
Sborový časopis ČCE Hošťálková 2023/1 strana 1



ÚVODEM
   Začínáme  nový  ročník  našeho
sborového časopisu a jako po pravidle
je toto první číslo číslem velikonočním.
Na  jednu  stranu  je  to  dáno  tím,  že
Velikonoce  jsou  prvním  podstatným
křesťanským svátkem, na druhou stra-
nu je to dobře. Dobře v tom, že si mů-
žeme  připomenout  to  nejpodstatnější,
co se stalo v dějinách nejen křesťanství,
ale také v tom, že velikonoční příběh,
tedy  ukřižování  a  zmrtvýchvstání  Je-
žíše  Krista  je  podstatné  pro  život
člověka, tedy pro tebe i mne, protože v
něm  se  dokonala  naše  záchrana  od
hříchu  i  smrti.  Možná  taková  slova
může  někdo  považovat  jen  za  nějaké
ustálené  spojení, které mu v podstatě
nic neříká; chtěl bych však, abychom si
vážně  uvědomili  důležitost  této  sku-
utečnosti a brali ji vážně.

   Ústřední  letošní  téma  našeho
časopisu je text z evangelia podle Jana,
14. kapitoly, 6. verše, které je uvedeno
v horní části titulní strany a je to známý
text.  „Já  jsem  cesta,  pravda  i  život.
Nikdo  nepřichází  k  Otci  než  skrze
mne.“ V tomto čísle se zastavme pouze
u prvních dvou slov tedy:  „Já jsem.“
Soustřeďme se tedy na podstatu našeho
Pána, Ježíše Krista, jeho služby a díla.
Zúžíme-li tuto výpověď v první řadě na
existenci,  tedy život a jeho zvěst,  pak
můžeme  zaslechnout  to  podstatné  z
jeho služby na této zemi. Tedy nejen na
to, že tady skutečně byl, ale hlavně na
to, že je, i když nyní je u svého Otce v
nebi.  
   Podstata  díla  našeho  Pána  byla
zdůrazněna  zkráceným  veršem  z  prv-

ního Janova dopisu uvedeného na oltáři
našeho kostela, tedy „Krev Ježíše Kri-
sta očišťuje nás od všelikého hříchu,“
které  vidíte  také  na  titulní  straně.  To
platí  až  dodnes a  vždycky,  i  když po
rekonstrukci již oltář v kostele není. Jak
to  bylo  před  rokem  1975,  vidíte  na
další straně; nápis byl na horní části.
   V dolní části titulní strany najdeme
ještě  jeden  nápis,  jeden  výraz  a  sice
hebrejské  jméno,  které  sdělil  Bůh
Mojžíšovi na hoře Sinaj a jsou to čtyři
písmena  JHVH,  které  židé  nevyslo-
vovali  pouze  s  výjimkou  „Dne  smí-
ření“,  kdy  je  nejvyšší  kněz  mohl  vy-
slovit v Jeruzalémském chrámu. Proto-
že v tomto slově nejsou napsány samo-
hlásky,  neví  se,  jak  se  přesně  vyslo-
vovalo. K tomu si dovoluji připojit svůj
prožitek.  Když  jsem  připravoval  tuto
titulní  stranu  a  okopíroval  jsem  tyto
čtyři písmena, padla na mne velká úcta,
ba  přímo  bázeň,  že  se  dostávám  do
blízkosti nejvyššího Boha. Byla to mi-
mořádná událost, kterou jsem ještě ne-
zažil.  Vedlo  mě  to  k  modlitbě;  jejím
slovům jsem ale nerozuměl. Omlouvám
se za tuto osobní vzpomínku. V tomto
nápisu  je  překlad  tohoto  jména  tedy
„Jsem, který jsem“. A tady se vracíme
k  Ježíši  Kristu,  který  pověděl  „Já  a
Otec jsme jedno.“ (Jan 10,30) Proto si i
nyní a v tomto časopisu chceme připo-
menout, že Bůh přišel k nám ve svém
Synu a obětoval se za nás a je „Jsem,
který jsem.“ Na něj se chceme v tomto
časopisu soustředit a na naše vyznání,
jak jsme to přijali a prožíváme. Děkuje-
me všem, kdo do tohoto čísla přispěli.
Přejeme vám požehnané Velikonoce.  

Milan Michalík 
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Milí bratři a sestry,
srdečně  vás  zdravím  ve  jménu
našeho  Zachránce  a  Pána  Ježíše
Krista:  pokoj  vám.  V této  době  si
intenzivně  připomínáme  veliko-
noční události, které změnily svět a
hlavně  člověka.  Pán  Ježíš  Kristus,
Boží i lidský syn, položil svůj život
pro záchranu lidí, pro záchranu naši,
ale nejen naši.

Vykoupil nás z moci Zlého,
hříchu a  smrti,  smířil  nás  se  spra-
vedlivým Bohem, který se stal  na-
ším milujícím Otcem. Dal nám no-
vý smysl  života:  smíme žít  v  ra-
dostném  společenství  s  Ním,  žít
pro Něho a šířit na všech místech
Dobrou zprávu o nabídce Záchra-
ny, protože Bůh miluje celý svět.
Díky Ježíši a v Ježíši se můžeme s
důvěrou  obracet  k  Bohu,  který  je
nám blízký a který se v první řadě
ukazuje jako Otec. V Ježíši. „V něm
smíme  i  my  ve  víře  přistupovat  k
Bohu  svobodně  a  s  důvěrou.“

(Efezským 3:12) Bůh je Otec, který
není despota, ale který nás miluje a
chce  naši  láskyplnou  odpověď  ve
svobodě. Tyto dva dary jdou dohro-
mady: dar lásky a dar svobody. Ježíš
nám zjevuje  Boha tím,  jaký je,  co
dělá a co říká.  Vysvětluje Filipovi,
který touží vidět Otce: „Tak dlouho
jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš?
Kdo vidí mne, vidí Otce." (Jan 14,9)

Ježíš  Kristus  zjevil,  že  Bůh
je „Otec" nejen jako Stvořitel světa
a  člověka,  ale  především  že  je
věčným Otcem ve vztahu ke svému
jedinému  Synu,  který  je  jeho  Slo-
vem.  „On,  odlesk  Boží  slávy  a
výraz Boží podstaty." (Žid. 1,3)

Nikdo  nikdy  neviděl  Boha
lidskýma, fyzickýma očima. Přitom
„pouze Ježíš může říci, že zvěstuje,
co viděl u Otce (Jan 8,38), nebo do-
svědčuje, co viděl a slyšel (J 3,32)
tím,  že  přišel  z  nebe."   Především
sám Kristus je dokonalým zjevením
Otce,  neboť  je  obrazem  nevidi-
telného Boha. Kdo poznal Ježíše v
tom  smyslu,  že  s  ním  navázal
vztah,  spatřil  Boha, který se skrze
Ježíše v nás projevuje navenek. Náš
Pán Ježíš Kristus je jediným Bo-
žím Synem, který se narodil,  pro
nás, abychom viděli a poznali Bo-
ží lásku a Boží vůli s člověkem.

Význam  Ježíšovy  smrti:
představme si scénu ze soudní síně,
kde probíhá soudní  proces za naše
hříchy.  Na lavici  obžalovaných se-
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díme  my  a  soudcem  je  sám  Bůh.
Naše  hříchy  jsou  urážkou  Boha.
Podle  Božího  zákona  nám  hrozí
trest  smrti.  Jedná  se  o  smrt  v  du-
chovním  smyslu,  což  znamená
věčné odloučení od Boha. Smrtí na
kříži na sebe Ježíš vzal trest,  který
jsme  si  zasloužili.  Vykoupil  nás  z
moci  trestu  smrti,  který  na  nás
doléhá.  Uplatnil  zákon  milosti  a
nabídl  nám odpuštění.  Každý,  kdo
uvěří  v  Ježíše  a  odevzdá  mu  svůj
život,  bude  nejen  zachráněn  od
duchovní smrti,  ale  získá právo na
věčný život s ním.

V  jazyce  teologie  tomu
říkáme  "náhrada".  Ježíš  zemřel
na kříži místo nás. Nebýt jeho zá-
stupné oběti, byli bychom odsou-
zeni k věčnému zatracení.
   Zde  je  několik  pasáží  z  Písma,
které o tomto tématu hovoří: 
„Toho,  který  nepoznal  hřích,  kvůli
nám ztotožnil s hříchem, abychom v
něm  dosáhli  Boží  spravedlnosti.“
(2. Korintským 5,21) 
„Když mu spílali, neodplácel spílá-
ním; když trpěl,  nehrozil,  ale vklá-
dal  vše  do  rukou  toho,  jenž  soudí
spravedlivě.  On ‚na svém těle vzal
naše  hříchy‘  na  kříž,  abychom ze-
mřeli  hříchům  a  byli  živi  spra-
vedlnosti.“  (1. Petrova 2,23-24)
   „Byly  to  však naše nemoci,  jež
nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale
domnívali jsme se, že je raněn, ubit
od  Boha  a  pokořen.  Jenže  on  byl

proklán pro naši nevěrnost, zmučen
pro naši nepravost. Trestání snášel
pro  náš  pokoj,  jeho  jizvami  jsme
uzdraveni.“ (Izajáš 53,4-5)
   Autor  Listu  Židům  to  vyjádřil
takto:  „Podle  zákona se skoro vše
očišťuje krví, a bez vylití krve není
odpuštění.“ (Židům 9,22) Aby nám
Bůh  mohl  odpustit  hříchy,  musely
být splněny požadavky Zákona. A to
vyžadovalo prolití krve. Někoho to
může pobouřit: Prolití krve vypadá
tak  barbarsky!  Bylo  to  opravdu
nutné? Proč nám Bůh nemohl prostě
jen odpustit?
   Protože  Bůh  je  svatý,  nemůže
zavírat  oči  před  zlem  (hříchem).
Musí soudit každý hřích. Bude spra-
vedlivý soudce přehlížet provinění?
Dovolí,  aby  zlo  zůstalo  nepotres-
táno? To by Bůh nikdy nedopustil.
Soud však vykonal nad svým Sy-
nem,  Ježíšem  Kristem,  který  z
lásky k nám obětoval svůj život a
nabídl  nám  odpuštění  hříchů.
Bůh vylil svůj hněv na Ježíše. Tím
nás  ušetřil  strašlivých  následků
našich hříchů. To je smysl Ježíšovy
smrti.  Je  to  základ  křesťanství,
zdroj naší naděje.

