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BŮH JE LÁSKA 

„A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té 

trojice je láska.“ 

1. Korinským 13,13 
 

Když pomyslíme na Boha, napadne nás spíš Jeho vše-

mohoucnost a vyvýšenost. Boha nevidíme. Zdá se nám 

vzdálený. Není tak bezprostředně blízko jako lidé kolem 

anebo předměty denní potřeby, třeba počítačová klávesni-

ce nebo klika u dveří. Bůh je nám vzdálený, protože jsme 

hříšní a sami ze sebe netíhneme k tomu, abychom Jej hle-

dali, poznávali a poslouchali. Člověk je Bohu odcizen. 

A také bližním a sobě samému. 

Poznávat Boží lásku vyžaduje pokoru, pokoru uznat Bo-

ží dobrotu, ocenit hodnotu toho, co Bůh vytvořil, a být za 

obojí vděčný. Do pokory a vděčnosti se moc nehrneme, 

nemáme to natrénované, nepřijde nám to přirozené a vů-

bec nemůžeme uplatnit sebeprosazování. Na to jsme 

zvyklí, to zvládáme na jedničku. 

Boží láska není „opičí“ láska, není primitivní. Boží láska 

nás vychovává, neplní vše, 

co si zamaneme. Když cvi-

čím s dcerkou na flétnu, asi 

někdy nevnímá, že jí tím 

prokazuji lásku. Musí zá-

pasit s novou skladbou, 

musí se ukáznit, musí být 

trpělivá. To není příjemné. 

Ale později je a bude ráda, 

že dokáže leccos zahrát, 

například písničku „Pán 

Bůh je láska“.  

Přemýšlíme o tom, čemu nás Bůh učí v poslední době? 

Čemu nás učí prostřednictvím největšího problému, který 

teď prožíváme? Čemu nás učí skrze drobnější věci či skrze 

komunikaci s našimi nejbližšími? 

V těchto dnech čtu opět pří-

běh o Jákobovi. Čemu učil Bůh 

jeho? Asi trpělivosti a pokoře, 

když musel tak dlouho a těžce 

pracovat u Lábana. Předtím 

přišel příliš snadno a nečestně 

k právu prvorozeného 

i otcovskému požehnání, teď 

mu docházelo, jaké to je, když 

věci trvají, než se k nim dopra-

cuje a jaké to je, když mu to vše 

způsobuje vlastní strýc. 

Boží láska se však neprojevuje 

jen v tom, jestli úspěšně složíme 

maturitu. Je globální. Ze své 

lásky Bůh stvořil svět, učinil jej 

dobrý. I z toho dnes těžíme. 

Z lásky poslal na Zem svého 

Syna, aby svou smrtí odvrátil 

trest za naši hříšnost. Z lásky 

posílá svého Ducha, který nás 

ponouká k pokání a obnovuje 

naši víru a lásku. Z lásky tento 

svět promění v den druhého 

příchodu Ježíše Krista a vysvo-

bodí z jeho porušenosti.  

Marek Říčan 
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téma 

KOMU SE ODPOUŠTÍ MÁLO, MILUJE 

MÁLO 

Bible nám jasně říká, jaká jsou dvě největší přikázání pro 

náš život: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, 

celou svou duší a celou svou myslí. Druhé je mu podobné: miluj 

svého bližního jako sám sebe.“ (Matouš 22,37-39) Už jste ně-

kdy uvažovali nad tím, čím se projevuje naše láska 

k druhým a co je měřítkem toho, jak máme druhé rádi? 

Možná někteří z nás posuzují lásku k bližním podle toho, 

kolik času, dárků nebo sympatií si lidé mezi sebou vzá-

jemně věnují. Přiznejme si ale, že co pro jednoho může 

znamenat mnoho, pro druhého nemusí znamenat téměř 

nic. Proto si myslím, že tato naše lidská měřítka mohou být 

zavádějící.  

Podíváme-li se na tuto problematiku skrze Písmo, na-

jdeme např. v Lukášovi 7,47 jakousi přímou úměru mezi 

láskou a odpuštěním: „Komu se odpouští málo, miluje málo.“ 

Proto si každý z nás může položit otázku: „Miluju opravdu 

své bližní? Odpouštím jím?“ V listu Galatským 5,15 máme 

také totiž napsáno: „Jestliže však jeden druhého koušete a poží-

ráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.“ Tento verš 

nás varuje, že každý neodpuštěný skutek, neporozumění a 

rozpory v jakémkoli vztahu – manželství, rodina, církev, 

může způsobit rozkol, naprosté zničení vzájemné důvěry a 

narušení vzájemné lásky. Patříme-li Kristu, jistě nás každý 

nevyznaný a neodpuštěný hřích hryže ve svědomí a je pro 

nás stínem, který nás pronásleduje. Pokud to tak není a 

nemrzí nás to, asi není v našem vztahu k Bohu a bližním 

něco v pořádku.  

Mnohdy si možná jako Petr v evangeliu Matouše 18,21-

22 říkáme: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, 

když proti mně zhřeší?“ I na tuto otázku Ježíš dává odpo-

věď. Říká, že ani třikrát, jak o tom byli přesvědčeni židov-

ští zákoníci, ani sedmkrát, jak se ptal apoštol Petr, ale až 

sedmdesátkrát sedmkrát.  

Vraťme se nyní k evangeliu Lukáše do sedmé kapitoly, 

kde máme zachycen příběh o farizeovi a hříšnici. Farizeus 

pozval Ježíše do svého domu, aby s ním pojedl. Když byl 

už Ježíš v domě, přišla dovnitř jedna hříšná žena z toho 

města, přiklekla k Ježíši, s pláčem mu líbala nohy a potírala 

mu je vzácnou mastí z alabastrové nádobky. Bylo vidět, že 

upřímně lituje svého špatného života. Farizeus byl ale jejím 

počínáním rozhořčen a podivo-

val se nad tím, že Ježíš jako pro-

rok nepoznal, o jakou ženu se 

jedná. Ježíš ale viděl do jeho 

nitra a položil mu otázku, kte-

rou chtěl ukázat rozdíl v postoji 

hříšnice a jeho. Jeden věřitel měl 

dva dlužníky. Jeden mu dlužil 

500 denárů a druhý 50 denárů. 

