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ÚVODEM
Ústředním tématem tohoto třetího
letošního čísla našeho časopisu je
NADĚJE, ona druhá věc z trojice jak
je jmenovaná apoštolem Pavlem ve
13. kapitole 1. dopisu Korinťanům.
Jako symbol pro naději je všeobecně
používána kotva. Podíváme-li se na
titulní stranu, tak tam kotvu rozeznáme, avšak v poněkud neobvyklé poloze: není zabořena do dna,
je zavěšena; je zavěšena na kříž.
Kříž symbolizuje Ježíše Krista, jeho
oběť, jeho smrt na kříži. Avšak kříž
je prázdný; on na kříži nezůstal, ani
hrob ho nezadržel, Ježíš Kristus vstal
z mrtvých. A tak naše naděje není
zakotvena v něčem; naše naděje,
naše kotva, je zavěšena na jeho oběti
na kříži a na jeho vzkříšení. To vše
nám ukazuje, že naděje vychází z
Boží milosti. Bez Boží milosti je to
vše marné. Naděje je zakotvena v
jeho milosti, která nám byla prokázaná v Ježíši ukřižovaném a vzkříšeném. Bez tohoto základu v jeho
milosti se naděje překlopí do iluze a
ta člověku nepomůže, spíš zklame.
Proto je na další straně uvedena
píseň "Vzácná milost" s tím, za jakých okolností vznikla. Na úvodní
straně tohoto čísla je uveden text z
dopisu Římanům 5,5. Tam čteme, že
"naděje neklame", v Kralickém překladu, že "naděje nezahanbuje". Bez
naděje, bez výhledu dál je život
neúnosný. Středověký italský básník

Dante Alighieri napsal báseň
"Božská komedie". Je složena z několika částí; jsou to "Peklo", "Očistec", "Nebe". A nad branou pekla je
nápis: "Zanech všech nadějí, kdo
sem vstupuješ". Život bez naděje je
skutečně peklem a můžeme to zažít
už zde na zemi. Ale text z Pavlova
dopisu Římanům dále vysvětluje, že
naděje není jen nějaký vzdálený
pojem, protože Boží láska je vložena, přímo vylita do našich srdcí,
do celého našeho života a to skrze
Ducha svatého; ten nám byl darován.
A o těchto skutečnostech chceme
slyšet v tomto čísle našeho sborového časopisu, přemýšlet o nich,
protože se nás to bytostně dotýká.
Jen tak nezůstane naděje pouhým
pojmem, jen tak se pro nás, mne,
tebe stává skutečností. Myslím, že
právě v současné situaci, v době plné
napětí a nejistoty je velmi dobré a
potřebné, že nemusíme žít ve strachu, že smíme vyhlížet naši budoucnost zde na této zemi a v přicházejícím Božím království, k plnosti
naší naděje. To nejsou nějaká tzv.
"těšínská jablíčka", ale výhled do
budoucího času s vírou a vědomím
Boží lásky. To si stále chceme připomínat. A najdete v tomto čísle i
mnohé další věci; o konfirmaci, o
Noci kostelů, o tom, co jsme zažili o
prázdninách, dovolených atp. Takže
pozvedněme své hlavy, protože naše
vykoupení je blízko; nemusíme se
bát.
Milan Michalík
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Autor písně John Newton napsal
slova z vlastní zkušenosti. Vyrůstal
bez jakéhokoli náboženského přesvědčení, ale jeho životní cesta byla
tvořena různými zvraty a náhodami,
které často dal do pohybu svou
vlastní vzpurnou neposlušností. Byl
přinucen vstoupit do Královského
námořnictva a nakonec se podílel na
obchodu s otroky. V březnu 1748 ho
v noci na lodi "Greyhound" zastihla
silná bouře a málem loď potopila. Bál
se tak moc, až prosil Boha o milost.
Tento okamžik znamenal začátek jeho
duchovního obrácení.
V roce 1756, kdy bydlel a pracoval
v Liverpoolu, se začal sám učit latinu,
řečtinu a teologii. On a jeho žena
Polly, kterou si vzal v roce 1750, se
ponořili do církevního společenství a
Newtonova vášeň byla tak působivá,
až mu přátelé navrhli, aby se stal
anglikánským knězem. Byl však
odmítnut biskupem z Yorku kvůli
tomu, že nemá vysokoškolské vzdělání, ačkoli pravděpodobnějším důvodem bylo jeho tíhnutí k evangelizaci a

jeho styky s metodisty. Newton
pokračoval ve svém zanícení a poté,
co byl povzbuzen svým přítelem,
napsal o svých zkušenostech z obchodu s otroky a o svém obrácení.
Hrabě z Dartmouthu, ohromen jeho
příběhem, sponzoroval Newtona k
vysvěcení.
V roce 1764 byl vysvěcen na
anglikánského kněze a stal se
vikářem v Olney v hrabství Buckinghamshire v Anglii, kde začal psát
písně s básníkem Williamem Cowperem. Amazing Grace byla původně
napsána pro ilustraci kázání na Nový
rok 1773. Není známo, zda existuje
nějaká původní hudba doprovázející
tyto verše. V roce 1779 vyšla
anonymně sbírka básní Newtona a
Cowpera pod titulem Olney Hymns
(Chvalozpěvy z Olney), mezi 280
Newtonovými texty vyšla i báseň
Faith's Review and Expectation
později známá jen jako Amazing
Grace.
V USA byla Amazing Grace
populární během tzv. druhého
velkého probuzení na začátku 19.
století. V té době byla spojena s více
než 20 melodiemi, ale v roce 1835
byla spojena s melodií "New Britain",
ve které se nejčastěji zpívá a hraje
dodnes.
Převzato z portálu Wikipedie
V naší zemi je tato píseň známá jako
"Už zní z hor" zpívaná Karlem Gottem.

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2022/3 strana 4

Měj naději, která nezklame.
Kdy jsi byl naposledy zklamaný?
Kdy Tvá naděje selhala?
Možná ti unikla speciální sleva nebo
akce? Možná jsi spoléhal na sympatie
a laskavost, porozumění a respekt a
setkal jsi se s ignorancí, lhostejností
nebo dokonce opovržením? Možná jsi
snil o odpočinku a nečekaně se něco
změnilo a ztratil jsi volný den. Možná
jsi počítal s krásným sluncem a
začalo pršet. Možná jsi jen doufali v
dobrý den a někdo ti zavolal se
smutnou informací nebo přidal něco
nečekaného a obtížného do tvého
denního plánu?
Naše životy jsou plné nadějí, které
selžou. Myslíme si, že to bude dobré
a je to těžké. Doufáme, že to bude
zábava a bude to smutné. Chceme si
odpočinout a někdo nám nakládá na
ještě větší výkon. Sníme o snu a ten
nepřichází. Plánujeme dobro a přichází zlo. Naděje selhávají a naše
životy o tom svědčí. A stejně tak je
psáno o tom v Bibli. Ve Skutcích
16,19 čteme, že majitelé posedlé pro-

