
1 

 

 

          Rok 2017  ročník 21 

 

 

 

 

 

 

 

3 

„Dobrořeč, má duše, Hospodinu,  

nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“    

 (Žalm 103:2 ) 
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  Úvodem: 

Milí čtenáři, 

každý z nás prožívá své těžkosti, svá 

trápení. Ale společně prožité chvíle nás 

posilují. Pár takových okamžiků vám 

chceme připomenout. A pokud jste při 

nich nebyli, nenechte si ujít příležitost 

společně prožívat vděčnost za dobré 

Boží dary o neděli díkůvzdání. 

Kéž je tato vděčnost na nás vidět i 

v dalších všedních dnech. Ve vztahu 

k druhým  lidem i ve vztahu ke všem 

živým tvorům.                   Vaše redakce 

 

Biblická úvaha  - Daniel Jurčo, 

kazatel CB Stará Turá 

Poďakovanie za úrody zeme 

„Nezabúdaj na žiadne z Jeho 

dobrodení“ ( Ž 103:2) 

Na to, aby sme mohli žiť pokojne a 

spokojne, potrebujeme: chlieb, 

vodu, strechu nad hlavou, posteľ, 

šaty, odev a blízkeho človeka, 

ktorý nás má rád. Modlíme sa pred 

jedlom, lebo ďakujeme Pánu Bohu 

za to, čo máme od Neho.  Od 

detstva sa učíme ďakovať, zvlášť 

rodičom, ale o to viac Pánu Bohu. 

- Máme chlieb. Kúpili sme si ho v 

obchode. Čo sa všetko stalo, kým 

sme ho dostali a priniesli domov? 

Upiekli ho v pekárni, pekár mal 

múku od mlynára, ktorý ju má od 

roľníka. Roľník v pote svojej tváre 

zasadil a zožal pšenicu. Pán Boh 

dal slnko, 

vietor, dážď, 

úrodnú zem. 

- Pán Boh 

nám dáva 

dobré veci, 

ktoré umož-

ňujú život. 

Preto je dôle-

žité každý rok ďakovať Pánu Bohu 

za úrody zeme. Potrebujeme si to 

stále pripomínať, nezabúdať na to.  

Biblia nás vyzýva k tomu. Ž 103:2: 

Dobroreč moja duša Hospodinu, 

nezabúdaj na žiadne z Jeho 

dobrodení.  

Pán Boh požehnal prácu všetkých 

tých, ktorí usilujú o získanie 

chleba. Kresťan vie, komu má 

ďakovať. Ľudia zo sveta, ktorí 

Pána Boha nepoznajú, Mu vôbec 

nepoďakujú.  

- Pánu Bohu ďakujeme za 

stvorenstvo, za rodinu, za zdravie, 

za školu, za cirkev, za strechu nad 

hlavou, za denný chlieb na stole. 

Ďakujeme za predchádzajúce 

generácie, ktoré posadili stromy, 

vyrástli po rokoch a dnes nám 

dávajú ovocie.             

- Najväčšie požehnanie od Pána 
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Boha je láska Pána Ježiša Krista, 

ktorý vzal na seba naše hriechy. 

Máme Boží dar od Pána Boha, 

každý, kto verí v Neho a poslúcha 

Ho, má večný život.  

Aké mnohé a veľké sú Tvoje skutky, 

Hospodine, všetky sú múdre 

učinené (Ž 104:24) 

1. Naše oči sa upierajú k Tebe (Ž 

145.15) - Na jar zasievame a 

potom obrábame zem, vychádzame 

za svojou prácou. Čo by sa nám 

podarilo, keby Pán Boh nedal zdar 

našej práci. Bez Božieho 

požehnania by naše siatie a námaha 

vyšla nadarmo. Voláme: Pane, 

zmiluj sa. 

2. On dáva pokrm v pravý čas. On 

dáva siatbe vzklíčiť a vzrast. On 

činí, že naša námaha prináša plody 

a ovocie. Pán Boh daruje svoje 

dary pre život, Pán Boh sa stará o 

nás. Preto voláme: Kriste, zmiluj 

sa. 