Oběma jim dluh odpustil. Kdo 

z nich ho bude mít raději? Fari-

zeus mu pak správně odpově-

děl, že ten, kterému odpustil 

více. Ježíš farizeovi ukázal na to, 

že i když mnoho znal ze zákona 

a možná si myslel, že všechno 

dodržuje a nic špatného nedělá, 

přece i on potřebuje milost a 

odpuštění. Je také třeba, aby to 

samé prokazoval i vůči svým 

bližním a nestavěl se do pozice 

soudce.  

Nakonec otázka pro každého 

z nás: „Jsem tím farizeem, který 

si myslí, že je lepší než ostatní 

lidé kolem něj a odsuzuje jejich 

chování? Nebo si uvědomuji, že 

jsem stejný hříšník jako oni a 

také potřebuji Ježíše jako svého 

Spasitele?“ Přijdeme-li za našim 

Pánem s upřímným srdcem a 

budeme-li činit pokání, stejně 

jako hříšnice v textu, Kristus 

nám svou milostí odpustí a my 

budeme moci zakusit jeho vel-

kou lásku k nám. Stejně tak 

máme-li něco jeden proti dru-

hému a poprosíme navzájem o 

odpuštění, určitě se nám neje-

nom uleví, ale naše vztahy, lás-

ka k Bohu a k lidem poroste.  
Martin Jursa  
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zamyšlení 

DRAK 

Někdy prožiji „zvláštní“ věci. V průběhu mála dní mě 

různým způsobem osloví velmi podobná či dokonce stejná 

témata nebo myšlenky, které do sebe dokonale zapadnou 

jak střípky mozaiky.  

1. Avízo s tématem červnových Nedělních listů – 

Ježíš a hříšnice v domě farizeově (Luk. 7, 36 – 

50) 

2. Poslední výuka BEE (Biblical education by ex-

tension – dálkové biblické studium) v tomto 

školním roce 

3. Úklid šuplíku 

4. Účast na bohoslužbách v jiném sboru 

5. Co mi tím chceš, Pane, říct? 

 

Povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům (Židům 

10,24), zaznělo jako úvodní slovo před oltářem 

v sousedním sboru. Láska není nic statického. Nic, co by se 

mi vedlo „jen tak“ od momentu rozhodnutí milovat svého 

bližního jako sebe samého. Z uvedeného textu lze vyvodit, 

že nezdary v této oblasti nejsou jen mým problémem. Po-

vzbuzujme se k lásce. My všichni! Je jasné, že 

v křesťanských kruzích to neznamená povzbuzovat se 

k hormonálnímu poblouznění, které opravdu přijde „jen 

tak“, ale k vědomému, vstřícnému postoji vůči někomu, 

kdo mi leze svými názory na nervy, jehož činy jsou pro 

mne nepochopitelné a o jehož přítomnost už vůbec nesto-

jím.  

Povzbuzujme se k lásce. Neboť „ v církvi se dobro nebo 

zlo v srdci jednoho z jejich členů přenáší vždy na celé tě-

lo“. Na tato hluboká slova Michela Quoista jsem narazila 

při úklidu nakupené literatury v šuplíku.  

Jaká souvislost? Jestliže považuješ církevní sbor či jeho 

menší skupinu za Boží rodinu, jíž si součástí, zlo nebo dob-

ro v tvém srdci se dotýká ostatních v rodině. Proti tomuto 

zřejmě nelze argumentovat slovy zdůrazňujícími „sou-

kromou věc či staráním se každého o sebe sama“.  

Ke vzájemné lásce nás v Písmu vybízí nejeden Boží muž. 

Láskou ale lze sledovat různé cíle. Může nám jít o svého 

bratra či sestru, ale také jen o sebe. Upozorněním na chybu 

(viz minulé číslo NL) mohu druhému pomoci, stejně tak si 

mohu pomoci vyniknout sám 

sobě! Mně by se to nemohlo stát, 

protože ..... 

Susan Huntová v knize Du-

chovní mateřství, kterou probí-

ráme v rámci BEE, velice ote-

vřeně cituje Marshalla Shelley-

ho: „V církvi a ve sboru jsou 

často upřímní, oddaní členové. 

Vnášejí však do společenství 

napětí a rozkol. Nechápou, že 

mohou být pro jiné překážkou. 

Neškodí záměrně, avšak 

z určitých důvodů podkopávají 

činnost sboru. Jsou přesvědčeni, 

že svým konáním slouží Bohu, 

výsledkem jejich práce však je 

více škody než užitku.“ Osobu 

s tímto přístupem nazývá „dra-

kem, který má dobré úmysly“. 

„Draci“ v církvi vypouštějí ze 

svých úst slova, která pálí. Jejich 

slova a postoje zraňují, ničí 

a vyvolávají strach v lidech ko-

lem. Stanoví si „duchovní“ 

normu a pak ji vnucují všem 

ostatním nebo podle ní ostatní 

posuzují a odsuzují. Neobstojí 

nikdo. Podobně přemýšlí i Pavel 

Vopalecký, jehož slova: „Cesta 

do pekel bývá dlážděna dobrý-

mi úmysly“ mohli slyšet účast-

níci výjezdního zasedání star-

šovstva na Čeladence. „Draci“ 

nepřijímají, že druzí lidé mohou 

mít omezené síly a možnosti.“ 

S ostatními studentkami jsme 

přemýšlely, jak se takový „drak“ 

projevuje v praxi. Konkrétní 

postřehy nám nedělaly problém 

:-). Mám dojem, že nyní stačí 

obecnější konstatování, a tak 

nechávám prostor vašemu roz-

jímání. Všeobecně snad lze říci, 

že takovému člověku v rodině, 
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sousedství, práci či ve sboru prostě nikdy není nic dost 

dobré (pod pozvánkou není podepsán ten pravý člověk, 

akce má nevhodnou strukturu programu, ostatní nejsou 

plně oddáni službě apod.). Kritizuje, vyvolává pocit viny, 

přičemž nepřichází s nápadem, návrhem konstruktivního 

řešení, jehož by byl sám součástí.  