Dobrá  zpráva  o  kříži  by
nebyla úplná, kdyby nebyl prázdný
hrob. Smrt nemohla Ježíše v hrobě
udržet. Zaplatil plnou cenu za hřích
a znovu ožil. Pavel prohlašuje: "Je-
stliže jsme však s  Kristem zemřeli,
věříme, že s ním budeme i  žít,  ne-
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boť  víme,  že  Kristus,  který  vstal  z
mrtvých, už neumírá a smrt nad ním
už  nemá  vládu.  Neboť  tím,  že
zemřel,  zemřel  jednou  provždy
hříchu, ale tím, že žije,  žije  Bohu"
(Řím 6,8-10).

Rozjímání o kříži a o všem,
co  pro  nás  Ježíš  vykonal,  je  nád-
herný a  radostný zážitek.  Ježíšova
smrt  a  vzkříšení  jsou  podstatou
toho, kým jsme. A má vliv na to,
jak žijeme.  Během Velkého pátku,
ale také vždy, o tom můžeme rozjí-
mat a žasnout nad velkou Boží mi-
lostí. Naše spása byla Božím zámě-
rem.  Nemusel  nás  zachránit,  ale  i
když ho to stálo smrt vlastního Sy-
na, přesto to udělal.   „Hospodin si
přál zdeptat ho nemocí: Když položí
svou duši  jako oběť  za vinu,  uvidí
potomstvo,  prodlouží  své  dny,  a
Hospodinovo  přání  se  jeho  pro-
střednictvím zdaří." – Izajáš 53,10.
Můžeme si být jisti svou záchranou,
protože  ji  uskutečnil  Bůh.  Tuto
myšlenku  rozvíjí  Pavel,  když  říká:
„On neušetřil svého vlastního Syna,
ale za nás za všecky jej vydal; jak
by  nám  spolu  s  ním  nedaroval
všecko?“ (Řím  8,32).  Když  nám
Bůh dal svého Syna, dal nám s ním
všechno!  Už  od  Něho  nemusíme
hledat  a  žádat  nějaká  další  požeh-
nání nebo zázraky. V našich nejhor-
ších dnech už můžeme stále jen dů-
věřovat a radovat se. V Ježíši Kris-
tu  nám  Bůh  dal  vše,  co  potře-

bujeme. Když nám dal tak vzácný
dar v podobě svého Syna, může-
me si být jisti, že na nás nikdy ne-
zapomene a  nikdy se od nás ne-
odvrátí. 

Proto  každý  z  nás  může
spolu s apoštolem Pavlem s jistotou
říci:  „Já  však  se  za  nic  nechci
chlubit  ničím,  leč  křížem  našeho
Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne
svět ukřižován a já pro svět." (Gal
6,14).  Kříž  pro  něj  byl  základem
všech  jeho  priorit,  podstatou  jeho
života.  Sám  byl  prostě  ukřižován,
stal se mrtvým pro svět. O čem svět
mluví nebo co dělá, pro něj nebylo
důležité.  Jeho  nejdůležitějším úko-
lem bylo vyprávět druhým o Ježíši a
o tom, co vykonal.

Kříž má být oknem, kterým
se díváme na  svět,  na  své  přátele,
rodinu a spolupracovníky. Nezáleží
na tom, kdo jsou, důležité je, co si
myslí  o  Ježíši.  Nemůžeme  nikoho
nutit, aby Ježíši uvěřil, ale pokud je
kříž středem našeho života,  pak se
budeme modlit za to, aby Ježíše po-
znali.  Ať  se  to  stane  naší  největší
touhou.                                              

Pokojné Velikonoce
        vám přeje
    Štěpán Marosz
      farář sboru
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Když  mluvíme  o  Ježíši  Kristu,
Božím  Synu,  pak  se  okamžitě
objeví  otázka,  kde  byl,  jaký  je
počátek jeho bytí a co nám k tomu
říká slovo Písma. Je jenom nějakým
záhadným  zjevem,  který  se  někde
objevil, někde byl, existoval a co to
znamená? Pochopitelně se obracíme
na slova  Písma,  Bible  a  ptáme se,
kde se vyskytoval už v první části
Bible,  ve  Starém  zákoně,  kde,  na
jakém místě a jak se objevuje. Jsou
zde  zápisy,  které  o  Božím  Synu
mluví, kde jej, byť skrytě, můžeme
najít. Prvním takovým místem, kde
jej můžeme najít, je hned na začátku
Bible, v 1. knize Mojžíšově a to v 1.
kapitole  ve  26.  verši,  kde  čteme:
„I  řekl  Bůh:  Učiňme člověka,  aby
byl  naším  obrazem,  podle  naší

podoby.”  Zde  mluví  Bůh v  množ-
ném  čísle,  tedy  ne  „učiním”,  ale
„učiňme.”  Jistě  je  možné  toto  vy-
jádření  považovat  za  tzv.  „mo-
narchický  plurál,” kdy  třeba  krá-
lové  o  sobě  mluvili  v  množném
čísle  a  říkali  např.  „my král  Karel
toho jména čtvrtý...” To, že zde Bůh
mluví  v  množném  čísle,  pokládali
nejstarší  vykladači  Písma  za  vyjá-
dření,  že  Bůh  zde  ukazuje  svou
podstatu  v  jedné  podstatě,  ve  více
osobách; tedy, že již při stvoření již
byl přítomen Boží Syn a Boží Duch.
Tak  to  uvádí  také  kraličtí  překla-
datelé  ve  vydání  celé  šestidílné
Bible  s  poznámkami,  kde  ke  26.
verši  první  kapitoly  Geneze  mají
výklad:  „Zřetedlné  o  svaté  Trojici
tedy  o  jediném  Bohu  a  trojím  v
osobách svědectví.” Ve Starém zá-
koně  ještě  můžeme  najít  zajímavý
příběh a to v proroctví Danielově ve
3. kapitole, kdy se král Nabúkadne-
sar dívá do rozpálené pece, kam byli
vhození tři izraelští mládenci a říká:
„Hle,  vidím  čtyři  muže,  jsou  roz-
vázaní  a  procházejí  se  uprostřed
ohně bez jakékoli úhony. Ten čtvrtý
se  svým  vzhledem  podobá  božímu
synu.“  Ve Starém zákoně jsou zmí-
nky o Božím synu spíše sporadické.
Zřetelně  je  osoba  Božího  Syna
Ježíše Krista  popisována v Novém
zákoně.  Je  to  od  jeho narození  po
jeho  ukřižování  a  vzkříšení  a  jeho
návrat k Otci po 40 dnech po zmrt-
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výchvstání. Jeho dětství není kromě
příběhu dvanáctiletého Ježíše v ka-
nonických zápisech evangelia  zmi-
ňováno. Co je ve všech čtyřech zá-
pisech Evangelia nejvíc popisováno,
je jeho činnost ve věku po 30 letech,
kdy veřejně vystoupil, získával uče-
dníky, mluvil o svém poslání učitele
a Zachránce člověka a celého stvo-
ření, konal také zázraky, které byly
znameními  jeho  poslání.  Závěrem
jeho  služby  a  díla  na  této  zemi  a
závěrem jeho poslání byla oběť na
kříži a zmrtvýchvstání. Poté se ještě
40 dní setkával s lidmi a to nejen se
svými učedníky – apoštoly.  A poté
odchází  s  tím,  že  zase  přijde.  To
jsou zprávy biblické, které jsou ov-
šem  zpochybňovány  jako  nehisto-
rické.  Existují  také  mimobiblické
zápisy o Ježíši,  a to v zápisech iz-
raelského  představitele  Josefa  Fla-
via, či římského básníka a historika
Tacita,  které  jsou ovšem také zpo-
chybňovány.  Koncem  19.  a  začát-
kem 20. století byl veden tzv. „Spor
o  historického  Ježíše”,  ve  kterém
bylo  při  porovnávání  všech  mož-
ných  pramenů  a  zmínek  o  Kristu
ukázáno,  že  Ježíš  Nazaretský  sku-
tečně existoval a žil v uváděné době
v  tehdejší  římské  provincii  Judea,
dnešním Izraeli a palestinských úze-
mích.  Leč  i  to  je  zpochybňováno.
Co  je  ovšem  pro  nás  zásadní  a
podstatné jako křesťany? Je to his-
torické zkoumání a jeho výsledky o

tom, že Pán Ježíš skutečně tady jako
člověk žil? Naše víra v Ježíše Krista
není  vírou slepou;  je  vírou založe-
nou na důvěře. To podstatné je náš,
můj, tvůj vztah k Ježíši Kristu, Bo-
žím Synu, našemu zachránci a bra-
tru, tedy naše víra. O různých histo-
rických záznamech je dobré vědět, i
o postojích k nim, ale to podstatné
je někde jinde; je ve víře v něho na
základě  svědectví  Písem Starého a
Nového zákona. Naše přesvědčení o
tom, že Pán Ježíš zde byl, je tak za-
loženo na těchto svědectvích vírou
přijatých  a  přijímaných.  Věříme  a
vyznáváme,  že  Boží  Syn  Ježíš
Kristus zde byl od věků, žil na této
zemi,  je  zde s  námi v Duchu sva-
tém, přichází každý den a přijde po-
druhé ve slávě.