3. Aby aj ďaľšie dni, týždne boli 

požehnané, aby nás Božie slovo 

viedlo v čase siatby aj žatvy, v 

mraze i páľave slnka, aby oči 

všetkých smeli vzhliadať s 

dôverou, že Pán Boh dáva pokrm v 

pravý čas, preto voláme: Pane, 

zmiluj sa. 

 

Představujeme: 

Ing. Daniel Jurčo sa narodil 5. 1. 1957 v juhočeskom meste Jindřichův Hradec. V 
Bratislave ukončil štúdium na Vysokej škole ekonomickej. Svoj život už v detstve 
odovzdal Kristovi. Biblicky ho formoval otec Milan Jurčo a kazateľ František 
Ciesar. Po deviatich rokoch civilného zamestnania  vo Výpočtovom stredisku ČSD 
Bratislava a  Chirana Stará Turá a páde komunizmu sa stal kazateľom v Plzni,  
neskôr v Prešove a Ostrave. Teologické štúdiá absolvoval v 
nemeckom Ewersbachu a anglickom Welwyne.  
Od februára 2017 žije s manželkou 
Zuzanou v Starej Turej, kde 
pokračuje v kazateľskej službe 
Cirkvi bratskej. Svoj voľný čas 
venuje rodine. Ďakuje Pánu Bohu za 
to, že všetky tri dospelé deti sú na 
Božích cestách. 
 
 

Modlitebna CB Stará Turá 
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Javornický sbor na výletě na Slovensko 

V neděli 24. září 2017, za mírně nepříznivého počasí, odjíždí plný autobus se 
členy našeho sboru na Slovensko, abychom mohli navštívit bohoslužby 
v zajímavé kruhové modlitebně Církve bratrské na Staré Turé. 
Navzdory mlhavému ránu jsme tam dorazili včas, očekáváni kazatelem Danielem 
Jurčem, synem kazatele ing. Milana Jurča, za kterého byla jejich modlitebna v 80. 
letech postavena. 
Po srdečném přivítání a upřesnění programu začaly bohoslužby krásným 
vyzváněním zvonů. Možná někoho překvapilo i uspořádání lavic do půlkruhu ke 
shora osvětlené apsidě s dřevěným křížem, nebo trochu jiné zvyklosti (sezení při 
čtení Písma). Po kázání br. kazatele Jurča o uzdravení malomocného jsem se 
musela zamyslet nad výrokem, že i my můžeme svou neposlušností a chováním 
blokovat nebo mařit Kristovo dílo. 
My jsme pak za doprovodu varhan přispěli ukázkami čtyř písní z Elsnerova 
kancionálu a br. farář Kulík pozdravil naše hostitele biblickým slovem (2K 1,3-5). 
Na výzvu br. kazatele o další pozdravy a svědectví nás br. Mikáč seznámil domácí 
s celým programem zájezdu, Samuel Jurčo mluvil o historii a stavbě modlitebny a 
další Javorničané přidali krátké vzpomínky na vzájemná 
setkávání a vazby v dřívějších dobách. 
Po shromáždění jsme byli pozváni k bohatě připraveným 
stolům s pohoštěním v předsálí. Tam jsem si teprve prohlédla 
zvláštní kámen, nalezený při stavbě modlitebny. Přírodou 
zvláštně vytvarovaný kříž, který se jim stal povzbuzením 
v mnoha potížích a protivenstvích té doby.    
Po vydatném obědě v restauraci jsme měli dost času se projít 
k památnému Domu bielych hláv, kde je pamětní síň sester 
Royových, plná dobových fotografií a artefaktů z jejich života. Odborným 
výkladem posloužili Samuel Jurčo a Pavol Trúsik. Na průčelí tohoto domu, který 
dnes slouží jako hudební škola, marně bývalí vládci přemalovávali původní nápis: 
„Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu.“ Znovu a znovu prosvítal přes nátěr.  
Po procházce městem k soše prof. Roháčka, který jako první přeložil Bibli do 
slovenštiny z původních jazyků hebrejštiny a řečtiny, jsme s mnohými díky 
opustili Starou Turou. Zbytek odpoledne by se dal nazvat „putování za krásou 
Šaškových varhan“. Nejprve to byl obrovský trojlodní kostel v Brezové pod 
Bradlom - na evangelické poměry stavba ojedinělá. Mnohé překvapila dominanta 
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kostela, oltář se zvláštně nasvíceným obrazem Ježíše na Olivetské hoře. A 
myslím, že všem vyrazily dech velkolepé varhany brezovského varhanáře Martina 
Šaška – jeho první dílo z roku 1834. Vychutnali jsme si jejich zvuk při hraní 
Martina Soviše a malého talentovaného Marka Soviše.  
Bylo na co se dívat a co poslouchat - za doprovodu varhan. K oslavě našeho Pána 
jsme zazpívali dvě písně z našeho kancionálu. 
Konečná zastávka na Myjavě v evangelickém kostele vyzněla trochu odlehčeně a 
humorně. Také tady si naši varhaníci zahráli na varhany - snad největší na 
Slovensku. Něco o sborové práci jsme se dověděli od sestry farářky Moniky 
Černekové a pozdravil nás také br. farář Samuel Myšiak. Překvapilo mne, jak 
velké množství dětí učí ve školách, dokonce na středních a průmyslovce. Kéž by 
se to promítalo do myšlení a postojů mladých lidí. 
Naplněni krásnými zážitky a povzbuzeni bratrskou atmosférou lásky ve sboru CB 
na Staré Turé jsme se v podvečer šťastně vrátili domů. Organizátorovi akce, br. 
Luďkovi Mikáčovi, jsme sborově poděkovali už v autobuse. Ale největší díky za 
krásný den plný milých setkání patří našemu dobrému Pánu.  
Kdyby se vám zdálo, že my evangelíci si pochválíme všechno, tak v tomto případě 
nejste daleko od pravdy. Splnilo se tím moje nevyslovené přání o obnovení 
dobrých bratrských vztahů se sborem na St. Turé, který připomíná a navazuje na 
probuzenecké dílo sester Royových. Kéž jejich dílo zůstává inspirací i pro nás, i 
v dnešní době přes naši únavu, nespokojenost, a špatnou náladu, v duchu slov 
Kristíny Royové: „Milovať Boha a slúžiť mu, znamená milovať ľudí a slúžiť im.“ 
                  Marta Nováková 