Docela drsně mi znějí autorčina slova: „Je smutnou 

pravdou, že když je takový „drak“ odstraněn ze sboru, 

následuje obvykle hlasité oddechnutí, a nikoli krize, přes-

tože se snažil nadšeně sloužit Pánu.“ 

Povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům! Co myslí-

te, nepotřeboval by farizeus, který pozval Ježíše k jídlu do 

svého domu povzbudit k lásce k oné hříšné ženě? Necítí se 

být v porovnání s ní hoden Ježíšovy přítomnosti a pozor-

nosti jen on sám?  

Musím si dávat pozor na to, jaké myšlenky se rodí 

v hlavě mně samotné. Nerada bych totiž od Ježíše slyšela 

stejná slova... komu se málo odpouští, málo miluje......  
JH-NL 

 

reportáž 

JEŽÍŠŮV KOSTEL V DEN OSLAV 300 

LET JEHO ZALOŽENÍ 

Oslavy 300 let od založení Ježíšova kostela na Vyšní brá-

ně se konaly 24. května 2009. Velmi příjemné počasí ten 

den proslunilo Boží slovo a jeho sláva. Přestože byl kostel 

přeplněn bratry a sestrami toužícími po společenství Boží-

ho lidu s Bohem a mnozí jsme se do kostela nedostali, 

mohli jsme se shromáždit na placu Kościelnym. Zde sou-

běžně s bohoslužbami v kostele probíhaly bohoslužby 

venku. Za společného zpěvu chvalozpěvů jsme vzdávali 

slávu a čest našemu Pánu. První kázání měl generální bis-

kup Evangelické církve augsburského vyznání na Sloven-

sku Miloš Klátik. Základem jeho kázání byl text z Božího 

slova, podobenství o soli a světlu Mat. 5, 13-16. "Vy jste sůl 

země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? K ni-

čemuž se nehodí více, než aby byla ven vyvržena a od lidí 

pošlapána. Vy jste světlo světa. Nemůžeť město na hoře 

ležící skryto býti. Aniž rozsvěcují svíce a stavějí ji pod kbe-

lec, ale na svícen; i svítí všechněm, kteříž jsou v domě. Tak 

svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, 

a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích." Biskup Klátik 

nás povzbuzoval mnohými slovy, abychom nepodléhali 

pocitu zmaru a neužitečnosti 

pro naše okolí, ale naopak nás 

povzbuzoval k výrazné slané 

chuti a oslňování světlem naše-

ho svědectví o Kristu jak slo-

vem, tak i životem. Poté násle-

doval zpěv ohromného pěvec-

kého sboru, který byl složen 

z pěveckých sborů evangelic-

kých společenství z obou Těšínů 

a blízkého okolí. Dlužno po-

znamenat, že tak ohromný pě-

vecký sbor jsem na vlastní oči 

dosud neviděl a jen tak zase 

neuvidím. Druhým kázáním nás 

povzbudil biskup Evangelické 

církve Augsburského vyznání 

v Rakousku Michael Bünder. 

V kostele měli kázání biskup 

švédské Evangelické církve 

v Uppsale Ragnar Persenius 

a Janusz Jagucki, biskup církve 

Evangelicko-Augsburské 

v Polsku. V kostele a na placu 

Kościelnym byli přítomni další 

biskupové z Maďarska, České 

Republiky a Polska. Také zde 

byl bývalý premiér a nyní po-

slanec Evropského parlamentu 

Jerzy Buzek, starosta Cieszyna 

Bogdan Ficek. Z bohoslužeb 

jsme odcházeli s radostí z Boží 

přítomnosti, jeho milosti a lásky. 

Rovněž si mnozí z nás uvědomi-

li, že tato událost nám zůstane 

dlouho v srdci. a to jednoduše 

proto, že již možnost oslavit 

takové jubileum Ježíšova kostela 

během svého života nebudeme 

mít. Proto jsem hrdý na to, že 

jsem mohl být při tom,  kdy 

jsme si mohli připomenout svo-

bodné vyznání Evangelia na 

Slezsku. 
PCH-NL 
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galerie otců církve 

POČÁTKY KŘESŤANSKÉ 

APOLOGETIKY  

Křesťané neměli v prvních třech staletích existence círk-

ve právě snadné postavení ve společnosti. Protože vůči 

křesťanství měli lidé mnoho nesmyslných předsudků, 

z čehož vyplývalo opovrhování křesťany a také různě tvr-

dé perzekuce a pronásledování, objevila se ve 2. polovině 

2. století skupina filosoficky 

vzdělaných obhájců křesťanské 

víry - apologetů. Jejich zámě-

rem bylo ukázat kladné strán-

ky křesťanství, obhájit víru 

proti předsudkům a dokázat, 

že pronásledování křesťanů je 

nesmyslné. Apologetické spisy 

se také snažily bránit pravověří 

před nebezpečím herezí. Ně-

které apologetické spisy byly 

dokonce adresovány římským 

císařům. Apologetickými spisovateli byli např. Quadratus, 

Aristeides, Tatianos či Justin Martyr (Mučedník). 

Protože apologetové byli zběhlí v soudobé filosofii, ač 

někteří z nich řecké vzdělání kritizovali, snažili se právě 

zapojením filosofie představit křesťanství ve formě, které 

mohli porozumět lidé vychováni tehdejší pohanskou kul-

turou a filosofií. Důležitým prvkem v jejich učení bylo uží-

vání pojmu Logos (Slovo), který ztotožňovali s Kristem. 

Logos chápali jako prostředníka stvoření a zjevení. 

Apologetika se zrodila v těžké situaci a může být i pro 

nás vzorem a výzvou k tomu, abychom se nestyděli za 

svoji víru. Apologetika položila základy vědecké teologie a 

sepisování církevní historie. 
MCH-NL 

 

KDO JE Z PRAVDY, SLYŠÍ MŮJ HLAS 

Prof. Jaro Křivohlavý 

Kázání ze 17. května 2009 ve Frýdku-Místku 

 

Je květen, a je to nejen měsíc lásky, ale také letos je kvě-

ten měsíc knihy. Když otevřete rádio nebo televizi, tak 

každý den tam několikrát slyšíte, že probíhá v celé repub-

lice akce, která se jmenuje „Kni-

ha mého srdce“. A každý může 

tam napsat, která kniha v životě 

je jeho srdci nejbližší.  