Milan Michalík 
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Shromáždění  skončilo.  Tlumené
hlasy  lidí  opouštějících  sborový
dům vyplňovaly vstupní halu.  Vši-
chni  se  zdáli  být  v  dobré  náladě.
Tedy až na Adama. I když si s ni-
kým nepovídal,  podle  výrazu  jeho
mladého obličeje se dalo snadno od-
hadnout,  že  dnes  moc  spokojený
není. Všechno to začalo zhruba před
měsícem,  kdy  ho  jeho  spolužáci
Petr  a Jana pozvali  do sboru.  Moc
se mu zpočátku nechtělo, ale řekl si,
že na studentských kolejích se toho
v neděli stejně nedá moc dělat. Pro-
to se k nim připojil. Vzpomínal si,
jak moc byl poprvé nadšený. Ti lidé
měli  něco zvláštního.  Něco,  co  by
chtěl mít také.
   Jenže dnes leží Petr s chřipkou a
Jana odjela domů k rodičům. Neměl
se  koho  zeptat,  co  vlastně  kazatel
myslel  tím,  „musíte  se  s  Ježíšem

setkat." Jak se můžu setkat s někým,
koho Římané popravili už před dvě-
ma tisíci  let?“ napadlo ho nejprve.
Vzápětí  se  zastyděl.  "Bůh  Ježíše
přece vzkřísil. No jo, ale kde je teď?
Setkat se s ním? Jak?" Z jeho úvah
ho vytrhlo oslovení: "Bratře, můžete
mi  věnovat  několik  minut  času?"
Překvapeně pohlédl na staršího mu-
že s ohmatanou Biblí v ruce. Vzpo-
mněl si, že právě z té Bible četl při
shromáždění.  Překvapeně  zareago-
val: „ano, jistě..." Muž se představil:
„Jmenuji  se  Karel  a  patřím  mezi
starší  tohoto  sboru..."  Adamovi
okamžitě  prolétlo  hlavou:  „No, tak
starý  zas  není."  Karel  ale  pokra-
čoval. „Pojďme si na chvíli sednout
ke  kávě  nebo k čaji.  Záleží,  čemu
dáte přednost."

   Za chvíli seděli u malého stolku v
místnosti  vedle  sborového  sálu  a
před nimi stály dva šálky s čerstvě
uvařenou  kávou.  Kolem  nich  pro-
cházeli  další  lidé,  někteří  se  šálky
nebo sklenicemi v rukách a povídali
si. Karel začal otázkou. „Co vás tak
trápilo,  když jste odcházel z boho-
služeb?" Ještě než stihl Adam odpo-
vědět, vkutálel se do místnosti otev-
řenými dveřmi  míček a  vzápětí  za
ním  vběhla  malá  holčička.  „Mám
ho!"  zakřičela.  Za  ní  do  místnosti
vešla  stará  paní  s  ustaraným výra-
zem ve tváři. Holčička, hned začala
brebentit: „Babi, mám ho. Už jsem
si myslela, že se mi někam zakutálí,
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ale..."  Přestala  povídat,  když  si
všimla  nesouhlasného  výrazu  staré
paní.  „Moc  se  vám  omlouvám  za
vyrušení."  „Nic  se  nestalo,"  zarea-
goval s pousmáním Karel.

   Když obě odešly, Adam začal: „V
kázání  bylo,  že  se  musím setkat  s
Ježíšem.  To  ale  není  dost  dobře
možné". „Myslíte?" zeptal se jakoby
sám  pro  sebe  Karel.  „Pokusím  se
vám to vysvětlit. Ještě než Ježíš po
vzkříšení odešel ke svému Otci, řekl
učedníkům: ‚Přijměte Ducha svaté-
ho‘. Takže je v Duchu svatém neu-
stále  s  námi."  Ještě  chvíli  si  poví-
dali,  ale  to  podstatné  už  bylo
řečeno.
   Večer  Adam  nemohl  dlouho
usnout.  Lidé  jimž  Bůh  dal  svého
Ducha. Jací asi jsou? Kde je najde?
Těsně před probuzením se mu zdál
sen. Byl v něm Petr s Janou, Karel,
stará  paní  a  také  malá  holčička.
Všichni oblečeni v bílém. Ráno se
na  přednáškách  nedokázal  soustře-
dit. Pořád musel myslet na rozhovor
s Karlem a také na svůj divný sen.
Až odpoledne mu všechno tak nějak
zapadlo do sebe. Nemohl se dočkat
příjezdu Jany.  Hned na ni  všechno
vysypal. Popsal jí, jak mu přišlo ne-
dělní  kázání  proti  zdravému  rozu-
mu, a nevynechal ani svůj sen. Na-
konec dodal: „Už jsem se vlastně s
Ježíšem  setkal.  V  Duchu  svatém,
který je v Karlovi,  ve staré  paní  a
dokonce  i  v  té  malé  holčičce.  On

není ani v minulosti, ani daleko od
nás.  Je  přítomen  v  těch,  kteří  ho
následují. Úplně to nechápu, ale tak
nějak cí-tím, že je to pravda.“ 

Lubomír Čevela

   

Před lety byl Billy Graham hostem
televizní  show,  v  jejímž  průběhu
moderátor prohlásil: „Billy, vsadím
se,  že  kdyby  Ježíš  přišel  na  zem
znovu,  zase  bychom  ho  zabili.“
Billy  Graham  se  ve  svém  křesle
naklonil  dopředu  a  řekl:  „V  Bibli
čteme,  že Ježíš  předpověděl,  že  se
znovu  vrátí  na  zem.  Ale  zatímco
poprvé přišel s láskou, příště přijde
s mocí. Nikdo mu už neublíží!“
   Jedna z věcí, o které Ježíš ujišťo-
val svoje učedníky, bylo to, že sice
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odejde,  ale  znovu  se  vrátí:
„Odejdu-li,  abych  vám  připravil
místo,  opět  přijdu  a  vezmu  vás  k
sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“
(Jan 14,3). Když vystupoval na nebe
a učedníci to  sledovali,  přišli  mezi
ně dva andělé a opakují zaslíbení o
jeho návratu:  „Muži  z  Galileje,  co
tu  stojíte  a  hledíte  k  nebi?  Tento
Ježíš, který byl od vás vzat do nebe,
znovu přijde právě tak, jak jste ho
viděli odcházet.“ (Sk. 1,11)
   Přesvědčení, že Ježíš Kristus zno-
vu přijde ve své slávě, se v Novém
zákoně  objevuje  znovu  a  znovu.
Stane se to náhle a bez varování a
věřící  proto  mají  být  neustále
připravení.  Pavel  píše  do  Filip:
„Vaše mírnost ať je známa všem li-
dem. Pán je blízko.“ (Filip. 4,5) Po-
dobné  očekávání  vyjadřuje  i  autor
listu  Židům,  když  píše:  „Potře-
bujete však vytrvalost, abyste splnili
Boží  vůli  a  dosáhli  toho,  co  bylo
zaslíbeno.  Vždyť  už  jen  ‚docela
krátký  čas,  a  přijde  ten,  který  má
přijít, a neopozdí se.“ (Žid. 10, 36-
37)  Podobně i Jakub říká:„I vy tedy
trpělivě čekejte, posilněte svá srdce,
vždyť  příchod  Páně  je  blízko.  Ne-
stěžujte si jeden na druhého, bratří,
abyste nebyli odsouzeni. Hle, soud-
ce stojí přede dveřmi!“ (Jak.5,8-9)
   První  církev  žila  očekáváním
Ježíšova  příchodu.  Sám  Pavel  byl
přesvědčený,  že  se  dožije  druhého
příchodu Ježíše Krista, když píše v

1. Tes. 4,16-17:  „Zazní povel, hlas
archanděla  a  zvuk  Boží  polnice,
sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo
zemřeli  v Kristu, vstanou nejdříve;
potom my živí, kteří se toho dočká-
me, budeme spolu s nimi uchváceni
v  oblacích  vzhůru  vstříc  Pánu.  A
pak už navždy budeme s Pánem.“
   Očekávání  první  církve  se  sice
nenaplnilo, ale přesto nás vede k za-
myšlení: První církev byla přesvěd-
čená o tom, že Ježíš naplní svoje za-
slíbení ještě za jejich života. Proč?
Na základě čeho považovali příchod
Ježíše  v  nejbližší  budoucnosti  za
hotovou věc?  Co jim dávalo  tako-
vou neochvějnou jistotu?  Ježíš pro
ně byl naprosto reálný. Jejich zku-
šenost  s  ním byla  tak  intenzivní  a
bezprostřední, že nepochybovali, že
svět se blíží ke svému konci a Ježíš
přijde  pro  svoje  věrné  v  moci  a
slávě. 
   A v dějinách církve se znovu a
znovu setkáváme s očekáváním pří-
chodu  Mesiáše.  Mnozí  se  snažili
stanovit okamžik, kdy Ježíš Kristus
přijde na základě nejrůznějších indi-
cií,  které  vyčetli  z  Bible.  Prav-
děpodobně první z nich byl Ticho-
nius,  raný  křesťanský  spisovatel,
který na základě knihy Zjevení určil
druhý příchod Mesiáše na rok 381.
Další  očekávali  druhý  příchod  v
roce 1000.  Když pak Turci  v  roce
1009 dobyli  Jeruzalém, mnozí  byli
přesvědčení, že to je ten rozhodující

