu druhého potomka to
už však tak růžové s odpočinkem
rozhodně nebylo. Několik měsíců
muselo  uběhnout,  než  se  noční
spánek naší dcerky aspoň trošičku
ustálil a já zase směla spát alespoň
dvě, někdy i tři hodiny v kuse. Jak
čas plynul, postupně začalo slovo
odpočinek zahrnovat i chvíli, která
nastane poté, co děti večer usnou a
já pouklízím alespoň to nezbytné a
předpřipravím oběd na následující
den.  Tehdy  přichází  konečně
chvíle  odpočinku,  která  trvá  do
doby,  než  jdu  spát.  Zpočátku  se
jednalo pouze o několik minut, ale
postupem  času  se  tato  chvíle
prodlužovala  až  ke  dvěma  hodi-
nám. Musím přiznat, že je pro mě
opravdu  těžké  určit  si,  jakým
činnostem mám v těchto  chvílích
dát přednost.  Vlastně mám téměř
vždy pocit, že už nemám sílu dělat
vůbec  nic.  Snažím  se  přesto
otvírat Bibli a přemýšlet nad Bo-
žím slovem,  které  mi  často  ztra-

cenou sílu dodává. Být maminkou
mě  přes  všechnu  tu  občasnou
únavu  moc  baví,  jsem  vděčná
Pánu Bohu, že jí  mohu být,  pro-
tože  to  rozhodně  není  samo-
zřejmost  a  cítím  se  tak  velmi
šťastně.

Michaela Kovářová

*

A ti ostatní?

Mívala  jsem velké  problémy  s
krční páteří, v té době jsem byla v
péči neurologů a fyzioterapeutů a
ti se shodli ze neumím odpočívat.
Při napravování jsem sebou pořád
šila, svaly pracovaly a nedokázala
jsem relaxovat.  Tak jsem se roz-
hodla, že se to naučím sama, přece
takovou  blbostí  Boha  nebudu
otravovat. Stačí si lehnout a je to.
Jenže žádná úleva nepřicházela. V
hlavě mi stále běželo, co bych, za
tu dobu, co ležím udělala. Bůh se
už  na  to  nemohl  dívat,  tak  mi
poslal  do  cesty  moji  dlouholetou
kamarádku Janu, která, není to tak
dávno, přijala do svého srdce Pána
Ježíše,  přišla  s  nabídkou:  „Co
kdybychom zase začaly s rychlou
chůzí?!“  Už  před  několika  lety
jsme  to  praktikovaly  a  mluvily
spolu o Bohu, vyprávěla jsem jí,
co budu učit v Nedělce a co Bůh
dělá  v  mém životě.  Začaly  jsme
jednou  týdně,   teď  už  dvakrát
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týdně,  kdy  si  po  většinu  času
sdílíme naše zážitky s Bohem. Jak
jdeme z Trojáku domů, tak máme
i  modlitební  chvilku  pod  Blud-
ným.  Bůh  mě  naučil  odpočívat
pohybem,  zdravotní  problémy  se
zmenšily.

Kateřina Mrlinová

*

„Hospodin je můj pastýř,  nic mi
neschází. Na zelených loukách mi
dává spočinout, ke klidným vodám
mě  přivádí,  mou  duši  obnovuje,
po stezkách spravedlnosti vodí mě
pro jméno své“ Žalm 23, 1-3

Začátek  mého  nejoblíbenějšího
žalmu hovoří za vše. Přesně tak se
Hospodin  o  mě  stará  a  vede  mé
kroky.  Měla jsem hodně náročnou
práci,  k tomu  jsem  žila  sama  se
synem a  měla  na  starosti  dům a
k tomu  domácnost.  Finance  vy-
cházely  tak,  tak.   Nestěžovala
jsem  si,  jen  jsem  věřila  a
spoléhala, že Hospodin o všem ví.
Dával mi sílu, udržoval ve zdraví,
abych vše zvládla a k tomu dával i
spočinutí  dokonce  i  v podobě
dovolené  u  moře,  kde  jsem
načerpala vždy hodně sil. Po čase
se  syn  osamostatnil  a  na  domě
jsme  zůstaly  samy  s maminkou.
Byl  to  vševědoucí  a  všemohoucí
Hospodin,  kdo  ke  mně  přivedl

milujícího  manžela  a  dal  mi  tak
spočinutí a vědomí, že na starosti
nejsem  již  sama.   K poslednímu
spočinutí,  které  nyní  pokorně
přijímám  a  prožívám,  došlo  na
jaře letošního roku. Jistě mi dáte
za  pravdu,  že  z nemoci  se  nikdo
neraduje  a  za  pracovní  neschop-
nost je rád málokdo. Toto mě pot-
kalo  z jara  v době,  kdy  jsem
prožívala  značný  stres  v práci  a
situaci jsem nemohla sama zvrátit.
Nejdříve jsem musela ulehnout do
postele  a  posléze  si  dát  dohro-
mady  léty  pochroumaná  záda.
Hospodin ví, že dobrovolně bych
toto  nepostoupila,  věděl  co  pro-
žívám,  čím musím procházet,  na
co  mám síly,  vidí  dopředu   vše.
Přijala  jsem  tedy   tento  zvláštní
čas  odpočinutí.   V průběhu  ne-
moci  jsem  nečekaně,  za  ne-
standardních  okolností,  přišla  o
své  pracovní  místo.  Nyní  vidím,
jak   mě  vede  po  stezkách
spravedlnosti  pro  jméno  své,  jak
je  prozřetelný,  milosrdný  a
laskavý.  A já  s důvěrou  a  nadějí
vyhlížím,  co  nového  má  pro  mě
připraveno.  Na závěr povzbuzení
z Žalmu 55,23 „Své břímě uval na
Hospodina,  on se o tebe postará,
on  přece  nikdy  nenechá  poctivé
padnout do bláta.“

Kamila Čevelová

*
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Odpočívám  tak,  jako  většina  z
nás. Nic zvláštního. Prostě dělám
něco jiného než v práci. Přesto mi
pomáhá  v  odpočívání  práce  a
ticho.  Práce  fyzická,  třeba  práce
na  zahradě,  hodně mě  těší,  když
zasévám  nebo  sázím  květiny,
zeleninu nebo cokoliv užitečného.
Pomáhá mi i výlet do přírody, do
lesa,  houbaření,  ale  zejména
poslouchání ticha, jen zpěv ptáků,
šumění potoka, řeky, šustění listí,
zvuky zvířat, větru. A to je někdy
pořádný rachot. Tak to je pro mě
odpočinutí.  No  a  co  mě  nejvíce
baví,  u  čeho  si  odpočinu,  je
jednoduše  čtení  -  čtení  knížky,
Bible.  Spíše  se  znepokojuji  nad
tím,  že  přesto,  že  oba  rodiče
čteme,  ať  dětem nebo  sobě,  děti
čtou  málo.  Asi  musí  uplynout
mnohem  více  času,  aby  byl
výsledek  vidět.  Děkuji  Pánu
Bohu,  že  si  můžu odpočinout,   i
když to často nedělám.

Sylva Šuláková

*

Moje  dcera mi  jednou
řekla:  „Mami,  ty  máš  myšlení
otroka!“ Na to jsem jí řekla, ať se
nebojí,  že  si  odpočinout  půjdu,
„jen  co  to  dodělám“.  Na  to  mi
řekla  něco  ve  stylu:  „Pokud  bys
odpočívala,  až  by  byla  všechna
práce  hotová,  odpočívala  bys  až
v nebi!“

U nás doma nás od malička vedli
k učení  veršů  zpaměti.  Jedním
z nich byl i tento text z Přísloví:
Jdi k mravenci, lenochu, dívej se,
jak žije,  ať  zmoudříš… Jak dlou-
ho, lenochu, budeš ležet? Kdy se
probudíš ze svého spánku? Trochu
si pospíš, trochu zdřímneš, trochu
složíš ruce v klín a poležíš si a tvá
chudoba přijde jak pobuda a tvá
nouze jako ozbrojenec. 