A tak tam slyšíme různé lidi, 

známé lidi, kteří říkají, kterou 

knihu by jmenovali „Knihou 

svého srdce“. Musím říct, že 

mne velice potěšil Marek Eben, 

když jsem ho slyšel, jak tam říká 

v televizi, že pro něho knihou 

jeho srdce je kniha, kterou na-

psal Jan Amos Komenský, 

a jmenuje se „Labyrint světa a 

ráj srdce“. A vzpomněl jsem si, 

že jsem si tuto knížku kdysi 

v mládí, když mně bylo sedm-

náct, že jsem si tenkrát, před 

těmi sedmdesáti léty, tuhle 

knížku s velikým zájmem přeče-

tl. Já jsem ji četl ještě ve starším 

českém znění, takže jsem se za-

drhával u těch starých termínů, 

které tam jsou, a musím říct, že 

kam se hrabe detektívka, jak to 

ten Jan Amos Komenský tenkrát 

napsal. A je to kniha plná humo-

ru. Popisuje, jak poutník pro-

chází městem, on tam říká „tr-

žištěm života“. A protože jsem 

z venkova, tak jsem tam na ven-

kově ještě zažil takzvané výroč-

ní trhy. Na tom velikém náměstí 

doma, v Třebenicích, byla 

   Aristeides 
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spousta bud a v každé někdo něco prodával nebo nabízel 

to své zboží. A tento obraz používá Komenský, aby ukázal, 

jak to na světě vypadá. Ale ne, že by tam byly boudy, které 

nabízejí, jak u nás Vietnamci boty nebo šaty, ale celá ta 

knížka je psána tak, že v každém tom krámku nabízejí od-

pověď na otázku, jak žít. Jeden krámek říká: „Dělej všecko 

pro to, abys nashromáždil co nejvíce peněz, protože za 

peníze se dá všecko koupit. Úplně všecko.“ Skoro to zní, 

jako když posloucháme naše ekonomy. A poutník na to 

říká: „Všecko? Dá se za peníze koupit opravdu všecko? Dá 

se koupit láska? Dá se koupit radost?“ 

A jdete vedle. A tam mají jinou odpověď, jak prožít svůj 

život. „V životě to nejdůležitější je – užít si.“ Taková ta 

odpověď: „Nevaž se a odvaž se“. Odvaž se všeho, co ti 

zvyšuje v krvi takovou tu chemickou látku, která ti dělá 

pocit, že ti je dobře. Vyberte si. 

A tak obchází ten 

poutník od jednoho 

krámku ke druhému. 

Zjišťuje, že nabídek je 

hodně. A to je psáno 

v sedmnáctém století. Co 

by ten poutník dneska 

dělal. V Praze máme 

digitální televizi. Všech-

ny programy nabízejí, nabízejí ... (a nemusí to být jen re-

klamy): „Užij si. Netrap se tím, co bude zítra. Na nikoho se 

neohlížej.“  

Nabízejí různá pojetí života a na nás je, abychom si vy-

brali. 

Když jsem se za-

myslel nad tím, 

kterou knihu bych 

si já sám zvolil do té 

soutěže „Kniha 

mého srdce“, byla 

by to stejná kniha, o 

které mluví Jan 

Amos Komenský. 

Když mi bylo šestnáct let, tak jsem ke konfirmaci dostal 

Bibli. A musím říct, že s tou mladickou vervou jsem se pus-

til do čtení. Spočetl jsem si, že v té Bibli je tolik kapitol, že 

když si přečtu tři kapitoly denně, tak přesně za rok přečtu 

celou Bibli. A když mně bylo o rok více po konfirmaci, tak 

jsem tu mou první Bibli tímto způsobem celou přečetl. 

A copak jsem tam přečetl? Že 

nám bible říká, dává taky jednu 

odpověď na otázku, co je člověk 

a jak vypadá život člověka. Ne-

bo jak by mohl vypadat, nejen 

jak vypadá. A tak jsem tam ten-

krát viděl, že nám Bible říká 

a mně říká velice zřetelně, že 

člověk je něčím podstatným, 

podstatně jiným, nežli jsou 

všecky ostatní stvoření. A tím 

podstatně odlišným je to, že 

„není biologicky naprogramo-

ván“, jak by se to dalo říct. Když 

se narodí pejsek nebo kočička 

nebo cokoliv jiného, tak si přiná-

ší s sebou výbavu do života, a ta 

mu pomáhá v tom životě se ori-

entovat, žít a přežít. Člověk je 

nadán něčím, co má navíc. A to 

navíc je, že má naprostou svo-

bodu v rozhodování. Rozhodo-

vat se mezi čím? Kdybych to 

řekl velice jednoduše, řekl bych: 

„Na každém kroku můžete roz-

hodovat mezi dobrým a zlým“. 

Slyšíte dobře. Nejen mezi 

dobrým, ale mezi tím, co je dob-

ré a co je zlé. A hned na začátku 

Bible čtete o tom, že člověk se 

narodí na svět a má tyto dvě 

možnosti. Když se podíváte do 

1. Knihy Mojžíšovy, tak 

v 8. kapitole čtete najednou, (je 

tam výrok Hospodinův, který 

říká): „Každý výtvor srdce lid-

ského je od mládí zlý..." 

Nezní to hezky. Ale pravda to 

je. Pán Bůh mně dal skoro 85 let 

a mohl jsem poznat v životě, že 

skutečně v člověku toho zlého je 

bohatě. V sedmnácti letech jsem 

byl v koncetráku pod velením 

gestapa, kde lidi umírali 

v tisících. A měl jsem možnost 
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vidět nejen na frontě ve válce, ale i v jiných formách nená-

vist člověka k člověku, jak se projevuje to zlé. A Bible nám 

to nijak nezamlčuje. Upozorňuje na to, že v našem životě, 

v mém osobním životě, není to dobré, co bych mohl dělat, 

ale je to zlé, s čím bych měl bojovat. Bible hovoří o hříchu 

a hříšnosti člověka a o možnosti záchrany z tohoto hříchu 

a z té hříšnosti. Já jsem povoláním psycholog a psychologie 

mluví o egocentrismu, soběstřednosti. „Já, já, já. Já nade 

všecko.“ Mluví o osobní náročnosti: „Já chci všecko jenom 

pro sebe.“ Mluví o sobectví, závisti, nenávisti a podobně. 

