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 „Hledej pokoje a stíhej jej.“  

(Žalm 34,15b, Bible Kralická)  
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Biblické heslo ČCE pro rok 2019 

„Hledej pokoje a stíhej jej.“ Žalm 34,15b (Bible Kralická) 
 

Tato výzva připomíná, co současný svět naléhavě potřebuje. Pokoj. Denně 

jsme konfrontováni s tím, jak nepokoj vytváří napětí, jak nepokoj působí 

ztrátu naděje, dusí radost, zpochybňuje vděčnost, jak nás vychytrale rozděluje, 

aniž bychom si byli vědomi toho, co se to vlastně děje, mezi námi, a s námi.  

Můžeme se tomu vzepřít. Nikdo nám nemůže zakázat, abychom usilovně 

pokoj hledali, pídili se po něm, šli za ním, s kralickými pověděno, jej stíhali, 

seč nám síly stačí, či nestačí. Sestry a bratři, s pokorou, s prosbou o Ducha 

svatého, o pokoj Boží prosme, hledejme jej a spolehněme na něj.  

Jaký je ten pokoj, který Bůh dává? Před šedesáti lety tehdejší synodní senior 

Viktor Hájek napsal: Takový je Bůh: světlo pronikající každou temnotou. 

Znalec lidských srdcí. Neskryješ před ním nic, a také nic neomluvíš 

a nevymluvíš. Věci, o kterých jsi myslel, že jsou dávno zapomenuty, vyjdou 

najevo a budou souzeny a posouzeny. Ale to zdaleka není všechno! Tentýž Bůh 

hledí k srdci člověka nejen proto, aby zjistil, co je v něm temného, ale on 

v něm hledá také každý záblesk pokání a lítosti. (Sbírka kázání 1959) 

To je pokoj od Boha, pokoj pro nás. Nemá smysl skrývat, co jsme pokazili 

a zničili. Má smysl být schopen vyznávat, má smysl být schopen litovat. Pak 

okoušíme pokoj. Boží pokoj. Pak určitě vykročíme do tohoto roku dobrým 

směrem. A síla a moc Božího pokoje pronikne do našeho jednání, ovlivní naše 

myšlení, dá moudrost našemu rozhodování. A ten záludný nepokoj, který 

vytváří napětí, bude ztrácet svou destruktivní moc. 

Milí přátelé, hledejme pokoj Boží, stíhejme jej. Čiňme tak v pevné víře, že on 

převyšuje všeliký rozum lidský, ba dokonce, že zvládne i hájit naše srdce 

a naše smysly. V Kristu Ježíši, Pánu našem. 

 

Jménem synodní rady Českobratrské církve evangelické 

Vladimír Zikmund, synodní kurátor  Daniel Ženatý, synodní senior     

  Praha 10. ledna 2019 
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Biblická úvaha – Radek Hanák, 
jáhen ČCE Růžďka 
 
Před Tvým křížem, Pane, stále 

uhýbám...? 
 

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, 

kdo jsou na cestě k záhubě; nám, 

kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.  

(1. Kor 2,18) 

 

Bratři a sestry, 

  málokdy se mi stane, abych 

někde zabloudil. Přesto jedno 

takové zabloudění bylo velice 

zvláštní. Rád chodím na hřiby. 

A při jedné takové „houbařské 

misi“ v lesích Oderských vrchů, 

byla zrovna mlha a v těch místech 

jsem byl poprvé, takže jsem to 

tam vůbec neznal. Když už jsem 

chtěl jet domů, hledal jsem na 

cestě své zaparkované auto. Místo 

auta jsem ale několikrát došel ke 

stále stejnému asi pětimetrovému 

kříži. Bloudil jsem takhle asi dvě 

hodiny a říkal jsem si: „To je 

hezké, ale kde mám to auto?“ 

A znovu a znovu jsem odcházel 

od toho kříže a znovu a znovu 

jsem se po několika minutách 

k němu vracel. Nechtěl jsem ale 

kříž, chtěl jsem najít auto… 
  Myslím, že takhle nějak podobně 

je to v životě každého člověka.  