(Př 6,6.9-11)
Když  se  k tomu  přidá  příklad
mých rodičů, kteří každou volnou
chvíli trávili obětavou a náročnou
službou  druhým,  dovedete  si
představit,  jaký  přístup  k odpo-
činku ve mně od mala rostl. Navíc
jsem  si  jako  svou  práci  vybrala
povolání zdravotní sestry, které je
plné adrenalinu a přesčasů. V epi-
štole  Koloským  3,12  se  píše,  že
máme  jako  křesťané  obléci  mi-
losrdný soucit.  Tento verš  se pro
mě  stal  ve  výběru  povolání  dů-
ležitý a já svou práci vždycky bra-
la  jako  službu.  Nějak  jsem však
zapomněla tento milosrdný soucit
uplatňovat i sama k sobě.
Loni  jsem  se  dostala  do  stavu
blízkého  kompletního  vyhoření.
Důsledky vyčerpání z práce, služ-
by a životních starostí se pomalu
ale jistě začaly projevovat na mém
zdravotním  stavu.  Abych  mohla
dál  fungovat,  musela  jsem
přehodit  výhybku  na  pomalejší
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kolej  a  začít  přemýšlet  nad  tím,
jakým způsobem  přistupuji  sama
k sobě.
Je to stále proces. Učím se vnímat
krásu  odpočinku  a  to,  že  moje
hodnota  nespočívá  v tom,  kolik
toho za den stihnu vyřešit, uklidit,
uvařit,  umýt,  vymyslet,  navštívit.
Učím  se,  že  Pán  Bůh  se  může
projevit  a  oslavit  i  v mé  ne-
dokonalosti. Učím se nevyčítat si,
pokud  něco  nedotáhnu,  nedo-
dělám, nestihnu.
Jak tedy u mě vypadá odpočinek?
Po  náročném  dni  mezi  spoustou
nemocných  lidí  jsem  ráda  chvíli
sama.  I  když  mě  bolí  nohy,  náš
pes Sam čeká na svou procházku.
Při ní se vyvětrá on i moje hlava, a
také  jsem  zjistila,  že  modlitby
stoupají  vzhůru  venku  nějak
snadněji. Radost mi dělají květiny
na  naší  zahradě,  které  si  ráda
fotím  a  aranžuji  do  kostela.  Na
zahradě  máme  také  obrovský
smrk,  který  je  domovem  mnoha
ptáků. Ráda je poslouchám, když
sedím  na  zahradě,  zašívám  a
užívám si slunce. Sílu do dalšího
dne  čerpám  i  spolu  se  svým
mužem  při  společné  modlitbě  a
četbě  Bible.  Rozhovory  s přáteli
nejen  z našeho  lanškrounského
sboru a vzájemné sdílení mi také
přinášejí radost a pokoj. 
Každý  v životě  od  Pána  Boha
dostáváme  své  úkoly  a  poslání.

Pokud je chceme vzít vážně, mu-
síme  k nim  umět  nacházet  sílu.
Prosme Pána Boha o moudrost, ať
nás  učí  rozlišovat,  kdy  si  jít
lehnout a kdy jít pracovat.

Lydie Tomešová

*
Nebylo  pro  mě jednoduché  roz-
hodnout  se,  jestli  jsem  fyzicky
nebo duševně pracující člověk. Při
mé práci pořád někde pobíhám a
zároveň zaměstnávám i svoji hla-
vu.  Po  krátkém  přemýšlení  mi
vyvstala  jedna otázka:   když při-
jdu  z práce  večer,  jsem  unavený
vice fyzicky nebo duševně?  Od-
pověď nakonec zněla duševně.
Odpočinutí  si  představuji  jako
chvíli, kdy přijdu domů z práce a
zapomenu na všechno to pracovní
vypětí  a  konečně  se  budu  moct
věnovat rodině a dětem, případně
svým koníčkům nebo práci kolem
domu.  Tuto  moji  představu  však
narušují  naše  malé  děti.  Po
příchodu  domů  mě  místo  odpo-
činutí čeká častokrát rozsuzování,
kdo si  vzal  hračku první  a  na čí
straně je pravda.
Ovšem odpočinutí může znamenat
i  tu  chvíli,  kdy  cítím,  že  mi
všechno v práci přerůstá přes hla-
vu a  začínám si  myslet,  že  tento
problém  opravdu  nemá  řešení.
Nejčastěji  zažívám  tyto  situace,
když u zákazníka opravuji nějaký
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stroj, který vidím poprvé a vlastně
ani  pořádně  netuším,  jak  má
fungovat.  Tyto  chvíle  bývají
opravdu  těžké  a  občas  člověk
potřebuje podporu. Mojí podporou
je  Pán  Ježíš,  k němu  se  mohu
vždycky  obrátit  a  svěřit  mu  tu
těžkou chvíli. A On mi opravdu dá
odpočinutí a pokoj do mého srdce.
Stačí  vše  vyznat  v  modlitbě  a
opravdu  se  na  něho  spolehnout.
Pan Ježíš tu práci za mě neudělá,
tak on nepracuje, ale rozhodně mi
pomůže a dá mi pocítit,  že  je  se
mnou.

Pavel Kovář 

Letošní tábor byl super, ke konci
již naše síly sahaly do červeného
pole rezerv, ale vše jsme společně
s vedoucími  zvládli.  Zkrotit  tak
velký dav táborníků dá zabrat.

Při  prvotním  zahájení
příprav tábora jsem oslovil mnoho
lidí,  kteří  v minulosti  byli,  či  by
mohli  vedoucími  být.  Z před-

chozích  let  zkušenosti  máme  a  i
pro  letošní  rok  jsme  plánovali
tábor. Bývá nás 20-25 vedoucích.
Při  první  oficiální  schůzce  jsem
však  byl  šokově schlazen,  zájem
projevilo  asi  jen  6  lidí.  Prvotní
myšlenky  nebyly  moc  pozitivní,
ale tyto tábory neděláme z vlastní
síly a tak jsme prosili Pána Boha,
aby nám ukázal jak dál. A také že
ukázal. Sám bych se ani neodvážil
až  do  posledního  dne  říct,  kolik
dětí na táboře bude. Skutečnost je
však tady.

Letošního  tábora  se
účastnilo  67  přihlášených  dětí,
z toho 24 dětí  do 6.  let.  Je to  až
neuvěřitelné.  Vedoucích  bylo  tak
akorát, abychom vše zvládli.

Téma tábora bylo „Překlad
neznámý“,  konkrétně  jsme  však
s dětmi  probírali  život  a  cestu
izraelského  lidu  z Egypta  až  do
zaslíbené země.

Den  jsme  vždy  zahájili
nástupem  venku  před  farou
modlitbou  a  také  pokřiky  sku-
pinek.  Všechny  zněly  vážně
originálně. 

Po  nástupu  bylo  vy-
učování.  V jednotlivých  dnech
jsme  o  izraelském  lidu  probrali:
narození  do  otroctví,  život  ve
svobodě, porušená smlouva, cesta
k vítězství a zaslíbená země. 

Dopolední  svačina  nám
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dodala  energii  a  mohli  jsme
vyrazit  na   VTH – hra,  ve  které
skupinky  soutěží  navzájem.  Hry
byly velmi promyšlené a i dětem
daly zabrat natolik, že očekávaný
oběd  byl  na  místě.  Odpolední
programy  byly  různé,  začínali
jsme  však  společně  biblickým
zamyšlením  a  následovala  různá
odpoledne.  Kroužky,  ve  kterých
děti mohly kreativně tvořit (tašku,
náramek, masku, meče,.. a mnoho
jiného),  dále  mohly  sportovat,
vařit,  stavit  z pet  lahví  motokáru
či  stavět  modely  letadla,  které
následně  na  zahradě  testovaly.
Jiné odpoledne byl cyklovýlet, pro
menší  výlet  pěší  po  okolí
Hošťálkové, dále jsme byli také na
celodenním  výletu.  Trasa  byla
autobusem  přes  Velké  Karlovice
k přístřešku  Velká  Hanzlůvka,
odkud se šlo pěší. Cíle byly dva,
Malý  vodopád  a  Ladův  pramen.
Výzva byl úkol na startu, a to najít
si  co  největší  kámen  a  nést  ho
každý  sám  celou  trasu.  Kluci
neváhali a našli opravdový balvan
a  vytrvali  až  do  cíle.  Kámen
představoval  hřích  každého  z nás
a  v cíli  jej  položili  pod  kříž.
Mnohdy si to ani neuvědomujeme,
ale takový balvan nosíme všichni,
já i ty. Jak dlouho nás bude tížit a
stahovat k zemi? Je čas jej odložit,
stačí krátká modlitba k Pánu Bohu
a náš život se změní.

