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Úvodem
 ČTYŘI ADVENTNÍ SVÍCE

Vstupujeme do Adventu a ten nám
připomenou  čtyři adventní svíce,
které  budeme  postupně   rozsvě-
covat. O tom zpívá výše uvedená
píseň.  Co  to  je  Advent,  jak  jej
chápeme my a jak jej chápou lidé
dnešní  společnosti?  U  toho  se
chceme  zastavit  i  v  tomto  čísle
našeho  sborového  časopisu.
Ústřední téma tohoto čísla je „Kdo
přichází“. Je napsáno s tečkou, ale
můžeme  je  vzít  i  s  otazníkem:

„Kdo přichází?“ O tom všem a o
mnoha  dalších  věcech  se  dočtete
na  dalších  stránkách.  Blíží  se
konec roku a tak kromě úvodních
článků  o  ústředním  tématu  si
chceme připomenout to, co nás v
letošním  roce  potěšilo  nebo
zarmoutilo, za co jsme vděční či z
čeho jsme zklamaní. A také různé
zprávy  ze  služby  jednotlivých
částí našeho sboru. Děti  zde také
mají své místo a najdou něco ur-
čeného  pro  ně,  ale  také  něco  od
nich.  I  historie  zde bude mít své
místo  (např.  další  část  sborové
kroniky,  apod.).  A zamyslíme  se
zda  a  jak  zpíváme  a  to  v
jednotlivých  částech,  skupinách
našeho  sboru  a  vůbec  co  a  jak
zpíváme a proč. A co čteme, čteme
vůbec?  Jsme  před  Adventem,
končí  tento  rok  a  z  Boží  milosti
vstoupíme  do  roku  nového.  V
novém  roce  se  jako  ústředními
tématy  našeho  časopisu  chceme
zabývat  křesťanskými  symboly.
Budou  to  kříž,  holubice,  ryba  a
jesle.  V prvním  čísle  se  chceme
zastavit  u  kříže  a  to  nejen  u
ukřižování, ale také vzkříšení na-
šeho Pána. A tak vám do přichá-
zejícího  Adventu  a  Vánoc   pře-
jeme hojnost Božího požehnání.

Milan Michalík

[Své příspěvky, připomínky, ohlasy (kla-
dné – záporné) mně sdělte přímo nebo na
adresu michalik.m(zavináč)volny.cz]
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Advent znamená příchod
     „Víte přece, co znamená tento
čas:  už  nastala  hodina,  abyste
procitli ze spánku…“
 ep. Římanům 13,11

     Představme si reportéra, jak s
mikrofonem v ruce zastavuje lidi
na  náměstí  a  klade  jim  otázku:
„Co pro vás znamená tento čas?“
Jak  by  asi  lidé  odpovídali?
Ponejvíce  asi  takto:  „Už  myslím
na Vánoce.“ „Chodím po obcho-
dech, kupuji dárky, jsem uhoněný-
uhoněná.“ „Začínám péct cukro-
ví,  jde  mi  z  toho  všeho  hlava
kolem.“ Pro většinu lidí tento čas
znamená  začátek  příprav  na
Vánoce. Chtějí mít pěkné svátky a
tak  mají  napilno,  aby  všechno
stihli. Možná někdo z dotázaných
by  snad  také  odpověděl,  že  je
Advent. Advent je latinské slovo,
které znamená „příchod“. Přichází
Kristus, Spasitel, Zachránce světa.
     „Víte přece, co znamená tento
čas.“ Víme to?  Neodsunuli  jsme
něco stranou? Tu je  odpověď na
otázku,  co znamená tento čas.  Je
to  čas  velmi  významný,  který

uprostřed všeho dění ve světě má
svou vlastní váhu. Je to čas před
příchodem Pána Ježíše Krista.  Je
to lhůta, která ještě zbývá než se
jeho  království  ukáže  v plné
velikosti a slávě.
    Advent je časem zodpovědného
očekávání a zodpovědného vyhlí-
žení. Je to čas, kdy se chystáme,
aby nás příchod toho velkého dne
a nezastihl nepřipravené. Kolikrát
nám to Bible  připomene?!  „Ote-
vřete  brány,  ať  může  vejít  Král
slávy!“  „Připravujte  cestu  Pá-
ně!“ Kolik  podobenství  na  toto
téma Pán Ježíš pověděl?! Třeba to,
jak si počíná dobrý služebník před
příchodem svého pána. - Hledí si
svých  úkolů,  věrně  hospodaří  se
svěřenými  hřivnami  a  nepřestane
to  dělat  i  když  pán  dlouho
nepřichází.  Není  tu  místo  pro
nečinnost.  To  jen  zlý  služebník,
když  se  mu  zdá,  že  pán  dlouho
nepřichází,  se začíná chovat  jako
pán,  bije  své  spoluslužebníky,
pije, hoduje, opíjí se. Žije pro pří-
tomný okamžik, vlastní zajištění a
pohodlí; nenadálý možný okamžik
návratu  pána  jej  příliš  nezajímá.
Cítí  se docela spokojený, nic mu
neschází.
     Advent je časem přípravy. Je
časem,  ve  kterém  má  být  nově
připomenuto,  že  Kristův  příchod
se  v  určitém nečekaném,  zlomo-
vém  okamžiku  lidského  bytí  a
světového  dění,  stane  realitou,
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zásadní  skutečností,  před  kterou
bude  postaven  každý  člověk  bez
výjimky  ať  se  mu  to  bude  nebo
nebude  líbit.  A všem,  kteří  by  o
tom  chtěli  pochybovat,  apoštol
Petr jasně říká a zdůrazňuje: „Pán
neotálí splnit svá zaslíbení, jak si
to  někteří  vykládají,  nýbrž  má  s
námi  trpělivost,  protože  si
nepřeje,  aby  někdo  zahynul,  ale
chce,  aby  všichni  dospěli  k
pokání“. (2. Pt 3,9)
     Ano,  také  pokání  patří  do
oblasti příprav na Kristův příchod.
Musíme  v pokoře  vyznávat,  že
jsme  mnohé  nevykonali,  mnohé
zaspali a někteří možná ještě spí.
„Nastala  však  hodina,  abyste
procitli ze spánku,“ burcuje apoš-
tol, protože spása je velmi blízko,
„blíže než byla tenkrát, když jsme
uvěřili.“ „Je  nejvyšší  čas  vstát,
abyste  to  všecko  stihli.  Aby  to
krásné  Boží  ráno  nového  dne
nezačalo  bez  vás.“ Spánek  je
krásný čas. Je výrazem klidu, člo-
věk  nemá  ve  spánku  žádné
starosti. Ale spánek také znamená,
že člověk o ničem neví,  všechno
je mu jedno, nic ho nezajímá, a je
také úplně bezbranný. Kolik lidí si
mohlo  doslova  zachránit  život,
kdyby v  kritickou chvíli  nespali!
Proto volá apoštol: „Člověče, pro-
ber se! Vstaň! Uvědom si, jaké to
s  tebou  je!  Věříš  v  Krista?  Je
skutečně  tvým  Pánem?  Neza-
pomněl  jsi  na  jeho  příchod?  Jsi

smířen s Bohem? Nechováš v sobě
hněv?  Nemáš  také  ještě  mnoho
vykonat?  Nečeká  od  tebe  Bůh
ještě  mnoho  lásky,  služby  i
svědectví?“
     Na to, abych ve svém životě
uklidil,  dal  ještě  mnohé  do
pořádku, není času nazbyt. „Vždyť
už jen docela krátký čas, a přijde
ten, který má přijít a neopozdí se,
upozorňuje apoštol v epištole Ži-
dům (10,37).  A v epištole  Říma-
nům (13,12) užívá apoštol k osvět-
lení  naléhavosti  přítomného  oka-
mžiku,  příkladu  střídání  noci
dnem:  „Noc  pokročila,  den  se
přiblížil.“ Je  to  čas  před  roze-
dněním.  Ještě  je  noc,  ale  už
zdaleka  ne  půlnoc,  ráno  už  není
daleko. Už se na obloze objevují
známky  nového  dne.  Hvězdy  na
východní obloze blednou, pomalu
začne  svítat.  Ráno  -  to  slavné,
Boží  -  se  blíží,  všechna  temnota
bude  zaplašena.  Takový  je  tento
čas  na  Božích  hodinách.  Tak
smíme  -  podle  apoštola  Pavla  -
rozumnět  dnům,  ve  kterých  ži-
jeme. Kolem dokola je  sice ještě
tma,  ale  pro  křesťana  už  je
směrodatné  ráno,  které  se  ne-
zadržitelně  přibližuje.  Nepochy-
buje o něm, počítá s ním, zařizuje
se podle něho. Vstává a dělá věci,
které už patří k novému dni. Ještě
je kolem něho tma, ale on už začal
žít  nový den.   Odložil  „oblečení
noci“ a  vzal  na  sebe  „oblečeni
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dne“. Odložil „skutky temnosti“ a
začíná  žít  podle  řádů  Božího
království. Tak si počíná křesťan,
který ví, kolik hodin je na „Božích
hodinách“.
     Ubíhající čas znamená, že se
den za dnem blíží naše spása - to
nové,  Boží.  V  tomto  životním
výhledu  bychom  měli  -  my  kře-
stané  -  vidět  přibývající  léta  i  v
našem  životě.  Nelitovat  každého
roku navíc, naopak odvážně hledět
vpřed - Kristus je nám stále blíže.
Spolu s ním se neustále přibližuje
i  nový  věk,  kde  již  nebude  nic
zlého, bolestného. Jednou provždy
budeme vytrženi ze všeho, co nás
trápí  a  z  čeho  máme  strach.
Nebude hřích, nebude nepřátelství
ani smrt. Na tento nový Boží den
se  připravujeme  a  připravovat
máme.  Svlékáme oblečení  noci  -
odkládáme skutky  tmy  a  bereme
na  sebe  to,  co  patří  k  tomuto
novému dni. A to nové je z Krista:
„Oblecte  se  v  Pána  Ježíše
Krista!“.  Co  tím  chtěl  apoštol
povědět? Nejspíš: „Rozlučte se se
starými  způsoby.  Dejte  se  vést
Kristem.  Ať  ve  vás  vládne  jeho
Duch,  Kristus  je  přece váš  život.
Přivlastněte  si  směle  všecko,  co
pro vás Kristus vykonal, zejména
jeho  oběť  a  vzkříšení.  Platí  to  i
pro vás. Byli jste přece pokřtěni v
jeho jméno.  Patříte  jemu,  ničeho
se nebojte. Kristus je vaše spása.
A  oblečeni  v  Krista  statečně