 

Můžeme se Kristovu kříži 

vyhýbat, stejně se mu nakonec 

nevyhneme. Nevyhnul se mu 

spravedlivý Ježíš, nevyhnuli se 

mu lotři, co byli ukřižováni 

spolu s Ním. Celý svět je 

konfrontován s Kristovým křížem. 

Ať tedy všechen Izrael (a celý 

svět) s jistotou ví, že toho Ježíše, 

kterého vy jste ukřižovali, učinil 

Bůh Pánem a Mesiášem.“ To 

jsou slova apoštola Petra 

z letničního kázání. A právě slova, 

vy jste ho ukřižovali, padají i na 

naši hlavu! Vždyť to byli naše 

nepravosti, které on nesl. Tvůj 

a můj hřích přibil Pána Ježíše 

Krista na kříž! 
  Mnozí tuto skutečnost ignorují 

a za nic nemají kříž Pána Ježíše. 

Slovo o kříži je bláznovstvím 

těm, kdo jsou na cestě k záhubě, 

avšak nám, kteří jdeme ke spáse, 

je mocí Boží. Jak jsem tehdy 
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v tom lese bloudil a došel vždy 

k tomu kříži, tak jsem se asi 

dvakrát zasmál sám sobě, potřetí 

už jsem začal být lehce nervózní 

a počtvrté jsem myslel, že budu už 

jednat neuváženě pod vlivem 

naštvaných emocí. Víte, ona byla 

opravdu veliká mlha, bylo vidět 

jen na pár kroků, a když jsem 

vždycky znovu uviděl nad sebou 

ten velký kříž, tak jsem se i lekl. 

Na tom kříži byla totiž Kristova 

socha v životní velikosti a v té 

mlze to vše vypadalo až děsivě. 

Ten kříž mi tam prostě vadil. 

Chtěl jsem auto, ne kříž…   

  Podobal jsem se v té chvíli tomu, 

kdo kříž odmítá a tím je na 

cestě bludné k záhubě. Ten, kdo 

však kříž odmítá, nezná a nechce 

poznat jeho pravou podstatu. 

V kříži Pána Ježíše je přece moc 

Boží ke spáse! V kříži Pána Ježíše 

se otevírají brány ráje! Ale jen pro 

toho, kdo pochopí jeho smysl 

a podstatu. Kdo vezme Kristův 

kříž zcela vážně a před Kristem se 

skutečně pokoří. 

  Na Golgotě tehdy s Ježíšem 

umírali dva zločinci. Jeden byl 

zavržen a druhému Ježíš řekl, že 

s Ním bude ještě dnes v ráji. Ten 

první na Ježíše pokřikuje, ať je 

tedy zachrání, když je Mesiáš. 

Ovšem ten druhý toho prvního 

pokárá: „Ty se ani Boha nebojíš? 

Vždyť jsi sám odsouzen ke 

stejnému trestu. A my jsme 

odsouzeni spravedlivě, dostá-

váme zaslouženou odplatu, ale 

on nic zlého neudělal.“ Ježíši 

pak řekl: „Ježíši, pamatuj na 

mne, až přijdeš do svého 

království.“ A co mu řekl Ježíš? 

„Amen, pravím ti, dnes budeš se 

mnou v ráji.“ Člověk odsouzený 

k trestu smrti, zločinec, který si 

asi nic jiného nezaslouží, člověk, 

který promarnil svůj život, nadělal 

víc škody, jak užitku, jeho hříchy 

volaly do nebe! A on slyší od 

Ježíše: „Dnes budeš se mnou 

v ráji.“ Co rozhodlo, že mu Ježíš 

otevřel dveře ráje? Byly to jeho 

skutky? Naprosto ne! Byla to jeho 

síla? Jeho tvrdé lokty? Ty přece 

byly pevně přibity ke kříži. 

Rozhodla víra a kořící se srdce.  