rocké dívky, když z ní Pavel vyhnal
démona, nebyli vůbec šťastní, protože
„naděje na jejich zisk zmizela“. Podobně i Přísloví 10,28 učí, že „naděje
ničemných je zkrácena“.
Proč tedy apoštol Pavel píše – a pod
inspirací Ducha – že naděje „neselže“? Mýlí se? Myslí na nějaké
super duchovní křesťany? O čem to
mluví? Co se máme jako lidé víry v
roce 2022 naučit o naději z Římanům
5,5?
Nejprve mějme za to, že apoštol
Pavel píše pravdu. EXISTUJE naděje,
která nezklame. Když se podíváme na
kontext tohoto verše, vidíme, že píše
o jeho třech kvalitách a zároveň nám
dává pokyny, co dělat, aby naše
naděje neselhávala. Aby byla právě
taková – spolehlivá, trvanlivá, dodávající vytrvalost a sílu. Hledejme ji ve
svém životě. Postarejme se o to, aby
byla pevně zakořeněna v našich srdcích. Mějme naději, která nezklame!
Jaké vidíme vlastnosti té naděje, která neselže v Římanům 5?
Je to naděje založená na nové
identitě v Ježíši Kristu.
„Když jsme tedy ospravedlněni z
víry, máme pokoj s Bohem skrze
Ježíše Krista.“ (Řím 5,1) Tento verš
uvádí některá fakta o těch, kteří se
obrátili ke Kristu. Jsme ospravedlnění. Bůh nám připisuje Kristovu
spravedlnost z milosti, navzdory našim hříchům. I když si to nezasloužíme, Bůh se rozhodl prokázat
nám milost. I když jsme zkažení a
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stále zápasíme s hříchem, jedná s
námi, jako bychom byli spravedliví
(bez hříchu). Jako se svým bezhříšným Synem.
Proto s ním máme pokoj. Jeho hněv
byl utišen dokonalou obětí. Jeho spravedlivé podráždění a právo uvalit na
naše hlavy kletbu (trest) kvůli našim
vlastním chybám a hlouposti jsou
omezeny tím, co z nás a za nás udělal
náš Pán Ježíš Kristus. Zde je naše nová identita. To je základ naděje. Ne
my; ne to, co si můžeme zařídit sami,
nebo čím můžeme Boha přesvědčit.
Toto jsou nová fakta o nás, skrze Ježíšovo dílo pro nás. To, co získá On,
ne to, co můžeme získat my sami. Co
může On u Otce, ne co my. Jsme
ospravedlnění. Máme pokoj. A garantem, důvodem, příčinou tohoto úžasného nového stavu je Ježíš Kristus
a Jeho vztah k Otci. My jsme v něm.
Ti noví (omilosrdnění), obklopeni milostí. To jsou fakta. Realita, která je
pravdivá o lidech obrácených, ať už
to vědí nebo ne.
Faktem však je, že naším úkolem je
„vydat se na cestování ve víře, a ne
na podívanou“ (2. Korintským 5,7 žijeme přece z víry, ne z toho, co
vidíme.). Jinými slovy MUSÍME
PŘIJÍMAT vírou Boží neviditelná
akta. Svůj život máme zakládat nikoli
na tom, co vidíme nebo slyšíme od
jiných lidí, ale máme zakládat své
vlastní hodnocení sebe sama, pochopení toho, kdo jsme, jak cenní a pro
koho jsme, jaký je náš cíl, co stojí za
to a co za to nestojí – na Božích fak-

tech. Na Božím slovu. Na jeho slibech, výrocích o tom, jak se k nám
má, jak se na nás dívá, jak posuzuje a
k čemu nás připravuje.
Je to výzva pro naši víru. CO tě
ovládá? CO naplňuje tvé srdce? Boží
myšlenky nebo lidské myšlenky? Záměry Páně nebo tvé vlastní? Hodnoty
vyplývající z jeho příkladu nebo z
našich vlastních více či méně vědomých průzkumů? Názory na sebe, vyvolané slabostmi, komplexy a obviněními, nebo Božími sliby a varováními? Okolnosti a zkušenosti, kterými
se necháme unášet, nebo Boží přítomnost a Boží identitou?
Pamatuj, kdo jsi!
To je úkol, který vychází z nové
identity. MÁŠ novou identitu a MÁŠ
si ji zapamatovat! Máš si pamatovat,
že jsi Božím dítětem, Božím dědicem
– dědicem úžasného nového světa,
který nám nyní patří, protože je nám
již zaslíben v Kristu (Řím 8,17-18:
A jsme-li děti, tedy i dědicové –
dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme
spolu s ním účastni Boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času
se nedají srovnat s budoucí slávou,
která má být na nás zjevena.)
Potřebuješ to vidět srdcem! A to tě
činí křesťanem. V Efezským 1,3-14
apoštol Pavel chválí Boha za reality
milosti. Za to, že jsme požehnáni
Otcem v Ježíši Kristu každým duchovním nebeským požehnáním:
jsme vyvoleni ke svatosti, předurčeni
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k synovství, vykoupeni, jsou nám
odpuštěny hříchy, můžeme se podílet
na tajemném plánu proměny světa,
můžeme oslavovat Jeho slávu zpečetěnou zaslíbeným Duchem pro den
vykoupení. Ale druhá modlitba apoštola Pavla v této kapitole (1,15-23)
nás žádá, abychom to VIDĚLI. Aby
nám Bůh pomohl vidět, co máme v
Kristu – „dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným
vnitřním zrakem viděli,“ (1,17-18).
Naše srdce potřebuje světlo. Jsme
přirozeně ve tmě. Kdo je ve tmě, nevidí, co má. Potřebujeme Boží světlo,
abychom viděli. A tím, že vidíme –
můžeme zažít změnu. (V neděli 18.9.
jsem o tom mluvil na kázání.)
A nejde o nějaké nabubřelé pumpování svého ega. Nejde o to být rozmazlenými páníčky a princeznami,
kteří si myslí, že nejvyšší Bůh existuje, aby nás obskakoval a splnil všechna naše skrytá přání. Není to tak a
nebude. Spíše jde o pocit vlastní
slabosti, neúspěchů, bezvýznamnosti,
nedostatečnosti pro tak nádherná a
velká díla, která nám Bůh předkládá –
neváhat, nevzdávat se, nestahovat se,
nekroutit se pokorou, neospravedlňovat své obavy údajně duchovním
způsobem, ani se nesnažit svádět své
povinnosti na druhé – ale s vírou a
důvěrou, strachem, ale i houževnatostí se chopit výzev a úkolů, které před nás Bůh klade. Pamatujme,
že jsme Jeho, patříme Jemu a je to
On, kdo určuje naše perspektivy a
ukazuje cíle – ne my sami.

Pamatuj, kdo jsi! Setrvání ve své
identitě je také nutné k tomu, abys
obstál ve zkouškách a pokušeních a
rozvíjel se v praktickém životě víry.
Měl bys být jako apoštol Petr ve
Skutcích 10,13-14. Když mu Bůh
přikázal " Vstaň, Petře, zabíjej a jez!"
- Odpověděl: " To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a
znečišťuje." Věděl, kdo je, a věděl,
jak dál. Jeho identita v Bohu – ač
založená na zjevení Staré smlouvy –
byla tak úzce spjata se sebou samým,
že si nedokázal představit žít jinak.
A my? O čem je naše křesťanství? Co
požadujeme od sebe a od ostatních?
Je to to, co nás něco stojí nebo co nás
nestojí nic, protože jsme to nechali za
sebou? Při pohledu na evangelíky
mám někdy dojem, že veškeré naše
křesťanství je sestaveno z toho, co
jsme od katolicismu již dávno odmítli
docela snadno: modlitby k Marii a
svatým, modlářství. A možná jsme
přidali modlitby před jídlem. Je to
skvělé, když si také k tomu ráno čteme Bibli.
Je toto celá naše identita v Kristu? O
tom to celé je? Povzbuzuji tě, milý
čtenáři, abychom pojmenovali Boží
pravidla – nyní a kdykoli je uvidíme,
zapišme si je, nosme je v Bibli a dodržujme je. Takže až přijde okamžik
zkoušky, budeme na to připraveni –
mít jasná přesvědčení, ne vágní přesvědčení, přes která může snadno
projít kompromis. Připomeňme si, jak
je pro Boha důležité svědomí: „Ten
však, kdo pochybuje, byl by odsou-
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zen, kdyby jedl, neboť by to nebylo z
víry. A cokoli není z víry, je hřích.“
(Řím 14,23). Utvářejme svou víru,
místo abychom ji skrývali v nedefinovaném a nejistém koutě. Pojmenujme realitu, buďme stateční, držme
se našich zásad pro Pána a dovolme,
aby nás to změnilo, poskytlo nám
vnitřní sílu jednat podle víry!
Pak bude mít naše naděje pevný
základ. A ta nás nezklame.
Štěpán Marosz