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2023/1 strana 11



okamžik. Další pak přišli s myšlen-
kou,  že  k  roku  1000  je  třeba  při-
počíst  Ježíšův  věk,  a  když  v  roce
1033 vypukl velký hladomor, jenom
to  zintenzívnilo  jejich  očekávání,
které  však  ani  tehdy  nebylo  napl-
něno. Nebylo století,  ve kterém by
lidé neočekávali konec světa a s ním
spojený druhý příchod Ježíše Krista.
   Před několika málo lety se obje-
vila knížka „Vytržení,“ ve které její
autor dokazuje na základě astrono-
mických  úkazů,  že  všechny  pře-
dešlé letopočty byly mylné, ale nyní
se již skutečně čas naplnil.  Mnoho
lidí ji vzalo vážně a ti, kdo vybízeli
ke střízlivosti, si vysloužili nelicho-
tivou nálepku. Podobně i pandemie
Covid-19  oživila  očekávání  konce
všeho. Byla to událost, jakou nikdo
z nás nezažil a doufejme, že se v do-
hledné době opakovat nebude. 
   Podobná  očekávání  jsou  často
založená na tom, že se zdá, že svět
se řítí do záhuby. Přírodní zdroje se
vyčerpají. Neustále jsme zásobování
informacemi,  jak  to  se  světem do-
padne špatně v důsledku globálního
oteplování.  To,  co  se  děje  na  dru-
hém konci světa, víme ještě ten den
a  jakoukoliv  katastrofu  můžeme
sledovat  téměř  on-line.  Společnost
se odvrací od křesťanství. Dá se pak
divit tomu, že mnozí vidí záchranu
jedině  v  tom,  že  Ježíš  přijde,  aby
vzal k sobě ty, kdo mu patří?
   Ale všichni  ti,  kdo vypočítávají

datum příchodu Ježíše  Krista  nebo
kteří vidí v dění kolem nás znamení
konce  času,  zapomínají  na  to,  co
Ježíš  řekl  také: „O  onom  dni  a
hodině však neví nikdo, ani andělé v
nebi,  ani  Syn;  jenom  Otec  sám.“
(Mat. 24,36)
   Ježíš nás ujišťuje o svém druhém
příchodu,  ale  současně  říká,  že  o
tom okamžiku nikdo neví. Máme s
jeho  příchodem  počítat,  ale  odha-
dovat a vypočítávat, kdy  kněmu do-
jde  není  náš  úkol.  Co  tedy  je  náš
úkol? Myslím, že odpověď je obsa-
žena  v následujícím příběhu:
   Nějaký rabín byl na cestě se svý-
mi žáky. Jeden z nich se ho zeptal:
„Rabbi, kdy by měl člověk činit po-
kání?“ Rabín mu odpověděl: „Měli
byste si být jisti, že budete činit po-
kání v poslední den svého života.“
To ale jeho žáky neuspokojilo: „Ale
jak  můžeme  vědět,  který  den  je
posledním  dnem  našeho  života?“
Rabbi se usmál a řekl: „Odpověď na
to  je  jednoduchá:  Čiňte  pokání
nyní."
   Nevíme, který den bude náš po-
slední.  Nevíme,  kdy  Ježíš  přijde.
Máme ale žít každý den, jako kdyby
Ježíš měl přijít  už zítra. Máme být
připravení  na  setkání  se  svým Pá-
nem. Známe ten příběh o deseti dru-
žičkách,  které  všechny  očekávaly
ženicha. Ale pouze pět z nich vešlo
na  svatbu,  protože  měly  dostatek
oleje do svých lamp, těch ostatních
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pět se ale svatby účastnit nemohlo,
protože jim olej došel. Nebyly při-
pravené na příchod ženicha. 
   Na závěr si dovolím citovat úry-
vek z článku Dana Drápala:
Čtu na počátku  evangelií,  jak  Jan
Křtitel káže: „Sekyra je už ke koře-
ni  přiložena.“  „Věječka  je  v  jeho
ruce, aby pročistil svůj mlat.“ Lidé
se  třásli,  když  slyšeli  tohoto  moc-
ného apokalyptického kazatele. A s
úzkostí se ptali: „Co tedy máme dě-
lat?“ A co jim říká ten,  který při-
pravuje  cestu  Páně?  „Chovejte  se
normálně.  Nikoho neokrádejte.  Ni-
komu  neubližujte.“  „No,  a  přece
vám to říkám pořád: Čiňte pokání,
protože  se  přiblížilo  království  ne-
beské.“
   Mě  vede  Duch  svatý  k  témuž.
Mám se chovat normálně. Mám po-
korně chodit se svým Bohem. Mám
se na této zemi naučit milovat.
   A už mnoho let zjišťuji, že je to
program  na  celý  život.  Konec  mě
nemůže  zaskočit  –  vždyť  vím,  že
přijde jako zloděj v noci. Tak, jak si
to  nedovedu představit.  Ale  řeknu:
„Aha. Tak takhle je to.“
   A bude to lepší, než byly mé nej-
smělejší představy.

Zdeněk Žamboch

   
   Člověk nikdy  nebude šťasten  a
neudělá svět šťastnějším, nepotká-li
Ježíše Krista.

   Pokud  člověk  vniřně  nepřijme
Ježíše  Krista,  zůstane  jeho  nábo-
ženství  navždy  jen  prázdným  ges-
tem  bez  smyslu,  mlhavou  senti-
mentalitou,  hledáním  jistoty  nebo
jednoduše sociologickým chováním.
Pán žije v Evangeliu. Očekává nás,
aby s námi navázal tajemný rozho-
vor.
    Mnoho křesťanů ve styku s Evan-
geliem ztroskotává. To proto, že jim
chybí  vytrvalost,  pohotovost,  nebo
snad dosud nevědí, jak se mají při-
blížit  k Evangeliu.  Nejde o to  při-
způsobit  si  Evangelium,  vtěsnat  je
do nějaké lidské představy; jde o to
lidi naučit, co je Evangelium a jak o
něm mají rozjímat, aby z něho čer-
pali životní sílu.

Michel Quist – 
Mezi člověkem a Bohem
Česká katolická charita 1969
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   Skupinka dětí, která se setkává ve
škole k biblickému vyučování, není
početná, letos přichází 9 dětí z 1. až
4.  třídy.  Děti,  které  tam  chodí,  se
vždy  těší,  co  jsem  si  pro  ně  při-
pravila.  Každý  rok  se  počet  mění,
ale důležité je, že skupinu vždy vy-
tvoříme.
 Každým  rokem  začínáme  věro-
učnými  lekcemi  o  základech  křes-
ťanství  – co je  Bible,  kdo je  Ježíš
Kristus, kdo je Bůh, co je modlitba.
Probíráme  také  biblické  příběhy,
letos  se  věnujeme  životu  apoštola
Pavla a jeho cestám při šíření evan-
gelia.
 Kromě  toho  společně  s  dětmi
luštíme  rozličné  kvízy,  jeden  jsem
tady  pro  vás  připravila,  můžete  si
kvíz vyřešit.
 Na  společných  hodinách  také
zpíváme,  středem  každého  setkání
je  biblická  lekce,  po  ní  vždy  ná-
sleduje kvíz nebo kvízové hry. Mezi
oblíbené  hry  patří  deskové  hry,
zapamatování si obrázků s různými
výjevy z Bible, lovení rybiček.

 Na  modlitební  chvilku  si  také
vyšetříme čas, vybrat, za co se bu-
deme s dětmi modlit, nám pomáhají
modlitební dřívka, kde jsou napsané
jednoduché  prosby,  chvály  a  díky.
Děti  si  vyberou,  za  co  se  budou
modlit.
  Proč děti  učit  Božímu slovu i  v
této  době?  Jsem  přesvědčená,  že
každé dítě by mělo znát, proč se Je-
žíš Kristus narodil, co vyučoval, jak
umřel na kříži a že byl vzkříšen a co
to pro každého znamená osobně.

Pavlína Žambochová
 učitelka náboženství

Bibli nemůžeš rozumět,
pokud si neporozumíš

s jejím autorem.

Pavel Kosorin

Biblické aforismy
Nakladatelství Cesta 2015
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   Byl jsem ještě dost malý, když mě
otec učil poznávat souhvězdí. Malý
vůz, Velký vůz, Kasiopeja ve tvaru
W, Orion a v něm řadu hvězd, které
se nazývají Jákobova hůl a Plejády,
kterým  jsme  tehdy  říkali  Kuřátka,
stejně  jak  jsou  jmenována  v  kra-
lickém překladu v knize Job a u pro-
roka Amose. Pamatuji si z té doby
názvy některých hvězd. Sirius,  Ve-
ga, Rigel, Betelgeuse mi tehdy zně-
ly tajemně, jako z nějaké pohádky.
Abych nezabloudil,  naučil  mě pět-
krát  prodloužit  zadní  nápravu  Vel-
kého  vozu  a  najít  Polárku,  spo-
lehlivě  určující  sever.  Ze  stejného
důvodu, abychom nezabloudili v ži-
votě, nám doma čítával z Bible.    
   Rád jsem si prohlížel fotografie
vesmírných  objektů  v  několika
otcových  knihách  o  astronomii.
Černobílé  snímky povrchu Měsíce,
planet, mlhovin a hvězdokup podně-
covaly moji  zvědavost.  Dalekohled
jsme doma neměli,  a  tak jsem byl
odkázán  jen  na  to,  co  uvidím bez
něj.
Když  jsem  dosáhl  věku,  že  jsem
mohl jezdit k prarodičům na Dama-
šek  sám,  prohlížel  jsem si  hvězdy
cestou k nim. Na Trojáku už v zimě