  Každý z nás směřujeme k tělesné 

smrti. Můžeme tento fakt 

ignorovat, můžeme téma smrti 

vytěsnit ze života a tvářit se, že se 

vlastně nic neděje, a přece před 

smrtí neujdeme. Každý z nás 

směřuje k pomyslné Golgotě, 

i když bychom se jí chtěli 

vyhnout. Někdo je teprve na 

začátku cesty a kříž ještě není tak 

těžký. Někdo už je v kopci a síly 

mu nestačí, další si uvědomuje, že 

už život nemá ve své ruce a že je 

veden jak na porážku.  
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  Když jsem loni v postním období 

přemýšlel o Kristově kříži, 

broukal jsem si takovou zvláštní 

píseň, co mne napadla: „Před 

Tvým křížem, Pane, stále 

uhýbám!“ Víte, nezpíval jsem si 

to jako výsměch, a nebyl to ani 

vítězný hlahol, byl to spíše 

zkroušený žalozpěv sám nad 

sebou. Už to nechci nést, už chci 

mít klid. Vím, že je toho tolik, 

čeho bych se měl vzdát, co bych 

měl před tebou odložit, od čeho 

bych se měl odvrátit. Avšak 

hluboce si uvědomuji, jak tě 

znovu křižuji… 

  Když jsem byl popáté ve svém 

bloudění po lese u toho kříže, 

uvědomil jsem si, že ten kříž je 

pro mne stěžejní orientační bod. 

Když jsem se na něj takto podíval 

a byl za něj vděčný, našel jsem 

pak i východisko. Vybízím nás 

všechny, bratři a sestry, aby tomu 

tak bylo i v našich životech. Ať je 

nám Kristův kříž orientačním 

bodem na cestě do ráje, nikoliv do 

záhuby.     Amen. 

 
 

Představuje se: jáhen Radek Hanák, ČCE Růžďka 

Letos mi bude padesát let. Pocházím z města 

Odry, i když mám za sebou i sedm let života 

v Praze. Tam jsem se odstěhoval společně 

s mámou a bratrem ve svých čtyřech letech. 

Máma se tam provdala za mého nevlastního 

otce. Můj vlastní se totiž zabil na motorce, 

když mi bylo půl roku a bratr Daniel byl teprve 

na cestě. Z druhého manželství mám ještě o 

sedm let mladší sestru. Když mi bylo 11 let, 

zemřela i máma a my s bratrem jsme se 

přestěhovali do péče prarodičů do Oder. Sestra 

zůstala s otcem. Dnes jsou ale naše vztahy pěkné, navštěvujeme se 

a jezdíme spolu i na dovolenou. Když mi bylo 22 let a byl jsem čerstvě 

po vojně, poprvé jsem se dozvěděl o Pánu Ježíši od jedné dívky 

z mládeže evangelického sboru. Nabídla mi modlitbu přijetí Pána 

Ježíše. Tehdy jsem odevzdal svůj život Ježíši, vyznal své hříchy a přijal 

odpuštění. Bůh se mne tehdy mocně dotkl a já zakusil Boží lásku. Začal 

jsem chodit do sboru a na mládež, občas jsem ale s mou partou 

světských kamarádů jezdil na zábavy a chodil do hospody. Po jedné 
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takové zábavě, kde jsem se hodně opil, jsem ráno šel na bohoslužby. 

Nikdo mi nic neřekl, ovšem tehdejší budoucí oderský kazatel Radek 

Rosický, si se mnou dal schůzku a řekl mi, že nelze sloužit dvěma 

pánům a že bych se měl rozhodnout. Prožíval jsem v sobě obrovské 

tlaky a cítil jsem se spoutaný. Požádal jsem starší sboru, aby se za mne 

modlili za osvobození. Při těchto modlitbách jsem činil hluboké pokání 

a prožil osvobození od závislosti na alkoholu i cigaretách. Rozhodl 

jsem se tehdy rozloučit i s partou světských kamarádů, která mne tahala 

pryč od Pána Ježíše. Od té doby se můj život začal měnit v požehnání. 

Brzo jsem si ve sboru našel budoucí manželku Danielu, se kterou dnes 

máme dvě dcery. Starší Klára je už vdaná a zůstala v Odrách. Zatím 

s manželem nemají děti, zato mají kocoura Luthera . Dcera Alžběta 

bude letos maturovat na stavební průmyslovce v Opavě, obor geodézie. 