Po  dosažení  cíle  výletu
jsme  se  přemístili  na  Prostřední
Bečvu, kde nás pohostili vývarem
a  pořádným  řízkem  s brambory.
Po  jídle  jsme  také  mohli  na
zahradu  s mnohými  zábavními
atrakcemi.  Dětem  se  domů  moc
nechtělo, ale museli jsme.

V pátek  odpoledne  byl
zábavný  program  na  farské  za-
hradě.  Děti  mohly  na  hasičskou
plošinu,  kde  se  mohly  ve  výšce
rozhlížet  po  okolí.  Odvážnější
mohly  v tandemu slaňovat,  to  už
nebyla žádná sranda. I mnozí velcí
ogaři  to  nedali.  Nejodvážnější
ogar  byl  dvouletý  Adámek,
s instruktorem  visel  na  laně  ve
výšce téměř 20 metrů,  smál se u
toho a ještě ostatním dole mával.
Borec.  Malé  děti  měly  v zadní
části  zahrady  k dispozici  skákací
hrad  a  na  zahradě  byly  i  další
stanoviště s úkoly. Toto odpoledne
se moc líbilo.

Během  týdne  jsme  měli
také  možnost  2x  přespat  pod
širákem,  jednou  na  kopci  Pále-
níkovy paseky a podruhé na faře.
Pozůstatky,  tedy  spacáky  a  kari-
matky,  byly  na  chodbě  ještě
dlouho.                                    

Při táboře bylo třeba řešit i
komplikace, ale společnými silami
jsme  vše  zvládli  až  do  zdárného
konce. 
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Obrovské  množství  zážit-
ků jak dětí,  tak vedoucích je  ne-
popsatelné,  ale  věřím,  že  každý
má na co v dobrém vzpomínat.
Na místě je mé poděkování.
Děkuji  všem,  kdo  pomohli  při
tomto táboře, děkuji:
* Těm, co upekli buchtu, přinesli
ovoce,  zeleninu,  suroviny  pro
svačiny,  pomohli  v kuchyni,  po-
mohli při úklidu, přišli pomoct do
skupinek.

* Zvlášť chci poděkovat vedoucím
1.  skupinky.  Měli  na  starost  25
malých  dětí  od  0,5  do  5let.
Klobouk dolů.
* Dále našim kuchařkám. 
* Hostům  -  Čermákovým,  kteří
nás vedli duchovně.
* Dalším  hostům,  kteří  měli
odpolední program.

Obzvlášť  chci  také  podě-
kovat své ženě Áďi, která při mně
stála a byla mi oporou.

Martin Nevola
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PRÁZDNINOVÁ NEDĚLKA
Při vyučování v nedělní škole působí nejen učitelé k tomu určení, ale 
nastupují i další z řad starších dětí. Své lekce si připravili Eliška Malá a 
David Šulák; ten si  připravil lekci na základě „Podobenství o hořčičném 
zrnu.“ Vyprávění pověděl malým dětem a děti pak dostaly úkol o tom, co 
slyšely, něco nakreslit. Davidovu přípravu vidíte zde, díla dětí následují.
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Koncem srpna  letošního roku se
centrum Vsetína  zaplnilo  celkem
asi 5000 převážně mladými lidmi.
Probíhal  tam,  letos  už  podeváté,
multižánrový  křesťanský  festival
UNITED. Jinak odpoledne  ztichlé
město  bylo  plné  mladých  lidí,
kteří  se  tohoto  setkání  účastnili.
Ač  jich  bylo  mnoho  (Vsetín  se
zvětšil  o  asi  pětinu  obyvatel),
nedocházelo k žádným excesům a
vše  probíhalo  pokojně.  Mottem
letošního  festivalu  bylo  „Srdeční
záležitost.“  K tomu slova ředitele
festivalu  Petra  Húště:  „Jsem
nadšený  z  letošního  tématu
„Srdeční záležitost.“ Vzájemně se
v životě hodnotíme podle toho, jak
vypadáme, jak žijeme a čeho jsme
dosáhli.  Je  však  někdo,  kdo  se
nedívá na to, co je vidět, ale vidí,
co je v mém srdci? V dnešní době
žijeme zahlceni velkým množstvím
informací a aktivit, žijeme v době
rozptýlenosti srdce. Je někdo, kdo
dokáže mé srdce zklidnit? V rámci
osobního  rozvoje  pracujeme  na
změně  svého  chování,  na  změně
svého života.  Je však někdo, kdo
dokáže  měnit  centrum  mého

chování, mé srdce? Věřím, že ano.
O  Něm  je  festival  UNITED.“
Tolik  Petr  Húšť.  Na  přípravě  a
průběhu festivalu se podíleli lidé z
různých  církví  a  společenství  v
našem kraji. Proto si myslím, že se
mohli  účastnit  lidé,  v  převaze
mladí, z různých míst a církví. V
tom  je  United  v  dobrém  smyslu
zvláštní.  Kromě  přednášek,  kon-
certů,  seminářů,  apod.  zde  byla
také možnost ztišení se v modlitbě
a  přímluvné  modlitbě,  což  je
velmi  potřebné,  důležité  a  uži-
tečné.  O  tom  následuje  další
článek  k  tomuto  tématu.  Co  říci
závěrem? United 2019 skončil, ať
žije United 2020.

Milan Michalík

Modlitební karavan

UNITED  je  křesťanský
multikulturní  festival,  který  se
letos na konci srpna konal již po
deváté. Jeho nedílnou součástí je i
služba  modlitebníků,  kteří  se
přimlouvají za všechny účinkující
a  za  požehnání  pro  celý  festival.
Tato  služba  zahrnovala  letos
znovu i  modlitební karavan,  kam
mohli  přijít  všichni,  kdo  chtěli
požádat o přímluvnou modlitbu. A
právě  do  této  služby  u  mod-
litebního  karavanu  jsem  se
zapojila.  Naše  skupinka  modli-
tebníků byla docela malá, bylo nás
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jen sedm a střídali jsme se podle
rozpisu  po  dvojicích  nebo  tro-
jicích.

Bylo  to  docela  dobro-
družné, protože jsme nikdy nevě-
děli  s kým  a  za  co  se  budeme
modlit.  Nazvala  jsem  nás  „jed-
notkou  rychlého  nasazení“.  Ni-
koho  jsme  neoslovovali,  lidé  ke
karavanu přicházeli sami. Někteří
přicházeli  už s konkrétním námě-
tem  na  modlitbu,  jindy  se  kon-
krétní  potřeba  ukázala  až  při
rozhovoru.  Někdy  si  chtěli  jen
popovídat o naší službě, o víře a
vztahu k Bohu.

Často  jsme  naslouchali
těžkým životním situacím, mluvili
spolu,  modlili  se  a  někdy  také
společně  plakali.  Pro  mě  byla
nová zkušenost,  když o modlitbu
žádali  i  lidé,  kteří  sami  o  sobě
prohlásili,  že  jsou  nevěřící.  Ne-
byla to z jejich strany žádná rece-
se, někde uvnitř asi jiskřička víry
přece jenom doutná.

Pán  Bůh  nám  přiváděl
potřebné postupně, takže jsme vši-
chni z týmu byli vytíženi po celou
dobu  festivalu.  Vnímali  jsme,  že
jsme  přesně  tam,  kde  Bůh  nás
chce mít, a že si nás používá pro
hledající  anebo  pro  ty,  kteří  se
přišli ke karavanu občerstvit.

