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RADOST ZE SPASENÍ 

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte 

se!“ Filipským 4,4 
V životě prožíváme různé radosti. Třeba když se narodí 

dítě, když dostaneme dar, dosáhneme vítězství, jsme na 

dovolené a ta se vydaří, setkání s přáteli, z výplaty, 

z návratu domů po delší době atd. Tyto radosti jsou kratší, 

nebo delší, ale všechny jednou skončí a to při našem od-

chodu z tohoto světa. Radost ze spasení může člověka pro-

vázet od obrácení až po setkání s Panem Ježíšem v nebeské 

vlasti. 

Musíme vědět, co je to spasení, abychom se mohli z něho 

těšit. Spasení je duchovní záchrana. Jak nás lidi hodnotí 

Bible ve vztahu k Bohu? Všichni zhřešili (Řím. 3,23) a od-

plata za hřích je smrt (Řím. 6,23). Chci vám to říct velmi 

opatrně: „Ty, vá-

žený čtenáři, si 

podle Božího hod-

nocení zasluhuješ 

smrt - já taky.“ Pan 

Bůh nás lidi, svoje 

stvoření, má 

ohromně rád, pro-

to nám nabídl zá-

chranu v Pánu Ježíši. Mnoho lidí o Něm neví, nebo si říkají, 

že žijí dobře a žádnou záchranu nepotřebují. Ale ten, kdo 

svůj skutečný stav pozná, že je ztracený hříšník a přijde 

k Pánu Ježíši, vyzná Mu své hříchy a poprosí o jejich od-

puštění, toho On vyslyší a hříchy mu odpustí. Protože On 

říká: „Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven“ (Jan 6,37). 

Apoštol Jan napsal: „Jestliže vyznáváme své hříchy, On je 

tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje 

nás od každé nepravosti“ (1. Jana 1,9). Poznání svého hříš-

ného stavu a prosba o odpuštění se nazývá obrácení a člo-

věk je zachráněn od věčného zatracení. Je spasen a stává se 

Božím dítětem. Začíná ho vést Duch svatý po úzké cestě. 

 pokračování na straně 2 

SLOVO EDITORA 

Vážení čtenáři, 

tématem tohoto čísla Neděl-

ních listů je Ježíš radující se 

z obrácení. V úvodníku bratr 

Roman mluví o tom, jakou může 

mít sám křesťan radost ze spa-

sení. O Boží radosti z „nalezení“ 

jednoho dítěte pak píše bratr 

farář Janča. 

Skutečný příběh o obrácení 

nám bude na stránkách novin 

vyprávět Robin; avšak přečtete 

si další svěděctví sestry Anny, 

která prodělala vážné zranění, 

avšak Pán jí pomohl 

v nejhorším. 

Samozřejmě se můžete začíst 

do pravidělných rubrik: „Slova 

postora“, kde se Radek Palacký 

věnuje otázce rozhodování 

s Kristem, „Z dějin české refor-

mace“, kde píše Michal Chalup-

ski o Jednotě bratrské či do rub-

riky, kterou připravuje Otmar 

Humplík – „Bible nás baví“. 

Léto je tady a my myslíme na 

výlety a cetování. Proto si roz-

hodně přečtěte Tip na výlet a 

taky doporučení Jany Foberové, 

pokud se chystáte cetovat 

s malými dětmi. 

Přejeme Vám pohodové nad-

cházející léto a Boží ochranu na 

všech akcích a cestách. 
LS-NL 
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 V okamžiku obrácení je člověku často úzko, a ne vždy 

příjemně. Vždyť si musí připomenout své hříchy a vyznat 

je Pánu Ježíši. Ale potom se začnou dít věci! Vírou přijí-

máme odpuštění, ať už při tom nic necítíme, anebo proží-

váme uvolnění a radost. Ale co se děje v nebi? Poslyšte 

vyjádření Pána Ježíše: „Pravím vám, právě tak bude v nebi 

větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání ... .“ 

Když jsem se obrátil, tak jsem způsobil radost až v nebi! A 

já mám radost ze spasení, které mi dal Pán Ježíš. Vím, že 

dojdu do věčného života, protože od obrácení jdu úzkou 

cestou (Matouš 7,14 Těsná je brána a úzká cesta, která vede 

k životu). Mám připravené – dědictví nehynoucí, nepo-

skvrněné a nevadnoucí v nebesích (1. Petra 1,4), mé jméno 

je zapsáno v nebesích (Lukáš 10,20), když zemřu, čeká mne 

příbytek od Boha, věčný dům v nebesích (2. Korint. 5,1). 

Mohu mít ještě něco lepšího, nebo větší radost z něčeho 

jiného, než ze spasení? Určitě ne! Přesto, že v životě jsou 

různé situace, problémy, někdy odcházím od Pána Ježíše – 

ON mne zase najde, vždyť je dobrý pastýř. Věřím Mu, Od 

Něho mám v srdci radost ze spasení. 

Chci uvést příklad téměř 92 leté babičky, která od mládí 

jde za Pánem Ježíšem. Teď už má potíže při chůzi, všechno 

zapomíná, často bývá smutná. Ale stačí s ní zazpívat pár 

písní, přečíst z Božího slova, říct něco o nebeské vlasti a 

opět je radostná. 

Přeji všem, abyste získali u Pána Ježíše spasení. Za žádné 

peníze ho jinde nedostanete. 
Jiří Roman 

 

téma 

JEŽÍŠ RADUJÍCÍ SE Z OBRÁCENÍ 

„Má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z 

nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá peč-

livě, dokud ji nenajde? A když ji nalezne, svolá své přítel-

kyně a sousedky a řekne: "Radujte se se mnou, poněvadž 

jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Pravím vám, právě 

tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, 

který činí pokání."  Lukáš 15 

Jsem si jistý, že každý někdy ztratil nějaký peníz - z 

kapsy mu vypadla mince, kterou si přichystal na autobus, 

zapomněl drobné, které mu vrátila v obchodě prodavačka, 

nebo odnesl do čistírny oblek se stokorunou v kapse. 

Všichni známe ten pocit, kdy si říkáme, kam jsem to jen 

strčil, a pak si nadáváme do 

hlupáků a neschopníků... pro-

hledáváme kapsy, nakukujeme 

pod podšívku i pod skříně, při-

pomínáme si své předchozí po-

hyby ve snaze vypátrat, kam 

jsme ty peníze asi zašantročili. 

Naše namáhání bývá přímo 

úměrné hodnotě pohřešovaného 

obnosu. Nad zakutálenou koru-

nou možná mávneme rukou, 

pro pětikorunu jsme ochotní 

hrábnout do pavučin pod skříní, 

pro padesátikorunu už tu skříň 

možná i kousek poodsuneme od 

stěny. Dá se to nazvat ekono-

mickým myšlením: odpovídá 

hodnota vynaložené námahy 

hodnotě příslušného penízku? 

Jenže jak to posoudit? 

Hodnota věcí i peněz je rela-

tivní. 

Jinak se na zatoulanou deseti-

korunu bude dívat člověk se 

slušným zaměstnáním i platem 

a jinak se na ni bude dívat dítě, 

které si vyprosilo od dědečka 

příspěvek na zmrzlinu. 

Přenesme se nyní zpátky k 

přečtenému podobenství: 

Žena ztratí peníz a pustí se do 

hledání. Měla jich deset, prav-

děpodobně stejné hodnoty. Vět-

šinou se uvažuje o denárech, což 

byla docela slušná hotovost (1 

denár = jednodenní obživa pro 

skromnou rodinu). 

Ta žena nebyla chudá. Záro-

veň ovšem nebyla tak bohatá, 

aby mohla jen mávnout rukou 

nad zakutáleným denárem. A 

tak se pustí do úklidu: přesouvá 

nábytek, vymetá zpod něj pa-

vouky, hledá... Prostě dobrá 
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hospodyňka, která pro pírko i přes plot skočí. 

Hledá. A najde! 

To je dobrá zpráva: žena svou ztracenou minci najde. 

Nemusíme o ni mít strach, problém se vyřeší. 

Jenže ona jde ještě dále: najde minci a svolá velkou osla-

vu. 