bojujte  proti  každému  hříchu.
Takto  vyzbrojeni  se  můžete
úspěšně postavit na odpor všemu
zlému. Kristus je vaše síla.“
     Advent  je  tedy  časem
zodpovědného  očekávání  a  vy-
hlížení.  Ale  není  to  jen  čas
zodpovědnosti.  Příliš  zdůrazňo-
vanou  zodpovědnost  by  člověk
mohl prožívat velmi těžce. Advent
je  také  časem  radostného  oče-
kávání  a  radostného  vyhlížení.
Obojí  v  tomto  očekávání  a  vy-
hlížení  má  své  místo  -  jak
zodpovědnost,  tak  veliká  radost.
Jedná  se  tu  o  radost  prožitou  v
zodpovědnosti nebo zodpovědnost
prožívanou  v  radosti.  K  radosti
nás v tomto čase očekávání vybízí
také  prorok  Zachariáš  (9,9):
„Jásej a raduj se sijónská dcero,
propukni  v hlahol!  Hle,  přichází
k tobě  tvůj  král,  spravedlivý  a
spasení plný.“ Přichází ten, kdo je
tvým  Králem.  Je  nejen  „spra-
vedlivý“ - před jeho spravedlivou
tváří by žádný z nás neobstál, ale
také  „spasení  plný“.  Tato plná a
dokonalá spása je něčím, na čem
každý z nás může mít účast, je to
plné  a  dokonalé  spasení  v  Ježíši
Kristu -  a právě ona je důvodem
„jásání a veliké radosti“, o které
prorok hovoří a ke které vyzývá:
„Jásej  a  raduj  se,  tvůj  Král
přichází!“.

Petr Maláč
*
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Kdo přichází? 
Anebo snad co?

Když  přemýšlím  nad  touto
otázkou,  která  představuje  téma
tohoto sborového časopisu, nemo-
hu se ubránit jiné otázce, nad kte-
rou  se  čas  od  času  musím  za-
mýšlet: Co přichází? 
   Myslím, že asi nebudu sám, kdo
si  tuto  otázku  klade  a  s pře-
kvapením sleduje témata, která se
dnes  objevují  a  řeší  v nejrůz-
nějších souvislostech. Myslím, že
všechna témata, která teď mám na
mysli, mají   hodně společného, i
když se tváří  každé trochu jinak.
Ale co vlastně mám na mysli?
   Multikulturalismus. Téma
několika  posledních  let  je  mig-
race. Její kořeny spočívají v nepo-
kojích  na  severu  Afriky  a  na
Blízkém východě,  v tom, že Blí-
zký  východ  se  potýká  s nedos-
tatkem vody a  zcela  jistě  také  v
tom,  že  evropské  státy  svojí  ne-
činností  při ochraně svých hranic
daly  najevo,  že  kdo  chce,  může
přijít  a  Evropa  se  tomu  nebude
bránit.  A tak  se  do  pohybu  daly
statisíce  obyvatel  Blízkého  vý-
chodu a také Afriky. Ale současná
vlna  migrace  je  jenom  špičkou
ledovce.  Je to pouhé vyvrcholení
dlouhodobých  tendencí  vytvořit
multikulturní  společnost,  kde  ve-
dle  sebe  budou  žít  příslušníci
nejrůznějších  národů,  etnik  a

náboženství,  které  by  se  měly
vzájemně  obohacovat.  Ale  výsle-
dek  je  zcela  jiný.  Sice  se  o  tom
příliš nemluví, ale čas od času se
objeví  zprávy  o  tom,  že  v řadě
západoevropských měst dnes exi-
stují  tzv.  no-go zóny (volný pře-
klad: čtvrti, kam se nedá jít), kam
se  starousedlíci,  ale  dnes  už  i
policisté, příliš neodvažují, proto-
že by mohli přijít  k úhoně. Vzni-
kají  čtvrti,  kde  se  seskupují  lidé
s jinou kulturou a kde je nic nenutí
přizpůsobit  se  většinové  společ-
nosti.  Občas už i  politici  opatrně
přiznávají,  že  koncept  multikul-
turní  společnosti  selhal,  ale  málo
platné, už není cesta zpět.  A nej-
různější  teroristické  útoky  jenom
podtrhují  závažnost  současného
stavu. 
   A lidé, kteří vidí všechna rizika
tohoto vývoje, mají strach a mlčí,
protože  jinak  jsou  nařčeni  z isla-
mofobie,  xenofobie  anebo rasové
diskriminace. 
   Genderová  ideologie.  Když
katolický kněz Petr Piťha, varoval
ve  svém  kázání  před  ideologií
obsaženou  v tzv.  Istanbulské  ú-
mluvě slovy: „Vaše rodiny budou
roztrženy  a  rozehnány.  Bude  k
tomu stačit,  že dětem řeknete,  že
muž a žena nejsou totéž. Vezmou
vám  děti  a  zatají  vám,  kam  je
zašantročili, kam je prodali, kde je
vězní.  Postačí  k  tomu  křivé
obvinění.“ vzbudil  velké pozdvi-
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žení.  Ze  všech  stran  se  ozývaly
bouřlivé projevy nevole nad jeho
slovy.  A  už  jenom  ta  intenzita
pobouření,  nutně  vede  k otázce,
jestli náhodou opravdu netrefil do
černého. Stojí za to si jeho kázání
najít na internetu a přečíst, protože
ať už se jeho varování naplní nebo
ne,  pojmenoval  v něm  něco
donedávna  nepředstavitelného.
Byli  jsme  zvyklí,  že  jsme  se
narodili jako muž nebo žena. Ale
současný  trend,  který  se  dá
shrnout  pod  název  genderová
ideologie,  říká  něco  jiného.  Už
nejsou  jenom  dvě  pohlaví,  se
kterými  přicházíme  na  svět.  Pro
určení toho, kým vlastně jsme, je
podstatné,  čím  se  cítíme  být.
Jinými  slovy:  I  když  jsem  se
narodil  jako  muž,  neznamená  to,
že  se  vlastně  nemůžu  cítit  být
ženou.  Gender  (zjednodušeně  by
se  snad  dalo  říct  „pocit  pohlav-
nosti“)  už tedy není  jenom muž-
ský  a  ženský,  ale  různých  typů
může být  snad 70.  Má to nějaké
praktické dopady pro nás? Ano, a
podstatné:  Stejnopohlavní  partne-
ství, adopce dětí těmito páry, ope-
rativní  změna pohlaví  a  podobné
jevy se stávají postupně stále více
společensky přijatelnými, zatímco
názory,  že  se  jedná  o  něco  ne-
přirozeného,  se  stávají  naopak
společensky  nepřijatelnými  a  ti
kdo je  zastávají,  jsou  umlčováni.
A tato  ideologie  se  začíná  vště-

povat  už  dětem.  A  tak  se  dnes
objevují  pohádky  pro  děti,  kde
chrabrý  princ  jde  před  drakem
vysvobodit  už  ne  princeznu,  ale
jiného prince a považuje se to za
ten  správný  pohled  na  lidskou
sexualitu.  Ministerstvo  práce  a
sociálních věcí doporučuje knížku
Jura a lama od Markéty Pilátové.
Tato  pohádková  knížka  vypráví
příběh o dvou maminkách Jule  a
Jole, které žijí společně se synem
Jurou společně s lamami na farmě.
    A podobně i v tomto případě
jsou lidé,  kteří jsou k tomuto po-
sunu  hodnot  kritičtí,  nařčeni
z homofobie.
   Politická korektnost. Máte rádi
film Sedm statečných? Je to  pří-
běh o sedmi pistolnících, kteří se
postavili proti přesile banditů, aby
před  nimi  ochránili  chudé  ves-
ničany.  Nyní  se  má natáčet  nová
verze  filmu,  jenže  místo  sedmi
bílých statečných pistolníků  reži-
sér poskládal svoje statečné ze tří
bělochů, černocha,  Mexičana,  In-
diána  a  dokonce  jednoho  Asiata.
Obsazení  musí  být  politicky  ko-
rektní, tj. rasově vyvážené. Co na
tom,  že  představa  černého  pis-
tolníka  v mexickém  pohraničí
v 19. století je mimo realitu. A to
je jenom jeden příklad. Káva se ve
Spojených  státech  už  neoznačuje
jako černá nebo bílá, ale jako káva
s mlékem nebo bez  mléka.  Dete-
ktivka Agathy Christie „Deset ma-
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lých černoušků“ ve jménu politic-
ké korektnosti dnes nese název „A
nezůstali  žádní“.  Nad  tímto  se
jenom  usmějeme  a  mávneme
rukou. Ale bohužel i tato ideologie
jde  mnohem  dál.  Není  politicky
korektní  podržet  ženě  otevřené
dveře nebo uvolnit místo v autob-
use.  Přirozená mužská galantnost
se pokládá za nekorektní, protože
posiluje názor, že ženy jsou slabší
a zaslouží si nějaké ohledy. Muži
jsou považováni za agresory, kteří
ženy  utlačují  a  stejně  tak  i
manželství  se  vydává  za  pro-
středek  útlaku  žen.  A  tady  už
mávnout rukou nemůžeme. S poli-
tickou  korektností  se  asi  zatím
příliš  nesetkáváme,  ale  jsem pře-
svědčený,  že  je  jenom  otázka
času,  kdy  se  i  u  nás  objeví  v
daleko větší míře než dnes.
   Mají  tato  témata  něco
společného?  Domnívám  se,  že
ano.  Tím  společným  jmenovate-
lem těchto  nesourodých  témat  je
snaha vytvoření nějaké nové spo-
lečnosti.  Zamíchat  rasy  a  nábo-
ženství do jednoho hrnce a tak je
rozmělnit.  Tradiční  hodnoty  jako
je manželství a rodina potlačit. A
ještě vyhraněněji řečeno: Vytvořit
společnost, která se odpoutá od
svých  křesťanských  kořenů.
Prakticky ve všech zmíněných té-
matech  se  jedná  o  změnu  stáva-
jícího řádu, jehož počátky nachá-
zíme na stránkách Bible. Bůh nás