Za dva a půl  dne jsme se
modlili  s více  než  stovkou  lidí
různého věku, z různých křesťan-

ských církvi, kteří přišli s různými
náměty  k modlitbám.  Byla  jsem
překvapená,  jak  velký  zájem  o
přímluvnou  modlitbu  jsme  letos
zaznamenali.

 Vnímali jsme a byli jsme
vděční  za  to,  že  se  u  karavanu
naplňovalo  slovo z Matoušova e-
vangelia:  „Pojďte  ke  mně,  vši-
chni,  kdo  se  namáháte  a  jste
obtíženi břemeny, a já vám dám
odpočinout.“

Pavlína Žambochová

 

Letos  jsme  tak  trochu
neplánovaně vyrazili na Campfest.
Jedná se o mládežnický festival na
Slovensku,  který  se  koná  každý
rok  v  polovině  prázdnin.  Naše
starší  děti  tam  už  byly  po
několikáté, ale my rodiče jsme se
tam  vypravili  poprvé.  Probíhá
v malé  vesnici  Králova  Lehota
v krásném  prostředí  Nízkých
Tater.  Když  jsme  před  lety
pořádali kurz pro mládež a jeden
rok  mělo  přijet  snad  100  mlá-
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dežníků, zaslechl jsem názor, že se
jedná  o  megalomanskou  akci.
Netuším, co by dotyčný řekl na to,
že  na  Campfest  přijelo  na  7000
účastníků,  samozřejmě především
ze  Slovenska,  ale  mnozí  také
z Čech a Moravy.

Takový  počet  lidí  na
jednom místě  s sebou nese velké
nároky  na  organizaci.  Všichni
musí  někde  spát,  někde  se  stra-
vovat,  někde se musí mýt, někde
se musí shromažďovat, když chtě-
jí absolvovat připravený program.
Ale bylo to zvládnuté na jedničku.
Do  toho  největšího  stanu,  kde
probíhal  hlavní  program se vešlo
snad  těch  5000  lidí.  Nezjišťoval
jsem, kolik dobrovolníků zajišťuje
průběh  celého  Campfestu  ale  ur-
čitě jich budou desítky. 

Ale to, o co na Campfestu
šlo, nebyla bezchybná organizace
a snaha, aby všechno klapalo. To
byl jenom prostředek k tomu, aby
účastníci mohli slyšet evangelium
a setkat se s Bohem nebo ho po-
znat  víc,  třeba  z jiného  úhlu.
Letošní  ročník  byl  už  dvacátý  a
konal se s mottem „Krok vpred“.
Jednalo  se  o  to,  aby  každý,  kdo
přijel,  udělal  krok  v životě  víry.
Někdo třeba úplně první. 

Nejlépe  to  asi  vyjádřili
organizátoři  těmito  slovy:  „Ide
nám  o  prebudenie  tejto  gene-
rácie.  V  tomto  zápase  spolu-

pracujeme s  jednotlivými  kres-
ťanmi,  mobilizujeme  k  spolu-
práci  medzi  kresťanskými sku-
pinami,  organizáciami  a  cir-
kvami  zapálenými  Bohom  pre
túto vec. V podstatnom chceme
mať  jednotu,  v  nepodstatnom
dávať  slobodu,  ale  vo  všetkom
mať lásku.“

Moc  se  nám  tam  líbilo.
Samozřejmě,  Campfest  je  určený
pro  mládež  a  program  tomu
odpovídá,  ale  i  my  jsme  si  tam
přišli na své. Jsem vděčný za toto
setkání.  Věřím,  že  mnoho  účas-
tníků  opravdu  udělalo  ten  po-
myslný „krok vpřed“ a pro jejich
život  měl  festival  velký  význam.
Jsem vděčný  za  to,  že  jsou  lidé,
kteří  předávají  evangelium mladé
generaci  a  věnují  jim  svůj  čas.
Jsem vděčný za  to,  že  se  takové
akce  mohou  konat  a  evangelium
se může zvěstovat formami, které
za  našich  mládežnických  let
nebyly myslitelné. 

A znovu  se  potvrdilo,  že
evangelium,  radostná  zvěst  o  Je-
žíši  Kristu,  neztratilo  nic  ze  své
aktuálnosti a má co říct i dnešním
lidem,  mladým  i  starým,  všem,
kteří mají otevřené srdce pro Boží
volání.

Zdeněk Žamboch
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V první části naší sborové kroniky
uvedené  v  předchozím  čísle
našeho časopisu jsme četli o době
předtoleranční  a  krátce  poto-
leranční  a  skončili  jsme  stavbou
prvního  kostela.  Než  budeme
pokračovat,  zopakujeme  si  však
ještě  stavění  kostela  a  pak  pů-
jdeme dál. Jak byla kronika psaná,
vidíte  na  snímku  kapitoly  IV  –
Stavení prvního kostela.

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.

V. První kerchov
Na tomž Pařenicovém gruntě byl
také evangelický kerchov, na něm
se  však  dlouho  nepochovávalo;
nebo velectěný c. k. krajský úřad v
Hradišti  dně  25.  srpna  1789
nařídil,  aby  on  protože  byl
skalnatý  se  zkasíroval,  a  aby  se
všichni  na  katolickém  kerchově
pochovávali.  Ten  předešlý  evan-
gelický kerchov obrátil se na roli
pro kazatele a majitelé toho gruntu
obdrželi  za  to  náhradu  rovněž  z
obecní banky.

VI. Stavění fáry a školy

Fára postavena jest v roce 1784 a
škola 1790 na tomž Pařenicovém
gruntě,  začež  náhrada  z  obecní
banky daná. Nejprvé vyučovaly se
dítky  v  domě  kterýž  Martinovi
Blizňákovi  přináležel.  Školní  dít-
ky  byly  16  –  18  let  staré.  První
školáci  byli:  Tomáš Pechál,  Mar-
tin  Uhřík,  Zuzana  Bubela,  Kate-
řina Bružek.
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VI. Školní učitelé do roku 1821
První rektor byl s pánem Orgónem
přišel  a  učiti  začal,  jmenovál  se
Matyáš Kalus, potom Ondřej Kar-
dos,  Jan  Matušovic,  Samuel
Remický, kterýž se na Rusavu za
kazatele  dostál,  František  Čižek,
kteréhož  zdejší  církev  posvětiti
dala za svého duchovního pastýře,
Jan  Gavenda,  kterýž  se  do
Ratiboře  dostál  a  tam  i  zemřel,
Karel Rygner, Jozef Štúr a Michal
Mázor,  který  však  ani  potvrzený
nebyl a jen rok tu se zdržovál.

VII. Hospodářové církevní a
kostelníci až do roku 1825

První  hospodář  byl  Martin
Kubičík  a  kostelník Jan Kubičík.
Potom  byli  hospodářové  jiří
Gavenda,  Tomáš  Plšek,  Martin
Kaniak,  Tomáš  Vražina  a  Martin
Vitoviak,  kostelnici  pak  Martin
Barčák a Tomáš Kubičík.

VIII. Duchovní představení
První  superintendent  byl  pán
Trangott  Bartelmasy  v  Těšíně,
který  v  roce  1809  zemřel,  jeho
nástupce  pán  Jan  Jiří  Šmic  v
Bilsku, kterýž dně 19ho října 1825
v  Pánu  skonal,  pak  pán  Ondřej
Pauliny  v  Bystřici  ve  Slezku,
kterýž  dně  29.  října  1829  svůj
život  dokonál.  První  senior  byl
pán Jiří Rychter v Suchdole, který
se  v  roce  1808  do  Bystřice  do

Slezka pro sešlý věk odebral aby
tam v pokoji svůj věk skončil, po
něm  následoval  pán  Oravald
Löhlein v Suchdoli,  který v roce
1818 o své propuštění žádál a do
Babor do Salzbach odešli.  Potom
byl  pán  Jan  Pilečka  v  Hod-
slavicích  spolu  i  administrátor
vdovského institutu.