V tuto chvíli si dobrá hospodyňka i každý solidní eko-

nom začnou ťukat na čelo. Proč ten peníz tolik hledala, 

když přinejmenším stejný obnos hned zase vyhodí za su-

roviny k nějakému večírku? Proč jedná nejdříve tak šetrně 

a moudře, a najednou rozhazuje a utrácí? Celá předchozí 

teorie o hodnotě hledané mince je napadrť! 

Zjišťujeme, že onen peníz má pro ženu ještě jinou hodno-

tu, než je vyjádřena pouhým číslem, vyraženým na líci. 

Třeba je to mince památeční, sběratelsky zajímavá nebo 

jinak pozoruhodná třeba je to první životní výdělek nebo 

něco podobného. Ženě prostě stojí za to ji nejen hledat, ale i 

docela nesmyslným způsobem její nalezení oslavit. 

A právě v tom je hlavní myšlenka podobenství: Bůh (při-

rovnán zde poněkud netradičně k ženě - vidíme, že Pán 

Bůh si nevybírá!), a celé nebe a všichni andělové s ním se 

radují nad každým, kdo byl ztracen a zase nalezen. Natolik 

mu záleží na každém člověku, i na tom nejposlednějším 

ztracenci! 

Kdykoli máte pocit, že jste se ztratili... vězte, že Ježíš už 

začal vymetat "kuchyň" a hledat. A jakmile vás najde, 

uspořádá velikou oslavu. 

Chvála Bohu za ni! 
Štěpán Janča 

 

svědectví 

JAK JSEM UVĚŘIL 

Chtěl bych se s Vámi velice zkráceně podělit o mé pro-

žitky ze života. 

 Svůj život jsem už snad od 7 let orientoval na počítače. 

Hrál jsem často hry a byl jsem šťastný z toho, když jsem 

mohl kámošům říct, že mám další level. Snad do mých 12ti 

let to bylo ještě „v pohodě“. Bod zlomu nastal v den, kdy 

jsem dostal internet. Pamatuju si ten den jako dnes – kdy se 

vracím ze školy a už se dívám na nový satelit připevněný 

na sloupu našeho balkónu. Byl to v těch letech snad můj 

nejšťastnější den, protože se mi v mém virtuálním životě 

otevřela brána nekonečna. Netrvalo dlouho, a proslul jsem 

ve třídě jako největší internetový 

pirát, kdy jsem stahoval denně 

snad 15Gb her (4 DVD). Byl 

jsem šťastný z toho, že už nemu-

sím hrát jen pár her stále dokola, 

že se nemusím přižebrávat u 

kámošů aby mi něco stáhli. 

Stal jsem se závislým na in-

ternetu. V té době jsem si to vů-

bec neuvědomoval, a jak bych 

mohl, když jsem ještě nevěděl, 

co mě v životě čeká ;). Netrvalo 

dlouho a začal jsem hrát nejná-

vykovější a nejhranější hru světa 

(World of Warcraft). Je to simu-

lace smyšlených mýtických bi-

tev, kdy se celý svět točí kolem 

vašeho hrdiny, kterého si může-

te do detailu upravit. „To je to 

pravé“ jsem si říkal, když jsem 

byl ponořen v téhle fikci. Hrál 

jsem i 10 hodin denně, kdy těch 

zbylých 14 hodin tvořila škola a 

spaní (jsem plně přesvědčen, že 

kdybych nemusel spát a chodit 

do školy tak bych hrál nonstop). 

Od té doby jsem přestal komu-

nikovat s „reálnými lidmi“ a 

začal jsem navazovat virtuální 

vztahy a kamarádství. Přestal 

jsem chodit ven, starat se o můj 

život. Veškerý svůj čas jsem 

věnoval pouze mému hrdinovi. 

První krok na mé dlouhé cestě 

nastal v době, kdy už jsem se 

konečně nechal ukecat od mojí 
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sestry a začal chodit na T-club. Nechal jsem se řídit před-

sudky a domýšlivostí - když jsem slyšel slovo křesťanství, 

myslel jsem si, že jsem to snad přišel do nějaké sekty, když 

jsem slyšel modlící se lidi, říkal jsem si „tak s váma nemám 

nic společného,“ ale něco mě tam přece jen drželo. Jenže ve 

hraní jsem pokračoval dále. Nyní však můj život začala 

tvořit i pornografie. V dnešní době není vůbec těžké (ba 

bych řekl, že snad velice jednoduché) dostat se na nevhod-

né stránky s pornografií. Dnes již i velice seriózní interne-

tové portály (Seznam.cz, Tn.cz… ) nabízejí ve svých rekla-

mách odkazy na pornografii. V dnešní době je to nejrozší-

řenější závislost na světě, jelikož je zadarmo, lze ji schovat 

do kapsy a ostatní si toho nevšimnou. 

Nejhorší pro mne bylo léto 2009, kdy jsem za celé 2 mě-

síce šel snad 3x ven. Byl jsem zavřený doma v mém „virtu-

álním vězení“, nezajímal jsem se o to, že je venku nádher-

ných 30⁰ a já si sedím doma u počítače. To léto se snad 

nejvíce projevilo na mé fyzické i psychické stránce. Za 2 

měsíce jsem přibral snad 15kg, zhoršil se mi zrak, neuměl 

jsem říct souvislou větu, nedokázal jsem hýbat očima, po-

hyboval jsem se pomalu a moje myšlení ustálo jen na počí-

tačových hrách. Začal jsem dostávat pravidelné, velmi těž-

ké deprese, a nechybělo moc, abych si vzal život. 

Dalším krokem pro mne byl třídní pobyt na chatě Sever-

ka v Jablunkově, kdy jsem začal přemýšlet nad svým živo-

tem. Začal jsem již přemýšlet nad tím, že chci můj začít žít, 

a ne jen přežívat. Byl to pro mne první den, kdy jsem vzal 

do ruky dobrovolně Bibli. Zprvu to pro mne byla nepo-

chopitelná kniha, neboť moje inteligence mi nedovolovala 

ji plně pochopit. Jenže můj mozek natolik zaslepil Satan, že 

jsem nedokázal hledat kontext ve větách – po přečtení 2 vět 

jsem zapomněl tu 1. Ale ještě ten den jsem na Boha opět 

zapomněl. Asi 3 týdny před koncem roku se mi rozbil díky 

Pánu můj počítač, takže jsem byl „svobodný“, ikdyž jsem 

se trápil, protože jsem měl „absťák.“ 

Satanovi se nelíbilo, že jsem se přibližoval k Bohu. Už od 

narození se mě chtěl zbavit - narodil jsem se ochrnutý, ale 

jen díky Bohu (aniž si to uvědomuju) jsem teď zdravý a 

můžu dělat vše jako ostatní lidé. 

Nejvýraznější bod zlomu v mém životě byl Silvestr 

2009/2010. Tu noc jsme byli na chatě u rodiny Kaletů, kde 

jsme shrnovali celý předešlý rok a já si začal uvědomovat 

to, o co jsem přišel. V tu chvíli jsem byl na sebe tak naštva-

ný jako nikdy. A to byla ta chvíle, kdy jsem si řekl „DOST! 

Už nebudu dál otrokem virtuálního světa!“ Zhruba 10 mi-

nut před půlnocí jsme se šli ve 

skupinkách modlit a já si říkal, 

že už s mým životem chci něco 

udělat. Jenže jsem nečekal, že to 

bude tak rychle. Bylo to poprvé, 

co jsem se modlil. Začal jsem 

brečet, a při výbuchu první ra-

chejtle jsem přijal Ježíše do své-

ho srdce. Je to super že si to tak 

naplánoval 1.1.2010. ;) Cítil jsem 

něco, co nikdy jindy. Když jsme 

se ještě ten den vrátili domů, 

otevřel jsem Bibli a začal číst. 

Slovo jsem doslova hltal. 

Hodně se toho v mém životě 

změnilo. Přestal jsem mít depre-

se, začal jsem se normálně bavit 

s lidma, ukončil jsem můj život 

na PC a začal jsem konečně žít 

v realitě. První věc po tom, co 

jsem opravil počítač bylo, že 

jsem odinstaloval všechny hry a 

začal jsem mazat veškeré profily 

na všemožných serverech a por-

tálech, přestal jsem se bavit 

s lidma, které jsem nikdy nevi-

děl, a i přes to jsem byl den ode 

dne šťastnější. 