stvořil jako svobodné jednotlivce,
každý  jsme  jiný.  A to  není  nic
špatného.  Muž  a  žena  nejsou  na
zemi  proto,  aby  spolu  soupeřili,
ale každý má svoji roli a vzájemně
se  mají  doplňovat  a  pomáhat  si.
Děti mají vyrůstat v rodině, kde je
otec a matka. Byli jsme postaveni
na  tuto  zem,  abychom  žili  svo-
bodně a zodpovědně.
   A  tady  už  se  dostávám
k dnešnímu tématu. I když se tyto
věci dějí, a my si klademe otázku,
kam to  všechno  povede  a  v jaké
společnosti  vlastně  naše  děti  bu-
dou  žít,  nemusíme  propadat
beznaději.  Naopak.  Právě  na
pozadí všech těchto trendů ve spo-
lečnosti o to víc vyniká zvěst, že
Ježíš přichází. 
   Přichází,  aby nám připomněl,
že jeho království není postaveno
na ideologiích a strachu, ale že je
to království, ve kterém Bůh zje-
vuje lidem svoji lásku.
   Přichází ne proto, aby umlčoval
svoje  protivníky  a  prosazoval  ty
správné  myšlenky  násilím,  ale
přichází  jako ten,  kdo přináší  do
lidského života svobodu a pokoj.
   Přichází,  aby nám připomněl,
že  je  králem,  který  nepřišel,  aby
ovládal masy, ale který přišel, aby
sloužil. 
    Přichází, aby nám připomněl,
že  neproměňuje  lidi  násilím,  ne-
vnucuje  nikomu  svoje  představy,
ale klepe na dveře našich srdcí a
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čeká, jestli mu otevřeme.
    Přichází, aby nám připomněl,
že jeho učení nepodléhá módním
vlnám,  ale  že  to,  co  platilo  před
dvěma tisíci lety je stejně aktuální
i dnes.
  Přichází,  aby  nám  znovu  při-
pomněl, že to co vede k záchraně
člověka je změna lidského srdce.
   Přichází,  aby nám připomněl,
že On je ta jediná cesta, pravda a
život. 
  Přichází, aby nám připomněl, že
máme  hledat  v prvé  řadě  Boží
království.  Království,  ve  kterém
vládne taková svoboda, která přeje
svobodu i druhým. Království, ve
kterém vládne taková láska, která
miluje  i  druhého.  Království,  ve
kterém  si  lidé  navzájem  přejí
dobré. 
   A věřím, že jestliže takto znovu
uvidíme Ježíše přicházet, prožije-
me ten pravý Advent.

Zdeněk Žamboch

*

Příchod – Přicházení
Je  to  veliká  událost,  na

kterou  vzpomínáme.  Ten,  který
kdysi  dávno  oslovil  Mojžíše,
pověřil ho úkolem a představil se
jako  ten,  který  je  (  byl  a  vždy
bude)  se  rozhodl,  že  přijde  mezi
nás  lidi,  zakusí  lidský  život  se
vším  všudy,  až  do  kruté  smrti.
Možná (říkají někteří), jistě (říkají

jiní),  největší  událost  v  lidských
dějinách.  To  je  to,  co  vzpomí-
náme, oslavujeme  v adventu a o
Vánocích. Boží příchod  mezi lid,
do lidské historie, mezi nás dnes.
Ozdobili  jsme  si  to  všemožnými
parádami  –  blaho  pro  oči,  uši,
chuťové buňky ba i pro pokladny
obchodníků. Je to krásné dívat se
na  ozdobené  stromečky,   zpívat
koledy,  poslouchat  hudbu  slo-
ženou  pro  tuto  příležitost  a  za-
žívat,  že v tuto dobu jsou mnozí
lidé na sebe víc hodní. 

 Představa Ježíšovy  život-
ní  cesty  až  po  kříž  se  sem jaksi
nehodí. Kdo by se nerozněžnil nad
malým dítětem, které mocní světa
ohrožovali a jiní se za ním zdaleka
putovali. Ale utrpení a kříž?

Ten,  který  se  rozhodl  že
přijde  mezi lidi,  mezi nás, to není
jeho jediný příchod kdysi  dávno.
Ten,  který  kdysi  přišel  a  kolem
jehož  narození  je  tolik  slávy,
přichází  znovu  a  znovu.  Co
bychom si bez něho počali?  Při-
chází  když  se  kvůli  němu  schá-
zíme.  Přichází  když  s  ním  mlu-
víme.  Když  ho   prosíme,  aby  s
námi byl v našich rodinách, když
ho  prosíme,  aby  nás  neopustil  a
nenechal  nás  jako  sirotky.  Vy-
drželi  bychom  jít  jeho  cestou,
odolávat nástrahám a pokušením?
Nevychladla  by  naše  srdce  a
vydržela  by  naše  víra?  Potře-
bujeme  aby  znovu  a  znovu  při-
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cházel do našeho světa, do našich
poměrů, do našich vesnic a měst,
do  našich  shromáždění,  ať  jsou
jakkoli  malá  či  veliká.  Potře-
bujeme,  aby  nás  jeho  přítomnost
dotvářela, formovala v jeho podo-
bu.  Jeho  přítomnost  nás  obda-
rovává,  přináší  nám  radost  ne-
srovnatelně  větší,  než  pohled  na
děťátko  Ježíše  v  jeslích.  V  jeho
přítomnosti  je  pokoj  a  radost,
které  máme  roznášet  všude  tam,
kde jsme, kde je naše místo.

Přicházej  vždy  znovu  a
znovu Pane Ježíši! Většího daru
nemůžeme dostat.
Bohumila Hradečná - Vaculíková,

rodačka z Hošťálkové

*

Hádej,
kdo přijde na večeři

Tak  tento  název  amerického
dvouoskarového  filmu  z roku
1967  mě  napadl,  když  jsem  si
přečetl  téma  sborového  časopisu
„Kdo přichází?“ Samozřejmě vím,
že je Advent a měl bych myslet na
Betlém,  ale  vetřela  se  mi  myš-
lenka na tento snímek tak silně, že
to  do  Betléma  vezmu  přes  San
Francisco.  Vytáhl jsem staré CD a
slavný  film  po  létech  shlédl.
Přestože  titulky  byly  hodně  mi-
zerné,  překlad  dělal  asi  nějaký
nedokonalý  počítačový  překladač
a  od  natočení  filmu  uplynulo  52

let, film mě znovu zaujal. 
Dívka z bělošské, dobře si-

tuované  rodiny  se  vrací  z dovo-
lené  předčasně  domů,  aby  ro-
dičům představila svého partnera,
se  kterým  se  seznámila  před
několika dny. Nadšeně své matce
vypráví  o  svém vyvoleném,  jaký
je  to  báječný a  vzdělaný  člověk.
Matka  sdílí  radost  své  dcery,
obličej  jí  přímo  září,  když  se
najednou zadívá ke dveřím a ten,
ještě  před  okamžikem  rozra-
dostněný  výraz  se  mění  v pře-
kvapení,  údiv a  nakonec  ve  zdě-
šení. Dcera, která neví, co se děje
za jejími zády, pořád ještě opěvuje
svého vyvoleného, zatímco matka
téměř omdlévá.  Do místnosti totiž
potichu  vešel  dr.  Prentice  -
černoch!  Možná  právě  za  tuto
scénu  dostala  Katharine  Hep-
burnová,  v roli  matky,  svého Os-
kara. Situaci ještě komplikuje přá-
ní  zamilovaného  páru  dostat  od
rodičů  požehnání  ke sňatku,  pro-
tože  se  chtějí  brát  v Evropě  a
jejich letadlo odlétá už za několik
hodin.  Cestou  z dovolené  byl  dr.
Prentice  partnerkou ujišťován,  že
její rodiče jsou moderní, liberální
a  s rasismem  nemají  nic  společ-
ného,  tudíž  že  všechno  půjde
hladce.  Nešlo.  Její  rodiče si  to  o
sobě mysleli taky. Ale teď naříkají
nad  tím,  co  je  potkalo,  a
konstatují:  „Když  jsme  dceru
vychovávali,  říkali  jsme  jí,  že
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rasisté  jsou  zlí  a  zaostalí  lidé.
Zapomněli  jsme jí  ale  říct,  že  se
nesmí zamilovat do černocha.“

Jak se blížil odlet letadla a
před  ním  společná  večeře,  na
kterou se sjíždí několik pozvaných
hostů, divák sleduje jejich rozho-
vory.  Některé  jsou  mírné,  jiné
vyostřené a napětí se stupňuje až
k závěrečné  řeči  otce  těsně  před
večeří. 

Připomínám, že film vzni-
kl v době, kdy v některých státech
USA byly  sňatky  mezi  bílými  a
černými  trestným  činem.  Díval
jsem  se  na  film  jako  na  podo-
benství.  O nás,  kteří  můžeme žít
v zajetí představ, jak by věci měly
být a jací jsme my sami, ale když
pak  události  nastanou,  býváme
překvapení,  že  ani  my  nejsme
těmi,  za  které  jsme se ještě  před
nedávnem považovali.