bývala tma,  když jsem vystoupil  z
autobusu,  nikde  žádné  veřejné  os-
větlení,  které  by  potlačovalo  svit
hvězd, jenom nad obzorem byla ob-
loha trochu světlejší v místech, kde
se  nacházela  větší  města.  Cestu
jsem znal tak dobře, že jsem nepo-
třeboval ani baterku, kterou bych si
svítil. Za chvíli, když si oči na tmu
zvyknou, je i trochu vidět a venku
není egyptská tma, jak se zdá z os-
větlené místnosti,  a když svítí  úpl-
něk a venku je sníh, je vidět skoro
jako ve dne. Pozoroval jsem to nád-
herné nekonečno nad sebou, ve kte-
rém se mi připomínal Stvořitel a na-
jednou mě napadaly daleko ušlech-
tilejší  myšlenky,  než  když jsem se
rozhlížel jenom kolem sebe. Jako by
okolnosti  každodenního  života  ne-
byly až tak důležité, jak se mi ještě
před chvíli zdály a víra a rozhodnutí
z ní vyplývající se ohlašovaly s vě-
tší  naléhavostí.  Když jsem ušel asi
dvě  třetiny  cesty,  bylo  možné  na
chvíli  zahlédnout  dědovou chalupu
a pak mě čekal  nejobtížnější  úsek.
Pěšina vedla z prudkého kopce mezi
stromy. Tam bývala tma větší. Tuto
nevýhodu vyvažovala skutečnost, že
jsem to tam znal opravdu dobře. Ne-
pomohlo se dívat pod nohy, nebylo
vidět nic, ale i tam jsem občas zvedl
hlavu  a  kontroloval,  jestli  správně
jdu  tím  lesním průsekem.  Proužek
noční oblohy byl vždy trochu svět-
lejší  než černé koruny stromů.  Jen
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jednou za ty roky, co jsem tam cho-
díval, jsem narazil hlavou přímo do
stromu. Byla tma a ještě mlha. A to
bylo vlastně to nejhorší, co mě pot-
kalo.
Jednou jsem zahlédl nedaleko před
sebou divočáka. Muselo to být ně-
kdy na podzim, teprve se stmívalo.
Bylo to poprvé,  co jsem ho uviděl
ve volné přírodě.  Zastavil  jsem se,
protože jsem si vzpomněl, jak jsme
si v první třídě vyměňovali zaručeně
pravdivé  příběhy  o  nešťastnících,
kterým  se  sice  před  těmito  krve-
žíznivými  tvory podařilo  vylézt  na
strom, ale divoká prasata strom ob-
rývala svými kly tak dlouho, až se
strom vyvrátil.  Nepomohlo prý ani
vylézt  na  opravdu  silný  strom.
Podle našich dětských představ byla
tato  zvířata  vybavena kromě síly  i
neobyčejnou  trpělivostí.  Kanci  se
klidně utábořili pod stromem a če-
kali až člověk zeslábne nebo usne a
spadne.  Byl  jsem  ve  věku  mezi
první třídou a dospělostí,  na chvíli
mě  ale  znejistila  myšlenka,  jestli
náhodou  nemůžou  mít  prvňáci
pravdu a dospělí se mýlit. Divočák
o  mě  neprojevil  zájem  a  odklusal
směrem k Juhyni.
I u prarodičů čítávali Bibli.  Bydlel
tam ještě  strýc s  tetou a  bratranci,
tak se nás sešlo někdy více. Občas
se rozproudily poměrně živé debaty.
Věděli jsme, že i v některých jiných
chalupách  čtou  stejné  Písmo  jako

my, měli ale jiné výklady a důrazy a
jiné oblíbené verše.  A i  když mezi
námi nebyli fyzicky přítomni, vedli
jsme s  nimi  na dálku spor  o lepší
výklad.  Někdy  se  jejich  obhajoby
ujal i  někdo z nás,  a protože mezi
námi nebyl nikdo, kdo by úzkostlivě
dbal  o  naši  věrouku,  vyjadřovali
jsme  se  svobodně.  Jenom  jednou,
když měl děda několik vtipných, ve-
selých  poznámek,  se  po  ukončení
pobožnosti babička na něj podívala
a přísně řekla: „Tak a ty máš dnes
poznámku v nebesích!“ Její hodno-
cení  jsme  nesdíleli  a  rozesmáli  se
ještě  víc.  Co  jsme  tenkrát  četli,  si
vůbec nepamatuji, ale ten její výrok
mi  vykouzlí  úsměv  ještě  dnes.
Býval  jsem tam tenkrát  nejmladší,
ale už jsem se pomalu zapojoval do
těch  rozprav  a  zároveň  si  uvě-
domoval,  že  musím znát  Bibli  da-
leko lépe, pokud nechci být odkázán
jen na názory někoho jiného. Není
nejdůležitější  obhájit  své  poznání.
Ještě  důležitější  je  hledat  výklad
pravdivější, což může být někdy ob-
tížné, zvláště když si naše myšlenky
zvyknou  dlouhou  dobu  chodit  po
vyšlapaných cestičkách, na kterých
můžeme také zabloudit.  Někdy ve-
čer  bych  si  měl  tu  cestu  znovu
projít. Už ale ne celou. Les, kterým
jsem  scházel  z  kopce  byl  dávno
vykácen a chodník už vede jinudy.
Už tu  nejsou prarodiče  ani  strýc  s
tetou a  nový les je  vysoký tak,  že
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není  vidět  ani  chalupa,  kam  jsem
tenkrát  chodíval.  Tak  dojdu  jenom
na kopec a budu si prohlížet hvězdy,
které  jsou  stále  na  svém  místě.
Jeden lidský život v pohybu hvězd
mnoho  neznamená.  Jako  tenkrát
budu zase ohromen tou nesmírností
a krásou. Bůh mi řekne: „Jsem.“ Po-
šeptá to tiše, aby neobtěžoval ty, co
to  slyšet  nechtějí.  Budu  se  trochu
stydět,  jak  se  asi  styděli  učedníci,
když Ježíš utišil bouři a oni si začali
uvědomovat, kdo se s nimi plaví na
lodi. Připomenu si, kdo mě vlastně
doprovází  životem,  že  událostmi,
které  se  dějí  kolem,  se  nechávám
okrádat  o  pokoj  a  pořád  se  ještě
mám hodně co učit.  Zároveň budu
ale rád, že smím říct: „Já vím.“

     Lubomír Smílek

Nedávno jsem narazil na příspěvek
na  sociální  síti  jednoho  mého  ob-
líbeného  umělce.  Pod  fotografií
uváděl citát z knihy Scar Lover od
Harryho Crewese:  „We  can  live

without  God. We cannot live with-
out the Devil“. Tento citát by se dal
do češtiny přeložit asi takto:  „Mů-
žeme  žít  bez  Boha.  Nemůžeme  žít
bez ďábla.“ Ač mám hudební tvor-
bu daného umělce velmi rád, tento
citát ve mě vzbudil jistou míru ne-
vole. Když jsem se však nad tímto
citátem více zamyslel  vcelku,  brzy
mi došlo, že tento citát odráží postoj
mnoha lidí.  A vlastně tento příspě-
vek není místo, kde se s takovýmto
světonázorem setkávám poprvé. Již
jsem jej slyšel mnohokrát z mnoha
míst  a  v  mnoha  různých  formu-
lacích,  které  se  však  významově
moc nelišily. 
   Rád bych se zkusil zamyslet nad
tím, co autora mohlo k danému vý-
roku vést? Mnoho lidí vidí křesťan-
ského Boha, jako někoho, kdo zaka-
zuje  každou radost  a  potěšení,  na-
místo  toho  zahrnuje  své  následov-
níky nesčetným množstvím příkazů
a  zákazů.  Zato  ďábel  se  jeví  jako
pravý  opak  Boha,  nic  nezakazuje,
dává  lidem  svobodu  dělat  cokoliv
budou chtít a vlastně osvobozuje od
stejně v praxi nesplnitelných příka-
zů,  kterými  Bůh  lidi  zahlcuje.  Ve
výsledku  to  nakonec  vypadá,  že
Bůh je  ten  zlý  a  ďábel  ten  dobrý.
Některé  filozofie  dokonce  oslavují
ďábla za to, že v ráji svedl Adama a
Evu, tím jim dal plné poznání dobra
a zla, svobodnou volbu, kterou jim
Bůh upíral. Upřímně naprosto chápu
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lidi,  kteří  došli  k  takovýmto závě-
rům.  Myslím,  že  i  celkem  znám
myšlenky  a  úvahy,  které  k  tako-
vému závěru vedou. Teď budu mož-
ná znít kacířsky, ale z úhlu pohledu
lidí, kteří k takovýmto závěrům do-
jdou, je to častokrát naprosto sprá-
vný a logický závěr. 
   Proč? Mnoho lidí se v životě set-
kává s naprosto špatnou interpretací
Boha a křesťanství obecně. Církev v
minulosti  zneužila  svoji  moc,  ve
jménu Boha konala opovrženíhodné
činy, které vlastně naprosto odporují
tomu,  co  je  v  Bibli.  Před  nějakou
dobou jsem vedl  rozhovor se svou
učitelkou  dějepisu  o  křesťanství.
Přiznala se mi, že se jí učení Ježíše
Krista  vcelku líbí  a  dává  jí  smysl,
nikdy  se  však  nestane  křesťankou,
protože  ji  naprosto  znechucuje  to,
co dělala církev v minulosti. Minu-
lost však není jediná věc, která dělá
Bohu „špatnou reklamu“. I v dneš-
ní  době  je  mnoho  lidí,  kteří  pre-
zentují křesťanství naprosto strašně.
Může  se  jednat  například  o  spole-
čenství,  která  před  živým  Božím
slovem upřednostňují business, moc
nad  lidmi,  evangelium  prosperity.
Nebo  křesťany,  kteří  si  k  Božímu
slovu  a  příkazům  přidávají  vlastní
pravidla  a  alternativní  interpretace.
Křesťany,  kteří  se  chovají  jako  by
znali  veškerou  pravdu  a  od  svého
obrácení nikdy nezhřešili. Křesťany,
kteří se snaží hlásat evangelium, ale