A nejen to. Bible je knihou evangelia, tedy radostné zvěs-

ti, která říká: „Život může být taky jiný nežli život podda-

ný cele tomu zlému.“  

A tak nám tam najednou ta Bible říká, že ta cesta k tomu, 

jak si zvolit mezi tím zlem a dobrem, nám byla mnoha 

různými způsoby sdělována.  

Když si otevřeme knihu, kterou Pavel apoštol napsal Ži-

dům, tak tam čteme, že častokrát Pán Bůh mluvil různými 

způsoby k lidem. Mluvil a říkal jim, jak dobře prožít svůj 

život. 

Nejzřetelněji nám o tom, jak vypadá nebo jak by mohl 

také vypadat život člověka, hovoří zcela konkrétně život 

Pána Ježíše Krista. Jeho život, tedy nejen jeho slova. Jeho 

slova jeho život, všecko, co dělal, je obrazem toho, jak je 

také možno svůj život upravovat. A nabízí nám alternativu 

ke všem těm ostatním stánkům, které nám říkají „takhle se 

dá žít, takhle se dá žít“. Tady stojí Pán Ježíš Kristus a nabí-

zí. Máme možnost se rozhodnout. Co to znamená, jsem 

pochopil, když o Velikonocích jsme si připomínali to, když 

se měl rozhodnout Pilát, komu dá milost. A stáli tady 2 

lidi. Na jedné straně Ježíš, na druhé straně Barabáš. Podle 

kralického znění stojí na jedné straně Ježíš, na druhé „lotr“. 

Na jedné straně moc lásky, na druhé straně moc zla. Na 

jedné straně sebeobětování Pána Ježíše Krista, na druhé 

straně chtivost. Na jedné straně nesobectví, na druhé stra-

ně sobectví. Na jedné straně ochota pomoci proti snaze 

druhému něco vzít. Tento protiklad je v Bibli mnohokrát 

vyjádřen. Mluví se o světle a na druhé straně o tmě. 

A apoštol Jan píše v 3. kapitole, že kdo činí pravdu, přichá-

zí ke Světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou konány 

v Bohu. A ve světle se můžeme orientovat. Ve Světle, které 

jako slunce na obloze nám září – Ježíš Kristus. Já jsem jed-

nou měl možnost letět přes Atlantický oceán do Jižní Ame-

riky, a to bylo ještě v době, kdy se mohlo mluvit s pilotem. 

A to letíte 9 hodin v letadle, pořád pod váma je voda, nad 

váma je nebe, a po určité době 

není co dělat – ani v té pilotní 

kabině. On si nastaví ten azimut, 

kam má to letadlo letět, a auto-

maticky mu tam letí. A já jsem 

se ptal toho pilota. Říkám: „Jo, 

vy takhle letíte, věříte těm pří-

strojům, ale můžete mít pochy-

by, jestli ty přístroje náhodou 

nepodvádějí a nevedou vás ně-

kam jinam.“ A on řekl takovou 

kouzelnou věc. Říká „Podívejte 

se, já mám tady takové malinké 

okénko, kulaté okénko v letadle, 

a když letíme tímto směrem 

(a říkal mi přímo, kam), tak já 

mám zaměřeno k téhle hvězdě. 

A to je moje kontrola. Víte, ta 

hvězda, ta je tam pořád. A já 

jsem si najednou uvědomil: Tak-

to může vypadat život člověka. 

Vedle té automatiky, která tady 

je, vidět tu hvězdu. Hvězda jitř-

ní, kterou je Ježíš Kristus. 

A k němu mít zaměřeno, proto-

že jemu můžeme důvěřovat. A 

víra je právě důvěra k tomu, 

kdo je důvěry-hodný. A v Ježíši 

Kristu máme příklad. Můžeme 

vidět, co to znamená „dobrý 

život“. A Bible o tom dobrém 

životě říká, že je to „pravdivý 

život“.  
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A proto může říci evangelista Jan, že pravda se stala 

v Ježíši Kristu. 

Já jsem byl v jednom sboru na Jižní Moravě, a tam měli 

na čelní stěně napsána slova Pána Ježíše Krista: „Já jsem ta 

cesta i pravda i život.“ Já jsem si to četl v době kázání 

a bylo mi jasné, co to znamená „Já jsem ta cesta“. Pán Ježíš 

nám ukazuje, jak může vypadat cesta života. Trošku jsem 

pochopil „Já jsem život“. Ano, v Ježíši Kristu je opravdu 

život životem, který stojí zato. Ale nechápal jsem, co to 

znamená „Já jsem pravda“. A ta pravda v tom biblickém 

pojetí vypadá trošku jinak, než jak my jsme na tohle zvyklí. 

My jsme tady zatíženi moderními přírodními vědami, kde 

pravda je definována jako shoda pojetí s realitou. Že zákon 

tíže zemské, že je pravdivý. To se potvrzuje. Když kámen 

pustíte, on spadne a podle toho zákona, (skoro podle toho 

zákona) nějak všecko probíhá. Jenže biblické pojetí pravdy 

je jiné. Pravda znamená pravdivý život, opravdový život. 

Jak vypadá život - život jaký má být. To je ta pravda – 

pravdivý život. To je ta pravda, která se stala v Ježíši Kris-

tu. A jak vypadá tato pravda, jsme mohli vidět v jeho živo-

tě a můžeme ho používat jako podobenství. Tam je celá 

řada příběhů, abychom viděli názorně, jak vypadá pravdi-

vý – opravdový život.  