Nyní se snažím jít proti prou-

du – zvlášť tím že odmítám po-

krytecké programy typu Face-

book, ICQ, Skype apod. Zjistil 

jsem, že život není o tom kolik 

přátel máte v seznamu, ale zda-

li jste na seznamu těch pravých 

přátel Ježíše Krista. Je to jediný 

člověk, kterého nemůžete kon-

taktovat skrze jakoukoli techni-

ku, ale jen skrze upřímnou víru. 

A proto: 

„Nenechte se formovat tímto 

světem - raději se nechte pro-

měňovat obnovou své mysli, 

abyste dokázali poznat, co je 
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Boží vůle - co je dobré, náležité a dokonalé.“ Židům 12,2 

„Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě 

hříšných nestojí, ve spolku posměvčů nesedí. Zákon Hos-

podinův je jeho radostí o tomto Zákoně dnem i nocí pře-

mýšlí.“ Žalm 1,1-2 

„Vy, milovaní, to víte předem, a tak se chraňte. Nedejte 

se strhnout bludem těch zvrhlíků, neodpadejte od své stá-

losti.“ 2. list Petrův 3,17 
Robin Z.  

 

JAK PÁN BŮH POSLAL ANDĚLA 

Před rokem na jaře jsem šla sekat trávu. Když jsem se 

vracela zpátky přes dvorek, uklouzla mi noha a já jsem 

celou sílou narazila do plechu, který zbyl od pokrývání 

obnovené střechy domu. Plech mi prořízl sval, žily i šla-

chy. Z rány vyčnívalo něco bílého. Myslela jsem si, že je to 

kost, ale kost zůstala celá. Z rány vytékala krev a byla jí 

ihned plná kaluž; bála jsem se pohnout. Za plotem byla 

sousedka. Zavolala jsem na ni a nabízela jsem ji klíče od 

domu s prosbou, aby zašla k nám domů a donesla mi ob-

vazy, kterých mám doma plný šuplík. Nabízela jsem ji 

rovněž mobil, aby mi zavolala rychlou pomoc. Jenže ona 

byla tak šokována, že nemohla udělat ani krok.  Tak jsem 

svlékla své tričko a obvázala si ránu; krev však tekla dál.  

Vzpomněla jsem si na maminku, že jsou to přesně tři roky, 

co jsme ji pohřbili. Přišla mi myšlenka, že mi život nyní 

před očima uniká, že se asi přiblížil můj odchod.  Sousedka 

se přece jen pohnula a dostala se na cestu před můj dům. 

Byla asi velmi rozrušena a zmatena, protože auto, které 

právě přijíždělo, u ní zastavilo. Řidička se jí zeptala: Co se 

tu děje? Když se dozvěděla o mém úrazu, ihned vytáhla 

lékárničku, potřebné obvazy a také zavolala pomoc. Sanit-

ka, která brzy přijela, mě pak odvezla špinavou do nemoc-

nice. Děkovala jsem Pánu za tu zvláštní pomoc. Nemohla 

jsem pochopit, kdo mě to vlastně zachránil. Zjistila jsem, že 

to byla paní, která rozváží obědy.  V okolí mého bydliště 

však nikdo obědy nebere. Asi po třech měsících, když jsem 

už trochu chodila, rozhodla jsem se, že půjdu té paní po-

děkovat a dozvědět se, jak se dostala k mému domu. Řekla 

mi, že vůbec neví, proč tudy právě jela. Tak jsem pochopi-

la, že ji sem poslal Pán Bůh. Byla pro mne Božím andělem.  

Děkuji mému Pánu za záchranu a věřím, že i když Pán 

dopustí, tak své neopustí, ale jim obváže rány a vyléčí je. 

Má opravdu všechno pevně ve svých rukou. I když trochu 

kulhám, jsem Pánu velmi vděč-

ná, že mohu chodit a jezdit na 

kole. On je opravdu věrný a má 

nás - i mně - velmi rád. Děkuji 

Mu za to. 
Anna D. 

 

MÁ CESTA SLUŽBY 

KRISTU 
 

  Můj první kontakt s církví si 

moc nepamatuju. Byl jsem po-

křtěn jako velmi malé dítě v 

našem sboru v Olomouci. Nějak 

jsme se tam ale neobjevovali. 

Snad kvůli těžké době, snad 

kvůli ne zrovna pohodlnému 

dojezdu z dědiny, kde jsme byd-

leli. Takže až do svých puber-

tálních let jsem o existenci evan-

gelického sboru v Olomouci 

téměř nevěděl. Jen jsem tak ně-

jak vnímal, že jsem evangelí-

kem, to u nás občas doma za-

znělo, ale to bylo vše. Věci se 

začaly hýbat až v době, kdy 

jsem dospěl do konfirmačního 

věku. To přišel ze sboru dopis, 

který mne a mojí sestru zval ke 

konfirmaci. Když se mi po dota-

zu, co že to ta konfirmace je, 

dostalo od rodičů odpovědi, že 

mi to neublíží, tak dopis putoval 

do šuplíku a nic z toho nebylo.  

 Nedlouho nato přišla sameto-

vá revoluce. Poměry se uvolnily 

a s nimi i pouta vázající aktivity 

církví. Byl jsem tím znechucen. 

Zase se tu budou ti křesťané 

roztahovat, říkal jsem si. Proč to 

na mne tak působilo už nevím. 

Ale postupně se to všechno ve 

mně obracelo. Mohl za to výklad 

našich dějin. Ačkoliv jsem vůbec 

netušil, co to znamená být evan-
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gelíkem, vnímal jsem, že je to něco dobrého a že jsem rád, 

že patřím k této pokrokové skupině lidí a ne k těm zaosta-

lým katolíkům jako většině. Může se to zdát jako podivný 

motiv k hledání, ale v mém případě právě toto vědomí 

něčeho zvláštního vedlo k tomu, že jsem se začal víc zabý-

vat otázkou, co zač jsou vlastně ti evangelíci.  

Zcela jednoznačným zásahem Božím byla událost hned 

první týden na průmyslovce. Zástupce ředitele přišel s 

dotazem, zda by zde někdo měl zájem o křesťanskou nau-

ku. Bez nějakého přemýšlení jsem se přihlásil. Z celé školy 

jsem byl jediný evangelík. A tak mi ředitel dal kontakt na 

evangelického faráře v Olomouci, abychom se s ním do-

mluvili, poněvadž je zbytečné, aby kvůli mně přicházel 

učit na školu. A tak jsem se poprvé od křtu objevil v pro-

storách olomouckého sboru. Byl jsem zařazen do konfir-

mační přípravy. Sice jsem svým věkem už trochu vyčníval, 

ale to nevadilo. Byl to velmi důležitý čas. Poprvé jsem se 

setkával s dějinami církve, s příběhy Ježíše a vůbec vý-

znamem jeho osoby. Farářem byl tehdy v Olomouci Honza 

Nohavica, svědectví jeho života na mne hodně zapůsobilo. 

Ačkoli se mnou nikdy osobně o mé víře a mém zrání ne-

mluvil, přesto mne jeho svědectví o Kristu přivedlo k víře. 

Když jsem tedy vyznával při konfirmaci svou víru, nebyla 

to rozhodně žádná formalita.  

 Něco jiného byl vztah ke společenství. Setkání se s křes-

ťanstvím v konfirmační přípravě mne dovedlo k tomu, že 

jsem uvěřil. Jenže nějak jsem nepočítal s tím, že bych se po 

konfirmaci ve sboru objevoval. Na konfirmační přípravu 

jsme chodili ještě s mojí sestrou a oba jsme si říkali, že po 

konfirmaci nás tam už nikdo neuvidí. Jenže vše bylo jinak. 