Ta se z Oder přestěhovala s námi do Růžďky, kde jsem od loňského září 

nastoupil jako kazatel evangelického sboru. Manželka pracuje jako 

květinářka celý život. Nejprve ve Fulneku, nyní našla práci ve 

Valašském Meziříčí. V oderském sboru jsem byl nejprve zvolen do 

staršovstva, později jsem byl dlouho kurátorem. Během tohoto období 

jsem cítil volání studovat evangelickou vyšší odbornou školu v Hradci 

Králové. Když se uvolnilo v Odrách místo kazatele, byl jsem požádán, 

zda bych na toto místo mohl nastoupit já. Jelikož jsem byl ale 

kurátorem, musel jsem spočítat náklady, že na kazatele oderský sbor 

nemá, protože musel splácet půjčku za koupi a renovování nového 

sborového domu. Nabídl jsem tedy možnost, vykonávat při civilním 

zaměstnání elektrikáře funkci ordinovaného presbytera s bydlením ve 

farním bytě. V podstatě to byla práce kazatelská, ale zdarma 

vykonávaná. Kázal jsem dvě neděle v měsíci. Toto období trvalo osm 

let, pak jsem byl na dalších sedm let zvolen kazatelem sboru na půl 

úvazku. Mým dalším úvazkem pak byla práce v Azylovém domě ELIM 

v Hranicích, kde jsem nejprve byl pečovatelem, později vedoucím. 

Dnes při celém úvazku kazatele v Růžďce mám ještě půl úvazku práce 

jako vedoucí azylového domu ELIM pro rodiny s dětmi v Lipníku nad 

Bečvou. Jsem vděčný, že mi to staršovstvo růždeckého sboru umožnilo. 

V Růžďce se nám líbí, je to velká změna, ale lidé jsou tu úžasní. Mými 

zálibami jsou míčové sporty, cyklistika a hraní chval na kytaru. 
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Nejen pro děti   
(převzato z časopisu Učíme se spolu,  ročník 1992, č.2, vydala Biblická jednota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ty můžeš požádat Pána Boha, aby ti pomohl říci tvým kamarádům o Ježíši. 

A přijďte si tu dobrou zprávu o Ježíši společně poslechnout  

do nedělky nebo o Velikonocích do kostela! 
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Událo se.. 
 

Pověření nového staršovstva našeho sboru 

V neděli 27. 1. 2019 jsme prožili radostné a slavnostní bohoslužby. Při 

tomto shromáždění totiž bylo do služby vedoucích sboru pověřeno nové 

staršovstvo – a to novým seniorátním kurátorem, bratrem Ludvíkem 

Pastyříkem ze Zádveřic. Možná, že si už přesně neuvědomujete, koho 

že jsme v listopadu 2018 zvolili do staršovstva na další šestileté období. 

Rád Vám jména všech presbyterů a presbyterek znovu připomenu. Jsou 

jimi: Luděk Mikáč (zvolen jednohlasně za kurátora sboru), Jiřina 

Majtánová (pokladní), Helena Dražilová (zapisovatelka), Pavel 

Kománek, Lubomír Dermíšek (hospodář), Jan Šimša (náměstek 

kurátora), Daniel Raška, Pavel Světlík, Martin Pavlinec a Martin Soviš. 

Za náhradníky do staršovstva byli zvoleni: Věra Pavlincová, Eva 

Procházková, Pavel Pavlinec a Světlana Greplová. Tato služba je 

v mnoha ohledech velmi náročná. Starší sboru se scházejí 

k pravidelným schůzím jednou měsíčně. Podílejí se na vedení 

bohoslužeb. Modlí se za sbor, ale také za jeho okolí. Plánují různé 

pravidelné či mimořádné akce, na nichž potom jen zřídkakdy chybí. 

Pečují o majetek sboru (v této době především o kostel, ve kterém 

probíhá rozsáhlá a dlouhodobá rekonstrukce). Snaží se tedy vést sbor 

jak po duchovní, tak po hmotné stránce – a to bez nároku na jakoukoli 

finanční odměnu. Prosíme vás, abyste na staršovstvo pamatovali ve 

svých modlitbách a podporovali je slovy i činy.       pk 

 
 

  



9 
 

Ekumenické bohoslužby v Tvarožné Lhotě 

Dne 20. 1. 2019 se v katolickém kostele v Tvarožné Lhotě uskutečnily 

novoroční ekumenické bohoslužby: Modlitby za jednotu křesťanů. 