svým  chováním  vyznávají  pravý
opak. Nedávno jsem narazil na mu-
že, který citoval biblické verše, mlu-
vil o Bohu a snažil se druhé přivést
k víře, hned za chvíli na to však vul-
gárně  napadl  ženu  s  jiným  poli-
tickým názorem. Lidé nejsou hlou-
pí, pokud je jim křesťanství prezen-
továno tímto způsobem, je naprosto
logický a z jejich pozice správný zá-
věr, že se proti křesťanství obrátí.
   Naprosto chápu, že křesťané jsou
taky  jen lidé a  dělají  chyby.  Sám
jich dělám hodně a upřímně často-
krát nereprezentuji křesťanství moc
dobře.  Naprosto  se  ztotožňuji  s
citátem Vojtěcha Kodeta:  „Narodili
jsme se hříšní  a hříšní  také umře-
me.“ Chyby budeme dělat neustále,
chybovat  je  lidské.  Dělat  chyby
znamená  být  člověkem.  Byl  bych
nerad,  kdybyste  tento  příspěvek
pochopili,  jako  kritiku  křesťanů.
Jedná se spíš o zamyšlení nad mož-
ným důvodem toho, proč někteří li-
dé  dochází  k  závěrům jako  je  na-
příklad  na  začátku  zmíněný  citát.
Možná  pokud  pochopíme,  co  je  k
takovému myšlení vede, budeme ví-
ce schopni nést jim evangelium.
  Jsem vděčný za tento sbor, ve kte-
rém  jsem  mohl  poznat  lidi,  kteří
opravdu žijí křesťanství tak, jak jej
kázal  Ježíš.  Příklad  těchto  lidí  mi
pomohl v mnoha chvílích, kdy jsem
měl sto chutí s křesťanstvím a vírou
praštit. 
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   Tuto úvahu bych ukončil námě-
tem k  modlitbám.  Prosme Boha  o
to, abychom Ho svým životem do-
kázali  prezentovat  takového,  jaký
skutečně je, protože lidé kolem nás
se dívají a nejsou hloupí. 

Filip Uhřík

   

Já jsem ta cesta, pravda i život - říká
Ježíš  Kristus.  Tento  výrok  je  až
notoricky  známý a  často  citovaný.
Jak mu rozumím?
   Především osoba Ježíše, člověka a
zároveň Boha, není solitérní. Není v
Písmu jenom Ježíš a nic jiného. On
je  součástí  celého  Slova,  příběhu,
který začíná v Genesis: Na počátku
stvořil Bůh nebe a zemi… a končí
posledním  veršem  Zjevení:  Milost
Pána  Ježíše  se  všemi.  Ježíš  je
součástí  celého příběhu,  který nám
Písmo předkládá. Mám-li mít šanci
pochopit, co znamená, že On je tou
cestou, pravdou i životem, musím se
seznámit s celým příběhem. Ne je-
nom s nějakou jeho částí.

   No a jaký je příběh světa ve kte-
rém žiji?
   Především svět je vytvořený, stvo-
řený Božím slovem, takže to, co vi-
dím nevzniklo z viditelného.
   Nedílnou součástí stvořeného svě-
ta je, že tento Bůh se odměňuje těm,
kteří  ho  hledají.  Když  ho  hledám,
tak mě přivádí ke Kristu, k věčnosti,
kterou otevírá obětí na kříži.
   A tady  vidím kámen  úrazu pro
mnoho  lidí.  Žijeme  ve  společnosti
cca  2000  let  po  Kristu.  Ve  spo-
lečnosti,  která vytváří  jakési tržiště
idejí, tržiště pravd, kde si každý mů-
že vybrat to své, to co mu „pasuje“.
Jak se v tom zmatku orientovat  je
otázkou  i  úkolem  možná  celoži-
votním.
  Jasně,  můžeme  na  to  též  rezig-
novat  a  prožít  život  třeba  vydělá-
váním peněz za účelem jejich spo-
třeby, vždyť tohle je ten reálný svět,
ve kterém žijeme, že…
   Ano, dnešní doba nám komplikuje
porozumění  a  pochopení  podstaty
života,  který je  od Stvořitele.  A to
spoustou alternativ, které nám dneš-
ní svět předkládá.
   Dokážeme najít tu cestu, pravdu i
život? Užitečné a prospěšné jistě je
číst Písmo, účastnit se shromáždění
církve, cizelovat myšlení o Bohu ve
společnosti jiných křesťanů.
   K tomu může sloužit i  náš sbor
ČCE Hošťálková. Přijďte.

Miloslav Kovalda
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Myšlenka  na  tento  článek  mě  na-
padla, když jsem se díval na infor-
mace o naší obci. Do očí mě udeřila
informace o původu jejího názvu.
Co říká wikipedie?
  Název  měl  původně  podobu
přivlastňovacího přídavného jména
Hošťálkova  (tj.  ves  nebo  lhota)  k
osobnímu jméno Hošťálek (ve starší
podobě  Hoščálek),  což  byla  hlás-
kově  upravená  podoba  německého
jména  Gottschalk.  Do  začátku  20.
století se pro vesnici též užíval tvar
Hošťálkov či Hošťalkov.  
   Našel jsem si význam německého
slova  Gottschalk. Toto  dvojsloví
znamená  „Boží  služebník“!  První
prožitek z tohoto zjištění byla moje
velká radost. Žijeme v obci Božích
služebníků!  Latinské  úsloví   říká
„Nomen omen“,  v  překladu  „jmé-
no je znamení“.
  Po  radosti  následoval  pocit  zod-
povědnosti.  Pokud  Bůh  dal  naší
obci  takovýto  název,  a  to  už  na
začátku, někdy ve 14. století, pak od
začátku měl a dodnes má s naší obcí
jasný záměr.
   Jsem přesvědčen,  že tento Boží
záměr  byl  naplněný  mnoha  gene-
racemi opravdových Božích služeb-
níků,  kteří  v  mnohdy  velice  ob-

tížných  podmínkách  vytrvali  ve
víře. Takovým důkazem je krom zá-
pisů z historie i náš současný evan-
gelický sbor, který podle mého sou-
du i  dnes  má celou řadu takových
služebníků - bojovníků, sbor, kde se
káže evangelium Ježíše Krista, sbor,
který  je  orientovaný  na  našeho
Spasitele. Opravdu věřím, že Bůh v
minulosti jednal a má i dnes s námi
své plány a  záměry,  že o nás  ví  a
chce, aby se jeho dobré dílo tady dál
rozvíjelo.
   Tak  jo,  a  jak  se  stane  člověk
Božím služebníkem a jak se takový
opravdový  Boží  služebník  vlastně
pozná? Jako úplně první poznávací
znak  –  Boží  služebník  je  ten,  kdo
poznal Boží záměr a přijal Kristovu
oběť  na  kříži  jako  věc,  která  se
naplnila i kvůli němu osobně.
   Neboť Bůh tak miloval svět, že dal
svého  jednorozeného  Syna,  aby
žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale
měl věčný život. Jan 3:16 B21
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen,
říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z
Ducha,  nemůže  vejít  do  Božího
království. Jan 3:5 B21
   Chceš se stát takovým Božím slu-
žebníkem?  Klidně  to  Bohu  pověz.
Můžeš dnes Ježíše pozvat do svého
života. Řekni mu, že jsi hříšný a že
chceš, aby Jeho oběť od této chvíle
platila  i  pro  Tebe.  A co  Boží  slu-
žebník tedy vlastně dělá?
   V první řadě naplňuje „kritérium
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lásky“,  které  je  popsáno  v  Matou-
šově evangeliu.  
„Potom  se  jeden  z  nich,  znalec
Zákona,  zeptal,  aby  ho  vyzkou-
šel:  ,Mistře,  které  je  největší
přikázání v Zákoně?´ Ježíš mu řekl:
,Budeš  milovat  Pána,  svého Boha,
celým svým srdcem, celou svou duší
a celou svou myslí´.  To je  první a
největší  přikázání.  Druhé  je  mu
podobné:  ,Budeš  milovat  svého
bližního jako sám sebe.´ Na těchto
dvou  přikázáních  spočívá  celý
Zákon i Proroci.“  Mat. 22:35
   Pravý  Boží  služebník  naplňuje
obě přikázání lásky v praxi. V kaž-
dodenním životě, všude tam, kde je
postaven. Pokud selže, a Bůh mu to
ukáže, udělá v té věci pokání, poučí
se  a  jde  dál.  Každý  den  upřímně
hledá vůli pro tento nový den, který
od Boha dostal.
    Pravý Boží  služebník si  každý
den obléká Boží zbroj.
Oblečte si celou Boží zbroj, abyste
se  mohli  postavit  ďáblovým  úkla-
dům. Náš zápas totiž není proti krvi
a tělu, ale proti vládám, mocnostem
a  světovládcům  přítomné  temnoty,
proti duchovním silám zla v nebes-
kých sférách. Vezměte si celou Boží
zbroj,  abyste  ve  zlý  den  mohli
odolat, všechno splnit a zůstat stát.
Stůjte  přepásáni  na  bedrech  prav-
dou,  oblečeni  pancířem  spravedl-
nosti  a  obuti  připraveností  kázat
evangelium pokoje. Nadto vždy tří-

mejte  štít  víry,  jímž  budete  moci
uhasit  všechny  ohnivé  šípy  toho
zlého.  Vezměte  si  také  přilbu  spa-
sení a meč Ducha, jímž je Boží slo-
vo. Za všech okolností se modlete v
Duchu; proto vždy vytrvale bděte a
v  každé  své  modlitbě  a  prosbě  se
modlete za všechny svaté. 
Ef. 6:11-18 B21
Takto  oděn  do  Boží  zbroje  může
služebník naplnit Boží záměry. 
Co na závěr?
   O  životě  pravého  Božího  slu-
žebníka by se dalo psát dlouho. Stát
se opravdovým Božím služebníkem
je  velké  dobrodružství.  Po  vykro-
čení  se  člověku změní  život.  Stačí
se pozorně dívat a uvidíš, jak Bůh
působí  ve  Tvém životě  každý jed-
notlivý den.
  Nestal  ses  ještě  Božím  služeb-
níkem? Nebo ses jím stal, ale pak jsi
cestu opustil?
   Zatím je čas milosti. Je stále čas
na  dobré  rozhodnutí.  Ještě  dnes  je
čas.
 A zítra?
   O zítřku předem nikdo nic neví…
Jedno je ale jisté – v Hošťálkové je
člověk, který se chce stát Ježíšovým
učedníkem  a  Božím  služebníkem,
na pravém místě. Už podle jména.