Jednou jsem při vysluhování
večeře Páně nalil do kalichu příliš
mnoho vína, takže byl plný až po
okraj. Při roznášení jsem pak pochopitelně trochu vína rozlil na
zem. Někdo by to možná považoval
za společenské faux pas, mě ale v té
chvíli vytanul na mysli známý verš
z 23 žalmu: „Kalich můj naléváš, až
oplývá (přetéká)“. To znamená, že
Bůh opravdu nešetří a neskrblí na

svém požehnání, na své milosti a
lásce. Dokonce ji zcela neúsporně
až rozhazovačně rozlévá do lidských srdcí. Tak jak to říká i apoštol
Pavel: „Boží láska je vylita do našich srdcí.“
Jak si představit, že je Boží
láska vylita do našich srdcí? Vždyť
sami křesťané láskou kdovíjak
neoplývají, naopak se dovedou pěkně nesnášet, nemilovat, nepřijímají
se navzájem v lásce a nedovedou
odpouštět. Vyjadřuje tu snad apoštol
jen jakési zbožné přání? Jen
zbožnou touhu, že má mít každý
křesťan v srdci lásku? Mít v srdci
lásku, není to jen taková fráze nebo
idea? Co přesně myslí apoštol, když
mluví o vylití Boží lásky do
lidského srdce?
1) Je tu řeč o lásce Boží (lze
také přeložit „o lásce Boha“). Nejde
tedy o lidskou lásku, o lidskou
schopnost či neschopnost milovat.
Není to lidská láska k Bohu, nýbrž
Boží láska k člověku. Té je tolik, že
ji Bůh může rozlévat do srdcí, kolik
chce. Bůh má lásky na rozdávání.
To, o čem mluví apoštol Pavel, tedy
není láska jako křesťanský skutek,
nýbrž vědomí Boží lásky ke mně.
Vědomí, že mě Bůh miluje, že mě
má rád, a že si mě cení.
2) Toto vědomí Boží lásky si
nosíme v srdci. Přesněji řečeno, Bůh
tu svoji lásku vlévá do mého srdce.
Lidské srdce je symbolem pro
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lidské nitro. Jsem to já sám, moje
bytostná podstata, moje povaha,
moje prožívání, mé zaměření, můj
vnitřní svět. A to, co prožívám
uvnitř sebe, to se pak projevuje na
mém jednání, chování, mluvení a
přemýšlení. Jestliže si sám v sobě
uvědomuji, jak moc jsem Bohem
milován, pak mě toto vědomí zevnitř proměňuje. Jsem-li vnitřně
přesvědčen a ujištěn o Boží lásce,
pak to ovlivňuje mé postoje a celou
mou bytost.
3) Jestliže Bůh vlévá svou
lásku do mého srdce, pak se mé
srdce podobá jakési nádobě, která
dokáže Boží lásku pojmout. Je-li mé
srdce prázdné a toužící po lásce, pak
Bůh mé potřeby může svojí láskou
naplnit. Jestliže je ale mé srdce plné
nenávisti, zloby a všelijaké špatnosti, pak v něm není dost místa k
prožívání Boží lásky. Pak mám
pocit, že ani mě nemá nikdo rád, ani
lidé, ani Pán Bůh a pak nemám rád
ani já sám sebe. Potřebuji své srdce
vyčistit, vypláchnout, vylít tu špínu
a nechat se naplnit a prostoupit vší
plností Boží. Tak to čteme v epištole
Efezským: „…abyste zakořeněni a
zakotveni v lásce mohli spolu se
všemi bratřími pochopit, co je
skutečná šířka a délka, výška i
hloubka: poznat Kristovu lásku,
která přesahuje každé poznání, a dát
se prostoupit vší plností Boží.“
Být prostoupen plností Boží,

být naplněn láskou až po okraj,
přetékat Boží láskou, to můžeme
ilustrovat například na takovémto
obrazu: Představme si mladého zamilovaného člověka – prakticky na
nic jiného nemyslí než na tu svoji
milovanou osobu. V duchu si přehrává její slova, situace, kdy byli
spolu, co dělali a jak jim při tom
bylo. To vše nedovede úplně utajit,
navenek se totiž bezděky usmívá a
je tak trochu mimo tento svět.
Člověk, který uvnitř sebe skutečně
prožívá, že ho má Pán Bůh rád,
člověk mající srdce doslova zaplavené Boží láskou, ten se chová jinak, než kdyby zamilovaný nebyl a
působí také trochu jakoby z jiného
světa. Je nastaven jaksi pozitivněji,
protože v duchu přemýšlí o hezkých
věcech. Sní o krásném životě s pohledem naděje, protože se těší z
toho, že ho má Pán Bůh rád.
A přidejme na závěr ještě
jeden obraz člověka, do jehož srdce
je vylita Boží láska. Vypůjčím si ho
z manželčiny zahrádky. Když tam
přijdu a vidím, jak moje žena s velikou láskou pečlivě zalévá všechny
své rostlinky a kytičky, tak si opět
vzpomenu na Pána Boha. Vždyť
jsme všichni jakési Boží květinky
na jeho zahrádce, které on zalévá
svojí láskou. Jestliže některá květina
vadne a usychá, potřebuje o to více
vody. Ale především ji potřebuje
průběžně a trvale. Pak je naděje, že
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prorazí skrze plevel a bude vděčně
vzhlížet ke slunci. Jestliže se
budeme hřát v Boží lásce a necháme
se zalévat Duchem lásky, pak
budeme růst a vonět jako krásné
Boží květiny, které se na svět kolem
sebe usmívají a z nichž má Pán Bůh
radost. Vždyť i sám nebeský Otec
má naději, že porosteme v lásce,
když nám skrze Ducha svatého
vlévá svoji lásku rovnou do srdce.
Josef Hurta, farář ve Stříteži

Duch svatý – kdo to je? Proč nám byl
dán? Na stránkách Bible o něm čteme mnoho jak ve Starém, tak i v Novém zákoně. Už v prvním verši Bible
vystupuje jako stvořitelský duch. Buduje. Tvoří. Probouzí. Dává chuť do
práce. Zapaluje. Když byl vylit, vznikla církev. A i uvedený úryvek dokresluje jeho úkol a cíl jeho působení.
Duch svatý je pro nás. Židé
považovali Ducha svatého především za Ducha, který umožňoval
prorokům slyšet Boha a mluvit jeho