X. Počátek helvetského vyznání
Tak se praví, že první evangeličtí
kazatelé  na  zvelebení  ohled  na
starobratrská  písma  mnoho  ne-
drželi, kteráž sobě lid obliboval, a
že  proto  mnozí  k  helvetskému
vyznání přistoupili. Z Hošťálkové
jmenovitě  byli  přešli  Martin
Polášek a Jan Tkadleček.

X.  Konání úřadu pána Orgon,
kazatele zdejšího a jeho odchod

Tento kazatel  z  počátku  velikou
vážnost  měl,  ale  potom  mnozí
proti  němu  povstali,  jmenovitě
Kašpar  a  Martin  Blizňák.  Mnozí
tak  nemravní  byli,  že  jemu
zakazovali,  aby  svého  kázání  v
kostele nedržel, nýbrž z Londové
postyle  čítal.  Nosíval  též  alban
(komži).  Ku  konci  října  1789
odešel  k  synovi  svému  do  Go-
lesova do Slezka,  kdež  své  kosti
složil. 

XI. Druhý kazatel
pán František Čížek

Byl  rodem  z  Prahy  nejprve
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rektorem a potom kazatelem zde.
Vzál  sobě  za  manželku  pannu
Johanu  dceru  prvního  kazatele
Ondřeje  Orgon,  mezi  jinými  též
lékařství  a  malířství  byl  po-
vědomý  a  držel  sobě  apotéku  k
velikému  prospěchu  nemocných.
Malovál též kostel, když se v roce
1806  nové  klenutí  udělalo  skrze
varhany  od  jeho  Excelenci  pána
hraběte  Chorinsky  darované.  Z
počátku  velmi  oblíbený,  potom i
on  mnohé  nesnáze  znášel  až  v
roce  1809 ku konci  měsíce  října
do Javoři ve Slezku povolán jest,
kdež 1828 umřel.

XII. Třetí kazatel
pán Jan Obernauer

Rodem z Uher z církve rusavské
povolán mnohé boje v této církvi
měl  až  posledně  když  se  bořka
žádným  způsobem  spokojiti  ne-
mohla confitium abenndi dostál a
zase  do  Bukovace  v  roce  1824
povolán  jest  totiž  do  Nitranské
Stolice, kdež umřel.

Svěcení třístoletého jubileum
Dně 2ho listopádu 1817 svěceno
jest  zvláštním  způsobem  ve
zdejším  chrámě  třistoleté  Jubi-
leum obnovení náboženství.

Ze sborové kroniky se pokusil
přečíst  Milan Michalík

OSOBNOSTI NAŠÍ CÍRKVE

Jan Amos Pellar

Jeho  děd  Jan  Pellar,
narozený  1814,  pocházel  ze
slezské  Velké  Cisovnice.  Byl  24
let  farářem  luterského  sboru
v Pržně,  stýkal  se  s Františkem
Palackým  z Hodslavic.  V roce
1865  přešel  na  sbor  v Krucem-
burku, kde působil 33 let. V Pržně
se mu narodili dva synové: Emil,
který byl  52 let  farářem v Hrubé
Vrbce,  a  o  šestnáct  let  mladší
Gustav  Adolf,  který  se stal  1891
osobním vikářem svého otce a od
roku  1898  farářem  krucem-
burským.  Zemřel  poměrně  mlád
ve  věku  52  let  roku  1915.
Zanechal po sobě vdovu se sedmi
dětmi.  Janu  Amosovi  bylo  deset
let.  Ve  vzpomínkách  máme  ještě
Noru a Jiřího.

Paní  Pellarová  se  s dětmi
přistěhovala  do  Hradce  Králové,
aby  děti  mohly  navštěvovat  i

Sborový časopis ČCE Hošťálková    3/2019        strana    26

 



střední  školy.  Evangelický  sbor
v Hradci  tehdy  ještě  nebyl.
Reformovaní  i  luterští  evangelíci
patřili do Černilova. Ale už v roce
l883  byl  v Hradci  založen
„Lutherův  ústav“  (domov  pro
studenty), pozdější „Husův dům“,
jehož správcem byl od roku 1907
do r. 1920 farář František Hrejsa,
od  roku  1912  druhý  farář
černilovského  sboru  a.  v.  se
sídlem  v Hradci  Králové.  Na
reformované  straně  byl  průkop-
níkem budoucího  hradeckého
sboru  černilovský  farář  Justus
Szalatnay  (1860-1915),  za  něhož
byl  postaven  krásný  hradecký
chrám  posvěcený  superinten-
dentem  dr. Čeňkem Duškem 7. 7.
1912.  V červnu  1920  pak  vznikl
samostatný sbor všech evangelíků
obojího  vyznání,  jehož   prvním
farářem  byl  zvolen  dosavadní
správce  sboru  v Chocni  Adolf
Novotný,  pozdější profesor prak-
tické teologie měl  veliký vliv  na
mladého Jana Amose.

Po  absolvování  gymnázia
studoval Pellar na Husově fakultě
v Praze a poté ještě na teologické
fakultě  v Paříži  a  ve  skotském
Aberdeenu.  Byl  ordinován  23.
července  1928  v tolerančním
sboru  v Rovečném,  kde  pak
působil  přes  čtyři  roky.  Svou
usilovnou  prací  s mládeží  a
dobrou spoluprací se staršovstvem

velice přispěl k oživení sborového
života. Dalších osm let byl Pellar
farářem  v Přelouči  až  do  konce
srpna  1940.  Spolu  s kurátorem
Stanislavem Chvojkou se přičinil
o  přistavění  galerie  v krásném
novorenesančním  kostele  (posta-
ven před  sto  lety).  V Přelouči  se
Pellar  zúčastňoval  i  veřejného
života.  Sborový  dům měl  sloužit
všem lidem.

Na  začátku  války,  1.  září
1940,  nastoupil  J.  A.  Pellar  do
sboru  v Hradci  Králové,  aby  tu
zvěstoval evangelium o Boží cestě
za člověkem 42 let až do smrti 2.
února  1982.  Prožil  tu  se  sborem
těžká  léta  okupace  i  krátkou
poválečnou  radost  s mnohými
nadějemi.  V roce  1947  vydal
v Kalichu  knížku  s názvem  „V
nový  život“.  Byl  to  jakýsi
průvodce pro člověka, který chtěl
vstoupit  do  evangelické  církve.
Knížka je psána formou rozhovorů
mezi Bratrem a Přítelem. V úvodu
Pellar  připomíná:  „Čeští  eva-
ngelíci  hledají  východisko  z ny-
nější  duchovní  a  mravní  krize  a
cestu  v nový  život  vidí  v odpo-
vědném  převzetí  a  plnění  du-
chovního  odkazu  husitství  a
bratrství  –  zpět  k vlastním  zdro-
jům života,  k svému  Bohu,  k Je-
žíši  Kristu,  k Písmu  a  k živé
církvi.“

Pellar  stál  věrně  se  svým
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sborem  v nesnadných  padesátých
letech, uprostřed proměn a leckdy
i  strachu a  zase  se  radoval  z no-
vých možností roku 1968. I v pro-
blémových  letech  tvrdé  nor-
malizace  zůstával  sbor  a  fara
vždycky místem útočištným, mís-
tem  vyzbrojování  duchovními
zbraněmi, místem potěšení, posily
a  naděje.  Pellar  měl  rád  lidi  bez
rozdílu  vyznání,  měl  otevřené
srdce  pro  jejich  potřeby  i  tužby.
Rád pomáhal, pokud to jen trochu
šlo,  řešit  jejich  problémy.  Byl
vyhledávaným zpovědníkem mno-
hých.  Dovedl  jít  s člověkem  dvě
míle, i když měl ujít jen jednu (Mt
5,41).

Samozřejmě,  že  ve  středu
Pellarova  života  byla  práce  ka-
zatelská.  Byla  znát  pečlivá
exegetická  příprava  a  potom
aktualizované dotažení, ale přitom
Pellar  nezanedbával  ani  vnější
stránku  přednesovou.  Svými  ká-
záními oslovil a probudil mnohé.