 
(fotografie a 

videa ze 
zájezdu 

najdete na 
našich 

webových 
stránkách) 

 
 
 

   
v pamětní 
síni sester 
Royových: 



6 

 

Ke dnům vděčnosti za Boží stvoření 
 

Nespalujme odpad! 
 

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu (Filipským 2:4). 

Miluj svého bližního jako sám sebe (Matouš 22:39). 
 

Bůh stvořil krásný, funkční, harmonický svět, plný bohatých vztahů a vazeb. 

Součástí stvoření je i člověk, lidstvo. Z Bible poznáváme, že vztahy mezi lidmi 

mají vycházet z lásky. Máme druhého člověka - svého bližního - milovat jako 

sebe sama. Znamená to jednat tak, abychom nepoškozovali druhé lidi. A jde 

především o ty, kteří žijí v naší blízkosti. A nemysleme jen na blízkost duchovní, 

ale teď především na blízkost fyzickou.  

A teď se vžijme do nitra člověka, který spaluje odpad a tím otravuje ovzduší v 

širokém okolí, což často dopadá více na jeho sousedy než na něho samého. To 

rozhodně není akt lásky k bližním, nýbrž projev bezohlednosti či v lepším případě 

hlouposti. Možná si mnozí neuvědomují, kolik zlého takovým počínáním působí. 

Už v dobách Nerudových byla aktuální otázka "Kam s ním?" - s nepotřebnou věcí, 

s odpadem. Zbavit se přijatelným způsobem odpadu zpravidla nějaké úsilí 

vyžaduje. Škodit kvůli tomu druhým lidem není dobré řešení. Stojí za zamyšlení, 

zda nezměnit svou praxi tak, abychom odpadu produkovali mnohem méně. Pak s 

jeho přijatelnou likvidací bude méně práce.  

Ohleduplnost k druhým lidem neodlučitelně patří k životu Kristova učedníka. A je 

součástí dobrého zacházení s Božím stvořitelským dílem. A Jemu na něm, 

navzdory lidskému hříchu, neustále záleží. On nás lidi stvořil, abychom byli "Jeho 

obrazem". Abychom svým jednáním Jeho dílo v dobrém užívali a dále budovali. 