A teď porozumíme také tomu, když čteme anebo slyší-

me tu nejdelší větu o pravdě, kterou jsem asi četl. A četl 

jsem ji v dopise z roku 1412, kde psal mistr Jan Hus 

z Kostnice do Prahy. Píše tam: „A proto, věrný křesťane, 

hledej pravdu, (tu pravdu, kterou žil Ježíš Kristus), slyš prav-

du (tu pravdu, kterou ti říká Ježíš Kristus), uč se pravdě (té 

pravdě, které tě učí Ježíš Kristus) a zamiluj si tuto pravdu 

(a ne jiné - rádoby pravdy). A jestliže kážeš a mluvíš, mluv 

pravdu (jako mluvil Ježíš Kristus) a té pravdy se drž a tu 

pravdu braň (a mistr Jan říká) – až do smrti.“ A pak říká, 

proč: „Neboť ta pravda tě vysvobodí, zachrání tě od hří-

chu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, 

jenž je odloučení věčné od milosti Boží.“ A dodává tam 

větu, která mě zarazila. „Nemůže-li pravda být projevena, 

lépe je přijmouti pohoršení, nežli této pravdy se zříci. Zlo-

řečený je ten, kdo pro skývu chleba tuto Boží pravdu opus-

tí.“ 

Dnešní kázání končí. Mluvili jsme o pravdě a zjistili 

jsme, že Bible tou pravdou myslí, jak vypadá opravdový 

pravý život a ne pouze zdánlivě dobrý život. Že nám 

pravda ukazuje, jak náš život může vypadat, a jak tedy 

můžeme život žít a prožít. Že nám touto pravdou Bible 

říká, co mám dělat, abych žil. 

A zároveň nám říká, že kdo se 

bude snažit zachovat si život 

jiným způsobem, ten tenhle ži-

vot promarní. Ale kdo ten život 

bude žít podle toho, jak ukazuje 

život Pána Ježíše Krista, život 

získá. A Pán Ježíš Kristus nám 

říká to zaslíbení z našeho textu: 

„Hledejte pravdu a poznáte 

pravdu. A pravda vás učiní svo-

bodnými.“ K tomu nám Pavel 

dodává: „Buďte tedy následov-

níci Boží jakožto synové milí.“  

„Neboť i k tomu povolání jste, 

jako i Kristus trpěl za nás, nám 

pozůstaviv příklad, abyste ná-

sledovali šlépějí jeho.“ Ať Hos-

podin vám žehná. Ať vás Hos-

podin chrání. Ať Hospodin roz-

jasní nad vámi svou tvář, abyste 

viděli tvář milujícího, milostivé-

ho otce. Ať k vám obrací Hos-

podin svou tvář a obdaří vás tím 

hlubokým pokojem, o kterém 

Bible říká „Šalom“. Amen. 

 
Prof. Jaro Křivohlavý 

Zaznamenal VK-NL 

 

fejeton 

ŠUP HLAVIČKU POD 

VODIČKU 

Plavání kojenců je prý 

v dnešní době IN, maminky, co 

s dětmi neplavou, jsou OUT. 

Tohle jsem se dozvěděla asi 

před týdnem. Ulevilo se mi, že 

aspoň v něčem jsem in, a zvedlo 

mi to náladu na celý týden do-

předu. Jak málo stačí k vyžití 

maminek na rodičovské dovole-

né… Být IN, to je ono...  
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Je středa a nás čeká asi patnáctá lekce plavání. Snažím se 

zabalit batoh podle příručky dobrého turisty a táborníka. 

Jídlo na cestu a prádlo nahoru, sekerku dospod. Jako vždy 

máme zpoždění. Kristýnku v nosítku si nahodím na sebe 

dopředu, batoh dozadu. Vybíháme z domu. Já zapomněla, 

v kolik jede tramvaj. Dítě zapomnělo šátek (dobře, zapo-

mněla jsem dát dítěti šátek). Kris v nosítku radostně po-

skakuje, slintá mi po triku a vyzkouší svých osm zubů na 

mé kůži. „Ááááááá,“ zařvu na celé kolo. Chodci se otáčejí.  

Na náměstí Republiky se opakuje známá situace. Jede-

náctka, směr Zábřeh, mizí v dáli. Ostravské mhd, které 

jezdí načas, nebo spíš dříve než později, je pro mě jedna 

z největších tragédií současnosti.  

Čekáme dalších deset minut na šťastné číslo jedenáct. 

Čiperně vyhopkám do staré T3, která zase jede dřív. Oka-

mžitě se zvedne mladík, dáma středního věku i dědeček, 

aby mě pustili sednout. Tak já to nechápu, před rokem, 

kdy jsem měla panděro, mě zásadně nepustil sednout ni-

kdo. To asi existovalo riziko, že mám pod tričkem polštář, 

teďka už mi náklad nikdo upřít nemůže.  

Kristýnka si jako vždy vybere oběť – tentokrát starší pa-

ní, sedící za námi. Výská na ni, směje se, schová za mě 

a pak udělá kuk… Tentokrát se trefila, paní je přátelská. 

Její komunikace s kolegyní, sedící vedle, posléze vypadá 

takto: „Tak jsem jí řekla, ať jde do Ostravy, no ty ši pěkná 

holčička, co bude dělat ve Frýdku, že, kuk!, ale ona tam má 

ten byt, takový smíšek, ťuťuťu, to zas chápu, že se jí nechce 

ty sluníčko, kuk!“  

Na městském stadionu jsme asi za dvacet minut. V šatně 

už se shlukují další maminky. Kristýnka stíhačkuje mezi 

nimi, jedné sebere klíče od skříňky, další krém. To ostrav-

ské prostředí na ni začíná nějak zhoubně působit.  

Obě, už v plavkách, jdeme k bazénku, kde končí přede-

šlá lekce. Kris při pohledu na bazén radostně máchá ruka-

ma, hlasitě se směje a pak mě počurá.  

Opět mám dilema, zda si sundat brýle nebo ne. Když si 

je nesundám, budu je mít naprosto zlité, ale možná něco 

uvidím, když si je sundám, existuje nebezpečí, že při něja-

kých skupinových aktivitách popadnu jiné dítě nebo gu-

movou panenku a ani si toho nevšimnu. Vítězí varianta A.  