jménem. Tak tomu bylo ve Starém
zákoně. Duch svatý sestupoval na
jednotlivce, aby si je použil k nějakému úkolu, k vyřízení Božího slova. Zde ale apoštol říká, že nám byl
dán Ducha svatý. Nám všem, kdo
věříme v Ježíše Krista. Pán Ježíš zaslibuje svým následovníkům naplnění Duchem svatým: „Kdo věří ve
mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“ To řekl o
Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v
něj uvěřili.“ (Jan 7,38) Podle židovské tradice byl Duch svatý dostupný
pouze těm, kdo toho byli nejvíc hodni. To se ale o Letnicích změnilo, tehdy se naplnilo proroctví proroka Jóele, který říká: „Vyleji svého ducha
na každé tělo.“ (Jl 3,1) Duch svatý
není už jen pro některé, ale byl dán
všem věřícím, aby je vyučoval a připomínal jim všechno, co Ježíš učil.
Aby nám oživil slova Pána Ježíše a
ukázal nám, že to co čteme v Bibli je
slovo, které je pro nás aktuální. Duch
svatý je tu už ne jenom pro někoho,
ale pro všechny následovníky Ježíše
Krista.
Duch svatý nám ukazuje
Boží lásku. Právě v těchto dnech plní televizní zpravodajství záběry z
pohřbu královny Alžběty. Jejím nástupcem se stal princ Charles, nyní
král Karel III. Kromě mnoha dalších
titulů mu náleží oslovení „Jeho Veličenstvo“. Pro jeho syny Williama a
Harryho je to ale stále tatínek. Myslím, že to je dobrá ilustrace toho, za
jakým účelem nám byl dán Duch
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svatý. Uvádí nás do toho nejhlubšího a nejbližšího vztahu s Bohem.
„Tak Duch svatý dosvědčuje našemu
Duchu, že jsme Boží děti.“ (Řím.
8,16) Byl nám dán proto, abychom si
vnitřně uvědomovali, že Bůh je náš
milující Otec. Není to despota, ale
stejně jako my otcové chceme, aby
naše děti věděly, že je máme rádi,
poslal svého Ducha, abychom měli
ujištění o jeho lásce k nám. John
Wesley byl před svým obrácením velice náboženský člověk, po svém obrácení však řekl: „Vyměnil jsem víru
služebníka za víru syna.“ Pokud je
pro někoho křesťanství pouze soubor
příkazů a zákazů, které je nutné dodržovat, je to velké nepochopení toho, co křesťanství znamená. Stává se
pak břemenem a nijak se neliší od
toho, co učili zákoníci a farizeové. Ve
skutečnosti je to jinak. Víra, křesťanství je vztah, kdy si uvědomujeme, že Pán Ježíš přišel kvůli
mně osobně. Duch svatý nám ukazuje Boží lásku.
Duch svatý s námi něco dělá.
Pokud ale prožijeme Boží lásku, nemůže to zůstat bez odezvy. O prvních
křesťanech jejich pohanští sousedé
říkali: „Hleďte, jak se milují.“ Člověk, který si uvědomuje, že ho Bůh
miluje, nemůže nemilovat druhé lidi.
V epištole Galatským máme zachycený výčet toho, jak se navenek projevuje přítomnost Ducha svatého v
životě křesťana: „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj,

trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li
živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.“ (Gal. 5,22-25) Přítomnost Ducha svatého se projevuje
v životě křesťana. Vzbuzuje v nás
touhu, abychom se svým životem
podobali našemu vzoru, Ježíši Kristu.
Musím přitom myslet na jednu
rodinu odjinud, kterou před nějakým
časem postihla tragédie. Potřebovali
pomoc. Mnozí okamžitě přemýšleli
nad tím, jak situaci této rodině
ulehčit, jak pomoci, jak potěšit. Ale
byly i takové hlasy, které říkaly, že
by se jim pomáhat nemělo, protože se
ona tragédie stala v důsledku neuváženého jednání a i následky tedy musí nést sami. Když jsem to slyšel,
bylo mi smutno. A je mi smutno dodnes, že něco takového mohou říct
nebo si třeba i jen myslet, křesťané,
spolubratři a spolusestry. Samozřejmě, byli to jenom jednotlivci, nakonec to dobře dopadlo a oné rodině
se pomohlo. Ale právě proto je třeba
si neustále připomínat, že Duch svatý
nám nebyl dán proto, abychom o něm
vedli diskuze, ale abychom stáli o to,
aby s námi něco dělal a proměňoval
nás k obrazu Pána Ježíše Krista.
Zdeněk Žamboch
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Tak jako v mnohých sborech různých denominací po celé zemi, tak
i v našem farním sboru CČE v Hošťálkové proběhl už několikátý
ročník Noci kostelů.
Pro nás je Noc kostelů především
příležitost k šíření Evangelia, radostné zvěsti, že Ježíš Kristus zemřel za hříchy každého z nás.
Posláním Noci kostelů je možnost
oslovit Evangeliem všechny lidi v
okolí bez rozdílu.
Pro letošní ročník jsme zvolili
téma „Křesťan a pomoc“, které souzní s touhou mnohých pomoci
uprchlíkům z Ukrajiny.
Rádi bychom vám stručně představili náš letošní program Noci
kostelů.
Po úvodních slovech a pozdravu
představitelů obce zazněl zpěv dětí
z našeho pěveckého sboru Notička.
Následovalo asi dvacetiminutové
vystoupení Kamily Polonyové a Daniela Jakubíka, jejich písně byly
plné lásky k lidem navzájem i k valašské přírodě; vše zakončili známou písní „Nad našú Hošťálkovú“.
Poté všechny zaujal náš farář Petr
Maláč zamyšlením nad osobností
Matky Terezy. Z jeho slov nám
plasticky vytanul před očima nejen

její život a dílo odevzdané zcela pomoci druhým, ale také jsme směli
nahlédnout do vnitřních bojů této
velké křesťanské osobnosti.
Hlavním hostem letošního programu byl oblíbený písničkář Pavel
Helan.
Jeho laskavý humor zformovaný do
písní nás provázel celou další hodinu. Jeho písně popisovaly pomocí
specificky humorných textů zážitky
z cest, různé životní situace a výzvy, ale třeba zazněla i píseň sdílející radost z narození dcery . Na
závěr zazpíval několik ukrajinských
skladeb, které potěšily nejen naše
ukrajinské přátele.
Po přestávce na občerstvení byl
prostor pro několik písní naší chválící skupiny, svědectví víry Alexeje
z Ukrajiny a večer byl zakončen
zpíváním s kytarou Petra Maláče.
Jako doprovodný program byl
připraven biblický kvíz, kreativní
koutek, nástěnky na téma Matka Tereza a Albert Schweitzer, pro děti
byly venku zorganizovány sportovní
hry.
Celkem naši Noc kostelů navštívilo 238 návštěvníků a ohlasy,
které se k nám dostaly, vyjadřovaly
spokojenost účastníků.
Jsme hluboce vděční za všechny
zúčastněné a za všechny, kteří letošní Noc kostelů pomohli uspořádat.
Kamila a Martin Čevelovi

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2022/3 strana 12

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2022/3 strana 13

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2022/3 strana 14

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2022/3 strana 15

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2022/3 strana 16

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2022/3 strana 17

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2022/3 strana 18

Po skončení covidové epidemie se opět konal multižánrový festival United v obvyklé podobě ve
Vsetíně. Motto bylo „Opravdový“.
Ředitelka festivalu Daniela Hurtová
k tomu napsala: Opravdové vztahy
–opravdová víra -opravdová radost
–opravdový život. Takto bych mohla pokračovat. Chtěli bychom to
všechno. Přesto se rádi necháváme
oklamat obrázky a videi na sociálních sítích, věříme neskutečnému,
nereálnému, sami se k tomu připojujeme. Náš život ale opravdový je.
Žijeme ho teď a tady. S lidmi, kteří
jsou kolem nás, s Ježíšem, pokud ho
do svého života pustíme. Přeji ti,
aby ti to vše sloužilo k opravdovým
vztahům, k opravdové víře, k opravdové radosti. A myslím si, že tato
slova nebyla případná jen pro United 2022, ale jsou inspirací, pozváním a povzbuzením pro každodenní
život. Program festivalu k tomu
chtěl přispět. Byl pochopitelně zaměřen na mladší generace, ale i
věkem pokročilejší zde mohli najít
svou část. Kromě jiných zde také
vystoupili známý písničkář Pavel
Helan či slovenská zpěvačka Sima
Magušinová – Martausová a z programu seminářů lze zmínit např.