Abychom přispívali k jeho kráse a harmonii. A rozhodně ne proto, abychom 

sousedům smrděli svými spálenými odpady. 

Jiří Nečas  

     http://www.nepalmeodpad.cz/ (redakčně kráceno) 

 
Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, 
zajímej se o to, co jde z Tvého komína!   
 

Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused! 
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Posbírej je všecky… 
 

Tak nám začala topná sezona. Znovu si musím zvykat, že větrat se dá nejlépe 
kolem druhé či třetí hodiny v noci… 
Letos mě ale překvapil ještě jiný, zvláštní úkaz. Když jdete přes Lázky, mohli byste 
si nejdřív myslet, že jde o námrazu. Nebo o kroupy. Ale o krupobití byste přece 
věděli. Pokud vím, delší dobu žádné nebylo… Když se ale podíváte zblízka, uvidíte 
spoustu malých plastových kuliček. Kuličky na cestě, kuličky v trávě, kuličky 
v potoku. Dost mě vyděsily. 
Naděláš! Pár plastových kuliček! Vadí tam snad někomu? 
No, hoši, vadí. Fakt. A dost. Kromě toho, že na nich může někdo uklouznout, vadí 
hlavně zvířatům. A nejen kuličky. I ostatní kusy plastů, které plápolají ve větru, 
nebo plavou v potoku. Kdo ví, kam až doplavou…  
Víte, že moře a oceány jsou zamořené plastovým odpadem? A že až 80% ho na 
moře připlulo z pevniny? A že některé odpadky tu plují už padesát let? Plast je 
houževnatý a jen tak se nerozloží. Ani za pár století. Navíc miliardy malých 
kousků plastu, unášené podvodními proudy, k sobě přitahují v moři rozptýlené 
jedovaté látky. Ty se pak dostávají do těla mořských živočichů, a když je sníme, i 
do organismu lidí. Rybám poškozují žábry a mnozí ptáci hynou, protože si 
plastové odpadky spletou s potravou. 
 

A tak prosím, nenechávejte plasty jen tak se někde válet nebo plápolat!  
Patří přece do žlutých kontejnerů.   Světlana Greplová 

 
 

 

 Něco pro děti 

         (a pro dospělé, 
     kteří si rádi hrají  ) 

 

Posbírej nejdřív 
kuličky v bludišti, 
a pak i ty venku! 
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 Událo se.. 
- Sjezd řeky Berounky    
- Letní tábor pro děti  
- Koncert pro Javorník  
- NG fest 
- Sborový zájezd na Slovensko  
- Vizitace našeho sboru  

 

Dojmy ze sjezdu řeky  Berounky 2017 

- Byli jsme tu poprvé. Neskutečný zážitek, bylo tu nádherně, parta super, voda 
mokrá a na dně se prášilo  Budeme se těšit na další vodu s vámi!!! Děkujeme 
všem!!!                                  Dušan z Oder, Vláďa z Luky a také Týna 

- Dneska jsme dojeli první, protože mému zadákovi se chtělo na velkou a spěchal 
do kempu na záchod                                                                                       K. 

- V sobotu jsme nabrali půl kánoe vody. Šimon je bordelář. Byli jsme ve stanu pro 
1 osobu a byli jsme tam tři.                                        Jirka 

- Výborná parta! To je lepší než dobré počasí. Nasmál jsem se na rok dopředu. 
Tak se těším, až příští rok zase doplním zásoby.               Petr Kulík 
PS: Mirek Lajza mi snědl všechny klobásky! (Cigáním… My jsme mu je všechny 
snědli, byly výborné. Až měl Mirek chvíli strach, že bude muset Mirečka poslat na 
louku na pastvu :-) 
 

- Poděkování za vodácký prostor, který byl naplněný dobrosrdečností, veselostí a 
upřímností. Zde se nám všem potvrdilo, že to, co člověk druhému dává, to se mu 
vrací. A za to vše ještě jednou děkuji               Kluci Jagošovi + teta Zuzka 

 