Tématem tentokrát byla spravedlnost, která v biblickém jazyce má 

nejblíže k milosrdenství. Pan farář Bronislaw Turko z Kněždubu, který 

má na starost právě i Tvarožnou Lhotu, spojil ve své promluvě toto 

veliké biblické téma především s příběhem Josefa, manžela Marie, 

matky Pána Ježíše. O něm Matouš praví, že byl muž spravedlivý, což se 

projevilo ve chvíli, kdy své snoubence prokázal milosrdenství. (Mt 1) 

Nepropustil ji, nevzdal se jí – i když Dítě, které v ní rostlo, nebylo jeho. 

Na toto kázání navázaly modlitby, ve kterých jsme se přimlouvali nejen 

za větší duchovní jednotu křesťanů všech církví, ale právě také za to, 

aby se Boží milosrdenství, odpuštění a láska prosazovaly ve světě 

kolem nás. Vždyť těchto kvalit Božího království je ve světě pořád tak 

málo! A když jsem zmínil Boží království, které Pán Ježíš často 

připodobňuje k hostině… Po bohoslužbách jsme se odebrali do 

moderních prostor katolického kostela, ve kterých pro nás bylo 

nachystáno bohaté pohoštění – a tak jsme jedli a pili a společně 

přátelsky rozmlouvali         pk 
 
V období od minulého čísla se konaly tyto sbírky: 

24.12. štědrovečerní sbírka na děti a mládež – 20 150 Kč 

25.12. na bohoslovce a vikariát - 14 490 Kč 

10.2. na křesťanskou službu  - 5 150 Kč 

Salár za rok 2018 = 661 900 Kč      Všem dárcům děkujeme!!!  
 
Charita Veselí nad Moravou děkuje všem dárcům za štědrost při letošní 
Tříkrálové sbírce. Děkuje také všem koledníkům za jejich obětavou službu.  
Při letošní sbírce se vybralo v Javorníku 24 040 Kč a ve Velké nad Veličkou 
76 580 Kč a v celé republice rekordních 119 milionů. Samotné přepočítání 
vybraných mincí a bankovek zabralo třem pokladníkům České spořitelny 
čistých 16 hodin práce – bylo to zhruba 367 tisíc bankovek a 4 miliony mincí ! 
 

OPRAVY           Po řadě komplikací se blíží ke konci  první etapa odborného  
restaurování lavic v našem kostele. Druhá etapa proběhne v letních měsících. 
Také dosluhuje střecha na sborovém domě a proto připravujeme její výměnu.   
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NEDĚLE S RÁDIEM 7 
Byl krásný, jasný sobotní den, končily jarní prázdniny. Ještě v poledne jsme se 
na běžkách proběhli upravenou stopou na Vysočině, všude kolem luxusní sníh 
a „azůro“. Lákalo to zůstat do neděle. Ale rozhodli jsme se vrátit z prázdnin 
domů už v sobotu, abychom se stihli aklimatizovat. A dobře jsme udělali. 
Nedělní bohoslužby totiž vůbec nebyly obyčejné... 
 

V neděli 17.2. k nám přijela návštěva z Rádia 7, které si mnozí z dřívějška 
pamatují jako „Monte Carlo“ nebo „té-wé-er“, a to konkrétně ředitel Luboš 
Brdečko, technik Michal Crhák a moderátorka Lucie Endlicherová. 

Přinesli s sebou spoustu nových informací, 
velkou porci nadšení a motivaci k poslechu 
„rádia, které nemyslí za vás“, jak praví jejich 
nevšední moto. Bratr ředitel Luboš Brdečko také 
posloužil kázáním na text z proroctví Abakukova 
a tak jsme mnozí měli z jejich návštěvy užitek 
dvojnásobný. Přinesli s sebou 
nabídku přehledu programů, 
ukázky na CD a zajímavé 
pomůcky pro děti. A po 