Začíná se jako obvykle cákáním (ty instruktorky ji v tom 

ještě podporujou!), protahováním, šup hlavičku pod vo-

dičku, následuje lovení hraček, které můj aktivní kojenec 

kouše a odmítá vydat, vše za doprovodu básniček, z nichž 

si za celé čtyři měsíce pamatuji jen: „Já jsem malý šroube-

ček, vyvrtám si vroubeček, já 

jsem malý šroubek, vyvrtám si 

vroubek.“  

Po plavání se jdeme na chvíli 

vyhřát do sauny. Nahlas si po-

stesknu, že jsem zapomněla 

krém, a jedna maminka mi 

ochotně zapůjčuje svůj olejíček. 

Protože ho nepoužívám, jsem 

trochu gramlavá a Kristýnka 

vypadá jak vytažená z friťáku.  

S mokrými vlasy jako rous-

ňák, fleky na brýlích a nákladem 

vpředu i vzadu mířím 

k zastávce. Jsem naprosto 

zdrchaná, to plavání mě maxi-

málně unavuje. Ne tak dítě – 

v tramvaji je opět velmi aktivní. 

Stojíme na zadní plošině. 

„Vzíííííííuuuum,“ nadšeně ko-

mentuje Kris dění venku. „Co? 

Nějaká motorka,“ začnou se 

rozhlížet puberťáci vedle. „Kde, 

kde, co?“ přidává se další. 

„Vzíííííííííííuuuuuum,“ opakuje 

Kris. „To dělá to miminko,“ ne-

chápavě komentuje jeden z nich 

a všichni se na mě naštvaně dí-

vají. No můžu já za to?  

Doma bych sebou nejradši 

plácla do postele. Jenže to by 

tady někdo převrátil byt vzhůru 

nohama. Holt… smůla. Naštěstí 

čas, kdy dítě snad usne, se blíží. 

Do desíti večer zbývá jen osm 

hodin. To je chvilka, ne?  
JF-NL 
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ohlédnutí 

VÍKENDOVKA V KOŠAŘISKÁCH 

Na přelomu dubna a května se konala na chatě Kyčera 

v Beskydech chata dorostu a konfirmandů (v současné 

době již nových dorosťáků). Účast byla poměrně  velká, 8 

konfirmandů a 6 dorosťáků. Vlakem jsme dojeli do Bystři-

ce, autobusem na konečnou do Košařisek a závěrečnou 

túru jsme absolvovali pěšky. Cestou jsme se trošku sezná-

mili a radost z toho, že strávíme dva dny nabité progra-

mem a zábavou, nám nezkazila ani jarní bouřka.  

 
Chata stála v prudké stráni spolu s několika dalšími. 

Obklopovaly ji mohutné hranice dříví, topilo se pochopi-

telně v peci. Jako na každé správné chatě, tak ani tady ne-

byla elektřina a svítilo se jen pomocí úsporných zářivek 

napájených ze tří nabitých auto-

baterií. Nízké dveře ani prudké 

schody jsem nesnášel moc 

dobře. Hned první den jsem si 

vyrobil pořádnou bouli.  

Celý večer jsme potom stejně 

jako ostatní chvíle volna věno-

vali hrám, vzájemnému pozná-

vání, vybalování, zpěvu a štípá-

ní dřeva. Na večeři jsme měli 

buchtičky s krémem a všem moc 

chutnaly. 

Během pobytu jsme rozebírali 

verš: „Hospodine, ukaž mi 

svou cestu, budu žít podle tvé 

pravdy, soustřeď mou mysl na 

bázeň tvého jména.“ (Žalm 

86,11) Každý večer jsme se po-

stupně společně zamýšleli nad 

jeho jednotlivými částmi.  

V noci ze čtvrtku na pátek nás 

probudili vedoucí uprostřed 

noci, šlo se hrát noční hru na 

bludičky. Vedoucí – bludičky se 

pohybovali na vyznačeném 

území a naším úkolem bylo je 

najít a chytit. Za to nám museli 

vydat jeden papírek – život. Hra 

skončila, když bludičkám došly 

životy.  

V pátek dopoledne se konfir-

mandi připravovali na zkoušku. 

My starší, vedoucí a dorosťáci 

jsme vyrazili do lesa připravit 

hru „na základny“. Pravidla 

nejsou moc složitá. Ve stanove-

né vzdálenosti od nějakého vý-

chozího bodu si každá skupinka 

postaví svou tzv. základnu, za-

maskuje ji a umístí do ní heslo. 

Po dokončení se každá skupinka 

vydá hledat základny a hesla 

jiných skupinek. Hru jsme hráli i 

s konfirmandy ještě před obě-

dem.  
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Odpoledne jsme šli na Ostrý. Když jsme vycházeli, bylo 

příjemně teplo, ale nahoře u chaty bylo větrno, a tak jsem 

byl rád, že jsme se tam dlouho nezdrželi a rychle jsme za-

mířili zpátky. Zahřáli jsme se večer, protože jsme udělali 

táborák a opékali párky. Když se setmělo, učili jsme se hrát 

nové hry v chatě, chválili jsme Boha zpěvem i modlitbou.  

 
V sobotu dopoledne se konfirmandi zase připravovali na 

svou zkoušku. Před obědem jsme si však ještě stihli zahrát 

hru, jejímž cílem bylo zapamatovat si co nejvíce z 20 věcí, 

které jsme viděli na trase lesem na obrázcích připíchnutých 

na stromech. Výherci se stali Katka a Marek z dorostu, oba 

si zapamatovali všech 20 obrázků.  

 
No a potom už se balilo, uklízelo, chystalo. Jelo se domů. 

Vezli jsme si však s sebou krásné vzpomínky a naději, že se 

se spoustou našich nových kamarádů po konfirmaci po-

tkáme na dorostu.  
 

PŘIJETÍ KONFIR-

MANDŮ DO DOROS-

TU 

Zkoušku letos udělali všichni 

naši konfirmandi. Teprve 

6. června se však konalo oficiální 

přijetí konfirmandů do dorostu. 

Přišlo nás asi kolem 15 plus ve-

doucí. V čem bylo setkání mi-

mořádné? Mohli jsme si v kvízu 

oprášit své znalosti Bible. 