Pokud to bylo možné, bylo
Pellara  vidět  často  na  veřejnosti.
Po  válce  byl  členem Společnosti
pro budování hradecké univerzity.
Tak se dostal  do  kontaktu  s poz-
dějšími profesory lékařské fakulty
a  dovedl  pak  těchto  známostí
dobře  využít  k pomoci  mnoha li-
dem nejen z hradeckého seniorátu.
Ještě  mnozí  na  tuto  jeho
samozřejmou  a  nezištnou  službu

vděčně vzpomínají.
V roce  1951  byl  zvolen

seniorem  Královéhradeckého  se-
niorátu  a  zastával  tuto  funkci  po
tři  období  až  do  listopadu  1969.
Mohli  jsme  poznat  jeho
organizační  schopnosti  i  vnitřní
zápal  při  konventech,  zastu-
pitelstvech,  při  presbyterních  a
pastorálních konferencích. Dovedl
se  postarat  o  své  faráře  zrovna
neuvěřitelným  způsobem.  Když
jsem  se  v roce  1956  stěhoval
z Oder do Bohuslavic, zajistil mně
stěhovací  vůz,  což  nebylo jedno-
duché,  protože  auto  muselo  být
vytíženo obousměrně.

J.  A.  Pellar  také  při  své
náročné  sborové  práci  měl  na
mysli  své  odborné  vzdělání.
V roce  1937  dosáhl  doktorátu
filozofické  fakulty  Karlovy  uni-
verzity  prací  z oboru  srovnávací
vědy  náboženské.  V roce  1950
pak  předložil  Husově  fakultě
důkladnou práci  habilitační.  Pod-
robně  zhodnotil  teologický  a  ka-
zatelský profil „obránce pravdy a
zákona  Božího“  Jana  Rokycany.
Pro  Pellara  tento  „kazatel  na
přelomu  věků“  byl  postavou
aktuální. Také mu byl blízký tím,
že  působil  po  11  let  v Hradci
Králové (1437-1448).

Na  výzvu  synodní  rady,
aby volil mezi místem docenta na
teologické  fakultě  nebo  seniora,
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dal  Pellar  přednost  práci  senio-
rátní a sborové. V hradeckém sbo-
ru  pořádal  extenze  bohoslovecké
fakulty, při nichž profesoři fakulty
seznamovali  presbytery  sborů  a
jiné zájemce ze seniorátu se svou
odbornou  prací.  Tyto  přednášky
přinesly veliký užitek.  A jak rádi
na ně presbyteři jezdili!

Co ještě dodat k plodnému
a  bohatému  životu  J.  A.  Pellara.
Ale  ovšem  EVANGELICKÉ  DÍ-
LO.  Vzniklo  v prosinci  1939  na
základě  usnesení  mimořádného
synodu  původně  jako  stálý  pra-
covní  odbor  synodní  rady.  Jeho
úkol  byl  široký:  poměrně  sou-
stavně organizovat ve všech smě-
rech náboženskou a jinou činnost
v Českobratrské  církvi  evange-
lické.  Původní  název  byl  „Evan-
gelické hnutí“. 

Jednatelem byl Pellar, kte-
rý se pak stal  předsedou Evange-
lického  díla.  Právě  Pellar  vtiskl
Evangelickému dílu pečeť své vý-
razné osobnosti: ekumenickou šíři
a  vysokou  odbornou  úroveň.  Je
pravda,  že  Evangelického  díla
nepracovalo  v celém  rozsahu
svého  zakladatelského  programu.
Ale  např.  za  války  právě  první
odbor vyvíjel  činnost  ediční.  Tak
třeba v roce 1941 vyšlo Říčanovo
pojednání  „Učení  Komenského o
poměru  křesťanské  vrchnosti
k církvi“  a  Součkův  elaborát

„Církev a svět“.
V poválečné době se práce

Evangelického díla soustředila do
pravidelných konferencí,  které  se
konaly  každý  rok,  střídavě
v Čechách a  na Moravě.  Byly  to
jakési  malé  „Kirchentagy“,  jichž
se  hojně  účastnila  i  mládež,
presbyteři  a  obyčejní  členové
sborů i hosté z jiných církví. Tu se
Pellar  zasloužil  o  to,  aby  nové
bohoslovecké  myšlení,  nové
myšlenkové  směry  pronikly  do
církve,  a  naopak  také,  aby  život
církve  stavěl  odborné  bohosloví
před  nové  výzvy.  Pellar  tak
nemálo přispěl ke vzdělání široké
církevní  veřejnosti  a  k orientaci
mnohých  v nesnadných  dobách.
Vždyť  se  na  konferencích  pro-
bíraly  aktuální  otázky,  které
doslova  hýbaly  církvemi.  Před-
nášeli  profesoři  bohoslovecké fa-
kulty.  V neděli  obvykle  kázal
synodní  senior.  Všecky  konfe-
rence  měly  vůdčí  heslo  „O  ná-
pravu věcí lidských“.

Tak  na  první  konferenci
v Hradci  Králové  1946  měl  dvě
přednášky  prof.  J.  L.  Hromádka,
tehdy ještě působící v Princetonu:
„Svět v přerodu“ a „Komunismus
a  křesťanství“.  My  a  k moci  se
deroucí  slyšeli  varovný  hlas:
„Varujte  se  nového  bezpráví,
neboť  hněv  svatého  Hospodina
postihne  i  vás  a  vaše  dítky,
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budete-li  svévolně  a  zpupně  šla-
pat,  po  věčně  platných  zákonech
práva a milosrdenství a pravdy.“

Druhá konference Evange-
lického díla se konala také v Hra-
dci  Králové  1947  pod  heslem
„Náboženství  a  budování  státu“.
Třetí  byla  1948  v Čáslavi  „Svo-
bodná  církev  ve  svobodném
státě“,  další  na  Vsetíně  „Živé
křesťanství  dnešku“  (vzpomeňte
na  výlet  na  Pustevny),  1950
v Chrudimi  –  „Živý  odkaz  Ko-
menského“  (nezapomenutelný
podvečer  na  Růžovém  paloučku
s prof.  R.  Říčanem  a  společným
zpěvem “Pán Bůh je síla má“). U
každé konference  bývaly  zájezdy
po okolních sborech a na památná
místa.  Na  moravské  konference
přijížděli  rádi  evangelíci  ze  Slo-
venska.  Organizačně  byly  konfe-
rence náročné. Velikou oporou tu
byla  Nora  Poláková  a  jiní.
Poslední konference, kterou Pellar
organizoval  a  vedl,  byla  k  200.
výročí  Tolerančního patentu kon-
cem  června  1981  v Ratiboři  na
Valašsku.  Po  Pellarově  smrti  2.
února  1982  se  ujal  vedení  kon-
ferencí  Evangelického  díla  dr.
Josef Hlaváč a po něm dr.  B. B.
Bašus. Ke škodě  naší  církve  pak
Evangelické dílo zaniklo.

Miroslav Frydrych
 připravil Lubomír Bureš

(redakčně zkráceno)

O  tom,  že  se  letošní  „Daruj  ra-
dost“  bude připravovat,  rozhodli
dárci  a  příznivci  z  předešlého
roku.  Při  položení  otázky  zda-li
máme  akci  opakovat  i  letos,
většina  nezávisle  na  sobě  od-
pověděla  že  má  význam  darovat
radost.  Je  skvělé  že  nám  není
jedno to, co se v našem okolí děje
a že některé rodiny prožívají těžké
chvíle.  Jsem  vděčná  Bohu,  že
máte „Daruj radost“ na srdci. Bez
vás a Boha by to nešlo zrealizovat.
Ani  nevíte,  jakou  radost  děláte  i
mě.  „Daruj  radost  ´19“  je  teď  u
zrodu, čeká nás hodně práce, která
má  smysl.  Kdyby  jste  se  chtěli
zapojit, nebo víte komu „Darovat
radost,“ volejte nebo pište na tel.
737475772 

Katka Mrlinová

Před  několika  lety  vydalo  na-
kladatelství  Návrat  dvě  knihy,
které se zabývají tím, co vyznávají

Sborový časopis ČCE Hošťálková    3/2019        strana    30

 



dvě skupiny křesťanského spektra.
První  z  nich  se  zabývá  největší
křesťanskou  denominací/církví,  a
tou jsou katolíci. Druhá kniha má
název „Evangelikálové“ a autor v
ní  píše  o  skupinách  křesťanů  z
druhého konce křesťanského spe-
ktra.  Obě  knihy  nejsou  „kře-
sťanskou beletrií“, výkladovou li-
teraturou  nebo  jen  popisem
různých událostí a nečtou se až tak
snadno. Nicméně pokud se někdo
chce dozvědět něco více o těchto
věcech,  lze  je  doporučit  k   pře-
čtení. Obě knihy jsou ve sborové
knihovně. 