bohoslužbách se nám věnovali osobně při mnoha 
rozhovorech v rámci kavárny. Bylo zajímavé si všimnout, 
jak skvělá artikulace u slovního projevu rozhlasové 
moderátorky Lucie Endlicherové překonala i dočasné 
technické problémy s ozvučením v kostele. Na slovní projev a jeho kulturu se 
dnes bohužel vůbec nehledí, což je k velké škodě srozumitelnosti toho, co 
bychom měli zvěstovat či předávat. Stojí to určitě za zamyšlení. 
A tak u nás hraje Rádio 7 opět častěji než dříve. Jednoduše díky chytrému 
telefonu – přes „appku“ na ploše (pěkná sedmička v červeném 

oválu). Bez nutnosti zapínat počítač, jak 
nám poradil technik Michal Crhák.  
Jsme vděčni, že jsme se zase po nějaké době mohli 
nejen slyšet, ale i vidět. A že se spolupráce mezi TWR 
a javornickým sborem může dál rozvíjet a navazovat 
na předchozí dobré zkušenosti. 

Dalibor a Světlana Greplovi 
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Čeká nás..       
      
24. března proběhne postní sbírka, která má letos 

název NÁVRAT DOMŮ, protože určena na pomoc 

rodinám syrských uprchlíků – jednak těm, kteří se po 

zklidnění války chtějí vrátit domů, ale i těm, kteří 

ještě zůstávají v uprchlických táborech v Libanonu a 

v Jordánsku. Bližší informace o využití sbírky najdete 

na internetu:  

https://postnisbirka.diakonie.cz/proc-navrat-domu/ 

 

Výroční sborové shromáždění se koná v neděli  17. března v rámci boho-

služeb. Čeká nás shrnutí celoroční činnosti sboru, schválení hospodaření sboru 

za rok 2018 a rozpočet na rok 2019.  

 

31. března - Zkouška konfirmandů v 15 hodin. Přijďte je povzbudit! 

a o dva týdny později : 

14. dubna při nedělních bohoslužbách: Konfirmační slavnost. 
 

********************************************************************** 
 

Nejen učitele, ale i rodiče a všecky, kdo s dětmi pracují nebo by pracovat chtěli zveme na 
seniorátní setkání učitelů nedělních škol a pracovníků s dětmi 

 
              které se koná  

v sobotu 16.března 2019 

     od 9.00 do 16.00 h 

 ve sborovém domě ČCE – vile       

Doubravka v Luhačovicích. 
 
 
 
 

 
 

Našim hostem bude docentka Teologické fakulty Jihočeské univerzity 
PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.  
Budeme promýšlet, jaké představy mají děti o Bohu, jak je můžeme 
rozvíjet a jak bránit vzniku a rozvoji představ falešných. 
 
Přihlásit se je možné do 12.3.2019 na e-mail michnova.jaroslava@gmail.com 

https://postnisbirka.diakonie.cz/proc-navrat-domu/
mailto:michnova.jaroslava@gmail.com
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NG víkendovka ve Svatobořicích 
 

Ve dnech 15.-17.3.2019 se někteří mládežníci zúčastní každoroční NG 

víkendovky ve Svatobořicích, kterou pořádají organizátoři NG festu. 

Tato víkendovka má – z mého pohledu – tři cíle: Prohloubit přátelství, 

prohloubit vztah s Bohem, začít plánovat letošní NG fest, který ponese 

název POUTO. Těším se, že s nimi strávím v tom pěkném prostředí 

páteční večer. A za nás všechny jim přeji, aby prožili Bohem požehnaný 

čas. 

 

 

Rodinné bohoslužby 
 

Milí přátelé, určitě víte, že naše pravidelná shromáždění se konají 

každou neděli od 10.00 h v javornickém kostele. Na tyto bohoslužby 

vás samozřejmě srdečně zveme. Ale dnes bychom vás rádi pozvali 

především na RODINNÉ BOHOSLUŽBY. Tyto bohoslužby se konají 

v podstatě každou 1. neděli v měsíci – a to po celý školní rok. Do konce 

letošního školního roku se tyto bohoslužby budou konat ještě v těchto 

termínech: 7. dubna a 5. května. (V měsíci červnu se konat nebudou. 

Místo nich pro vás plánujeme Sborové odpoledne (nejen) pro děti na 

farní zahradě, a to 9. června od 15.00 h.)  
 

A v čem se Rodinné bohoslužby liší od těch klasických bohoslužeb? 