Izraelci  čekali  na Mesiáše
velmi  dlouho,  proroctví  stará
stovky  let  je  k tomu  povzbu-
zovala. Někteří se snažili jeho pří-
chod urychlit dodržováním Záko-
na.  Někde  jsem  četl,  že  mezi
farizeji  byl  rozšířen  názor,  že
pokud celý národ jeden den Zákon
dodrží, přijde Mesiáš. 

Je  doba očekávání,  může-
me  mít  různé  výklady  proroctví,
naše  obrazotvornost  může  pra-
covat na plné obrátky a snažit se o
různé  dobré  věci,  aby  setkání
s tím,  kdo přichází,  proběhlo  do-

bře.  Ale  až  přijde,  bude  pro
každého nejdůležitější otázka: „Za
koho  já  považuji  toho,  který
přišel?“

V knize Kazatel je popsán
krátký příběh. Bylo malé město a
v něm hrstka mužů. Tu přitáhl na
ně  velký  král,  obklíčil  je  a  zbu-
doval proti němu mohutné náspy.
Našel  se  pak v tom městě  nuzný
moudrý  muž,  který  by  to  město
svou  moudrostí  mohl  zachránit,
ale nikdo si na toho nuzného muže
ani  nevzpomněl.  (Kaz.  9,  14,15).
Izajáš  ve  známé  53.  kapitole  o
Mesiáši píše, že neměl vzhled ani
důstojnost,  byl  opovrhován  a
kdekdo se ho zřekl. A v další,  už
nadějnější  části  píše:  „Domnívali
jsme se, že je raněn a ubit od Bo-
ha“ , ale bylo to úplně jinak. Ano
Pán  Bůh  dovede  překvapit.  Umí
připravit  takové  věci,  které  naše
oči neviděly, uši neslyšely ani nám
na mysl nepřišly. Není ostuda být
Bohem  překvapen.  To,  že  něco
pocho-píme,  je  hlavně tím,  že se
k nám  přiblíží  a  ze  své  milosti
nám zjeví, co je pro nás důležité.
Když  Ježíš  Kristus  naříkal  nad
Jeruzalémem,  předpověděl
příchod  těžkých  časů,  protože
Jeruzalém  nepoznal  čas,  kdy  jej
Bůh navštívil. 

Bůh stojí o naši lásku, ale
láska  předpokládá  svobodu  a
riziko  svobody je  v tom,  že  nám
dává  možnost  špatně  se  rozhod-
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nout. Je ale teprve Advent. Doba
očekávání a naděje. Ještě není nic
rozhodnuto,  ale  Návštěvník  už
přichází. „Hle, stojím přede dveř-
mi a tluču, zaslechne-li kdo můj
hlas a otevře mi, vejdu k němu a
budu  s ním  večeřet  a  on  se
mnou.“ (Zj. 3,20)

Lubomír Smílek

*

Duch Vánoc
Jeden  starý  muž  připravoval  ště-
drovečerní večeři. Byl sám. Man-
želku  neměl.  Jeho  děti  už  byly
dospělé a slavily Vánoce se svými
rodinami. Začal přemítat, jak je to
vlastně duchem českých Vánoc. S
pousmáním si  vzpomněl na doby
minulé, v nichž se k nám z mos-
kevského  Kremlu  pokoušel  přijít
děda Mráz. Lidé ho nepřijímali  s
velkým  nadšením.  Vypadal  sice
podobně jako ve známé pohádce,
v  kožichu  a  s  berlou  Mrazilkou
v ruce, ale jeho sáně byly přetěžké
a mnoha lidem připomínaly tank.
   Zapnul  si  televizi.  Vánoční
pořady běžely jeden za druhým v
obvyklém tempu a tu najednou se
na něj z obrazovky usmíval Santa
Claus. Povídá mu: „Pozvi mě dál
a  budeš  mít  úžasné  Vánoce.
Budou  plné  třpytivých  ozdob,
vánoční  atmosféry  a  dárků.“  Ten
muž se ale ohradil: „Ty přece do
českých Vánoc  nepatříš.  Do čes-

kých  Vánoc  patří  děťátko,  polo-
žené do jeslí a zavinuté do plenek
–  Ježíšek.  To  je  pravý  duch
českých Vánoc.“
   Nazlobeně  vypnul  televizor  a
pokračoval v práci. Večeře už byla
téměř  hotová.  Vzpomněl  si,  jak
před  mnoha  léty  začal  chodit  do
kostela.  Tehdy  s  radostí  přijímal
zprávu o skutečném Ježíši.  Jenže
lidé, se kterými se v kostele setkal,
mu připadali málo upřímní. Proto
se  s  nimi  zanedlouho  rozešel  a
zpráva o tom, že ho Ježíš miluje se
pomalu  rozplynula  v  běhu  všed-
ních dnů.
   Už se chystal usednout ke stolu
a začít jíst, vtom ho vyrušilo hla-
sité  zaklepání  na  dveře.  Kdo  to
může  být  tak  pozdě  na  Štědrý
den? Šel  ke dveřím a  podíval  se
kukátkem  ven.  Spatřil  někoho,
koho  nedokázal  zařadit  ani  mezi
své příbuzné, ani mezi své přátele.
A přece mu ten, kdo ho klepáním
vyrušil,  připadal  důvěrně  známý.
Zajistil  tedy  dveře  řetízkem,  tro-
chu je pootevřel a zeptal se: „Kdo
jsi?“  „Zdravím  tě,“  povídá  ten
neznámý. „Já jsem Ježíš. Znám tě
a  ty  poznáváš  můj  hlas.  Mohu
vstoupit,  abych s tebou mohl po-
večeřet?“  Náš  příběh  pomalu
končí.  Zbývá  v  něm  už  pouze
zaskřípání  otevíraných  dveří  a
jedno tiché: „Pojď.“

Lubomír Čevela
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Ten, který
přichází……

Toto konstatování o Bohu a Pánu
Ježíši  Kristu  je  v  mém  životě,
podobně jako v životě každého z
nás,  platné v mnoha rovinách. Už
před stvořením světa si mně, tebe,
nás  všechny  Bůh  vyvolil,  aby-
chom žili s ním. Konkrétně ty a já;
ano, všemocný Bůh na mně a tebe
konkrétně  už  tehdy  myslel.  Už
tehdy přišel   napřed ke každému
člověku. ( Ef.1, 4-6) 

   Od prvního okamžiku, kdy jsme
byli  počati,  nás  provází  svou
láskou  i  na  tomto  světě.  Od
našeho narození je stále s námi a
vede naše kroky a jemným hlasem
Ducha  Svatého  nám  ukazuje
cestu,  všimli  jste  si  toho?  (Jan
10,27-30)

   Tak jako otec běží napřed ce-

stou  naproti  ztracenému  synu.
(Luk.15,11-32) Bůh to od počátku
naplánoval,  šel  napřed  a  obětí
svého Syna nás vykoupil ke spáse.

O  tomto  je  přece  celá  vánoční
zvěst, která zrovna bude aktuální,
až budete tyto řádky číst. 

Nejde  o  náboženství,  nějakou
teorii  nebo tradici,  ale  o  fakt,  že
tato živá a nesmírně mocná bytost
na nás s láskou pohlédla a učinila
nejvyšší  oběť.  Před tímto  faktem
blednou  veškeré  „fantastické“
filmy  a  knihy;  jsou  proti  tomu
nudné  –  tady  se  jedná  o  mně  a
Tebe ve spojení s živým Bohem!

„Náboženství“  nám  setřelo  tu
neskutečnou  fantastičnost  toho
všeho, ale zkuste se na to podívat
očima  člověka  nezatíženého  ná-
boženským  nánosem  –  je  to
vpravdě  extrémně  fantastická  in-
formace.

To  Bůh  prostřednictvím  svého
Ducha  každý  den  komunikuje  s
naším duchem a  v  každé  životní
situaci nám přichází na pomoc, je
jen  na  nás,  jestli  jeho  tichý  hlas
vnímáme  a  hledáme  jeho  názor.
Přichází také ve chvíli, kdy činíme
pokání  a  přijmeme  osobně  jeho
dar spásy pro svůj život.
Osobně  jsem  prožil  kdysi  před
lety v tom okamžiku velkou radost
a to jako dar navíc.
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Oddíl z Lukáše o ztraceném synu
se  v  mém  životě  zopakoval  na
dvacet  let  a  vyvrcholil  před  asi
třemi lety znovu; a zase to byl On,
který ke mně přišel první a dal mi
najevo  svou  lásku  a  řešení  ve
chvíli, kdy jsem si  připomínal ten
verš  kdy  marnotratný  syn  vzpo-
míná  na  to,  že  u  Otce  bylo  líp.
Ano, Boží milost přišla jako první
tehdy i nyní. Jako nádavkem jsem
obdržel  v  následujícím  období
ještě  mnohé  požehnání  -  „mimo
soutěž“, jen proto, že mi On chtěl
udělat  radost.  To  vnímám  jako
princip,  ve  všem,  že  i  v  tom
těžkém jde se mnou a tehdy bývá
náš kontakt nejužší. Pak nastanou
někdy okamžiky, kdy mi dá prožít
obyčejnou lidskou radost a dá mi
nějaký dárek.  Nese se mnou vše,
co prožívám, byť to někdy vidím,
až se ohlédnu zpět.

Toto je moje svědectví.

Na závěr  mi nezbývá než napsat:

Pán  Ježíš  přišel  a  vykonal  vše
potřebné  a   přichází  ke  mně
(stejně jako k tobě)  každý den ve
svém Duchu Svatém a dává mně i
tobě  svoji  lásku  tak  moc  a  ještě
víc,  než  dokážeme  přijmout.
Děkuji!!!