Nejprve jsme přišli na naši první společnou mládež. Sice 

tam bylo mnoho děcek neznámých, ale nebyl to zas takový 

problém. Pak jsme byli pozváni na takové sborové odpo-

ledne v Drahanovicích. Tam to bylo tak úžasné, že jsem 

rád přijel i další sobotu na brigádu. Na té se sice muselo 

hlavně pracovat, ale stejně byl i čas na rozhovory. Překva-

pil mne zájem děcek, kteří tam byli se mnou. A tak jsme si 

se sestrou říkali, že se ještě objevíme po prázdninách a pak 

stejně nebudu moc. Mládež bývala v pátek večer a já jsem 

měl mívat v tu dobu taneční. Takže bylo rozhodnuto. Jenže 

Bůh to viděl jinak. A tak se stalo, že jsem našel cestu kom-

promisu. Zjistil jsem, že se dá stíhat obojí, i když mládež 

jen částečně, ale alespoň to. Takže jsem došel k závěru, že 

zde budu chodit. Celý rok jsem tedy chodil do mládeže, ale 

nikoli na bohoslužby. To přišlo až právě po tom roce. Děc-

ka z mládeže za mnou přišli, 

jestli s nimi nechci v neděli při 

bohoslužbách zpívat. Byl jsem 

pro, rád jsem se účastnil něja-

kých aktivit. A tak jsem doma 

řekl, že v neděli pojedu do kos-

tela. Bral jsem to spíše jako mi-

mořádnost. Ale další týden se 

mne mamka ptala, jestli zase 

pojedu do kostela.  Tento dotaz 

jsem nečekal, ale řekl jsem, že 

ano. Od té chvíle jsem jezdil 

pravidelně. Za čas jsem si už 

nedokázal představit, že bych v 

pátek dělal něco jiného, než šel 

na mládež a v neděli něco jiné-

ho, než šel do kostela. A rodiče 

to respektovali. Sami se mnou 

sice nejezdili, ale nevadilo jim 

to. Časem se se mnou občas 

svezla babička, která s námi 

bydlela. Myslím, že pro ni to byl 

svým způsobem návrat domů. 

Kdysi byla velmi aktivní, ale 

pak na dlouhá léta musela kostel 

ze svého života vynechat. Až 

teď byla možnost se opět vrátit. 

A když nemohla jet se mnou, 

tak vím, že alespoň poslouchala 

bohoslužby v rádiu. Tak byl 

v rodině alespoň někdo, s kým 

jsem se mohl o víře bavit. I když 

musím říct, že rodiče také uměli 

vyslechnout, ale bylo jim to do-

cela cizí. Babička věděla, o čem 

je řeč. 

 Již od počátku na mě prostře-

dí na faře působilo takovým 

zvláštním dojmem. Jelikož jsem 

dojížděl autobusem, tak jsem 

byl na faře o něco dřív před 

mládeží a mohl jsem tak sledo-

vat provoz co zde byl. Docela 

mne to oslovovalo. A když se mi 

podařilo docela obstojně nachys-
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tat program na mládež ani ne rok poté, co jsem se tam prv-

ně objevil, začalo ve mně hlodat takové nutkání, že možná 

služba v církvi a práce s Biblí, to je to, co bych mohl v živo-

tě dělat. Už od druháku na průmyslovce jsem se tedy začal 

zabývat tím, že bych šel studovat teologii, abych mohl 

sloužit jako farář v církvi. Bylo to dost brzy. Když jsem to 

oznámil doma, tak mamka jen poznamenala, že mne to 

určitě přejde. No nepřešlo. Na konci třeťáku jsem s touto 

mojí myšlenkou šel za farářem. Nevím, jak to na něj zapů-

sobilo, mně se jevilo, že byl rád. A tak mi začal pomáhat s 

nějakou literaturou a řešením dalších formálních záležitos-

tí. Když pak ve čtvrťáku přišel čas rozhodnutí, kam všude 

podám přihlášky, bylo to jednoznačné. Hlásil jsem se jen 

na teologii. Jiné přihlášky neměly pro mne smysl.  

 Rozhodnutím ke studiu teologie přišel také čas zkoušek. 

V první řadě to samozřejmě byly ty vědomostní. Bylo po-

třeba odmaturovat, pak udělat přijímačky, projít zkouška-

mi během studia, odstátnicovat a nakonec vykonat farář-

skou zkoušku. Nikdy jsem nebyl hvězda mezi studenty. 

Na základce jsem se moc učit nepotřeboval, všechno šlo 

samo. Na průmce už to bylo horší. Mnoho věcí už samo 

nešlo, ale zase se dobře pamatovaly. A tak období maturity 

pro mne nebylo zase tak vyčerpávající. Musím říct, že asi 

jsme měli dobré kantory. V češtině jsme psali už od pod-

zimu písemky na maturitní témata, v odborných předmě-

tech jsme už také opakovali, co všechno nás čeká. Po celý 

rok se tedy dalo průběžně připravovat. Proto jsem nemusel 

těsně před maturitou vynechávat sborové aktivity. Látku si 

stačilo jen opakovat, nebylo třeba se jí znovu učit. Přesto se 

maturita málem nepovedla. Už od základky jsem byl vý-

borný na matematiku. No a najednou jsem se nějak zamo-

tal v otázce a právě matematiku málem neudělal. V po-

dobném duchu pak šly i další zkoušky. Většina jich byla 

bez problémů, ale pokaždé se našlo něco, co málem nevy-

šlo, co mne vzalo mojí jistotu, že jsem v pohodě prošel a 

donutilo tak k pokornému uznání, že ne všechno je zdale-

ka v mých rukou. Prošel jsem vším, ale nemám se čím 

chlubit. Úspěch byl Boží milostí. 

 Kromě těch zkoušek vědomostních přicházely i zkoušky 

duchovní. Nejprve to byl vztah k lidem. Když se tak nějak 

vědělo, že jsem rozhodnut studovat teologii, bylo to pro 

mnohé překvapení a moc tomu nerozuměli. Nedivím se. 

Uvěřil jsem na konci prváku a na konci třeťáku už byl roz-

hodnut studovat teologii. To je dost rychlé rozhodnutí,  

u kterého se dala předpokládat absence zralosti. Když jsem 

se probojoval do druháku, začal 

jsem si myslet, že teď jsem lepší 

než druzí. A tak přicházely 

menší konflikty, i když ne vždy 

zjevné. Naštěstí jsem velice 

rychle pochopil, že společenství 

sboru a mládeže tu nejsou, 

abych se nad ně vypínal, ale aby 

mi byly oporou. A to se skuteč-

ně stalo. Moc jsem v Praze nezů-

stával. Jezdil jsem co nejvíc do-

mů, abych se mohl účastnit sbo-

rového života tam, kde jsem se 

cítil skutečně dobře. A neslo to 

svoje ovoce. Brzy jsem měl 

možnost postavit se na kazatel-

nu v Olomouckém sboru. Teore-

ticky bych neměl mít co říct. Ale 

ono to šlo. Sice jsem nad přípra-

vou trávil hodně času, ale mělo 

to svůj smysl. Největší asi v tom, 

že zejména mládežníci neměli 

problém říct na rovinu, co si o 

tom kázání myslí a jak na ně 

působí. Taková zpětná vazba je 

v čase zrání nad zlato.  

 Další zkouškou byly pochyb-

nosti přicházející s blížícím se 

koncem studia. Bez nich by to 

patrně nešlo, je to takový ten typ 

zkoušek, kterým Bůh člověka k 

něčemu vede. Vede ho k důvěře, 

že všechno je v jeho rukou. Za-

čal jsem pochybovat, je-li to sku-

tečně Boží vůle, abych sloužil 

někde na sboru. Že si sám neu-

mím nic jiného představit, jsem 

věděl, ale co Bůh? Jaký má plán? 

Při jednom shromáždění na ně-

jaké konferenci za mnou přišly 

dvě kamarádky z mládeže s 

otázkou, zda mi můžou požeh-

nat do mojí služby. To byl silný 

moment. Nevěděly nic o mých 

pochybnostech. Bral jsem to jako 
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jasnou odpověď. Přece by jim Bůh nedal na srdce něco, co 

by nechtěl. Závěr studia a nástup do služby provázely pak 

ještě další potíže a překážky. Nejsilnější na nich bylo zjiště-

ní, že nejsou ničím, co by se nedalo zvládnout. Velmi silně 

na mne zapůsobilo poznání, že právě v tom je ona Boží 

moc nad námi. Tam, kde my se už utápíme v depresích z 

bezvýchodnostní situace, Bůh přichází a nabízí nám vý-

chodisko. A tak mohu říct, že bylo dost věcí, které v těch 

časech bolely a dost těžko jsem je přijímal. Čas ale ukázal, 

že měly své místo, Bůh věděl, co dělá. 