- Na „vodu s Kománkama“ jezdíme moc rádi, jsme vděční, že Pavel s Magdou se 
chopili organizace tak náročné výpravy. Letos se mi moc líbily chvilky ztišení nad 
Biblí. Berounka se ukázala jako pravá dáma, klidná s kvítky ve vlasech. Jsme rádi, 
že se mohli zúčastnit.                        L + M z Lipova 
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- Výprava „Berounka 2017“ byla krásná; skvělá parta, nádherné počasí a super 
organizace. Rádi s vámi jezdíme. Díky,        Marie, Tomáš, Benjamín 

- Letošní plavba plynulá, málo jezů, funkce háčku splněna, pomohla jsem Jiříkovi 
do vody. Parta výborná, už se těším na nový rok.                             Lenka 

- Na vodě se mi líbí, jak určuje rytmus, pulzuje, žije, plyne a i my plyneme, 
plujeme s ní. Žijeme jejím tempem a otevíráme se jejímu klidu, pohodě a jsme 
přírodě i sobě blíž. Nehrajeme si s technikou, nýbrž spolu a mně se to moc líbí 
s fajn partou.                  Slanečci 

- Nezmokli jsme. I sluníčko se na nás podívalo. Stany jsme stavěli jen jednou.  
Avšak za trest nám pod okny řvali opilci. I přesto to bylo super   

- Děkuji všem za příjemnou plavbu.                           Mirek 

- Při karetní hře prší Daník pronesl: „Měním na kaštany.“ 

- Výzva: Farář a Daník půjdou pod vodu! Souhlas, souhlas… Filip nechce napsat 
souhlas, souhlasí tiše. 
Odpověď faráře: Kdo potopí faráře, toho farář donutí sníst celé pádlo! 

 

- Bylo to dobré, bylo horko a pršelo.                              Jeremi 

- Bylo tu moc krásně, příroda je tu nádherná  Moc se mi tu líbilo a odpočinula 
jsem si  Za rok ahoj!                         Péťa 

-  Pikačů, volím si tebe! Čármanore, volím si tebe! (Zapsal Beník…  
Voda ho moc nepoznamenala, pořád myslí na pokémony.) 
 

- Pan farář šel ke dnu jako první. Zvolená taktika mi vyšla… Skok z lodi do lodi. 
Ostuda pro toho, kdo jde ke dnu jako první (asi nějaký začátečník :-)            Dušan 

- Potopil jsem Sama Kománka! Můj největší sportovní výkon! Dušanovi hrabe… 
                                    Petr Kulík 
Velmi děkujeme za krásný víkend,  za plavbu zpestřenou lodní bitvou, příjemné 
večery i krásná rána. Přejeme mnoho šťastných říčních kilometrů, mírných peřejí 
a málo volejů.                          ??? 
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VZPOMÍNKY NA TÁBOR 

Jsem našemu Pánu Ježíši Kristu moc vděčný za mnohem poklidnější a hladší 
průběh přípravy i průběh samotného tábora oproti loňskému roku. Stalo se tak 
hlavně díky vyslyšeným modlitbám a  ochotě všech sloužit přítomným dětem, tak 
aby i tyto děti navázaly důvěrný a osobní vztah k našemu Pánu a Spasiteli Ježíši 
Kristu. Neříkám, že bylo vše dokonalé, ale nadšení a zápal pro tuto službu u všech 
vedoucích a instruktorů mně utvrzuje v tom, že děláme "dobrou věc". 

 Pavel Popovský, vedoucí 
 

První věc, na kterou si z tábora vzpomínám, je, jak nám Petr pouštěl pranky. 
Honza  

Tak jedna z prvních vzpomínek, kterou mám: Naše první skupinky, kdy jsme 
s dětmi hráli hru se zavázanýma očima a já jsem jim dala zkusit kafe… „Fuj, co to 
je???“ 

A největší zážitek mám z celodenního výletu. Byl super, i když byl tak dlouhý a to 
povzbuzování: Maty, zaber  A Michal má největší zážitek z Pavla (Čerešníka), 
který jako zlatá socha unesl faráře               Jana  

Vzpomínám si na táboře na můj zálesácký workshop, kde jsme s dětmi dělali 
oheň pomocí křesadla, vázali uzly a jeden vtip: Každá kráva má právo stát se 
hamburgerem, bez rozdílu barvy, rasy nebo vyznání.             Dan 