Martin Čevela

*

Co vás v letošním roce
potěšilo a zač jste vděční?
Co vás letos zarmoutilo?

Na konci roku se obvykle díváme
zpět  na  to,  co  jsme  prožili.  Jistě
má  každý  své  zážitky  a  své
zkušenosti. Tady jsou dvě z nich.
Jak jste to prožili vy?                -r-

Jsem vděčná za každý nový den;
za Boží milost, která se obnovuje
každého  nového  rána;  za  svého
manžela  a  děti;   rodiče;  přátele;
sbor,  který  je  pro  mne  druhou
rodinou;  za  svobodu.  Je  toho
spousta, za co můžu být každý den
vděčna.  A co mě potěšilo? Že se
nám s manželem podařilo dojít na
večeři  bez  dětí.  Rmoutí  mě
lidská lhostejnost a nezájem; vzá-
jemná nedorozumění v rodině,  ve
sboru. (žena, 40 let)

Potěšilo mě, ze Hospodin má můj
život ve své ruce, není nic, o čem
by nevěděl.  Věřím a  také  vidím,
že  zármutek přetváří  v  něco do-
brého  a  otevírá  mi  dveře  někam
jinam. Letos mě zarmoutilo to, že
jsem  přišla  o  práci,  kterou  jsem
dělala  celý  profesní  život  velmi
ráda a s velkým nasazením. 
(žena 52 let)
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Svým  způsobem  neoddělitelnou
součástí křesťanského života, a to
jak  osobního  tak  společného,  je
zpěv.  Křesťané  zpívají;  a  chtějí
zpívat Pánu Bohu k chvále a také
sobě  pro  potěšení  a  radost.  Mů-
žeme oprávněně říct, že když zpí-
váme  Bohu  k  chvále,  pak  to
přináší  užitek  a  potěšení  nám.  A
tak si v této části připomeňme, jak
v  našem  sboru  zpíváme,  a  to  v
různých  skupinách,  částech  a
společně. Jak zpívají děti, mládež,
pěvecké sbory  i společně. To uvi-
díte  v  následujících  příspěvcích.

-r-   

Od října jsme opět zahájili cvičení
dětského pěveckého sborečku No-
tička.  Oproti  předchozím  rokům,
kdy  nám  Notičku  navštěvovaly

děti  většího  věkového rozpětí  od
tří až přibližně do dvanácti let,  se
nám letos věkový průměr snížil a
většina  dětí  jsou  ještě  před-
školního  věku.  U  těchto  malých
dětí  lze  vidět,  že  opravdu  rády
zpívají, mají rády písničky a jsou
tak  celkově  bezprostřední.  Často
mě  prosí,  jestli  by  si  při  zpěvu
mohly  i  zatančit.  Je  to  pro  mě
radost s nimi pracovat a ještě o to
víc, když vidím ten jejich zájem a
nadšení.  Nyní  se  již  pilně  vě-
nujeme  nácviku  vánočních  písní.
Protože  starší  děti  letos  už  do
Notičky nedocházejí, je nás o dost
méně, než nás bylo v předchozích
letech.  Ale  věřím,  že  to  nebude
překážkou  a  že  si  Notičku  Pán
Bůh použije ke své oslavě a že se
nám podaří  s dětmi některé písně
secvičit  a  také  vystoupit  jak  při
bohoslužbách,  tak  i  třeba  při
dalších akcích. 

Michaela Kovářová
*

Chválit  Pána  je  mojí  srdeční
záležitostí  a  vnímám to  jako po-
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volání  od  Boha.  Když  jsem
dostala příležitost zpívat s dětmi v
Nedělce,  byla  jsem  nadšená  a
hned  jsem  měla  v  hlavě  různé
vize. Jsem temperamentní a mám
ráda pohyb, a  tak jsem k novým
písním  vymýšlela  různé  ukazo-
vání. Jelikož už s dětmi v Nedělce
zpívám  několikátý  rok,  mám
radost, žasnu a vážím si toho, že
se starší děti s nadšením angažují
v „nedělkovském“ zpívání. Zapo-
jily  se  a  celkově  přebraly  cho-
reografii u písní. Vytvářejí si nové
ukazování  a  samy  také  ostatním
dětem „předtančují“. Jiné zase hu-
debně doprovází,  jak  při  běžném
nedělním  setkání,  tak  při  vystu-
pování  dětí  z  Nedělky  při  spo-
lečném  setkání  s  lidmi  ze  shro-
máždění, při rodinných bohosluž-
bách či vánoční slavnosti. 
Nedělní zpívání s dětmi beru jako
chválení Boha. Důležitý je jak text
písní, co vlastně zpíváme a o čem,
ale  také  by  měla  být  „čistota
srdce“.  Do  žádného  dětského
srdíčka nevidím, ale chci věřit, že
Bůh má z našeho zpívání  radost.
Vím, že se děti učí nápodobou, tak
chci hraní a zpívání s dětmi dělat
před Bohem upřímně. Mám radost
a  jsem  moc  vděčná  za  každého
hudebníka, ať kytaristu, který mě
současně  doprovází  nebo  v
minulosti doprovázel, a i všechny
příležitostné  hráče,  kteří  nám
dětské chvály obohatili.

Bohu  buď čest  a  chvála  za  jeho
vedení.

Petra Kovářová
*

Co  to  jsou  chvály?  A  proč  to
speciální označení, když se jedná
„jen o písně“? Proč ta jednoduchá
melodie  a  refrén,  který  se  pořád
opakuje?  A proč  u  toho  všichni
zavírají  oči,  zvedají  ruce,  klečí,
stojí, brečí, nebo se smějí? Možná
jste  si  už  některé  otázky  během
svého  života  v církvi  položili.  A
možná  taky  ne  a  téma  chval  a
uctívání jde tak trošku mimo vás.

Chvály  jsou  nezbytnou
součástí naší mládeže. Během hu-
debního doprovodu kapely nastá-
vá  prostor  pro  osobní  ztišení,
rozhovor s Pánem Bohem, či  od-
počinek v Jeho přítomnosti.  Písní
vyjadřujeme nejen to, jaký Bůh je,
ale i náš vztah s Ním. Soustředíme
se na Jeho blízkost a trávíme čas
Jeho chválou a díky za to, co pro
nás  každým  dnem  dělá.  Během
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chval  se  nesoustředíme  na  sebe
nebo  na  precizní  hudební  pro-
vedení kapely, ale na Něj. 

Chvála  je  také jednou  z
nejmocnějších  zbraní  v  duchov-
ním boji. Je to totiž velmi účinná
zbraň  proti  smutku,  beznaději,
úzkosti  a  pochybnostem.  Nejed-
nou se mi stalo, že jsem na shro-
máždění  s chválami  přišla  vyčer-
paná,  skleslá  a  smutná.  Během
chval se můj postoj zcela proměnil
a  domů  jsem  odcházela  s ra-
dostným  srdcem.  Je  třeba  si
uvědomit,  že  Hospodin  přebývá
ve chválách svého lidu! A nejedná
se  jen  o  zpívání  písní,  chvála  je
totiž  životní  styl.  Jde  o  postoj
srdce a celkové nastavení člověka
–  děkovat  Bohu  a  chválit  ho
navzdory  tomu,  čemu  právě  če-
líme. 

Když Boží lid chválí svého
Hospodina, satan na sebe nenechá
příliš  dlouho  čekat  a  snaží  se
křesťany  od  chval  odradit.  A to
jakýmkoliv způsobem. Proto bych
vás,  členy  našeho  sboru,  ráda
poprosila,  abyste  na  své  slu-
žebníky  ve  svých  modlitbách
pamatovali  –  nejsou  to  jen  oby-
čejné  písně,  ale  duchovní  boj,
který na chválících může zanechat
své šrámy. Děkuji. 

Bohuslava Palová

*

Impuls k založení Echa dala Věra
Palová v roce 2014, ale skupina se
naplno zformovala až v roce 2015.
Ačkoli  se  její  složení  několikrát
změnilo,  její  zaměření  zůstává
beze  změn.  Cílem  je  obohatit
shromáždění  našeho  sboru  pís-
němi,  které  nejsou ani  písněmi  z
Evangelického zpěvníku ani  sou-
časnými chválami. Repertoár sku-
piny proto často tvoří písně, které
se v mládeži zpívaly v době, kdy
do  ní  patřila  dnešní  střední  ge-
nerace. Díky tomu, že jde většinou
o  známé  rytmické  skladby  ze
zpěvníků  Svítá,  Zpívej,  Zpívej,
chval,  dokáže  se  k  ním  většina
shromáždění  snadno  připojit.
                Lubomír Čevela

*

ZPÍVÁ SMÍŠENÝZPÍVÁ SMÍŠENÝ
P VECKÝ SBORĚP VECKÝ SBORĚ

Počátky našeho smíšeného pěvec-
kého sboru sahají do první třetiny
minulého století. Přesto tento sbor
trvá až do současné doby a chce
sloužit  církvi  na  tomto  místě.
Hlavně  však  chceme  svým,  byť
nedokonalým zpěvem, oslavit na-
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šeho  Pána.  K  nácviku  písní  se
scházíme pravidelně uprostřed tý-
dne a svým vystupováním chceme
sloužit při různých příležitostech v
našem sborovém společenství, při
svatbách, při svátečních shromáž-
děních, také při pohřbech případně
i  na  veřejnosti.  Chceme  v  této
službě  zůstat  věrní  i   když  to
někdy  drhne.  Příkladem  věrnosti
je  nám  první  sbormistr  bratr
Štěpán Pařenica.

Ve své službě sbormistrovské a
varhanické vytrval víc než 40 let
přes všechny těžkosti a nesnáze.
Jeho nástupcem se pak stal bratr

Blahoslav Mrlina 

a  po  něm  současný  sbormistr
Milan Kovář. V  této službě chce-
me  pokračovat  dál  a  zveme  vás,
kteří  rádi  zpíváte,  jakkoliv  si
myslíte, že to neumíte, do tohoto
společenství.  Mottem naší  služby
nechť je to, čím Johann Sebastian
Bach nadepisoval své skladby: 

„Soli Deo Gloria“ - 
„Samému Bohu sláva“.