 Po letech studií jsem konečně nastoupil na sbor. Byla to 

dlouhá cesta přípravy. A neřekl bych, že by rozhodně ná-

stupem na sbor všechno to zrání a příprava skončily. Niko-

liv. Přišly další výzvy a další možnosti poznání toho, co je 

vlastně obsahem následování Krista a života v jeho službě. 

Už od fakulty jsem měl nejvíc rád biblistiku. To je prostě 

základ. Nejen v tom, aby farář znal Bibli, ale také, aby ji 

uměl dobře číst, a poznávat z ní to pravé Boží slovo do 

života církve. Jednoznačně se mi zde osvědčila dobrá 

možnost číst Bibli v původních jazycích. Alespoň pro pří-

pravu na biblickou či kázání. Je to jedna z věcí, které po-

máhají člověku, aby vhlédl hlouběji do textu, který má 

před sebou. To je tedy i ta nejdůležitější věc, kterou vidím 

na farářské službě. Mám možnost hlubšího seznámení 

s Božím slovem, které pak předávám ostatním lidem ve 

sboru, na bohoslužbách ale ještě lépe při biblických hodi-

nách, které přeci jen dávají větší prostor pro rozhovor nad 

Písmem. Dalším důrazem mé služby je pastorace, farář 

musí být v kontaktu s lidmi, kterým má sloužit. Vždyť je 

ustanoven pastýřem určitého stáda. A pastýř by toto stádo 

měl dobře znát. Tím, že jsem na malém sboru, tak se mi 

povedlo poměrně rychle navštívit alespoň jednou téměř 

všechny členy sboru zapsané v kartotéce.  

 Když jsem nastupoval na sbor, byl jsem nesmiřitelný 

evangelík vidící v katolících konkurenci a protivníky. Opět 

to byla veliká Boží milost, že ti protivníci byli velmi vstříc-

ní a časem jsem mohl pochopit, že postoj vyhraněnosti vůči 

něčemu je dost špatný. Jako křesťané máme usilovat o spo-

lečný postup, o hledání, rozhovor, snahu poznat svět i 

očima toho druhého. Jedině tak se mu totiž můžeme stát 

skutečně bratrem a oporou na jeho cestě ke Kristu. Právě 

on má být v naší zvěsti na prvním místě, pak až jsou zále-

žitosti další, jako konfese, politický postoj či národnost. 

Z tvrdého obránce myšlenky reformace jsem tedy dospěl k 

podobě faráře jako toho, kdo ukazuje cestu ke Kristu. To je 

hlavní smysl služby nejen kaza-

tele, ale každého křesťana. Brat-

řím a sestrám ve sboru můžu 

být v tomto dobrým zázemím a 

pomocí.  

 Velikou radostí při službě se 

mi stala mládež. Když jsem na-

stoupil do sboru, bylo zde pár 

mládežníků, či spíše dětí. Nyní 

se nám daří společně scházet a 

můžu vidět na jejich životech 

určitý pokrok ve zrání jejich 

víry. Docela silnou pomocí je mi 

zde seniorátní společenství, kam 

můžeme s mládeží vyrazit a kde 

oni můžou poznávat sobě věko-

vě přiměřené věřící lidi.  

 Tolik tedy má cesta ke službě 

Kristu. Asi tím nejdůležitějším, 

co mi bylo vždy oporou, ale i 

podněty k dalšímu hledání, je 

dobře fungující společenství. 

Zde jsem nacházel lidi, kteří mi 

byli prvními svědky, ani ta slo-

vy, jako svým zájmem a otevře-

ným přijetím. Zde jsem také 

nacházel posilu, když přišly 

těžké chvíle rozhodování. Je to 

úžasný dar, který nám Bůh dává 

a pevně věřím, že se mi podaří 

na místě, kde mne postavil, prá-

vě takové společenství společně 

s dalšími vytvářet.        

Vlastislav Stejskal, farář ve Štern-

berku 
 

slova pastora 

ROZHODOVÁNÍ NA 

BOŽÍ CESTĚ  

Na povzbuzení k rozhodová-

ní doporučuji ke čtení Žalm 25 a 

vyberu z něho verše: Ž 25 8 

Hospodin je dobrotivý, přímý, 
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proto ukazuje hříšným cestu. 9 On pokorné vede cestou 

práva, on pokorné učí chodit po své cestě. 

Naše srdce potřebuje přilnout k naději, že víra je podsta-

ta toho, co bude (Žd 11,1nn), jinak se nikam nepohneme. 

Hospodin svému milému ukazuje cestu. Věř tomu, že i Ty 

jsi Bohu milý. Máme naději, že pokud budeme věrní v ma-

lých věcech, povede nás Bůh i v těch velkých rozhodnu-

tích. To je velice náročná škola, ale jde o to, jak se naše věr-

nost projeví v každodenních maličkostech, které směřují k 

velkým rozhodnutím.  

Začněme třeba: „Dnes ráno, je den spasení, za který chci 

poděkovat. Dnes ráno, jsem vyprahlý, chci najít vodu živo-

ta v Tvém Slovu, Pane. Dnes ráno, na mě dolehly mnohé 

starosti, že už ani nevím, co s nimi. Musím vyhledat něko-

ho z církve, dobrého bratra, či sestru a poprosit o modlit-

bu.“  

Modlitba a půst jsou první možností, jak prakticky hle-

dat. Ve skutečnosti nejde tak o modlitbu a půst, jako o 

vztah s Bohem. Půst ani modlitba nejsou cílem, cílem je 

Bůh. A pokud se takto nasměruje náš život, dojde i na to, 

co potřebujeme vyřešit, protože v Boží blízkosti, nachází-

me jasné světlo pro situace, které se zdají velice nejasné a 

temné.  

Dále můžeme hledat konkrétní slovo v Bibli. I dnes máš 

ve svém životě slova, která jsi už kdysi slyšel, která tě zau-

jaly, která jsou nadčasové, a vedou tě i dnes. Pokud jsi ne-

dostal jasné slovo vize, třeba pro službu staršího sboru, 

sborového zpěváka, kostelníka, nebo vedoucího mládeže, 

či nedělky, tak nezoufej: v tvé upřímné věrnosti Ježíši Kris-

tu, jednáš dobře a odpovídáš na Boží povolání.  

Na základě zkušeností našich i druhých poznáváme, že 

Bůh mluví. Žd1 2 Mnohokrát a mnohými způsoby mluví-

val Bůh k otcům ústy proroků;  2 v tomto posledním čase k 

nám promluvil ve svém Synu... Můžeme se ptát: „Vedou 

moje kroky, rozhodnutí, k většímu zjevení Ježíše Krista v 

mém životě, v mojí práci, službě, rodině?“  

Ježíš odpouštěl. Jsem schopen i já odpustit v dané situa-

ci? Ježíš přijímal, i nepříjemné lidi, jsem schopen i já učinit 

otevřený krok k druhému. Ježíš byl věrný lidem, kteří v 

něho skládali důvěru, se kterými pracoval, se kterými se 

stýkal.  

Musíme se učit rozeznávat okolnosti, které provází naše 

rozhodnutí. Vypadá, že často až zpětně jsou naše kroky 

potvrzeny, ne dopředu. Proč? Protože Bůh očekává víru. 

To znamená, že se máme možnost svobodně rozhodnout, 

avšak na základě nejlepšího 

svědomí. Pokud jsme se rozhod-

li, nevyčítejme si hned večer, 

jakou blbost jsme udělali.  Ze 

špatných rozhodnutí je samo-

zřejmě nutné vyvodit poučení, 

ať se z nás nestanou hlupáci (viz 

Př 26,11).  

A ještě tady máme osvědče-

nou metodu: Pokus – omyl, pro-

tože jsme lidské bytosti, které 

chybují. Nejsme dokonalí andě-

lé. Jsme na cestě domů, kde bu-

deme učiněni dokonale podob-

nými Kristu. Proto budiž vám 

útěchou slovo: že Bůh je ochrán-

ce nezkušených (Ž 116,6). Bratři 

a sestry, jestliže jsme uvěřili v 

Ježíše Krista, snažme se ho taky 

poznat, jinak On sám jednou 

řekne: Nikdy jsem vás neznal, 

jděte pryč (Mt 7,22-23.  Poznání 

Boha je nad všechny vyřešené, či 

nevyřešené situace (Oz 6,6). 