Je toho víc: Jak si Pavel Čerešník nechal naložit tak plný talíř buchtiček s krémem, 
až mu padaly na zem, jak Dáda prohrál sázku a předstíral, že má klíště a pak u 
zdravotnice „zjistil“, že je to jen znamínko. Nebo jak strýc Popovský mluvil s paní 
z hygieny asi 10 metrů od nás a přišel k nám Honza Dražil a hodně nahlas 
pronesl: „Tak už to máme. Vysbírali jsme toho (prošlého jídla!) dvě igelitky a 
schovali sporťákům do chatky.“ A jak mi z pusy vyletěla špageta a přistála Pavlovi 
Čerešníkovi na ruce, to bylo taky super, můj životní úspěch :D        Katka 

Největší zážitek: Když mě kluci unášeli do lesa, naložili mě do auta – za hulákání 
všech dětí v táboře – a Pavel Kománek za jízdy naskočil do káry a jel asi 10 metrů 
s nohama venku. To byl fakt adrenalin. Pak si vzpomínám, jak strašně falešně 
zpívali sporťáci svůj táborový pokřik (doteď nevím, jestli to dělají schválně, nebo 
ne…), jak Dádovi slušely šminky, jak dlouho se mnou hrál Pavel Čerešník šachy 
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(doteď to není dohrané), jak jsme se pořád o něco sázeli (nejlepší byly asi šišky). 
Vzpomínám na svého táborového maskota, byl to fakt drsňák, taky na svou 
taneční premiéru, na společná jídla, na Jurův pohodový úsměv, na Pavlův salám, 
na stále vysmátého Daníka snažícího se rozdělat oheň pomocí křesadla (jejich 
„kurzům přežití“ jsme říkali zkráceně: KRZ – Kurz rychlého zdechnutí; ale klukům 
to fakt šlo!), na vážná povídání o Bibli s Klárkou a Aničkou, na Katčino 
„Saméééé!“, na doprovod chválící skupinky, na hry s dětmi, na Michalovy 
plechovky, na rozhovory s vedoucím na chatce, na malého čokla, co honil míček, 
na statečnost dětí (když se třeba snažily utopit v lavoru s vodou, nebo lezly na 
čtyřmetrový kůl), na jejich večerní slzy, na brutální únavu. A s vděčností 
vzpomínám na to, jak jsme se všichni sblížili – nejen spolu, ale i s Bohem. Jemu 
buď za to největší dík!                  Petr  

* * * * * 

Milí bratři, milé sestry, v neděli 1. 10. v našem sboru proběhla vizitace, kterou 

vedli br. seniorátní kurátor Vladimír Buzek a br. konsenior Ivan Ryšavý, který náš 

sbor pozdravil jménem Seniorátního výboru VMS. Oba dva se pak po 

bohoslužbách setkali se staršovstvem a vedli rozhovor o životě sboru, o jeho 

prioritách, o tom, co se nám daří i nedaří. Myslím si, že to byl plodný rozhovor, 

který obohatil všechny zúčastněné. Ale to hlavní za závěr: Oba bratři „vizitátoři“ 

přijeli usměvaví a odjeli usměvaví. To snad mluví za vše  

                                                 Petr Kulík, farář 
 

V období od minulého čísla se v našem sboru konaly tyto sbírky: 
 4.6. sbírka na Diakonii – 6 700 Kč 
18.6. sbírka na hospic Citadela – 5 890 Kč 
25.6. sbírka solidarity sborů – 5 910 Kč 
16.7. sbírka na NG fest –  6 420 Kč 
3.9. sbírka pro křesťanskou službu – 5 710 Kč      Všem dárcům děkujeme !!! 

 

Opravy – v těchto dnech proběhla oprava střechy nad WC ve sborovém domě. 

Minulý týden začala v kostele dlouho připravovaná rekonstrukce elektrických 
rozvodů a topení. Jde o velkou akci a zásah do provozu kostela a tak byla vybrána 
firma, která může nasadit větší počet pracovníků, aby výměna elektrických 
kabelů proběhla co nejrychleji a nenarušila tak pravidelný nedělní provoz. 
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Čeká nás... 
 