Milan Michalík

*

Nedělní  bohoslužby  jsou  vlastně
slavností  vzkříšení  našeho  Pána
Ježíše  Krista.  Zpěv při  nich není
nějakou  samoúčelnou  či  zbyteč-
nou  věcí.  Připojujeme  se  jím  ke
zvěsti  evangelia,  kterou  chceme
uslyšet  z  kázaného  Slova,  které
nám o tomto Vzkříšeném podává
svědectví. Německý farář Dietrich
Bonhoeffer ve své útlé knížce „Ži-
vot v obecenství“ píše také o zpě-
vu  ve  shromáždění.  Píše  jednu
důležitou  věc,  totiž  že  zpěv  ve
shromáždění má být jednohlasný,
tedy že nejde o nějaké umělecké
zpívání,  ale  připojení  se  ke  spo-
lečnému vyznání, díků a prosbám.
Jiná  otázka  je,  co  se  při  boho-
službách zpívá, tedy jaké písně. A
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tady  nastává  potíž.  Mladší  gene-
race  často říká,  že staré  písně se
nedají zpívat, protože mají nějaké
divné  melodie  a  slova,  no  nic
moc.  A mají  v  mnohém  pravdu.
Starší  generace  zase  říká  vpod-
statě totéž, že nové písně jsou jen
popěvky  a  melodie  žádná,  jen
rytmus, že je to prostě „kravál“. A
mají také v mnohém pravdu. No a
tedy  jak  z  toho?  Použiji  příměr
emeritního synodního seniora Mi-
loslava Hájka blahé paměti, který
muziku  přirovnal  k  lesu.  V  lese
jsou vysoké,  letité  stromy,  ale  je
tam  i  střední  porost  a  také  tam
jsou nízké stromky, takové křoví.
Bez vysokých a starých stromů by
les nebyl lesem, ale nebyl by ani
bez  středního  a  nízkého  porostu.
Vykácejte  vysoké  stromy  a  les
ztratí  charakter  lesa.  Zlikvidujte
střední  a  nízký  porost  a  les  se
stane nudným. Všechny tyto části
do lesa patří  a  navzájem se mají
doplňovat. Obdobně je to se zpě-
vem  při  bohoslužbách.  Zpívejme
jenom staré historické písně a ze
shromáždění  uděláme  muzeum.
Zpívejme  jenom  nové,  rytmické
písně  s  jednoduchým  textem  a
ochudíme  se  o  důležitou  a  ově-
řenou zvěst písní, které se zpívaly
dřív a jejichž text i  melodie jsou
vyzrálé  (i  když  možná  někdy
přezrálé).  Důležité a podstatné je
umět  se  navzájem  přijímat.  Ne-
budeme-li  zpívat  staré  písně,  o

mnohé  se  ochudíme;  tyto  písně
mají  obvykle  hluboký,  propra-
covaný  text.  Nebudeme-li  zpívat
nové písně,  tak se také o mnohé
ochudíme, tyto písně obvykle vy-
jadřují  současnou situaci,  součas-
nou dobu, ve které žijeme. Důle-
žité je, abychom nezahazovali do
koše  ani  staré  písně,  ani  nové
písně;  udělali  bychom  chybu  a
škodu. Hlavně ale zpívejme Pánu
Bohu ke chvále a to ať ve starých
nebo nových písních. 

Milan Michalík

Daruj radost
Při  čtení  těchto  řádků  jsou  naši
obdarovaní potěšeni a povzbuzení
v jejich nelehké situaci. Teď, když
píšu  tento  článek,  tak  je  „Daruj
radost“ v plném proudu . Jsem  �
Bohu vděčná za to, že je plno lidí,
kteří  chtějí  darovat  radost.  Je
náročné  a  přitom  povzbuzující  a
velkým   potěšením stát  uprostřed
tohoto  projektu.  Bůh  dal  skvělý
tým  pracovitých  a  spolehlivých
lidí, kteří realizují tuto akci.
Děkuji  Vám  všem,  kteří  jste  se
jakkoliv  zapojili  do  tohoto  pro-
jektu,  děkuji  za  váš  čas,  dárky a
především za modlitby .❤

Kateřina Mrlinová
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Následuje část, která se týká dětí.
Co děti dělají, co vytvořily a také
něco pro ně.

֍ ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍

   Děti v náboženství dostaly tuto
otázku,  na  kterou  napsaly  své
odpovědi. Zde jsou:

Ježíš je Beránek Boží a Syn Boží.
Nevím, jaké má Ježíš o i.č

Ježíš zá í.ř
Ježíš nás miluje.Ježíš je svatý.
Věřím v Ježíše.

Ježíš je učitel a pastýř.
Ježíš je náš kamarád a má nás rád.

Ježíš nás nikdy neztratí.
Ježíš se narodil 24.12. v roce 0.

Ježíš je pro mě blízký.
Ježíš je stvořitel našeho mazlíčka.
Ježíš zná všechny lidi na světě

a ví , kolik máme vlasů.

Pavlína Žambochová

DĚTI V NEDĚLNÍ ŠKOLE
TAKÉ TVOŘILY

Dostaly za úkol vytvořit z listí
obrázek ježka. Zde jsou jejich

výtvory.
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část třetí
Z předchozího čísla si zopakujme
poslední  odstavec,  který  je  na-
zvaný  „Svěcení  třístoletého  jubi-
leum“.  Tento  titulek,  možná  tro-
chu nesrozumitelný, zmiňoval 300
let  od  začátku  reformace,  tedy
výročí,  kdy  31.  října  1517  přibil
Martin  Luther  své  teze  proti
odpustkům  na   dveře  kostela  ve
Wittenbergu. Toto výročí si tehdy
náš sbor připomínal.                 -r-

Svěcení třístoletého jubileum

Dně 2ho listopádu  1817 svěceno
jest  zvláštním  způsobem ve  zde-
jším  chrámě  třistoleté  Jubileum
obnovení náboženství.

Založení vdovského Instytutu
V roce 1818 založen jest Instytut
pro vdovy a syrotky kazatelů Mo-
ravských a  sice  z  původního ka-
pitálu 360 zl. dle nejmilostivějšího
povolení  vysoké  c.  k.  Dvorské
rady  od  slavného  c.  k.  Consis-
torium A.V. popřátého. Církev se
svolila  každoročně  ofěru  složiti,
kazatel  na  přístupu  15  a  potom
každoročně  4  zl.  běžící  mince
platí.  Kdoby jsa prvé v den toho
Instytutu  z  Moravy  odešel  a  při
tom  Instytutě  zůstati  chtěl,  musí
dvojnásobní  dávku  dávati.  První

vdova,  kteráž  roční  pensi  50  zl.
brala,  byla  Anna  vdova  po  pánu
Jánoši  Lányi  kazateli  Ratiboř-
ském.

Založení vysoké školy ve Widni
V  roce  1819  skrze  Jeho  Jasnost
císařsko královskou v slávě panu-
jícího císaře Františka I. založena
jest  ve  Wídni  protestantsko  –
teologická škola, v kteréž se can-
didati cvičí, a to s tým cílem jest
založená,  aby  candidati  do  cizo-
zemských  akademií  choditi  ne-
museli.

Povolání školního učitele pána
Jana Pellar

Dně  1.  listopádu  v  roce  1821
přistěhovál  se pán Jan Pellar z Ti-
sonice  ze  Slezka  odtam i  rodem
jsa, v roce 1826 byl od vsetínské a
1828 od ratibořské církve volaný,
však zdejší církev jemu plat roční
zvýšila, a on zde zůstál.

Čtvrtý kazatel Tomáš Kalenda
Rodem  z  Vizovic  kraje  hradišt-
ského  studovál  v  Trenčíně,  v
Těšíně, ve Šťavnici v Presburku a
ve  Wídni,  dně  24  listopádu  Vo-
cator přijal, dně 6ho března 1825v
Bilsku  skrze  tehdejšího  p.  Su-
perintendenta  Jána  Jiřího  Šmic
posvěcen jest a 4tou neděli vpostě
13ho  března  první  kázání  držel.
Spojil  se  manželským svazkem s
pannou Rozýnou dcerou pána Jána
Jiřího  Pficner  měštěnína  pres-
burského dně 22ho září 1825.
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Noví hospodářé
Při církevních účtech v roce 1825
Martin Vitoviak církevní hospodář
svou  službu  vypověděl  a  církev
vyvolila sobě tři totiž: Jána Valčík,
Jozefa Kaniak a  Jána Slovák.

Založení nového chrámu
Dně  6ho máje  1826 jmenovitě  v
úterý svatodušní s povolením vy-
sokého  c.  k.  Gubernium položen
jest  základní  kámen  nového
chrámu  na  Březinovém  gruntě.
Posluchačů  byl  veliký  počet,
konal se zpěv a modlitba. Nejprvé
p.  Ján  Pilečka  senior  držel  řeč,
potom domácí kazatel, oba z toho
textu  1.  Mojž.  28,17  ač  o  sobě
nevěděli že z jednoho textu kázati
budou, pak potom pán Ján Lányi,
ratibořský kazatel verše držel. Po
vykonané nábožnosti  nejprve  do-
mácí  kazatel  klekna  na  základní
kámen  se  pomodlil  a  tři  krát
kladivem  udeřil,  jejž  všichni
následovali  a  ofěra  držána  byla,
kteráž 98 zl.  15 kr.  přinésla.  Ten
rok stavělo se až po dolní okna. V
roce 1826 postavily se sklepy pro
kazatele  a  rektora.  V  roce  1827
stavělo  se  pilně  takže  zdi  do-
konané  jsou  i  chrám přikrytý.  V
roce  1828  se  něco  z  venku  pra-
covalo; neb se mnoho dělati neda-
lo pro velmi těžký rok. V tomž ro-
ce  panovala  silně  červenka  i
přirozené  osypky  takže  na  ně
dospělí od 20 – 28 roku mřeli. K

shlédnutí  vyslán  jest  pán  Syliců,
který  nařídil  aby  se  tabule  vý-
strahy skrz osýpky na každý ko-
nec  dědiny  vyzdvihly,  na  nichž
napsáno bylo: výstraha skrze osý-
pky. Na týž osýpky mnozí zemřeli
a to v Hošťálkové a na Kotárech a
sice dospělí od 20 – 35 roků.