První kniha má název

Autor této knihy Alan Schreck je
katolickým  profesorem  na  Fran-
tiškánské universitě ve státě Ohio
v USA. Nejedná se tedy o pouho-
pouhé  úvahy  nad  touto  proble-
matikou,  ale  o fundovanou studii
na toto téma. Kniha je schválena
řadou katolických autorit v USA a
může  mluvit  k  samotným  ka-
tolíkům  a  pomoci  jim  k  uvědo-

mění,  čemu  jejich  církev  vlastně
věří,  ale  také  nám  nekatolíkům,
abychom  věděli,  čemu  naši
katoličtí  bratři  a  sestry  věří,  a
napomoci zbavit se různých zpro-
středkovaných  náhledů  prame-
nících  často  z  různých  názorů  a
ovlivněných minulostí.  Autor  po-
stupně  probírá  jednotlivé  články
katolického  vyznání,  snaží  se  je
vysvětlit a zdůvodnit. Přitom není
nějak  agresivní  ani  povýšenecký.
Dobře to vystihuje Pavel Černý v
předmluvě  této  knihy:  Alan
Schreck  nechce  přidávat  další
polínka  do  ohně  křesťanských
kontroverzí a rozdělení. Jde mu o
to, aby samotní katolíci  lépe vě-
děli,  co  patří  k  základům  jejich
víry.  Pro  čtenáře  jiných  křes-
ťanských  církví  má  autor  po-
rozumění a snaží se  vyložit řím-
skokatolické  učení  autenticky,
neprovokativně  a  se  snahou  po
odblokování  některých  překážek,
které  by  zamezovaly  spolupráci
tam, kde je možná (konec citátu).

Alan Schreck, Katolíci
Návrat domů  2013

*

Název druhé knihy je
EVANGELIKÁLOVÉ

Kniha “Evangelikálové“ od Roge-
ra  Olsona,  profesora  teologie  z
Texasu je rozdělena do čtyř částí.
V úvodu v krátkosti  definuje,  co
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to evangelikalismus je. V části dvě
píše  o  kořenech  a  historii  evan-
gelikální  teologie  a  ve  třetí  části
rozebírá  postfundamentalistickou
evagelikální  teologii.  V  poslední
části píše o napětí v této oblasti.

 

Kromě  úvodní  kapitoly  druhé
části  se  zaměřuje  především  na
historii  této  části  křesťanství
především v anglicky mluvící ob-
lasti,  resp.  v  oblasti  americké.  V
třetí  části  rozebírá  vyznání  a
vyjadřování  některých  vlivných
učitelů  evangelikální  teologie  a
píše  o  jejich  vlivu  na  celkovou
situaci, aby v poslední části mluvil
o napětí v tomto vyznání. Tak jako
první kniha, tak i tato není snadná
ke  čtení.  Může  však  posloužit  k
dalšímu porozumění a orientaci v
této části křesťanského spektra.

Roger E. Olson, Evangelikálové
Návrat domů 2012

Milan Michalík

Neodpočinutí
Když  jsem  se  v srpnu  procházel
po Praze, uviděl jsem za výkladem
knihu  „Evangelium  lesní  mou-
drosti“  s podtitulem  „Duchovní
odkaz  zakladatele  skautingu  Er-
nesta  Thompsona  Setona“.  Autor
Pavel  Hošek  přednáší  reli-
gionistiku  na  ETF  UK.  Koupil
jsem  si  ji,  protože  Seton  byl,
v době  mých  školních  let,  mým
oblíbeným autorem. 

Dětství  mé  generace  bylo
ovlivněno  filmy  o  indiánech  a
každý, kdo se o nich chtěl dovědět
více, se s knihami od E. T. Setona
nemohl minout.  Bylo v nich plno
návodů, jak si vyrobit luky a šípy,
tábořit  bez  újmy  na  zdraví,
stopovat  a  pozorovat  zvířata  a
spousta  jiných  dovedností  po-
třebných pro život v přírodě, které
dnes  už  ocení  asi  jenom  skauti
nebo  trampové.  Občas  se  v jeho
knihách vyskytovaly pasáže, které
mě znepokojovaly. Byly to hlavně
rozmluvy  s maminkou,  která  cí-
tila, že se Ernest odcizuje nejenom
jí,  ale  i  církvi  a  tyto  vztahy  na-
hrazuje  zájmem  o  přírodu.  Jeho
odpověď  arcibiskupovi  v době
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kdy  už  byl  známý  malíř  a
spisovatel,  na  otázku,  ke  které
církvi  náleží,  Seton  odpovídá:
„Byl  jsem  vychován  v uctívání
Molocha.“  „Jakže?“  Zvolal  v sil-
ném  zděšení  arcibiskup.  „Ano,
bůh  ohně  hlásá  upalování  dětí,
čím víc  jich  upálíte  za  živa,  tím
větší  je  vaše  zásluha  a  možnost
přízně  krutého  boha  ohně,“
odpověděl.  Chvíli  hleděl v úžasu,
pak  se  jeho  výraz  změnil  v po-
rozumění  a  pobavení,  když  řekl:
„Vím,  myslíte  skotský  kalvi-
nismus.“  Přikývl  jsem.  Tolik  Se-
ton  ve  svém  životopise  „Cesta
životem a přírodou“.

Bývalo  mi  tehdy  smutno
z podobných řečí, vždyť jsme toho
tolik  dělali  podle  jeho  návodů  a
svůj  vztah  k Bohu  nebo  církvi
jsme  nijak  umenšovat  nemuseli.
Až po mnoha letech, kdy jsem si
přečetl, jak vypadala jeho neděle,
jsem  pochopil  víc.  Seton  píše:
Nedělní  řád  prvních  let  mého
chlapectví,  kdy  jsme  žili  v To-
rontu, byl: vstávat jak se dalo nej-
později,  někdy  ve  tři  čtvrti  na
osm, číst kapitolu z Bible a nějaký
žalm,  pak  říkat  své  modlitby,
každý  z nás  ve  své  posteli,  než
jsme  směli  slézt.  Potom  přišlo
dlouhé  modlení  před  snídaní,
s temnými  připomínkami  naší
slabosti lidské. Po snídani nastala
rodinná  bohoslužba.  Otec  čítal