Vybírání saláru 20. a 21. října – informace je na poslední straně časopisu 

Biblická hodina 

Milí přátelé, srdečně Vás zveme na Biblické hodiny, které se konají každou 

středu od 17.30 h na faře. Právě jsme se pustili do zajímavých témat. Například: 

Ježíš Kristus a jeho pohled na Písmo. Nebo: Postoj křesťana k Bibli. Každé téma 

nám vystačí na jedno až tři setkání, takže se nebojte, že když mezi nás přijdete, 

budete „dvacet lekcí pozadu“. Nescházíme se k biblickým přednáškám, ale ke 

společnému studiu Bible. Zcela běžné jsou tedy diskuze, otázky a odpovědi, 

společné hledání. Vždyť nakonec: Tím nejlepším vykladačem není farář, ale Duch 

Kristův, který nás všechny uvádí do veškeré pravdy (J 16:13).  Těšíme se na 

setkání s vámi. Nebojte se rozšířit naše řady, budeme za to vděční. Přijďte klidně 

bez Bible i bez zpěvníku. Všechno na faře máme a ochotně půjčíme.   

        Petr Kulík, farář 

PS: Je mi jasné, že jste zahlcení kdejakými povinnostmi. Anebo že Vám 

nevyhovuje tento konkrétní čas v týdnu (a možná ani neděle v podvečer – viz 

níže). Ovšem třeba některým z Vás pomůže srovnat si trochu priority, uvědomit 

si, že studium Božího slova je opravdu důležité a pro život křesťana naprosto 

nezbytné. Že Písmo je duchovní strava, kterou nám Bůh připravil, abychom se jí 

sytili, abychom díky ní měli dostatek sil a energie – jak pro tento život, tak pro 

ten budoucí. „Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které 

vychází z Božích úst.“ (Mt 4:4) To říká Pán Ježíš. A jistě nemluví do větru. 

Nedělní „teologické” dýchánky 
 

Tento název by jistě mohl odradit nejednoho účastníka. Mohli byste si hned říct: 

Vždyť já o teologii nic nevím! Vždyť já ani pomalu nevím, co to slovo znamená! 

Tam nemám co dělat. 

Opak je pravdou! Přesně pro Vás jsou tyto večery! Probíráme na nich v zásadě 

naprosto základní věroučné otázky. Není to tedy biblická hodina v přísném slova 

smyslu. Ale probírání různých katechismů a vyznání (v minulém roce to byl 

například Heidelberský katechismus), nebo jiných zajímavých textů, které 

srovnáváme s Písmem a přemýšlíme o jejich významu a dopadu na náš život víry. 

Svobodně diskutujeme, třídíme si myšlenky a prohlubujeme naše poznání. Jsou to 

skvělé chvíle, kdy společně – díky Duchu svatému – duchovně rosteme. 
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Tak tedy: Nedělní teologické dýchánky. Kdy? Každou neděli od 17.30 h. (od 

října do dubna). Kde? Na javornické faře. Dodejte si odvahy, udělejte si čas – a 

přijďte mezi nás. Pevně věřím, že toho nebudete litovat. 

Petr Kulík, farář 

 
 

Kotva 
  Středa je prý krizový den. Pracovní týden už je v plném proudu, ale víkend stále 

v nedohlednu. Ve škole už se to nedá vydržet, venku už začíná být pěkná zima a 

doma se můžu akorát tak nudit. Máte to tak taky? 

  Pokud ano, můžete přijít na farskou zahradu, kde se dějí věci. A to opravdu 

velké. Zrovna před pár týdny, jsme čelili nástrahám prvního holení. Místo holicí 

pěny jsme použili sice jogurt a místo břitvy 

příborový nůž, ale nuda to rozhodně nebyla!  

  Zkrátka – pokud máš ve středu v 16h čas a 

nevadí ti trochu se ušpinit, zasmát se, zahrát si 

společně hry a naučit se něco nového o Pánu 

Bohu, pak tě my, všichni kotváci, zveme, aby ses 

k nám přidal. Vše, co potřebuješ, je dobrá nálada 

chuť se společně pobavit. Těšíme se na tebe! 