Ze sborové kroniky
se opět pokusil přečíst

Milan Michalík

Osobnosti církve obecné

Jakub Jan Ryba (1765-1815)

Jakub Jan Ryba se narodil 18.
října  1765  v Přešticích.  Původně
se  jmenoval  Jakub  Šimon,  ale
později  při  biřmování  dostal
jméno  Jakub  Jan.  Jeho  otec  byl
venkovský učitel a to samé povo-
lání proti své vůli zastával i Jakub
Jan  v Rožmitále  pod  Třemšínem.
Studoval  piaristické  gymnázium
v Praze a pak filosofii. Měl velké
plány,  sny  a  tužby  podobající  se
vzdušným  zámkům,  rozhodně  si
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nepředstavoval, že bude kantorem.
Již  od  raného  věku  se  u  něj
projevovalo hudební nadání. Jako
malý  chlapec  jednou  zkoumal
tatínkův klavír a při napínání strun
začaly praskat. Otec mu okamžitě
zakázal  hrát  na  klavír  a  velkým
obloukem se  mu musel  vyhýbat.
Svým  studiem  získal  velký  pře-
hled,  kromě češtiny ovládal  další
jazyky  -  četl  německy,  fran-
couzsky, italsky, řecky a latinsky.
Po  pěti  letech  studií  byl  otcem
povolán  jako pomocný učitel  do
Nepomuku  a  později  zůstal
v Rožmitále. Roku 1790 se oženil
a  se  svou  manželkou  Annou
Laglerovou  měl  celkem  13  dětí.
Přežilo  jich  sedm.  Ve  škole
v Rožmitále  kladl velký důraz na
to, aby děti chodily pravidelně do
školy a získávaly cenné vzdělání,
ale  moc  se  to  nedařilo.  Stálé
problémy s rodiči,  finanční  nouzi
a  velké  neporozumění  s místním
farářem na jeho duši zanechávaly
velké  nezhojené  rány.  Útěchu
našel v hudbě, kde se projevil jako
znalý a velmi nadaný skladatel. Za
svůj život složil na 1300 různých
hudebních  děl  malého  i  velkého
rozsahu.  Prakticky  každý  rok  na
Vánoce  skládal  jednu  mši.  My
známe  a  u  našich  svátečních
štědrovečerních  tabulí  zní  jeho
„Česká mše vánoční - Hej mistře“.
Byla  napsána  roku  1796.  Podle
kronikářských  zápisů  byl  tehdy

Štědrý  den  deštivý,  beze  sněhu
s velmi  silným  větrem,  který
bránil  lidem  v cestě  do  kostela.
Lze  předpokládat,  že  první  pro-
vedení  „České  mše“  bylo  za
pramalé účasti a nesetkala se hned
s bezprostředním ohlasem. Světo-
vý úspěch tohoto díla přišel  až o
hodně  později.  Za  zmínku  stojí
ještě  jedno  Rybovo dílo,   tím  je
jeho „Stabat Mater“, latinské ora-
torium z roku 1805. Sám Ryba si
tohoto  díla  velmi  cenil,  jak  je
napsáno v jeho rodinném deníku.
Je  zajímavé,  že  notový  materiál
„Stabat Mater“ byl vydán až v ro-
ce 2015 a rok na to vznikla vůbec
první veřejnosti přístupná nahráv-
ka.

Ke  sklonku  života  Jakub  Jan
Ryba  trpěl  depresemi,  byl  velmi
zádumčivý  a  mlčenlivý.  Jeho
rodině se nedostávalo peněz, třeli
bídu s nouzí. Velmi těžce nesl, že
jeho  dětem  nemůže  poskytnout
hlavně  ve  vzdělání  to,  co  by  si
představoval.  Každodenní  životní
situace byla zoufalá. V předvečer
osudného dne Ryba spálil mnoho
písemností  a  byl  dlouho  vzhůru.
Ráno, 8. dubna, vstal, políbil ženu
jako  obvykle,  vzal  si  nějakou
knížku a šel na ranní mši. Domů
se  však  nevrátil.  Jeho  tělo  bylo
nalezeno až 10. dubna. Do té doby
nikdo netušil,  že by si Jakub Jan
Ryba sám sáhl na život. Na zadní
straně  knihy,  kterou  měl  u  sebe,
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bylo  jeho  rukou  připsáno,  že
odchází do lepšího světa, protože
tento  byl  pro  něj  nesnesitelný,
děkuje  ženě  a  dětem  za  jejich
lásku  a  prosí,  aby  spolu  zůstali
svorni  a  vycházeli  spolu  v dob-
rém.

  Lubomír Bureš

 

Před  nedávnem  jsem  mluvil
s přítelem, kazatelem, který oddá-
val  snoubence v jižních Čechách.
Vyprávěl,  že  po  skončení  obřadu
se s manželkou chtěli  rozloučit  a
odjet,  ale  přišli  k němu příbuzní,
kterým  se  svatební  obřad  velmi
líbil  a  chtěli  s ním mluvit  o  kře-
sťanství.  Setkali  se  totiž  s  kře-
sťanským pohledem na manželství
vlastně  úplně  poprvé.  A při  roz-
hovoru  řekli  zhruba  toto:  „Sou-
časná  církev  už  nemá  lidem  co
nabídnout.  Má  křesťanství  pro
člověka,  který  v církvi  nevyrostl
ještě dnes nějaký význam?“
   A možná  se  s touto  otázkou
setkáváme i my a třeba si ji i sami
někdy  klademe.  Má  křesťanství,
víra, ještě dnes ve společnosti svo-
je  místo?  Dají  se  v něm  najít
odpovědi  na  otázky,  které  nás

zajímají  a  na  které  hledáme  od-
povědi  v našem každodenním ži-
votě? Anebo je křesťanství jenom
součástí naší historie, ale dnes už
vlastně  opravdu  nemá  co  nabíd-
nout?
   Rádi bychom se těmito otázkami
zabývali  v průběhu  kurzu  Obje-
vování  křesťanství,  který  v na-
šem  sboru  zahájíme  na  konci
ledna. Budeme se scházet po dobu
několika  večerů  a  spo-lečně  si
budeme  klást  otázky,  které  se
týkají  samotné  podstaty  kře-
sťanství: Kdo byl Ježíš? Proč při-
šel?  A co znamená následovat ho?
   Kurz Objevování křesťanství je
určený  pro  všechny,  kdo  se
s křesťanstvím,  s vírou  v Ježíše
Krista ještě nesetkali a chtějí se o
něm něco dozvědět. Ale je určený
i  pro  všechny  ostatní,  kdo  chtějí
získat  ucelený obraz o základech
víry anebo si zopakovat to, co už
sice  znají,  ale  hlásí  se  k zásadě
„Opakování matka moudrosti“.�

Pokud byste  měli  chuť se
zúčastnit,  rádi vás přivítáme. Bu-
deme  se  scházet  na  faře  našeho
sboru,  podrobnosti  o  přesném
termínu zahájení se dozvíte u Zde-
ňka  Žambocha  (tel.  605787428)
nebo Martina Čevely 
(tel. 605446632).

  Srdečně zveme!

Zdeněk Žamboch
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VZPOMÍNKA
Před asi rokem odešel do 

odpočinutí Božího lidu náš bývalý
farář a emeritní synodní senior

Pavel Smetana.

Bratr  Smetana  sloužil  na  Božím
díle  v  našem  sboru  14,5  let,  od
počátku   roku 1964 do poloviny
roku  1979  s  přestávkou  jednoho
roku, kdy v letech 1969 až 1970
absolvoval  studijní  pobyt na uni-
versitě ve skotském Edinburgu. V
našem  sborovém  společenství  se
scházela  mládež,  děti  měly  ne-
dělní  školu  a  scházely  se,  přes
všechnu nepřízeň tehdejší moci, k
vyučování  náboženství  ve  škole,
sbor  se  scházel  k  modlitebním a
biblickým  hodinám  a  pochopi-
telně se konaly pravidelné nedělní
bohoslužby.  Velmi  důležitý  byl
důraz  na  osobní  rozhodnutí  pro
Krista a život s  ním ve všedních
situacích.  Toho  všeho  se  bratr
Smetana  nejen  zúčastňoval,  ale
také  to  připravoval.  Za  jeho
služby  byla  v  první  polovině
sedmdesátých  let  provedena  ná-
ročná  generální  oprava  kostela.

Tato  oprava  nebyla  jen  vnější
manuální  prací,  ale  došlo  v  té
souvislosti  také  k  duchovnímu
probuzení.  

A tak:  „Mějte  v  paměti  ty,  kteří
vás  vedli  a  kázali  vám  slovo
Boží.“  (Žid. 13,7).    

S vděčností si bratra faráře Sme-
tanu   připomeňme   jeho  básní
„Sčítám  tvé  dary“ ze  sbírky
„Variace na jediné téma“.

Sčítám tvé dary rozvláté v mém žití 
jak vzpomínky, jež vzpomínce se brání.

Jen ty znáš žízeň duše utišiti,
očím jas vrátit dotykem svých dlaní.

ʘ

Vím, jsem kmen nachýlený, třtina 
       nalomená

studnice vyschlá, stín, jenž s nocí splývá
Dech růže sáronské je vůně tvého jména
a rozpálená tvář se ve tvém stínu skrývá.