zajímavé programy Pavla Hoška a
Zdeňka Vojtíška. Kromě programů a
koncertů bylo k disposici také poradenské centrum či modlitební karavan. Festivalu se účastnilo asi 2-3
tisíce převážně mladých lidí, což je
velmi dobré, i když dříve narození
také nechyběli. Náš sbor mohl na
tuto akci také přispět.
Milan Michalík

Bohatě na nás vylil svého
Ducha skrze Ježíše Krista, našeho
Spasitele, abychom ospravedlněni
jeho milostí měli podíl na věčném
životě, k němuž se upíná naše
naděje. Tato slova jsou spolehlivá,
a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. (Tit. 3,6-8)
Titus uvěřil zvěsti o Ježíši
Kristu od apoštola Pavla, jeho dům
sousedil se synagogou v Korintu a
tento dům sloužil Pavlovi jako shromaždiště. Titus pocházel z pohanských rodičů. Apoštol Pavel vyslovil pozvání k naději a Titus vyslyšel
a následoval. Pavel si jej také vybírá
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k tomu, aby z Efezu došel do Korintu a zjednal tam mezi věřícími
pořádek, neboť i na počátku ve sborech panoval jakýsi duch odpadlictví, duch správy nejednotný a
sklouzávající od nastoupené cesty v
Ježíšových šlépějích. Zdá se, že vše
dobře dopadá, ba dostává Titus od
Pavla 2. dopis do Korintu, který má
odevzdat.
Slovo naděje a její význam
je zcela jednoznačný, jasný. Pevné
očekávání věcí budoucích a živá
touha po jejich uskutečnění je znázorněna jako kotva, která udržuje
loď života na rozbouřeném moři života. Ve Starém Zákoně se tato naděje opírá o víru, nebo důvěru v Boží vedení a ochranu. Starozákonní
příběhy izraelského lidu jsou toho
dokladem, ba jsou dokladem i toho,
že někdy i naopak izraelský lid
propadá beznaději a přestává se
spoléhat na Boha, na jeho skutky,
na jeho ochranu. Naděje jde naším
životem ruku v ruce s beznadějí. V
Novém Zákoně však je dokladem
toho, že beznaděj nemá a nebude
mít poslední slovo. Bůh posílá svého Syna Ježíše Krista na zem mezi
nás, aby celý svět spatřil naději, která je v něm zakotvena a naplněna jeho zmrtvýchvstáním. Kristovo
vzkříšení je nejmocnější čin, který
vyvolal v lidech víru. Víra se stala
základem naší naděje. Naděje je také doufání. Smíme a máme doufat.

Naše doufání je trpělivé vyhlížení
něčeho dobrého a pro nás křesťany
je toto doufání na základě spasitelného činu Božího skrze Ježíše
Krista. Naděje, doufání, víra v Krista je pevný základ domu vybudovaného na skále. Pevný neotřesitelný základ víry je samotný
Kristus.
Náš život stejně jako život
tehdy v Korintu, Efezu a na mnohých jiných místech se někdy ocitá
ve víru pochybností. Naše naděje
mnohdy uvadá a nějak se necítíme
zrovna pevní v základech na skále.
Spíše se naše nohy boří do hlíny a
bláta. Pod tíhou nenadálých zkušeností zákeřné nemoci našich blízkých se nám zdá, že naděje už
opravdu není, nebo je tak od nás
vzdálená, že ji nevidíme. A přesto je
v těchto chvílích našich životů naděje přítomna, Bůh je s námi vždy
ať se s námi děje, co děje. On je s
námi neustále i v těch nejtěžších
chvílích. Ano upadáme a polevujeme ve své víře, je to přirozené a
lidské. Ten, kdo nepolevil ve víře a
v naději byl samotný Kristus. Když
šel na krutou smrt, spolehl se plně
na svého Otce, že ho neopustí. Nezklamal se. Bůh Otec ho neopustil a
vzkřísil ho opět k životu. Tím přemohl smrt a nám připravil cestu,
která přes všechny těžkosti a klopýtání v životě směřuje nezadržitelně ke slávě Boží, k životu věč-
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nému. A tak máme pozvání k naději, pozvání na cestu s Kristem a naše
jednání během této cesty má být a
jistě bude vynikat dobrým jednáním. A ještě je tam ta bohoslužba
jako oslava. To je vlastně důsledek
toho všeho předešlého. Náš život
má být pravou bohoslužbou. Jestliže
naše konání, jednání v životě je
dobré, je to dobré také v očích Hospodinových a tím také pro nás i pro
ostatní prospěšné. Bohoslužba není
o mně, co jsem všechno dobrého
vykonal, kolikrát jsem se za vše
možné modlil, a ještě modlit budu.
Bohoslužba není o mých zážitcích,
prožitcích. Bohoslužba není o mých
názorech, které prosazuji navzdory
všem ostatním. Bohoslužba je oslava neotřesitelných Božích činů, které v nás probudily pevnou víru v
Ježíše Krista, toho živého, ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Hospodin na nás bohatě vylil svého Ducha
skrze Ježíše Krista a tak máme podíl
na věčném životě, ke kterému se
upíná naše naděje a jsou to slova
neotřesitelná, spolehlivá a lidem
prospěšná.
Lubomír Bureš

Název jsem si vypůjčil od
Charlese Dickense. Vystihuje můj
pocit, když jsem po mnoha letech
zase uviděl vřetenušku. Sála nektar
na dobromysli s jinými motýli a já
jsem měl radost, že se vrátila. Před
padesáti lety se na Marušce rozoraly
meze, kde rostla dobromysl a jiné
léčivé rostliny, louky se začaly více
hnojit, bylin ubývalo a nakonec
zůstala jenom tráva, pampelišky a
kopretiny. Dnes už jsou louky zase
druhově pestřejší. Dobromysli jsem
musel pomoci. Znovu jsem ji vysadil hlavně kvůli včelám, které se o
nektar dělí s jiným hmyzem. Pozoruji to hemžení na květech s jakýmsi uspokojením, že alespoň
něco se obrátilo od horšího k lepšímu a zároveň vím, že pár motýlů
svět nezmění a návrat lidí, kteří se
zatoulali a ztratili Bohu, je mnohem
důležitější.
Příroda má sílu se obnovovat. V
opuštěných lomech se jako první
objeví jívy a břízy, které dovedou
vegetovat i na střechách zanedbaných domů, časem se sem nastěhují
jiné rostliny a místo se změní k nepoznání. Jakou ale má člověk naději, že se obnoví k Božímu obrazu?
Vítr roznáší semínka rostlin, některá
se uchytí, jiná ne, tak jako slovo
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evangelia. Půda nemá možnost se
sama připravit tak, aby v ní nová
rostlinka prospívala, my už tak bezmocní nejsme. Máme možnost se
rozhodnout. Někdy to může být výhoda, to když se rozhodneme správně, jindy nevýhoda, když uděláme
chybné rozhodnutí. Bůh volá lidi
zpátky k sobě a udělal všechno pro
to, aby k tomu mohlo dojít. Lidem
nechal možnost toto pozvání přijmout nebo odmítnout. Obojí s nedozírnými následky. Mám raději podobenství o marnotratném synu než
příběh o Jidášovi. Všichni potřebujeme naději, že naše krásná i krutá
planeta má před sebou budoucnost,
kdy se vyřeší její narůstající problémy.
Ježíš Kristus řešení přinesl.
Nemluvil o socialismu, ať už s lidskou tváří nebo bez ní ani o kapitalismu, ale vyučoval posluchače o
přibližujícím se Božím království,
jehož základem jsou spravedlnost a
láska, vstupuje se do něho skrze pokání a pýcha je důvodem odmítnutí
občanství. Svým následovníkům
přikázal, aby tuto zvěst roznesli po
celém světě. Přiznám se, že mi to
moc nejde. Dovedu jet vlakem z
Hulína do Prahy, aniž bych kromě
pozdravu pronesl jedinou větu. Někdy se přidám k rozmluvě jiných,
když vycítím, že by to bylo vhodné,
ale většinou mlčím. Kdybych měl
stát na náměstí s tiskovinami v ruce,