  A pokud jsme tě ještě stále nepřesvědčili, tak to 

jistě zvládne Jeremi, nejšikovnější pán na holení! 

  
           za vedoucí tým Kotvy Katka Vymazalová 

 

Víkendovka konfirmandů a mládeže 

Milí bratři, milé sestry, od pátku 20. 10. do neděle 22. 10. 2017 je potřeba zvýšit 

modlitební nasazení, protože se bude konat víkendovka našich konfirmandů a 

mládeže v Hošťálkové. Modlete se za nás, aby nás Bůh chránil na cestách i na té 

chatě, abychom mohli spolu prožít pěkný a naplněný čas, abychom se také 

nazpátek vrátili o něco větší. Vždyť to je v posledku důvod naší víkendovky: 

Abychom zase o kousek porostli v Kristu. (2Pt 3:18) 

Petr Kulík, farář 
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Sborový zájezd z Huslenek 

V neděli 15. 10. 2017 od 10.00 h budeme společně slavit Díkčinění za úrodu. 

Budou se tedy konat bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Ale tentokrát 

nebudeme Hospodinu za úrodu děkovat sami. Bohoslužeb se zúčastní také bratři a 

sestry z Huslenek, kteří se rozhodli uspořádat sborový zájezd do Javorníku. Okolo 

stolu Páně nás tedy bude ještě víc  A kázat budou oba faráři: Petr Kulík a Jiří 

Palán. 

Bratři a sestry z Huslenek přijedou k nám už kolem 9.00 h. a do začátku 

bohoslužeb s povděkem využijí naší pohostinnosti (každý koláč a každá pomocná 

ruka se tedy bude hodit!!!). Přijďte tedy o trochu dřív, abyste se s nimi seznámili 

a popovídali si. Po bohoslužbách už na to času moc nebude. 

* * * * * 

a ještě ohlédnutí za naším zájezdem:  veliký kostel v Brezové pod Bradlom 
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Program sborových aktivit (2017/2018) 
 

 
 

První neděli v měsíci bývají rodinné bohoslužby.  

V ostatní neděle: NŠ pro malé děti ve sborovém domě, 

 školáci přicházejí do kostela a po 1. čtení  

odcházejí na faru.  

 

Středa 16.00 h Kotva  (vede: Katka Vymazalová) 

 17.30 h Biblická hodina pro dospělé – na faře 

 19.00 h Schůze staršovstva (1x měsíčně - na faře) 

Čtvrtek 14.00 h Biblická hodina pro děti – sraz u ZŠ Javorník 

 15.00 h Konfirmační cvičení - na faře 

 18.30 h Přípravka učitelů Nedělní školy (1x za 14 dní – na faře) 

Pátek 16.00 h 
Kroužek ochránců Božího stvoření  
(vede Světlana Greplová) – sraz u fary 

 19.00 h Mládež – v klubovně na faře (vchod ze zahrady) 

 19.00 h Zkouška pěveckého sboru (vede: Martin Soviš) 

Neděle 10.00 h Nedělní bohoslužby a nedělní škola pro děti  

 14.00 h Bohoslužby KS Suchov – 2. neděle v měsíci 

 17.30 h Podvečerní katechetická setkání (od října do dubna) 
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Dny vděčnosti za Boží stvoření: 
 

DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODY 
bohoslužby se slavením svaté večeře Páně 

neděle 15. října 2017 v 10:00 hod. v kostele 
celocírkevní sbírka na sociální a charitativní činnost 

Sborový zájezd z Huslenek 

 
 

Svou vděčnost můžete vyjádřit i výší SALÁRNÍCH DARŮ za r. 2017, 
jejichž sbírku staršovstvo vyhlašuje na 

 pátek 20.10. v 16:30 - 19:00 hod  
a sobotu 21.10. v 9:00 - 12:00 hod 

Bezhotovostní platby posílejte na sborový účet č.: 
1444717349 / 0800 (k identifikaci používejte VS: číslo domu) 

O bezhotovostní platbě informujte vždy pokladní sboru. 
Za všechny dary upřímně děkujeme. 

--------------------------------------- 
Kontakty: farář 518 329 860, mobil: 604 708 768, kurátor: 737 350 529 

Fotografie ze sborových akcí najdete webu: http://cce-javornik.rajce.idnes.cz 
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