Těžké i lehké situace, které ve 

svém životě řešíš, jsou úžasnou 

příležitostí poznat Ježíše Krista 

osobně. Jinými slovy: V nouzi 

poznáš přítele. Proto Bůh do-

pouští do našich životů, i těžké 

krize, abychom poznali cenu 

jeho lásky a věrnosti. Neděsme 

se rozhodnutí a následujme Ježí-

še! To půjde… 
Radek Palacký 

 

Bible nás baví 

MŮJ DENNÍ CHLÉB 

Milý čtenáři, 

pokud jsi začal na základě 

prvního dílu našeho seriálu číst 

Bibli a daří se ti pravidelně číst 

kapitolu denně, dovol, abych ti 

pogratuloval. Je to perfektní 
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začátek, mám z tebe velikou radost a Pán Bůh určitě také. 

Zároveň tě chci povzbudit k dalšímu čtení, vytrvej, stojí to 

za to! 

Dnes pokračujeme druhým dílem našeho seriálu Bible 

nás baví. V minulém díle, který jsem nazval „Čekání na 

impuls“ jsme se rozhodli, že budeme pravidelně číst Bibli. 

To rozhodnutí je velmi důležité. V dnešním díle se společ-

ně zamyslíme, proč je tak důležité pravidelně číst Bibli. 

Předkládám sedm důvodů, proč číst Bibli. U některých 

bodů jsou uvedené také biblické pasáže, které se těchto 

důvodů týkají: 

 

 

1. Bible je dobrá 

Bible není lidským dílem, autorem Bible je Bůh. 

K sepsání Bible si Bůh použil mnoho lidí, ti ale byli inspi-

rováni Duchem Svatým. Vše, co Bůh stvořil je „dobré“, 

proto je i Bible „dobrá“. 

2.Tim.2,16 – „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha“ 

2. Skrze Bibli poznáváme Boha a upevňujeme vztah s 

Bohem 

3. Skrze Bibli duchovně rosteme 

2.Tim.2,16 – „Veškeré Písmo…je dobré k učení, k usvěd-

čování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.“ 

4. Skrze Bibli získáváme moudrost 

2.Tim.2,15 – „Od dětství znáš 

svatá Písma, která ti mohou dát 

moudrost ke spasení.“ 

5. Čtení Bible se odráží 

v praktickém životě křesťana 

2.Tim.2,15 – „…aby Boží člověk 

byl náležitě připraven ke každému 

dobrému činu.“ 

6. Pravidelné čtení Bible přináší 

požehnání 

Žalm 1,1-2: „Blaze muži, kte-

rý…si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjí-

má ve dne i v noci.“ 

7. Pravidelné čtení Bible je pokrmem našeho ducha 

Předpokládám, že pravidelně jíte. Kdyby člověk nejedl, 

tak by zemřel. Krmíte ale stejně jako své tělo, také svého 

ducha? Velmi trefná ilustrace připodobňuje Bibli 

k duchovnímu chlebu - k duchovnímu pokrmu pro ducha. 

Stejně jako fyzickým chlebem krmíme tělo, duchovním 

pokrmem musíme sytit našeho ducha. Čím sytíš svého 

ducha? Čeká jen na občasné 

drobty nebo mu poskytuješ pra-

videlnou vydatnou stravu? A 

jak dlouho lze vydržet bez po-

krmu? 

Není jiné knihy, která má ta-

kovou moc proměnit život své-

ho čtenáře. To dokáže jen Bible.  

Ale vraťme se zpátky 

k našemu pravidelnému čtení. 

Pokud jsi na základě prvního 

dílu našeho seriálu začal pravi-

delně číst Bibli a daří se ti číst 

kapitolu denně, pak se po pře-

čtení celého Evangelia podle 

Lukáše nyní nacházíš v páté 

kapitole knihy Skutků. Pokračuj 

dále. Do příštího vydání Neděl-

ních listů (18.7.) přečteš celou 

knihu Skutků (28 kapitol) a ve 

zbývajících pěti dnech začni číst 

Evangelium podle Matouše, je 

to první kniha v Novém Zákoně.   

 

DOBRÁ RADA:   

Pokud jsi ještě nezačal pravi-

delně číst, rozhodnutí o pravi-

delném čtení Bible můžeš udělat 

kdykoliv, třeba i dnes. Důležité 

je začít a vydržet. 

V dalším díle našeho seriálu si 

mimo jiné povíme, kdy je dobré 

Bibli číst. 

Přeji ti mnoho vytrvalosti 

v pravidelném čtení Bible. 
Otmar Humplík 

 

fotoreportáž 
 

Rok se s rokem sešel a dne 22. 

května se uskutčnila opět 

v přístavě kostela a jeho okolí 

dětská olympiáda. Byla tradičně 

nabitá pestrým programem – 
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začalo se slovem pro děti, následovaly soutěže a sportovní 

disciplíny, nechyběl ani pozdní oběd nebo skákací hrad. 

Děti si to náramně užily a vy ochutnejte atmosféru alespoň 

prostřednictvím několikati fotek. 

Foto: Marcela Humplíková 
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fejeton 

JAK PŘEŽÍT DOVOLENOU  

Dovolená je časem odpočinku a pohody. Pokud ale máte 

batole, připravte se na to, že kromě zásob opalovacího 

krému budete potřebovat i něco, co vyztuží vaše nervy 

více, než je obvyklé ve dnech běžných. Zde je seznam věcí, 

které vás mohou překvapit. Vychází ze zkušeností z naší 

letošní dovolené na jižní Moravě.  

Ubytování – Pokud jste si pronajali skromný pokojík 

v penzionu či luxusní apartmá v hotelu, vězte, že sklenice 

nebudou umístěny v nedostupných výškách (případně 

v popelnici) tak jako u 

vás doma, rovněž kvě-

tiny a nábytek nebudou 

super odolné. Připravte 

se na spoustu pastí 

v podobě křehoučkých 

skleniček na víno, otví-

ráků v kombinaci 

s tenkými dekami a 

prostěradly, jenž jdou 

skvěle kuchnout, kytiček ve vratkých vázičkách a distin-

guovaných neméně vratkých lampičkách na nočních stol-

cích, které dělají čest panu Newtonovi a zákonu gravitace. 

Buďte vynalézaví a všecko, co jde, postavte na skříň do 

výšky dvou metrů nebo naopak na zem.  

(Ověřeno. Jen jednou 

jsem zapomněla na noč-

ním stolku rtěnku. Vý-

sledek ponechám vaší 

představivosti. Kristýnce 

se moc líbila.) 

Restaurace – Určitě se 

budete chtít někde najíst. 

Dnešní stravovny už jsou 

kulturnější a kromě me-

nu pro děti se na ven-

kovní zahrádce dají najít 

i prolézačky nebo nějaký 

ten písek. Dětské menu 

ale určitě nevymýšlel 

někdo dětmi obdařený. Zcela totiž nerozumí psychologii a 

zoufalství rodičů. Radši si ověřte předem, co vám donesou.  

(Ověřeno. V restauraci v jedné malebné moravské ves-

ničce jsme Kristýnce objednali těstoviny. Číšník po chvíli 

přinesl špagety na talíři a s nimi 

lízátko. Naprosto, naprosto fa-

tální chyba! Kris samozřejmě 

šáhla po lízátku a dala najevo, 

že tohle bude její oběd. Nastalo 

přetahování, vysvětlování, že 

prvně špagetky a pak lízátko, 

vítězství tatínka v přetahované, 

hysterický záchvat, vysvětlová-

ní, stále hysterický záchvat, sně-

dení špaget maminkou a tatín-

kem, dobrovolné hladovění ba-

tolete.) 

Vychytávky pro děti – Nejen 

restaurace se snaží. I další orga-

nizace chtějí dovolenou rodičům 

s dětmi co nejvíc zpříjemnit. I 

tady se ale někteří mýlí. To, co 

vám má pomoct, vás může 

bezmála zahubit.  