byl by to možná můj konec. I když
veřejného čtení Bible jsem se pravidelně zúčastňoval a ve zdraví přežil,
tak to berte jako nadsázku. Poslouchal jsem přednášku Kateřiny Lachmanové o misii, a když mluvila o
různých typech věřících, došla na
takové, kteří dovedou mluvit o
evangeliu až když se jich někdo zeptá a oni cítí zájem z druhé strany. S
radostí jsem zjistil, že je nás takových víc a máme dokonce vlastní
kategorii.
Také mě uklidňují slova Pána
Ježíše, která pronesl na Hoře blahoslavenství: "Proste a bude vám
dáno, hledejte a naleznete, tlučte a
bude vám otevřeno. Neboť každý,
kdo prosí, dostává; a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno." Tento text ze mne částečně
snímá pocit odpovědnosti za ty, kteří se k Božímu pozvání otáčejí zády.
Každý je zodpovědný především za
vlastní cestu. Je-li někdo spokojený
sám se sebou a hledá úplně jiné věci, než o kterých mluvil Ježíš, těžko
u něho semínko evangelia vyklíčí.
Možná jeho čas teprve přijde.
Když se učedníci ptali Ježíše na
znamení, která budou předcházet
příchod jeho království, mluvil o ze
mětřeseních, hladomorech, válkách,
pronásledování a nemocech. Vyzý
val své následovníky k trpělivosti a
vytrvalosti. I nás dnes posilují jeho
slova: "Když se toto začne dít, na
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přimte se a zvedněte hlavy, neboť
vaše vykoupení je blízko." (Luk.
21,28)
Lubomír Smílek

od kostela k silnici téměř docela
zastěňovala. Dávno již byla žádost
od církve tuto chalupu na jiné místo
místo odstěhovati, což se jim až v
roce 1851 podařilo touž chalupu
koupiti, zbořiti a dřevo z ní opět
zdejšímu domkáři Jiřímu Štěpán č.
d. 198 k přestavení na jiné místo
prodali. Církev jen asi 40 zl. c. m.
stálo při tom obdržel kostel
otevřený výhled k silnici a školní
učitel na tom místě kdež ta chalupa
stála zahradu.

1852

1851
Nemoc cholera
Ku konci měsíce srpna vypukla v
Hošťálkové nemoc cholera, kteráž
až do konce měsíce září trvala, a z
evangelické stránky 28 lidí za oběť
požádala. Mnoho nemocných bylo
kteříž opět povstali, a poněvádž v
některých domích téměř všichni
vymřeli snád i to příležitost k tomu
zavdalo, že se z takové hloupé pověrčivosti mnozí do konce lékařské
pomoci užívati nechtěli.
Nový plac při kostele
Zdejšímu kostelu na veliké překážce
byla chalupa tak řečená Bevenského
č. d. 25, neb ten nejkrásnější výhled

Zbudování a postavení nových
varhanů
Již v roce 1808 obdržela zdejší
církev do svého kostela varhany darem od jeho excellenci p. hraběte
Chorinsky. Však tyto varhany byly
staré, jmenovaný p. hrabě jakožto
patron katolického kostela v Želeticích nové varhany postaviti dal, ty
pak staré z něho zdejšímu kostelu
daroval. Ony již tak byly zešly, že
se na nich od roku 1850 - 1852 hráti
nemohlo. Představení církve se na
tom usnesli, aby se nové varhany
postavily. P. Jan Beulser varhanářský mistr v novém Jičíně jich dělal
za cenu 600 zl. ve stříbře. Všichni
údové církve k tomu napomáhali a
skládka na varhany 5 krát tolik
obnášela, jak se na peněžitu službu
pro kazatele pro kazatele a školního
učitele tím časem platilo. Byly
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posvěcené dně 15 května při tak
hojném shromáždění lidu, že ne jen
kostel posluchačmi přeplněn byl,
nýbrž velmi mnozí ještě i venku
státi museli. Posvěcující řeč důstojný p. Jan Szepeszy senior v
Saudoli, pak druhou řeč od oltáře
dvojcihodný p. Ján Lányi kazatel
S. B. v Ratiboři a třetí řeč z kazatelnice místní kazatel Slova Božího
držel. Při této slavné příležitosti
ofěra pro církev konána byla.

1853
Díkčinění za milostné odvrácení
pokusu zločinu zpáchaném na
Jeho c. k. Apoštolském
veličenstvu
Dně 18 února 1853 opovážil se zločinec z Uher pocházející krejčířský
stovaryš ve Vídni, Libeny nazvaný
ruku svou na pomazaného Páně
vztáhnouti právě když na obyčejnou
procházku o poledni vyšel. Jeho usilování bylo Císaři pánu ránu vsaditi,
však ten nebeský ochránce v tomto
nebezpečenství přispěl a země pánu
nejen život nýbrž i zdraví zachoval,
takže po několika dněch ze svého
lože k radosti všech svých poddaných povstati mohl. Nad tím
objevovala se všeobecná radost ze
všech korunních zemí početné deputace šly do Vídně, aby k nohám
trůnu svá přání složily. Jakož jinde,
tak i v zdejší církvi v neděli 3. v
postě jakožto 27 února držela se

zvláštní nábožnost s přiměřeným
kázáním, chvalozpěvem a s modlitbami díků za šťastné vysvobození. Jeho c. k. apoštolského veličenstva. Bůh zdržuj a ochraňuj
našeho laskavého mocnáře k štěstí
poddaných a k prospěchu evangelické církve.
Vidi den 18 September 1853 sup.
Joh Georg Lumnitzer.
Ustanovení nového kostelníka
Jiří Gerlík domkář z č. d. 90 kostelnickou službu 22 let horlivě a
svědomitě zastával a pro svůj pěkný
zpěv u všech oblíben byl maje však
manželku ustavičně nemocnou a jsa
příliš slabý jakožto člověk staršího
věku službu tuto vypověděl. Na
jeho místo skrze kazatele Slova
Božího Jan Křupala sedlák z č. d. 26
dně 1 března 1853 za kostelníka jest
ustanoven.
Církevní a školní vizitaci
Dně 17 září držana jest školní a 18
září církevní vizitaci skrze důst. p.
Jána Jiřího Lumnitzer c. k. superintendenta a skrze vzneš. dvoj. p.
Jana Szepeszy seniora. Všechno v
slušném pořádku při církvi bylo
nalezeno.
Další část sborové kroniky
se opět pokusil přečíst Milan Michalík