Především tím, že jejich základem je duchovní program pro děti 

i dospělé. Tento program v současnosti připravuje br. farář Petr Kulík 

s Lucií Ščasnou, učitelkou nedělní školy. A když připravují program 

především pro děti, pak se snaží o to, aby se děti v kostele hýbaly, aby 

si něco zahrály, aby se zasmály, aby splnily různá zadání – a touto 

formou aby si lépe vštípily konkrétní biblické poselství. Na závěr 

programu děti dostanou ještě nějaký „úkol“, kterým se zabaví do konce 

bohoslužeb (např. omalovánka, křížovka). Při tom všem pamatujeme na 

to, že se tohoto programu účastní děti ve věku od 3 do 12 let. 

Uvolněnou atmosféru ještě podpoří děti i naši mládežníci svým zpěvem 

a hrou na různé hudební nástroje.  
 

           A tak: Přijďte mezi nás – ať už s dětmi, nebo i bez nich   
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          Rodinný ráz bude mít letošní seniorátní setkání všech generací 

        „Seniorátní evangelická neděle“ 
               a to v neděli 26.5. v Prusinovicích.                           
Těšit se můžete na pestrý program - rodinné bohoslužby, 
přednášky,  koncert, loutkářskou dílnu i program pro děti.  
Pozvání přijalo hned několik hostů a věříme, že je 
přijmete i vy!  
Podrobnější program bude v květnu ve farní vitrínce.  
https://vmsen.wordpress.com/ 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Jihomoravské regionální kolo  
orientačního závodu tříčlenných hlídek 
 
BIBLICKÁ STEZKA  
 
se letos uskuteční  3. - 5. května  
v režii CB Kyjov.                                                
 
Závodit může každý, komu letos ještě nebude 16, má chuť 
změřit své síly nejen v biblických znalostech, zkusit si spolupráci v týmu, poznat nové 
přátele, trochu si zasportovat a užít si spoustu zábavy.  
A jaké bude letos téma? V Bibli čteme knihu Skutků (a z té jsme si letos vyprávěli 
i v nedělce) a Pavlovy dopisy Filipským a Titovi. „Civilním“ tématem je bezpečnost v 
 
p í o ě n i t r e u t n e n a a d r ř   (A včil si raďte!  

Číst to zepředu nebo zezadu?) 
_ _ _ _ _ _ _   _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ .            
 

Dorošťák a všechno k BS si můžeš přečíst na nové adrese:  
http://www.biblickastezka.cz .                 
 
A tady máš malou ochutnávku, pozvánku ke čtení Dorošťáka: 
„Tak například z Bible určitě znáš příběh apoštola Pavla, dříve pro křesťany 
nebezpečného Saula, kterého zastavil vzkříšený Ježíš nezapomenutelným způsobem. 
Proč se tehdejší křesťané Saula báli? Jasně, Saul šel po křesťanech jako slepice po 
flusu. Co bys dělal, kdyby po tobě šel nebezpečný člověk? Jasně, zavolal bys 158...“  
 

Máme to letos tedy skoro za humny, tak to využijme! 
Bližší informace ti v dorostu poskytnou Áňa a Jana, nebo se obrať na mě.     

      Světlana Greplová 

https://vmsen.wordpress.com/
http://www.biblickastezka.cz/
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Informace o křesťanském letním dětském táboře Ranch Rovná 2019                    
pořádaném FARNÍM SBOREM ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ 

V JAVORNÍKU NAD VELIČKOU 
  

      Jak je již dobrou tradicí, opět připravujeme letní dětský tábor s věrnými, Božími 
služebníky na Pánově vinici, z Vašeho sboru. Tábor se bude konat od prvního dne 
letních prázdnin – sobotního rána 29.6.2019 do pátečního podvečera 5.7.2019, 
opět na osvědčeném, bezpečném a - i přes navýšení ceny - cenově nejdostupnějším 
tábořišti na Ranchi Rovná, Jankovice 8, pošta Traplice, v severovýchodní části Chřibů 
v Buchlovských horách. Tábor je určen pro děti, které absolvovaly první třídu - až po 
ty, které právě ukončili povinnou školní docházku (9. třídu). 
      Tyto tábory jsou výsledkem dlouholeté snahy Vašeho sboru umožňovat dětem 
školního věku, poznávat našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista (Lukáš 18:16 Ježíš si je 
zavolal k sobě a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým 
patří království Boží“).  
     Vše probíhá v nádherné přírodě Chřibů formou her, písniček, rukodělných 
a sportovních workshopů (pro zájemce i jízdy na koních), osobních rozhovorů 
a biblických výkladů od Vašeho faráře. Na táboře - i přes přátelskou atmosféru - 
dodržujeme táborový řád, kterému se všichni podřizujeme, abychom tak dokázali 
spolu všichni ve zdraví a lásce vycházet.  