(Ověřeno. ZOO Brno nabízí 

malý vozíček pro děti 

k zapůjčení. Chytré, že? Nemu-

síte tahat kočárek. Takže zatím-

co zpocený tatínek táhne do 

kopce skřípající vozík s dětským 

nákladem, rozpustilé batole si 

usmyslí, že si do něho pěkně 

lehne, i když předchozí tři hodi-

ny prospalo. Zvířátka nezajímají 

ani batole, protože je nevidí, ani 

tatínka, protože je nevidí díky 

potu, stékajícímu po jeho tvá-

řích. Rozhodnutí vozíček odložit 

a jít dál bez něj je rovněž chyb-

né. Následuje hysterický zá-

chvat věnovaný odloženému 

vozíčku. Zvířátka dále nezajíma-

jí ani batole, které je rudé 

vzteky, ani rodiče, kteří jsou na 

tom stejně.) 

Setkávání – Na dovolené po-

tkáte spoustu lidí a malé děti 

některé věkové skupiny ob-

zvlášť přitahují. Řeč je o stejně 

malých dětech nebo seniorech. 

Může se stát, že ve skupině na 
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prohlídce jakéhokoli objektu s vámi bude skupina důchod-

ců. Někomu pak vaše batole připomene jejich vnučku. Za-

čnou otázkami „Jak se jmenuješ, a kolikpak máš ročků, 

ťuťuťu, a po kom máš taková kukadla?“ a už se ani nena-

dějete, batole vám uzmou z náručí a notnou chvíli je neu-

vidíte. Proč ne, ať se druží, pokud to má rádo. Nepropadej-

te přílišné euforii z volnosti a na konci prohlídky si neza-

pomeňte vyžádat dítě zpět.   

(Ověřeno. Na prohlídce hradu Pernštejn se slovenskými 

důchodci na zájezdu připomněla Kristýnka jedné paní její 

vnučku. Důchodkyně se nenechala pobízet, vzala si ji do 

náruče a polovinu prohlídky jsme o ní ani nevěděli. Bylo to 

milé. Důchodci se bavili na účet paní celou prohlídku a ta 

si zase užila přítomnosti Kristýnky, která prý má krásná 

kukadla, ťuťuťu. 

Setkání s dětmi se vyvedlo méně. Přemýšlivý chlapeček 

objal Kris tak náruživě, že oba spadli na zem jako hrušky. 

Následoval hysterický pláč. Nejhůře to nesla maminka 

chlapečka, která Kristýnku utěšovala asi deset minut. Ho-

landsky.) 

Prohlídky – Jestli jste se nerozhodli válet u vody nebo 

zlézat velehory, možná si uděláte čas na prohlídku zámků, 

hradů, muzeí, jeskyní a kdovíčeho ještě. S klidnými batola-

ty lze všechno poměrně zdárně absolvovat. Ovšem stačí, 

aby jedna prohlídka z deseti byla jiná než ostatní a vy si 

slibujete, že se už nikdy uvnitř podobného objektu neuká-

žete. Nezbývá než buď toto dodržet, nebo snášet překva-

pené, pobavené nebo nevrlé pohledy ostatních návštěvní-

ků. A i kdyby neřekli ani slovo a byli stále stejně milí, 

vsaďte se, že vy budete rudí až za ušima a za vaše neustálé 

„psssss“ by se nemuselo stydět ani klubko hadů.  

(Ověřeno. Nově otevřená jeskyně Výpustek 

v Moravském krasu byla dílem zkázy. Kristýnka se vrátila 

do kojeneckých let a nesmírně zajímavý výklad průvodce 

doplňovala souvětími „Bebebebebebebe a uuuuuuu“. Po-

kračovala strkáním prstů do pusy a vyvoláváním zvracení, 

což se jí nakonec i podařilo. Snažila jsem se držet od sku-

piny co nejdál. Marně. Jeskyně mají vážně skvělou akusti-

ku.) 

Kdo je připraven, není překvapen. A nebyla by snad do-

volená bez karambolů a ostudy trochu nudná? Užijte si 

léto! 
JF-NJ 

 

 

  

 tip na výlet 

LIPNÍK NAD BEČ-

VOU 

V sobotu minulý týden jsem 

měla příležitost podívat se do 

romantického moravského měs-

tečka Lipníka nad Bečvou a tak 

Vám, milí čtenáři, chci předat 

trochu svých dojmů. Dostala 

jsem se tam při příležitosti odha-

lení pomníku lipnickým obětem 

holocaustu. Hudební kapela 

Simcha, ve které působím, měla 

čest přímo při odhalení vystou-

pit. Pomníkem je kovaná plasti-

ka s názvem MEMENTO – ruka 

tyčící se k nebi s vykovaným 

číslem jednoho z transportů. 

Autorem díla je mladý student 

Soukromé střední umělecké 

školy AVE ART v Ostravě 

Lukáš Dvorský. Pomník byl 

umístěn na travnatém pásu pod 

středověkou městskou hradbou 

vedle bývalé židovské synago-

gy. 

Celkem 141 židovských oby-

vatel Lipníka nad Bečvou bylo 

za druhé světové války dvěma 

transporty v červnu 1942 depor-
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továno ze sběrného střediska v Olomouci do Terezína, od-

kud později všichni nastoupili na poslední cestu do vyhla-

zovacích táborů na východě. Jeden z transportů měl ozna-

čení AAs a pod číslem 766 jím byl z Terezína deportován 

tehdy šestnáctiletý Jiří Schreiber. Dnes 84letý pan Schreiber 

je dnes posledním žijícím lipenským židem, který přežil 

holocaust, a odhalení 

pomníku předcházel 

jeho dojemný proslov. 

To, že plastika je 

z kovu, není žádná 

náhoda. Lipník nad 

Bečvou je totiž měs-

tem kovu – již šestým 

rokem je zde pořádána exterierová výstava s názvem „Kov 

ve městě“. V historickém jádru města si můžete prohléd-

nout celou řadu zajímavých kovaných děl, letos jsou to 

výtvory zejména studentů již zmiňované školy AVE ART. 

Celkem 39 kovaných plastik bude k vidění do konce října 

letošního roku. Např. zahradu za farním kostelem zdobí 

pětice andělů, na náměstí jsou umístěny plastiky s vodním 

prvkem Hladina a Reaktor, v jižní části náměstí se potkáte 

s plastikami Běžců, odpočinout si budete moci za moro-

vým sloupem na Židlích nebo Postelích. Výstava je dopl-

něna interiérovou expozicí fotografií ze Sympozia prosto-

rových forem Ostrava. 

Procházka Lipníkem je tedy každopádně zajímavá. Cen-

trum je navíc zařazeno mezi Městské památkové rezerva-

ce. Není divu – zajímavostí je zde celkem hodně: Pozdně 

klasicistní zámek, piaristický klášter a kostel sv. Františka 

Serafínského, renesanční zvonice, synagoga či starý židov-

ský hřbitov. Známý hrad Helfštýn s nejdelšími hradebními 

zdmi na území České republiky je od Lipníka nad Bečvou 

vzdálen pouze 4 km, lze sem tedy snadno dojít pěšky. Tak-

že, milí čtenáři, nezapomeňte – je čas výletů! 
LS-NL 

 

JAK BŮH NEVYSLYŠEL NAŠE 

MODLITBY 

Je to již více než rok, co jsme ve skupině 25+ rozběhli 

pravidelnou modlitební aktivitu – modlitební den s půs-

tem – každou první středu v měsíci. Tato aktivita se stala 

dobrou tradicí a mnohá modlitební témata, která v rámci 

postní středy vyhlašujeme, zcela přirozeně vplynula také 

do našich každodenních modli-

tebních zápasů. Když se ohléd-

neme zpět, vidíme mnoho vy-

slyšených modliteb a máme z 

toho radost.  

Jsou ale chvíle, kdy naše ra-

dostné modlitební úsilí dostane 

někdy pořádnou ránu! Jedna z 

těch nejtvrdších, zpráva o smrti 

dítěte, za které jsme se modlili, 

přišla před pár dny. Vezmu to 

ale od počátku.  