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2022/3 strana 24

Profesor ThDr. Pavel Filipi
pocházel z rodiny tolerančních písmáků z vysočinského Telecí. Narodil se 26.5.1936 v Praze. Jeho otec,
presbyter Českobratrské církve evangelické, Jan Filipi patřil do kroužku laických žáků prvního starozákoníka Husovy fakulty Slavomila C.
Daňka. Pavel Filipi Daňkovi později
věnoval svou první akademickou
práci (Pokus o rozbor dogmatických
prvků v exegetickém přístupu a
systematických závěrů k exegetickému postupu prof..., 1958) a hlásil
se k jeho teologické škole.
Po absolvování Komenského
evangelické bohoslovecké fakulty
byl tři roky vikářem Českobratrské
církve evangelické ve Střešovicích,
pak dva roky seniorátním vikářem a
tři roky vikářem Josefa Smolíka v
Praze u Salvátora.
V roce 1967 se stal asistentem Josefa L. Hromádky. Dílem
tohoto svého učitele se zabýval v
disertaci (Farář Josef Hromádka,

1971) a pak v celé řadě dalších studií (např. Do nejhlubších hlubin,
1990). V roce 1974 se habilitoval
prací o proudech domácího protestantismu (Ekumenické motivy v českém evangelictví 19. století, 1974).
Profesorem byl jmenován v roce
1978. Byl dlouholetým vedoucím
Katedry praktické teologie na Evangelické teologické fakultě. V letech
1999-2005 stál v čele Evangelické
teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jako její děkan.
Pavel Filipi byl především
ekumenikem. Po dlouhá léta vedl na
ETF UK Ekumenický institut, byl
členem řady ekumenických mezinárodních grémií i předsedou synodu
církví Leuenberského společenství v
České republice. Ekumenické teologii věnoval také opakovaně vydávané Křesťanstvo (1996, 1998,
2001, 2012), praktickou pomůcku
Po ekumenickém chodníku (2008) a
zejména knihu, kterou sám patrně
považoval za svou nejzásadnější,
Církev a církve. Kapitoly z ekumenické eklesiologie (2000).
Dalšími významnými oblastmi jeho díla byla liturgika (Hostina
chudých, 1991; Pozvání k oslavě,
2011) a homiletika (Pozvání k naději, 2006).
Pavel Filipi patřil mezi zakladatele a editory dvou teologických periodik: Studií a textů a
zejména Teologické reflexe.
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Za nejvýsostnější teologický
žánr považoval výklad biblického
textu. Nikdy nepřestal být aktivním
a žádaným kazatelem nejen ve své
církvi. U příležitosti Filipiho sedmdesátin vyšla jeho sbírka kázání
Kolik zbývá z noci (2006) a pozornost si zaslouží i knížka meditací
Kdo slyší můj nářek? Poselství kajících žalmů (1997).
V únoru roku 2008 uzavřel
Pavel Filipi svou přednášku Smrt
určenou nemocničním kaplanům
zpaměti odříkanou první otázkou
Heidelberského katechismu (1563):
„Mé jediné potěšení jest v tom, že
živ jsa i umíraje nejsem sám svůj,
nýbrž tělem i duší jsem svého věrného spasitele Jezukrista. On svou
drahou krví dokonale zaplatil za
všechny mé hříchy, mne vykoupil ze
všeliké moci ďáblovy a tak mne zachovává, že bez vůle Otce mého v
nebesích ani vlas nemůžeme mi z
hlavy spadnouti, ano také mně vše
musí sloužiti k dobrému. Proto mě
též ujišťuje svým Duchem svatým o
životě věčném a působí, že nadále
jsem ze srdce ochoten a hotov jemu
žíti."
Aktivní učitel, teolog a kazatel takřka až do posledních dnů svého života. Když se na sklonku svého
života ocitl v prostorách evangelické fakulty, jako by viditelně pookřál, jakmile se začalo diskutovat o
nějakém biblickém tématu, stal se

rybou ve svých vodách. Miloval
psaní kázání, miloval kázání a
ovlivnil desítky studentů teologie i
dnešních farářů, které učil vnímat
kázání jako pozvání k naději a
bohoslužby jako oslavu.
Lubomír Bureš

v našem hošťalovském sboru funguje několik desítek let. Co znám z
vyprávění, založil ho br. Pařenica z
Polomky, tehdejší varhaník. Po něm
se vedení ujal br. Blahoslav Mrlina,
následně Milan Kovář a v současnosti ho vedu já.
Cílem našeho setkávání je
oslavovat Pána Boha zpěvem a písněmi. Ty se v poslední době snažím
postupně upravovat z čistě vokální
formy tak, že tvořím na klávesách
různé doprovody. Jednak nám pak
jde zpěv lépe a také určitě celkový
dojem z těchto písní je líbivější.
Při různých příležitostech pak
chceme obohatit bohoslužby těmito
našimi skladbami. Ať už jsou to Vá-
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noce či Velikonoce, konfirmace, Díkůčinění atd. Také touto formou
sloužíme na svatbách či pohřbech,
ale ne vždy se dokážeme sejít ať už
je to kvůli prázdninovému období,
či nevhodnému času pro ty, kdo nemají možnost se uvolnit z práce. V
minulosti se stalo, že na některých
pohřbech náš sbor nevystoupil. Nebylo to proto, že bychom vybírali,
komu zazpíváme a komu ne a už
vůbec ne, zda dotyčný bohoslužby
navštěvoval či nikoliv. To ať posoudí Pán Bůh sám. Jen jsem takové
náznaky slyšel a touto cestou bych
chtěl všem osvětlit, že tomu tak
opravdu není.
Začali jsme teď používat nový
evangelický zpěvník, ve kterém je
spousta krásných nových písní.
Chceme se začít také tyto učit a
přiblížit je všem, kdo bohoslužby
navštěvují, abychom tím rozšířili
náš repertoár. Nejsou to jen písně,
jaké známe z původního evangelického zpěvníku, je tam i plno novějších např. převzatých ze zpěvníku Svítá, který si já velmi dobře
vybavuji z dob, kdy jsem sám chodil do mládeže.
Pokud máte rádi hudbu, rádi
zpíváte a chcete Pána Boha takto
slavit a chválit a touto formu nějak
ve sboru sloužit, podpořte nás a přidejte se. Setkáváme se v úterý od
18:00 v presbyterně na faře. Pokud
vám čas nevyhovuje, můžeme dobu

setkávání upravit, vše záleží na vzájemné domluvě.
Martin Kovář

Název knihy, jak je uvedena nahoře,
jste asi ještě neslyšeli. Když se
ovšem podíváte podrobněji na obrázek nahoře, tak vám zřejmě bude
jasné, oč jde. Je to knížka nikoliv
tlustá, která oběhla svět, mnohým se
líbí, mnohým toho moc neřekla, ale
to je úděl všech knížek. Co je tady
ovšem zvláštní, že nyní vyšla i ve
valaštině. Vzpomínám si, že když
jsme si ji postupně četli (v češtině)
na nedělních odpoledních setkáních
mládeže v sedmdesátých letech, tak
velmi zaujala; a to tak, že se mládežníci těšili na další pokračování
další neděli. A když nebyli přítomní,
tak si odpovídající část četli soukromě ovšem s tím, že četli pouze
to, co zmeškali. Čím je tato knížka
zvláštní, že mnohé tak zaujala? Je
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psaná básnicko - prozaickou formou
a někomu to také nemusí vyhovovat. Jsou zde mnohé věci vyjádřené tak, jak je zvěstuje křesťanství a křesťanství se zde napřímo
neprojevuje. A tak někdy a někde
vyvstává otázka, zda a jak může
člověka oslovit, když Pán Bůh, Pán
Ježíš zde není ani zmiňován. Ptal
jsem se sám sebe, jak tedy může něco říct. Jsou zde mnohé jinotaje,
které velmi dobře a trefně vyjadřují
to, co slyšíme ze zvěsti Písma. Malý
princ, když se vracel na svou
planetu, bylo to tak, že jej ušknul
jedovatý had a on odešel a už tu
nebyl. A připomenul jsem si text
Písma z 1. Mojžíšovy, 3. kapitoly,
kde po pádu člověka mluví Bůh k
hadovi: "Mezi tebe a ženu položím
nepřátelství i mezi símě tvé a símě
její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu
rozdrtíš patu". Podle církevního
otce Irenea (2. století) je zde zaslíbeno vítězství Kristovo nad antikristem; proto bývá tento verš označován za protoevangelium (poznámka v ČEP). Ano, tady je to, co
je víc než v knize Malý princ. Malý
princ se vrátil na svou planetu
ušknut hadem; ten mu "rozdrtil
patu". Autor knihy čekal, až se vrátí.
Pán Ježíš, chcete-li malý princ, byl
ušknut hadem, ten mu rozdrtil patu,
ale Pán Ježíš rozdrtil tomuto hadu,
ďáblu a satanu hlavu a to na kříži a
ve svém vzkříšení a my čekáme na