Martin Čevela
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Do  nedělky  jsem  začala   chodit
když mi byly tak 3 nebo 4 roky a na
faře  byli  Smetanovi.  My  nejmenší
jsme měli skupinku u Smetanových
v jídelně. Bylo to takové domácké.
A ještě víc jako doma jsme se cítili
u Uhříků v obýváku. Vedle  v ku-
chyni tetinka vařila nedělní oběd a
strýček nám povídal ty úžasné bib-
lické příběhy. Každé to povídání tak
mělo i svoji vůní. A někdy v tomto
období  okolo  mých  6-7  let  jsem
poznala, že chci být s Ježíšem. Pa-
matuji si jeden večer, kdy jsem kle-
čela u postele a modlila se. S nikým
jsem o tom nemluvila,  ale  jsem si
jistá, že Bůh mě ten večer slyšel a
od té doby je stále se mnou. Vlastně
ani nevím jaké to je nemít Boha za
zády. Jistě, byly chvíle kdy jsem se
mu  snažila  schovat.  Naštěstí  to
nešlo. 
   Šel čas a já přešla do větší sku-
pinky ke Škrlovým do presbyterny,
kde už nebyl gauč, ale seděli jsme
tam jak v autobuse.
   S příchodem br. far. Holečka do
Hošťálkové  přišlo  i  hodně  nových
věcí do nedělky. Učil nás především

zpívat.  Dokonce  i  písničky  v  růz-
ných jazycích. Na některých jsme si
mohli zlomit jazyk. Byla to doba, na
kterou  ráda  vzpomínám.  Chodila
jsem do nedělky moc ráda, i když to
znamenalo nevidět Studio kamarád.
Přišla konfirmace a pozvání do mlá-
deže a vlastně také rozloučení se s
nedělkou, ale s jistotou, že jestli bu-
du mít  děti,  určitě  je  budu do ne-
dělky vodit.
   Uběhlo několik let a já udělala, co
jsem si před lety slíbila.  Moje děti
dorostly a začala  jsem s nimi zase
chodit  do nedělky. Mnohé se změ-
nilo, ale příběhy zůstaly stejné.
   Po  nějaké  době  přišla  nabídka:
„Nechtěla bys učit nedělku? Stejně
tu vodíš  ogary,  tak  proč to  nezku-
sit." Abych řekla pravdu, moc se mi
do toho nechtělo. Jenže Boží cesty a
plány byly jiné. Jak se říká - člověk
míní, Pán Bůh mění. A tak se změ-
nilo i moje ne na ano. A už je tomu
bezmála 20 let. V podstatě jsem se
učila především já sama. Nešlo o to,
že  bych si  snad nepamatovala  pří-
běhy a vyprávění, které jsem sama v
nedělce slyšela, ale o to umět je vy-
právět.  A to  těm  nejmenším.  Oni
jsou totiž velice nároční posluchači.
A učím se to pořád.
   Byla  období,  kdy  to  nebylo
jednoduché. Třeba, když vážně one-
mocněl  můj  manžel  a  můj  otec
umíral. Bylo těžké povídat dětem o
Boží  lásce,  když  mně  bylo  z  toho
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všeho  tak  mizerně.  Chtěla  jsem
skončit.  Jenže  Bůh  zamýšlel  něco
jiného. Manžela uzdravil a taťku si
vzal  k  sobě  a  mně dal  novou sílu
pokračovat. Po čase ale přišla zase
únava  a  možná  i  jakési  vyhoření.
Měla  jsem dojem,  že  už  nedokážu
vymyslet nic nového, zajímavého. A
do toho přišel  covid.  A to bylo už
moc. Tak končím, už na to nemám!
Jenže!  Jak  už  jsem  řekla,  člověk
míní, Pán Bůh mění. Změnil mnohé.
Vyslyšel  moje  prosby.  Dal  novou
sílu  a  ukazoval  krůček  po  krůčku
kudy  dál.  Držela  jsem  se  slova
„Svou cestu  svěř  Hospodinu a On
sám bude jednat.“ A tak to skutečně
je.  Opravdu  jedná.  Možná  někdy
jinak,  než  jak  by  si  člověk  před-
stavoval,  ale  vždycky je  to k dob-
rému, protože jedině on zná a vidí
všechny souvislosti tvého života.
   Jsem Bohu vděčná za příležitost,
kterou  mi  dal.  Nemám ráda  slovo
vize,  ale  pokud mám říct  kam má
nedělka  směřovat? Jistě,  jsou věci,
které se naplánovat musí, ale jakým
směrem nás  povede  Bůh,  je  jen  v
jeho rukách. Na nás je nechat se jím
vést a být dobrým nástrojem v jeho
laskavé ruce. Tento sbor, nedělka a
všechno tady patří Jemu a On se o
své umí postarat a dobře postarat.
   Závěrem bych chtěla poděkovat
všem,  kteří  se  za  nedělku  modlí
anebo  jakkoliv  pomáhají.  Nepole-
vujte  prosím,  protože  ten  zlý  ob-

chází jako lev řvoucí a snaží se ško-
dit kde jen může. Zároveň kladu na
srdce  všem  rodičům,  prarodičům,
kmocháčkům,  aby  nezapomínali
přivádět děti do společenství. Ať už
nedělky, náboženství, dorostu, mlá-
deže  nebo  nedělního  shromáždění.
Všichni jsou srdečně zváni.

Boží požehnání ať vás provází.
Jana Hajdová

   

Z  Bible,  Božího  Slova  se  dovídá-
me,  že  Ježíš  je  Boží  Syn  a  že  ho
Bůh, který stvořil svět a svět milo-
val, za nás dal, aby žádný, kdo věří
v  něho  nezahynul,  ale  měl  život
věčný. Jan 3,16. 
   Každý, kdo chce, se může s Ježí-
šem setkat. Pán Bůh nikomu nebrá-
ní přijít k jeho Synu osobně a navá-
zat s ním důvěrný vztah. Jen v jed-
nom si musí být člověk, který chce
Pána Ježíše poznat, jistý a to, že je
hříšný a všechna svá selhání, viny,
nedostatky, tedy všechny své hříchy
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vyznat přímo Pánu Ježíši, prosit jej
za odpuštění a On už za nás učiní to
na co sami nestačíme, totiž „Jestliže
doznáváme  své  hříchy,  on  je  tak
věrný a spravedlivý, že nám hříchy
odpouští  a  očišťuje  nás  od  každé
nepravosti.“ 1 Jan 1,9
   Pravdivost tohoto slova si může
každý  ověřit  sám na  sobě,  když  s
upřímným srdcem přijde k Pánu Je-
žíši a vírou přijme tento verš za sku-
tečnost  pro  sebe.  Pak  dostane  od
Boha do srdce pokoj, který doposud
nepoznal. 
   Další důležitá věc je, zda mám ji-
stotu věčného života. Tu jistotu mu-
sím  mít  již  tady  na  zemi,  že  jsou
mně hříchy odpuštěny a mám věčný
život. „A to je to svědectví Bůh nám
dal věčný život, a ten život je v jeho
Synu. Kdo má Syna, má život, kdo
nemá Syna Božího nemá život. Toto
píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna
Božího, abyste věděli, že máte věčný
život.“ 1 Jan 5,11
   Kým tedy pro mne osobně je Pán
Ježíš? Je to Boží Syn, můj Spasitel,
Vykupitel, Zachránce, ten, který mi
odpustil  a  odpouští  vždy  znovu,
když  za  Ním  přijdu  v  upřimnosti
srdce  a  vyznám svá  selhání,  zkla-
mání  a nedostatky.  On za mne za-
platil  cenu  nejvyšší.  A když  jsem
toto přijala z milosti Boží, pak taky
vím, že to co Pán Bůh říká ve svém
Slovu - Bibli a o čem mne ujišťuje,
je pravda, která se ani léty nemění.

Pravda  vyzkoušená  a  ověřená  v
mém životě.  Vždyť Bůh řekl:  „Ni-
kdy tě neopustím a nikdy se tě ne-
zřeknu.“ Židům 13,5b
Máte to podobně?