      Předpokládaná cena musela být 
oproti loňské o 300,- Kč navýšena, 
na 2800,- Kč (každý další 
sourozenec 2400,- Kč). Důvodem je 
navýšení cen ze strany poskyto-
vatele tábořiště (zejména za jídlo), 
jako jeho reakce na dlouhodobé 
zvyšování cen potravinářských 
surovin, mezd a energií. Tato cena 

jako každoročně zahrnuje týdenní pronájem kvalitního oploceného a udržovaného 
tábořiště s dřevěnými chatkami, sportovním hřištěm, výbornou pestrou domácí 
stravou - 5 x denně (po domluvě možnost individuální dietní, vegetariánské, 
bezlepkové, či bezlaktózové stravy). Tábořiště nám dále poskytuje zázemí velké 
zděné budovy s jídelnou, sprchami a toaletami.  
     Tato částka 2800,- Kč zahrnuje - kromě výše uvedeného - zajištěnou autobusovou 
dopravu se zastávkami Javorník a Velká nad Veličkou, výměnu již opotřebovaného 
sportovního vybavení a náčiní, výtvarných potřeb pro všechny a mnohé další 
materiálové vybavení potřebné pro velké množství her a soutěží a odměn.  
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     Tento tábor je určen především pro Vaše děti a děti z okolních sborů. Minulý rok 
se jej zúčastnilo 53 dětí. I letos chystáme tento tábor ve víře, že se jej zúčastní 
minimálně 50 - 55 dětí. Bez dostatečného počtu dětí, nemůžeme tyto tábory, 
s takto kvalitním zázemím, domácí stravou, bohatým programem a vybavením, za 
dostupnou cenu pořádat. Pokud tedy chceme dále tyto tábory pořádat, společně 
Vás prosíme, přihlaste na něj 
děti z Vašich rodin – určitě 
nebudete litovat! 
    Bližší informace o chystaném 
táboře Vám poskytne Váš br. 
farář Mgr. Petr Kulík nebo já 
osobně, na níže uvedeném 
kontaktu. 
Za organizační tým tábora  

Mgr. Pavel Popovský - hlavní 
vedoucí tábora 

Wolkerova 14, 69501, Hodonín 
mobil: 725614128,   e-mail: poppav@seznam.cz 
 

 

 

28. dubna v 16 hodin  

se v našem kostele uskuteční 

koncert skupiny  

Only His 

(členové Církve adventistů z 

Veselí nad Moravou). 

 

Vstupné dobrovolné. 
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Přehled mimořádných bohoslužeb ve velikonočním období 
 

31.3.                      15:00 zkouška konfirmandů  
 

Květná neděle  10:00 konfirmační slavnost 

14.4. 
 

Zelený čtvrtek  18:30 čtení biblického příběhu  

18.4.                                o utrpení Pána Ježíše (pašije) 
 

Velký pátek  10:00 bohoslužby se sv. Večeří Páně 

19.4.   
 

Neděle vzkříšení  10:00 bohoslužby se sv. Večeří Páně 

21.4. 
 

Pondělí velikonoční  10:00 bohoslužby, s.f. A. Prčíková 

22.4.                                                       

 
 

Na Hod Boží velikonoční 21. dubna se koná sbírka  
na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty 

 

28. dubna od 16 hodin - koncert skupiny Only His 
 

Sbírka darů Jeronýmovy jednoty bude v pátek 10. května (17-19 hod)  
a v sobotu 11. května (9-11 hod) 2019 na faře. 

 

Pověření seniorátního výboru 7. dubna ve 15 hod ve Zlíně. 
Seniorátní evangelická neděle 26. května v Prusinovicích. 
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