jeho druhý příchod. A tak si myslím,
že s tímto pohledem můžeme číst
tuto útlou knížku v češtině nebo ve
valaštině (nebo v brněnském hantecu, ve kterém také nyní vyšla) a zaslechnout dobré věci, zaslechnout
evangelium. To, co zde slyšíme prostřednictvím lišky, že "co je důležité, to oči nevidíja; ..... si odpovědný
za to, cos k sobě připútal," si připomínejme ve svých vztazích s lidmi i
při čtení Písma. Tato knížka nám též
připomíná, že je potřeba dívat se za
povrch věcí (to umí děti) a chci to
připomenout citátem z této knížky v
naší valaštině: A to už mňa aj cosik
dožralo, a tak sem mu načmárl
obrázek krabice s nekolika ďůrama
a pravím: "To je kysnička. A ten
baránek, co ho chceš, ten je v ní."
Enomže sem býl velice překvapený,
když sa tvářička teho malého sůdca
rožla jak slunéčko. "Zrovna tak sem
to chťél!... Dál sem ti docela malunkého baránka." A on sa skloníl nad
tým obrázkem, a že: "No néni zas až
taký malučký…. Jé, dívaj, on usnúl..." A tak sem sa poznál s malučkým princem. Vidět věci dál než
na povrch, vidět nejen očima, protože správně vidíme jen srdcem. To
zaslechněme z této malé knížky.
Milan Michalík
Malučký princ,
nakladatelství JOTA 2021
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baví, a jsem rád, že do něho patřím.
Převzato z publikace „Noc kostelů“
vydanou brněnským biskupstvím ŘKC
2022

Každý fanda je pyšný na svůj fotbalový klub, Slávisté, Sparťani, Plzeňáci... A já musím říct, že jsem
hrdý na ten náš mančaft, kterému
říkáme křesťané. Máme už docela
slušnou tradici. Hrajeme už nějakých dva tisíce let a nastupují za nás
docela slušní hráči. Tedy z toho českého nároďáku kupříkladu: sv. Václav, Karel IV., Antonín Dvořák. Dokonce i Jan Hus. On se ale občas
hádal s trenéry. Někdy dáváme báječné góly, někdy si dáme vlastňáka.
Některé sezony jsou úžasné a daří
se, někdy málem propadáme do druhé ligy, ale vždy usilujeme o fair
play. Máme celkem hezké stadiony.
Stavěli nám je nějaký Petr Parléř
nebo Santini. Nehrajeme sice o medaile nebo poháry, ale hrajeme o
lidskost, lásku a věčnost. A ten náš
klub má jednu fantastickou věc: má
božího majitele. A u něho je jistota,
že nás nikdy neprodá. Takže zkrátka
a dobře, tenhle mančaft Stracha

Občan Čehona; kdo to je, kde se
vzal, co o něm víme? Vystoupil z
druhé sloky rakouské státní hymny
c. a k. mocnářství, kde se zpívá:
"Čeho nabyl občan pilný..." A přesunutím mezery po prvním slově do
druhého slova zde najednou máme:
"Čehona byl občan pilný." Občan
Čehona. Byl vskutku pilný občan a
věrně sloužil císaři pánu, někdy až
do roztrhání těla; třeba i za Velké
války. Jenže; jenže po jejím
skončení nastal přerod a z občana
Čehony se stal bratr Čehona. Byl
členem mnoha různých spolků,
jednot a organizací, účastnil se jejich
táborů a sletů a nesl na nich hrdě
jejich prapory. A byl příznivcem i
přestupového hnutí s heslem "Pryč
od Říma." Jenže se začaly stahovat
hnědé mraky. I Čehonova košile po-
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někud zhnědla a přišla okupace a z
hrdého občana se stal pan Čehona.
Sehnul hřbet a tvrdě pracoval pro
blaho Říše. Jenže opět nastal zvrat,
pan Čehona možná byl i odbojářem
"za pět minut dvanáct", stal se opět
občanem a zapojil se se vší vervou do
obnovy vlasti. Netrvalo dlouho a přišel Velký únor a hle, máme tu pojednou soudruha Čehonu. S plnou
vervou se pustil do budování té
nejsprávnější společnosti, meze rozorával, socialistické závazky plnil i
nepřátele režimu odkrýval. Avšak po
jisté době přišlo jaro z Prahy a
soudruh Čehona nemohl zůstat stranou; jako vždy byl pilný. S pomocí
bratrských armád ale prohlédl svou
pomatenost, posypal si hlavu popelem a byl opět věrný soudruh. A čas
běžel dál. Najednou se zvonilo klíči a
soudruh Čehona nemohl zůstat stranou. Opět z něho byl občan Čehona.
Situace se různě měnila a Čehona si
vždy věděl rady. Někdy volil toho,
jindy onoho, dokonce i kdekoho.
Vždy si věděl rady. Co bychom mu
doporučili, jaký oblek by mu slušel?
Myslím, že kabát z ježků by mu
dobře pasoval.
Prostě Občan Čehona.
A není z něj něco i v každém z nás?
Podle rozhlasového pořadu jednoho známého českého herce (jméno jsem
zapomněl) dotvořil, přetvořil a možná i
trochu zpotvořil Milan Michalík

Před časem moje mamka nabourala
dveře na svém autě, protože auto je
přechodný model, těžko se tyto věci
shání. Snad v celé republice měli jenom ty, kterých bylo nejvíce a to ty
nesprávné. Modlil jsem se proto za
dveře. Nakonec mně poradil kolega z
práce vrakoviště, na kterém byly tato
auta. Nevěděl jsem, zda je to ten typ
dveří, co potřebuji. Tak s nabouranými dveřmi jako vzorem uháním
do Tečovic. Už příjezdu vidím ono
auto. Majitel mne ovšem nasměroval
k jinému. A to zase bylo osazeno těmi,
co nepotřebuji. Zklamaný odcházím a
míjím „to pravé". „Vybral jste?“, ptal
se majitel. Povídám: nee nepasuje to.
Potřeboval bych tyto dveře z toho
auta...
On na to, že toto ještě jezdí.. V duchu
se modlím a mlčím. Asi minuta ticha.
A on na to: „Za hodinu končíme, když
si ale ty dveře vymontujete a dáte mně
ty vaše, tak za 2000 Kč jsou vaše, ale,
,vnitřnosti´ potřebuji.“ Už to ne-budu
dále rozepisovat, ale po mod-litbě to
šlo. Nutno podotknout, že jsem měl u
sebe přesně 2000 Kč. Tímto chci
poděkovat našemu Pánu, který nám
tak skvěle pomohl. A ujistit vás, že
Pán o nás ví.
Petr Kovář
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