                  Jana Uhříková

    OSOBNOST
     CÍRKVE

          Jan Blahoslav (1523-1571) 

 20. února 1523 je datum narození
člověka,  který  jako  nikdo  jiný
ovlivnil  náš  evangelický  život.  Je
tomu  500  let,  co  se  v  Přerově  na
Horním  náměstí  narodil  Jan  Bla-
hoslav.  Jeho rodiče byli  členy Jed-
noty bratrské a tak nebylo divu, že
základního vzdělání se mu dostalo v
bratrské škole, která stála nedaleko. 
   Roku 1544 při studiu teologie ve
Wittenbergu se setkává s Martinem
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Lutherem,  který  není  ovšem  tím,
kdo Jana nejvíce ovlivnil. Ten, kdo
jej ovlivnil nejvíce, byl Phillip Me-
lanchthon,  který dával  velký důraz
na  vzdělanost.  Stejně  tak  jako  i
později  Komenský  dává  Blahoslav
do popředí  nutnost  a  základ všeho
ve vzdělání.  Roku 1553 je  ordino-
ván jáhnem a o čtyři roky později se
stává  biskupem Jednoty  bratrské  v
Ivančicích.  Zde  také  prožívá  celý
svůj život. Jednota bratrská byla po
roce 1547 důsledkem potlačení sta-
vovského  odboje  pronásledována,
celá politická situace v zemi nebyla
pro Jednotu  příznivá.  V Ivančicích
se stará o sbor a vykonává vizitační
cesty do okolních sborů Jednoty. V
roce 1562 založil tiskárnu a dohlížel
na její provoz. 1572 kupuje Jan st.
ze  Žerotína  Kralice  a  tamní  tvrz,
kte-rou přebuduje na zámeček. A do
Kralic se roku 1578 stěhuje bratrská
tiskárna, která zde až do roku 1560
zažívá své vrcholné časy. Jan st. ze
Žerotína  byl  velkým  podporovate-
lem a také ochráncem Jednoty bra-
trské.  Jeho  přičiněním  mohl  Jan
Blahoslav dokončit své největší dí-
lo, překlad Nového zákona do sro-
zumitelné češtiny a vytisknout jej v
podobě Bible Kralické. Je také aut-
orem  historických  děl  o  historii,
vzniku  a  protivenství  Jednoty  bra-
trské. Redigoval bratrský kancionál
a  je  autorem  Gramatiky  české,
dokončené roku 1572, kde pro své

nástupce, překladatele Bible, uvádí,
jak  správně  překládat  jednotlivá
slova Bible i celé konstrukce biblic-
kého textu.  Na jedné  své  vizitační
cestě onemocní a předčasně umírá v
Moravském Krumlově ve 49 letech.
  Možná je tak trochu opomíjený a
není tak atraktivní jako Komenský,
Hus,  Jeroným Pražský  atd.  Žije  si
svůj celý život prakticky na jednom
místě, tiše ve své pracovně překládá
z  řečtiny  biblické  texty,  ale  svým
překladatelským  dílem  překračuje
hranice  celého světa  a  právem mu
náleží obrovské díky. 
 V Přerově na Horním náměstí stojí
jeho socha od Františka Bílka, která
byla odhalena k 400. výročí  naroze-
ní. Pro zajímavost - ve stejném so-
chařském rukopisu  Františka  Bílka
byla  v  Kolíně  na  Karlově  náměstí
odhalena socha Mistra Jana Husa k
600. výročí upálení, ale v roce 1941
byla  z  hlavního  Karlova  náměstí
přemístěna a dodnes ji můžeme vi-
dět na Husově náměstí.
                          Lubomír Bureš
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1857
Církevní a školní vizitaci

Dně 21 června u přítomnosti důstoj-
ného p. Superintendenta a p.  Seni-
ora držana jest církevní a 22 června
školní  vizitaci  při  kteréž  páni
vizitoři svú spokojenost najevo dali.

Založení věže

Po vydané  svobodě k  stavení  věží
zdejší  církev  též  k  tomuto  dílu  se
přičinila.  Když  nejprvé  politické
dovolení k tomu od c. k. Okresního
ouřadu  na  Vsetíně  od  27  dubna
1857 č. 1449 obdržela. Dně 21 čer-
vna vykonala  se  nejprvé  v chrámě
nábožnost, pak se vyšlo na plac na
kterém se stavěti mělo. Při té slav-
nosti skrze následující pány kazatele
řeči držané byly, skrze zdejšího ka-
zatele, skrze důstojného p.  Seniora,
skrze dvoj. Pána Lányi z Ratiboře,
Jana Pellar z Pržna a Jana Češek z
Rybníka v Čechách, nejposléze pak
skrze  důstojného  pána  Super-
intendenta německá řeč. Tento nej-
vyšší  duchovní  pastýř  položil  a
posvětil  též  základní  kámen.  Mod-
litbu držel dvoj. p. Gustav Winkler

ze Vsetína. Veliké množství lidu i ze
sousedních církví se shromáždilo a
ofěry bylo 31 zl. 53 kr. ve stříbře.

Volení nových církevních
hospodářů a výboru

Dně 29 července ve veřejném shro-
máždění mnozí žádali, aby noví cír-
kevní hospodářé vyvoleni byli a sice
skrze  většinu  hlasů.  Los  padl  na
Martina  Šimek  sedláka  z  Hošťál-
kové č. d. 43 a na Štěpána Adámek
sedláka  odtud  č.  d.  185,  předešlý
hospodář  Martin  Křůpala  opět  ve
svém  ouřadě  zůstal.  Mezi  výbory
zvoleni jsou: Tomáš Kružek č.d. 46,
Jan Štěpán sedlák č. d. 181, Tomáš
Slovák sedlák č. d. 182, Jan Wávra
sedlák č. d. 187, Martin Blizňák pa-
sekář č.d. 264 a Martin Slovák pase-
kář č. d. 269 všichni z Hošťálkové,
pak Štěpán Gajdoš pasekář č. d. 102
z Kotárů,  Jan Sošťák pasekář č. d.
55 z Držkové a Josef Palat č. d. 74 z
Rajnochovic.  Martin  Plšek  bývalý
církevní  hospodář  svou  povinnost
horlivě zastával a obzvláštěně k to-
mu svou usilnost vynaložil,  aby se
věže stavěla, však poněvádž množ-
ství  protivníků  měl,  proto  svůj
ouřad zanechal.

1858
Zbudování nových zvonů

V měsíci  máji  1858  zdejší  kazatel
do Vídeňského nového města cestu
konal,  aby  tam u  c.  k.  Dvorského
zvonaře p. Ignáce Hilzer dva zvony
objednal, které tam ulité a po želez-
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nici  do  Hulína  zdarma  přivezené
jsou. Direkci maje ohled na chudou
církev žádného platu nežádala. Vět-
ší zvon z tónu G váží 1028 a menší
z tónu H 490 funt, patihelma 279 a
srdca 75 funt. Všecko pospolu koš-
tovalo  1557  zl.  52  kr.  C.M.  Cent
totiž byl za 102 zl. smluvený a ujed-
nalo se se zvonařem, že se mu celá
summa v pětiletních lhutah zaplatí,
načež 12 září 357 zl. 52 kr. odesláno
bylo. Dně 27 srpna byly zvony při-
vezené, zdejší kazatel pak i ze sou-
sední církve ratibořské a mnoho lidu
šlo jim v ústřetí až na držkovský ko-
tár, odtud s muzikou odprovozené a
v kostele složené byly, až 14 září na
věži vez úrazu vytažené jsou, k če-
muž se veliký počet lidu i  ze sou-
sedních obcí sešel.

Příspěvky k stavení věže
Mimo  dobrovolných  příspěvků  jak
od zdejších tak též od některých údů
ratibořské a prženské církve rozvr-
ženo jest skrze repartici v roce 1857
na zdejší  církev 300 zl.  ve stříbře.
Pan  hrábě  Bedřich  Chorinský  da-
roval  k  tomu  účeli  5  silných  jed-
lových stromů za 20 zl.  ve stříbře.
Od spolku Gustava Adolfa v Lipsku
se  dostalo  jmenovitě:  v  roce  1855
od spolku Bernburg – 28 zl. 50 kr.
C.M., v roce 1856 od spolku Kiel a
Bernburg 44zl. 36 kr. C.M., v roce
1857 od spolku Kiel a Bernburg 177
zl.  25  kr.  C.  M.,  v  roce  1858  od
spolku Kiel 46 zl.  45 kr.  C. M.,  v

summě 296 zl. 56 kr.

Posvěcení věže a zvonů
Dně 19 září jakožto v neděli XVI po
s. Trojici posvěcená jest zdejší veže
a zvony. Důstojný p. Superintendent
k tomu posvěcení pro nemoc přijeti
nemohl, pročež na jeho místě důst.
p.  Senior  ten svatý obřad vykonal.
Kazatelové nejprve do chrámu vešli,
kdež dvoj. p. Jan Pilečka připravu-
jící  řeč  držel.  Potom  se  vyšlo  z
chrámu,  důst.  p.  Senior  po  doko-
nané řeči věži a zvony posvětil, pak
se  zvoniti  počalo,  při  čemž  se  u
mnohých slzi radosti ukázaly. Opět
se vešlo do chrámu kdež místní ka-
zatel řeč držel, potom dvoj. p. Gus-
tav Winkler z Jasenné text zpíval, d.
p. Daniel Sloboda z Rusavy hlavní
kázání,  d.  p.  Jan Lányi  z  Ratiboře
verše a d. p. Jan Pellar z Pržna mod-
litbu měl, pak ku konci důst. p. Se-
nior  Jan  Szepeszy  požehnání  dal.
Lidu bylo neslýchané množství po-
něvadž  první  příklad  ve  zdejším
okolí byl a ofěra vynésla 40 zl. 38
kr. C.M. Zvonilo se nejprve Jiřímu
Šimáčkovi, Martina Žamboch pase-
káře z Kotárů č. d. 96  a to hned v
den posvěcení.

Další část sborové kroniky
se pokusil přečíst Milan Michalík
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Řešení tajenky ze str. 15: radovat se v Pánu
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