ʘ

Mým kulhajícím krokům dal jsi křídla,
nenechals bloudit svoje vzpurné dítě.
Mé strázni otevřel jsi pravdy zřídla, 

skřivánčí trylek sládl na úsvitě.
ʘ

Tvou  blízkost zřel jsem ve svém 
    osamění,

i v očích všech, jež jsi mi daroval,
vyprahlou mysl vyučil jsi snění,

mnohokrát zklamán, přec jsi při mně 
                         stál.

ʘ

Dnes, kdy můj čas se k cíli nachyluje
a vločky sněhu přikryly mou skráň,

mé srdce radostně si prozpěvuje,
 rty tiše prosí: Tvá vůle se staň.

₪₪₪₪₪₪₪

Pavel Smetana - Variace na jediné téma
Nakladatelství Exulant, 2007

Milan Michalík
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DOPIS OD 
NAŠEHO ADOPTOVANÉHO

CHLAPCE

Drazí přátelé z církve ČCE 
v  Hošťálkové,

zdravím vás ve jménu Pána Ježíše
Krista. Daří se mi dobře a doufám,
že  vám a  vašim rodinám se  daří
také tak. 
   Už jsem dokončil devítku a teď
jsem v desáté třídě. Nyní jsem na
organizované  škole  a  jsem  nad-
šený. Mám však trochu strach, ale
budu se snažit. Také mi začalo do-
učování. Prosím vás, abyste se za
mě  modlili,  abych  dostal  dobré
známky.
   Celou  dobu  jste  mi  posílali
dárky a stejné to bylo i tento rok –
čepice,  náramek,  atd.  Moc se mi
to líbí.  Velmi  vám za  tyto hezké
věci děkuji.

   O letních prázdninách jsem jel 
domů  a  užil  jsem  si  ten  čas  se
svým  bratrem.  Pomohl  jsem  mu
s jeho prací.  Každou neděli  jsem
chodíval do kostela. Moc jsem si
to neužil, protože ve městě nemám
žádné kamarády,  ale  na ubytovně
mám hodně přátel, s nimiž si užiji
legraci.  Proto  se  mi  tam  nejvíc
líbí.
   Jsem Bohu velmi vděčný, že mi
dal  takové  dobré  sponzory  v po-
době  vás,  kteří  se  za  mě  pra-
videlně modlíte.

Děkuji vám!
Váš milující syn 

Dheeraj Rai

Raduji  se,  že  jsme  spo-
lečně  Dheerajovi  podali  pomo-
cnou  ruku  ve  formě  finančních
prostředků,  které  mu  umožnily
pokrýt  náklady  na  vzdělání,  do-
učování,  přístup  k počítači  či
oblečení  nebo  lékařskou  péči.
Celkové  náklady  jsou  9 600,-  Kč
za  rok.  Děkuji  dětem a  učitelům
nedělní školy, že s Dheerajem pra-
videlně  komunikují,  a  také  vám
všem,  kdo  na  něho  myslíte  ve
svých modlitbách.

Své  dary  na  podporu
Dheeraje můžete skládat u sestry
pokladní  Kamily  Čevelové  nebo
na účet sboru. Děkujeme.

Jana Flachsová
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Útlá knížka o asi 90 stranách ho-
voří  o  asi  rozšířeném  problému
křesťanů i nekřesťanů, totiž o na-
šich  falešných představám o Bo-
hu.  Autorku  knihy  není  nutné
představovat, s mnohými knihami
jste se myslím již setkali. Kniha je
rozdělena na dvě části. První část
je nazvaná „O karikaturách Boha
obecně“  a  autorka  zde  nejdříve
píše  o  podstatě  a  vzniku  kari-
katury.  Dále  se  zamýšlí  nad  tím,
proč vůbec karikatury Boha řešit.
Jedním z  důvodů je,  že  to  může
být klín do vztahu s Bohem, což
pak má extrémní důsledky života s
karikaturou. Ovšem Bůh touží dát
se  nám  poznat.  Autorka  se  zde
také  ptá  jak  se  karikatury  šíří  a
jaké jsou prameny poznání  Boha.
V druhé  části  knihy  „Nejčastější
karikatury  Boha“ píše  o 10 kari-

katurách,  se  kterými  se  můžeme
setkat  nebo  je  přímo  prožívat.
Některé  uvedu.  Jsou  to  např.
Vodič loutek, Bůh „policajt“, Bůh
zaměřený na výkon, Bůh „kámoš“.
Místo  závěru  v  kapitolce  Credo
„naruby“  autorka  píše:   „Krátce
po  převratu,  někdy  v  roce  1990,
zaznělo  v  jednom  z  brněnských
kostelů evangelizační kázání, kte-
ré mladý kněz začal provokativně
slovy:  „Nevěřím  v  Boha...“  Poté
do  napjatého  ticha  pokračovalo
vysvětlení,  v  jakého Boha to  ka-
zatel  vlastně  nevěří“  (konec  ci-
tátu).  Pak  následuje  celá  stránka
citátů,  z  nichž  např.  uvádím:
„který by o mě nestál,  nechal by
mně  přijít  na  svět  jen  omylem;
který  by  mě  s  láskou  nepřijímal
takového,  jaký jsem; který by na
mne  číhal,  aby  mě  přistihl  při
činu;  který  by  se  nechtěl  dát
poznat tomu, kdo ho s upřímností
hledá.“ a ještě řada dalších. 
Autorka, a to se vším všudy, patří
do římskokatolické církve a v této
knížce  se  odvolává  na  autory  a
autority své denominace. Ale věci,
o  kterých  píše,  jsou  obecně  zá-
važné  a  jsou  hodné  naší  pozor-
nosti. Myslím si, že nám to může
být k užitku.
Kateřina Lachmanová – Karikatury Boha 

Karmelitánské nakladatelství 2014

Milan Michalík
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HOSPODÁŘSKÉ  A 
FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Salár  a  jiné  peněžité  dary
můžete  platit  osobně  v  hotovosti
po  konci  nedělních  bohoslužeb
sestře pokladní, Kamile Čevelové,
nebo  můžete  zaplatit  bezho-
tovostně 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
"Každý ať dává podle toho, jak se
ve svém srdci předem rozhodl, ne
s  nechutí  ani  z  donucení;  vždyť 
radostného dárce miluje Bůh." 

2. Kor. 9,7

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 

________________

Řešení křížovky ze strany 23:
VLASTNÍ LENOST

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ
PROGRAM

pondělí

 náboženství I. skupiny
 v 12,35 hodin ve škole

 konfirmační cvičení
v 15,30 hodin na faře

úterý

 biblická hodina
  v 19 hodin na faře

středa

 náboženství II. skupiny
  v 13,35 hodin ve škole

 biblická hodina
  v 16 hodin v DPS

 cvičení sborového zpěvu

  v 19 hodin na faře
čtvrtek

 dětský pěvecký sbor Notička
  v 17 hodin na faře

pátek

 dorost
  v 16 hodin na faře

 mládež

 v  19 hodin na faře

neděle 

 modlitební setkání
 v 9 hodin na faře

 nedělní škola
 v 10 hodin na faře

 nedělní bohoslužby
 v 10 hodin v kostele nebo na faře 
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ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ 
A NOVOROČNÍ PROGRAM 2019

neděle 1. prosince: 
1. adventní neděle 

➢ bohoslužby s Večeří Páně, 
sborový dům v 10 hodin

➢ 1. adventní večer           
sborový dům v 19 hodin             
slouží br. f. Pavel Čmelík

úterý 3. prosince: 
➢ 2. adventní večer           

sborový dům v 19 hodin  
slouží br. Jan David

neděle 8. prosince:
2. adventní neděle

➢ bohoslužby                   
 sborový dům v 10 hodin

➢ 3. adventní večer           
sborový dům v 19 hodin  
slouží br. f. Miroslav Jelinek

úterý 10. prosince: 
➢ 4. adventní večer         

sborový dům v 19 hodin  
slouží br. f. Bronislav Czudek

čtvrtek 12. prosince:  
➢ adventní koncert             

 kostel v 16,30 hodin

neděle 15. prosince: 
3. adventní neděle 

➢ vánoční slavnost nedělní školy, 
sborový dům v 10 hodin

➢ 5. adventní večer           
sborový dům v 19 hodin  
slouží br. f. Daniel Heller

úterý 17. prosince:
➢ 6. adventní večer          

sborový dům v 19 hodin  
slouží s. f. Jarmila Wiera Jelinek

neděle 22. prosince:
4. adventní neděle 

➢ bohoslužby                  
 sborový dům v 10 hodin

úterý 24. prosince:
Štědrý den

➢ štědrovečerní bohoslužby, 
kostel v 16,45 hodin

středa 25. prosince: 
Boží hod vánoční

➢ bohoslužby s Večeří Páně, 
sborový dům v 10 hodin

čtvrtek 26. prosince: 
2. svátek vánoční - Štěpán

➢ bohoslužby                   
sborový dům v 10 hodin  
slouží br. f. Bronislav Czudek

sobota 28. 12. 2019 
➢ "Česká mše vánoční"

- Jakub Jan Ryba
kostel v 16,00 hodin
zpívá katolický pěvecký sbor 

neděle 29. prosince: 
➢ bohoslužby                    

sborový dům v 10 hodin  
slouží br. Lubomír Bureš

úterý 31. prosince:
Silvestr

➢ bohoslužby na závěr roku, 
sborový dům v 18 hodin
 slouží br. Zdeněk Žamboch

středa 1. ledna: 
Nový rok

➢ bohoslužby s Večeří Páně           
sborový dům v 10 hodin

pondělí 6. ledna až neděle 12. ledna:
➢ Alianční týden modliteb; 

sborový dům vždy v 19 hodin
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Ke všem těmto shromážděním Vás srdečně zveme.