Přesně před půlrokem, přive-

zl náš sborový administrátor 

Štěpán Janča z brněnského on-

kologického centra zprávu o 

mladé nemocné dívce. Patnácti-

leté slečně Daniele H. lékaři dia-

gnostikovali rakovinu plic. Pro-

tože Daniela pochází z věřící 

evangelické rodiny z moravsko-

slezského seniorátu, její rodiče 

ihned vyhlásili modlitební zápas 

za svou dceru. Také naše skupi-

na 25+ se přidala k modlitbám 

za Danielu. Prosili jsme o 

uzdravení a o milost, pokoj a 

požehnání pro ni i pro její rodi-

nu. Pravidelně jsme také sháněli 

zprávy o jejím zdravotním sta-

vu, zejména skrze Štěpána. Nej-

prve to vypadalo poměrně 

dobře, ale postupně přicházely 

stále horší zprávy. Náš modli-

tební zápas za Danielu byl velmi 

intenzivní a její jméno figurova-

lo na prvních místech našeho 

modlitebního „žebříčku“. 

Před pěti dny jsme se dozvě-

děli, že Daniela zemřela. Zákeř-

ná nemoc zvítězila. A náš modli-

tební boj po půlroce skončil - 

porážkou? 

V posledních dnech jsem 

mluvil s mnoha lidmi z naší 

skupiny 25+, všichni jsou z té 

smutné zprávy šokováni. Tušili 
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jsme, že to s Danielou není dobré, ale nikdo si nechtěl při-

pustit, že to může takto (brzy) skončit. Je to velmi zvláštní, 

nikdo z nás Danielu nikdy neviděl, nemluvil s ní osobně, a 

přesto všichni máme pocit, že jsme ztratili blízkého člově-

ka. Každý z nás se musí s touto skutečností vypořádat a 

„strávit ji“. Rozumově to chápeme, vždyť Daniela je u Bo-

ha, Bůh ukončil její trápení a On moc dobře ví, co dělá. Ale 

srdce se vzpouzí a říká: Proč? Proč musela zemřít tak mla-

dá? Proč Pán Bůh neučinil zázrak? 

Je to těžké, je to strašně těžké. Ale i v této chvíli je Bůh 

naší skálou a naší nadějí. Věříme, že to, co Bůh činí, je to 

nejlepší.  

Náš modlitební zápas za Danielu rozhodně neskončil 

porážkou. Bůh naše modlitby slyšel, jen rozhodnul jinak. 

Ověřil jsem si, že modlitební síť v našem společenství 25+ 

funguje a stále je spousta lidí (často celé rodiny s malými 

dětmi), kteří jsou ochotni se pravidelně modlit. Jsem vděč-

ný Bohu, že naše společenství 25+ má správné základy a 

modlitba má v našich životech důležité místo. 

„Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu.“  

Izajáš 12:2 
Otmar Humplík 

radosti 
Náš sbor se opět může radovat a být vděčný Pánu Bohu 

za jednoho malého broučka Tomáška, který se narodil 30. 

května Evě a Petrovi Chroboczkovým z Koňakova. Celá 

redakce mu přeje Boží požehnání a 

ochranu na pozemských cestách 

života, rodičům a sestře Aničce 

mnoho společných radostí, krás-

ných chvil a Boží moudrosti.  

Manželé Chroboczkovi jsou vděčni 

Pánu za to, že jim daroval mimin-

ko. Také prostřednictvím NL děku-

jí všem, kteří na ně mysleli a myslí v modlitbách. Zároveň 

děkují, že mnoho z vás se modlí za páry, které nemůžou 

mít děti nebo mají problémy s otěhotněním. 
 

ÚRYVKY 

Z knihy Karyn Henleyové „Citlivé vyučování“ 

Příhody z hodin nedělní školy a křesťanského vyučo-

vání  

Malý chlapec poslouchal, jak jeho učitelka vypráví pří-

běh o milosrdném Samaritánovi. Když postavy míjely zra-

něného muže, volal o pomoc. 

Na každou další osobu, která jej 

míjela, volala slabším hlasem, až 

nakonec byl stěží slyšet.  

Po bohoslužbě se chlapcova 

matka ptala, co se v čase výuky 

v nedělní škole naučil. Chlapec 

odpověděl: „Naučil jsem se, že o 

pomoc musíš volat o mnoho 

hlasitěji.“  

 

Dítě: „Mami, jak se Bůh 

sprchuje?“  

Matka: „Nemám zdání, To-

máši. Ale proč myslíš, že se vů-

bec sprchuje?“  

Dítě: „Protože jsme včera ve 

shromáždění zpívali „…Ty jedi-

ný jsi sprchovaný, ty jediný jsi 

Pán …“. 

 

„Život je těžký. Musíte na 

nočník, i když se vám vůbec 

nechce.“ Tříleté dítě  

 

Čtyrletý chlapec: „Danielova 

babička umřela.“  

Matka: „To je smutné. Řekl jsi 

mu, jak je ti to líto?“ 

Chlapec: „Já jsem to přece ne-

udělal!“ 

Čtyřletý chlapec se vrátil 

z nedělní školy a opakoval svůj 

verš, který si zapamatoval: „Dě-

ti, poslouchejte své řidiče, pro-

tože je to spravedlivé před Bo-

hem.“  

co nás čeká 
V neděli 27. 6. se po boho-

službách bude konat mimo-

řádné sborové shromáž-

dění, na kterém se uskuteční 

volba br. faráře Macina Pilcha, 

který kandiduje na místo první-
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ho faráře sboru na příštích 10 let. Zkontrolujte si, prosím, 

své volební právo na nástěnce u východu z kostela. 

Ve dnech 3. – 11. 7. bude evangelizační týden 

v Dziegielowě. Koncerty budou pravidelně v 20:30. 

Rozpisy jednotlivých dnů: 

http://www.cme.org.pl/index.php?D=316. 

Ve dnech 4. – 11. 7. se uskuteční ve Vysokém Mýtě 

Camp pro mládež s názvem „Tak pojď.“ Cena: 1200 

Kč. Informace u br. j. Radka Palackého.  

Ve dnech 17. – 24. 7. bude ve Smilovicích XCamp 

2010. Téma: „Třicet stříbrných“. Přihlášky jsou možné 

online na www.xcamp.cz. 

Stanový tábor dorostu se koná ve dnech 25. – 31. 7. 
na Hrčavě. Téma: „Útěk do života“. Cena: 1100 Kč. Při-

hlášky a informace u br. j. Radka Palackého. 

Campfest 2010 se uskuteční na Ranči Kraľova Lehota 

– termín: 5. – 8. 8., téma: VIP zóna. Předplatné do 31. 5. 

2010 za 480 Kč! 

V letošním roce se uskuteční tábory Dětské misie 

na Karmelu ve Smilovicích. Přihlášky jsou ke stažení na 

www.detskamisie.cz 

Tradiční dětský tábor v Tyře se bude konat 

v termínu: 21. – 29. 8. Cena tábora: 1500 Kč. Bližší infor-

mace u učitelek nedělní besídky a v kanceláři sboru. 

 

inzerce 

informace 
http://narozvoji.ic.cz - zvukové na-

hrávky kázaní br. Kaczmarczyka 

http://narozvoji.wz.cz - fotky z akcí 

sboru Na Rozvoji 

http://www.vericidite.estranky.cz/ 

Internetové stránky věnované vý-

chově dětí a vyplnění jejich volného 

času aktivitami spojenými s vírou 

v Ježíše Krista. 

info 

Základní informace  

a pravidla inzerce 

Inzeráty je možno podávat písemně 

u stánku Nedělních listů. 
 

Ceník Inzerátů 

 Běžný textový 5,- Kč 

 Zvýrazněný textový 10,- Kč 

 Grafický 100,-Kč 

Informace o sboru 

Evangelický sbor a. v. ČCE,  
Nám. Dr. M. Luthera 1,  

737 01 Český Těšín 

Telefon: 558 745 191 

e-mail: info@ccectesin.cz 

web: www.ccectesin.cz 

Úřední hodiny: Po-Pá 9:00–12:00 

Mimo tuto dobu dle dohody s faráři  

Redakce NL 

e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 

Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 

členové redakce: Jana Foberová,  Michal 

Chalupski, Lenka Chrobočková, Petr 

Chroboček, Vanda Iwaszková, Veronika 

Iwaszková, Vladislav Kaczmarczyk, Ma-

rek Schulhauser, Lenka Smyčková. 

Tisk: Martin Stařičný 

Editace: Lenka Smyčková 
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