jednu nebo dvě kapitoly z Bible a
žalmů Davidových a  pak všichni
klečeli,  když  četl  dlouhou
modlitbu končící modlitbou „Otče
náš,“  ke  které  jsme  se  všichni
připojili.  „Teď  děti  do  nedělní
školy,“  říkávala  matka  a  my
pospíchali  do  Cookovy  církevní
misijní  školy  na  Alžbětině  třídě.
Začínala  o  půl  desáté,  byli  jsme
tam však dříve, matka na to dbala.
Když jsme se vrátili,  zahnali  nás
do  presbyteriánského  kostela,
abychom  si  poslechli  důstojného
pana  Blanka,  jenž  ze  široka
vykládal  o  horoucích  hrůzách
světa.  Začal  o  jedenácté  a  měl
končit  o  půl  dvanácté,  ale  to  se
nikdy nestalo.  Vždycky přetáhl  a
už byla skoro jedna, když jsme se
dostali  ven.  Ještě  dnes jej  vidím,
přísného člověka, osobního života
bez výtky. V jeho očích byl oheň
šílenství, když kázal o nesmrtelné
slávě velkého Kalvína, jenž upálil
Serveta a tím vyhnal ďábla, který
zaujal  místo  moudrého  a  mi-
lostivého Stvořitele. Když jsme se
vrátili  domů,  dostali  jsme  svůj
polední oběd po dlouhé modlitbě.
Pak  matka  říkávala:  „Ať  jsi
připraven na nedělní školu.“ Ve tři
hodiny jsme měli nedělní školu ve
sklepení  starého  kostela  a  tam
podle  předpisu  hodinu,  ve  sku-
tečnosti však půl druhé, jsme byli
přemáháni  přísným  učením  své
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doby.  O  šesté  hodině  jsme  se
sesedli k dlouhé modlitbě a krátké
večeři,  v sedm jsme zase  všichni
byli  na  kázání  důstojného  pana
Blanka  a  naslouchali  jeho  hroz-
ným  líčením  naší  nenapravitelné
zkaženosti.  To mělo trvat hodinu,
obyčejně však bylo už devět, než
jsme  se  dostali  domů.  Pak  za
chvíli  matka  řekla:  „Tak  teď  se
chopte  knih.“  Každý  z nás,  bylo
nás  třináct  dětí,  měl  svou vlastní
Bibli a zpěvník. Když otec pročetl
asi dvanáct písní a několik žalmů
řekl:  „Teď  budeme  číst  Slovo
Boží, kapitolu tu a tu. Čítával dva
verše  a  soused  také  dva,  a  tak
dvakrát  kolem.  Po  té  všichni
poklekli, svými unavenými, ospa-
lými  nosíky  otírali  lak  židlí,  za-
tímco  otec  četl  jinou  dlouhou
modlitbu a skončil opět modlitbou
„Otče  náš.“  Pak  matka  říkávala:
„Teď  děti  do  postele  a  neza-
pomeňte  na  své  modlitby.“  Ano,
zase nové s jinou kapitolou z Bib-
le,  než jsme se odvážili  svěřit  se
polštářům.

Tak  vzpomíná  Seton  na
neděle  svého  dětství.  Jedná  se  o
druhou polovinu 19. století. Dnes
na začátku 21. století  je  v našem
prostředí  problém  spíše  opačný.
Navštívit  jedno  shromáždění  za
týden  je  považováno  za  slušný
výkon.  Také  Boží  obdarování  a
práci  Ducha  svatého  lze  stěží

nahradit  zvýšeným  lidským  úsi-
lím.  Eliáš  pojedl  chleby,  zapil  je
vodou a je  napsané,  že šel  v síle
toho  pokrmu čtyřicet  dní.  O Ve-
likonocích jsem si dal půst jeden
den a šel  se projít  do hor.  Nešel
jsem ani jeden celý den a už jsem
měl  toho  dost.  Skončím  ale
optimisticky.   Ale ti, kdo naději
skládají  v Hospodinu,  nabývají
nové  síly,  vznášejí  se  jako
orlové, běží bez únavy, jdou bez
umdlení. Izajáš 40,31     

  Lubomír Smílek                                                         

Známý  pěvecký  soubor
Spirituál  kvintet  se  ve  své
existenci  blíží  šedesátiletému
výročí svého vzniku,  kterého do-
sáhne v  příštím roce  a  v  příštím
roce  také  ukončí  svou  pěveckou
dráhu.  Obrázek  z  titulu  tohoto
článku,  který  je  z  obalu  jedné
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jejich gramodesky,  je zachycuje v
asi  šedesátých  letech  minulého
století.  Jednotlivé  členy  bychom
většinou  nepoznali  a  někteří  už
nežijí.  V  časopisu  Bratrstvo,
evangelickém  časopisu  pro  mlá-
dež z roku 1971, vyšel rozhovor z
vedoucím souboru Jiřím Tichotou,
pořízený Jiřím Hrbkem; vyjímáme
z něho několik odstavců. 

Váš  repertoár  se  trochu
změnil, že?

Ano,  původně  spirituály,
později  jsme  náš  repertoár
rozšířili na to, čemu se dnes říká
folk  music,  přibrali  jsme  další
americké  lidové  písně  a  po  ur-
čitých  vnitrosouborových   úva-
hách, ale také po návrzích Petera
Seegera,  se  kterým jsme měli  to
potěšení   vystupovat,  jsme  roz-
šířili repertoár i o některé vlastní
materiály.  Děláme  tedy  pražské
renesanční  písničky,  děláme  ale
také  lidové  písně,  chceme  dělat
také  české  materiály  z  doby
obrození,  atd.  To  chceme  sa-
mozřejmě  nejprve  zkoušet  a
zkoušet  a  nevíme,  kdy s  tím vy-
stoupíme. Ale zatím nás ta práce
na lidových písních baví.

Jsou  mezi  vámi  lidé  s
odborným  hudebním  vzděláním,
že  by  tato  hudba  byla  nejen
koníčkem, ale také povoláním? 

Já  sám  jsem  sice  mu-
zikolog, ale to má s tou naší mu-

zikou  velice  málo  společného.
Kdybych  se  s  tím  oháněl  příliš,
spíše by mi to bylo na obtíž. Do té
oblasti čistého profesionalismu si
nemůžeme  dovolit  zabrousit,
protože  nikdo  z  nás  nechce
opustit  své  zaměstnání.  Dělat
muziku  profesionálně  znamená
nedělat nic jiného.

Co  říkáte  obsahu  písní,
které zpíváte? 

Jistě  je  pro  nás  důležité
to, co zpíváme a my si také text
vybíráme  pečlivěji  než  melodii.
Ta melodie se úpravou dá změnit,
vylepšit,  ale  to,  co  chceme  tím
textem  sdělit,  je  základ.  Proto
také v poslední době zpíváme víc
českých věcí, protože nám záleží
na tom,  aby  nám lidé  rozuměli.
Proto  se  snažíme  dnes  dělat  i
spirituály česky, protože chceme,
aby  ten  krásný  poetický,  i  když
často velmi naivní text, byl našim
posluchačům srozumitelný.  Čer-
noši si uměli velice dobře vybírat
témata  svých  písní.  Příběh  o
Davidovi  a  Goliáši,  o  vyvedení
mládenců  z  pece  ohnivé  a  po-
dobně,  prostě  písničky,  které  je
měly  posilovat  v  jejich  tehdejší
situaci,  v  jejich  víře.  Proto  se
nám jejich písně líbí.
(Konec citátu; Bratrstvo, č. 4/1971)

Milan Michalík
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TÝDENNÍ PROGRAM
pondělí

 náboženství I. skupiny

  12,35 hodin ve škole
 konfirmační cvičení

  15,30 hodin na faře
úterý

 biblická hodina
  19 hodin na faře

středa
 náboženství II. skupiny

  13,35 hodin ve škole
 biblická hodina

  16 hodin v DPS
 cvičení sborového zpěvu

  19 hodin na faře
čtvrtek

 dětský pěvecký sbor Notička
  17 hodin na faře

pátek
 dorost

  16 hodin na faře
 mládež

  19 hodin na faře
neděle 

 modlitební setkání
  9 hodin na faře

 nedělní škola
  10 hodin na faře

 nedělní bohoslužby
  10 hodin v kostele nebo na faře 

PODZIMNÍ PROGRAM
SBORU

neděle 20. října

 Den díkůvzdání 
 bohoslužby s Večeří Páně

  10 hodin v kostele

neděle 10. listopadu
 bohoslužby v Rajnochovicích

  ve 14 hodin

sobota 16. listopadu
 Vánoční tvoření

  14 hodin v sokolovně

neděle 1. prosince
 1. adventní neděle

  bohoslužby s Večeří Páně
  10 hodin ve sborovém domě

*
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 

Sborový časopis ČCE Hošťálková    3/2019        strana    36

 