Pozdravem nám posloužil farář 

Martin Pilch z Polska, který se 

na nás i s manželkou a synem 

Markem přišel podívat. Čekaly 

nás zajímavé soutěže. Trochu 

šikovnosti vyžadovala jízda 

s kočárkem na čas mezi překáž-

kami, ztížená o to, že pokaždé 

kočárek řídili dva lidé se sváza-

nýma nohama nebo přenášení 

lentilek pomocí slámek. Pozná-

vali jsme věci hmatem a potra-

viny podle chuti. Hlavní akt 

přijetí konfirmandů do našeho 

kruhu dorostu byl jakoby křest. 

Každý konfirmand byl uvítán, 

poté si vybral veršík na památ-

ku, dostal fotku z konfirmace 

a následně byl posypán kousky 

novin, které měly imitovat vo-

du. Pak se rozjela dobrá zábava, 

přišlo na řadu občerstvení, po-

hár, stolní fotbal a další hry.  
 

PROGRAM „NA LODI“ 

V pátek 12. června jsme se se-

šli v pět hodin odpoledne, aby-

chom začali nacvičovat dvě pís-

ně s vlastním hudebním dopro-

vodem. V šest hodin byla první 

zkouška ukončena – čekal nás 
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mimořádný dorost spojený s naší mládeží a mládeží ze 

Vsetína, která k nám přijela na návštěvu, trošku jsme se 

seznámili, zahráli jsme si hru na kládě a potom jsme si 

pouštěli ukázky z jednoho filmu, který ukazoval život na 

lodi. Části toho filmu byly připodobňovány k našemu ži-

votu i k životu s Pánem Ježíšem. 
Míša-NL 

 

DĚTSKÉ ODPOLEDNE S OLYMPIÁDOU 

V sobotu 13. 6. se uskutečnil další ročník dětské olympi-

ády, kterou připravily sestry, které vyučují v nedělní be-

sídce a v náboženstvích. Na programu byla lekce, kdy se 

mohly děti dozvědět něco o Boží zbroji, spousta zajíma-

vých soutěžních 

disciplín pro před-

školní i školní děti 

i speciální atrakce 

jako lezení po la-

nech s jištěním nebo 

skákací hrad. Přijít 

mohli také rodiče, 

kteří tak měli mož-

nost pozorovat své 

dítky při veselém soutěžním zápolení, a všichni byli nako-

nec také kvalitně občerstveni. Odpoledne to bylo velice 

zdařilé, mj. také díky tomu, že panovaly obavy, že bude 

pršet, ale nakonec bylo, díky Pánu, nádherné počasí. 

O bezvadné atmosféře snad vypoví i přiložené fotografie. 
LS-NL  

 

tip na výlet 

VELEHRAD 

Milí čtenáři, předpokládám, 

že s rozběhnutým létem plánuje-

te své dovolené či rodinné výle-

ty. Ráda bych Vám tedy dopo-

ručila místo, které, podle mého 

názoru, stojí za shlédnutí. Vloni 

jsem Vás pozvala do Bystřice 

pod Hostýnem a nyní Vás po-

zvu opět do Zlínského kraje, ale 

o trochu jižněji – do Velehradu 

(Zlínský kraj, okres Uherské 

Hradiště). Mimo jiné také z toho 

důvodu, že si v červenci připo-

mínáme slovanské věrozvěsty 

Konstantina a Metoděje. 

 
Historie městečka Velehrad je 

spojena s misií na Velké Moravě, 

kterou zde započali Konstantin 

a Metoděj v 9. století. V roce 862 

vyslal kníže Velké Moravy Ros-

tislav poselství k byzantskému 

císaři Michaelovi III. s prosbou o 

vyslání duchovních, kteří by 

vedli bohoslužby v slovanské 

řeči a položili tak základy vlast-

ní církve na Velké Moravě. Císař 

tedy vyslal na Velkou Moravu 
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znalce staroslověnského jazyka, bratry Konstantina a Me-

toděje. Biskup Konstantin a diakon Metoděj nejdříve vy-

tvořili písmo pro slovanský jazyk – hlaholici a přeložili do 

staroslověnštiny liturgické knihy potřebné pro konání bo-

hoslužeb. Práce bratrů nebyla snadná. Kromě toho, že pře-

kládali boho-

služebné texty i 

samotné Písmo, 

vyučovali a 

připravovali 

své následov-

níky na kněž-

skou službu, 

museli rovněž 

neustále obha-

jovat staroslo-

věnštinu před papežským dvorem. Konstantin zemřel již 

v roce 869 v Římě během pobytu u papeže Hadriána II. Po 

smrti Konstantina papež vytvořil arcidiecézi Morava 

a Panonie, nezávislou na německé církvi a ustanovil Meto-

děje jejím arcibiskupem. Jeho sídlem se stal původní Vele-

hrad, osada, která stála někde v okolí Velehradu dnešního. 

Byl zde umístěn Metodějův metropolitní chrám a v těchto 

místech byl údajně arcibiskup také pohřben. Velehrad byl 

v 9. století nejenom církevním, ale i politicko-správním 

centrem, avšak pozdější nájezdy Maďarů provázela roz-

sáhlá destrukce tehdejších velkomoravských sídlišť, včetně 

tehdejšího Velehradu. Z tohoto důvodu dnes nelze přesně 

určit místo chrámu ani hrobu arcibiskupa Metoděje. 

Původ současného Velehradu spadá do začátku 13. sto-

letí, kdy moravský markrabě Vladislav Jindřich spolu se 

svým bratrem českým králem Přemyslem Otakarem I. za-

ložil první cisterciácký klášter 

na Moravě. Cisterciácký řád 

vznikl transformací řádu bene-

diktinského, avšak „cisterciáci“ 

na rozdíl od benediktinů vyzná-

vali prostotu a odříkání podle 

hesla „Ora et labora!“ (česky 

Modli se a pracuj). V čtyřicátých 

letech 13. století byl dokončen 

rozsáhlý komplex kláštera, vy-

budovaný v pozdním román-

ském slohu s vlivem rané goti-

ky. Od této doby prošel výraz-

nými barokními přestavbami. 

V roce 1784, v době církevních 

reforem císaře Josefa II., byl cis-

terciácký klášter zrušen a vzác-

ný chrám začal chátrat. 

K obnově došlo až na konci 19. 

století, kdy se v komplexu usíd-

lil Jezuitský řád, který zde, kro-

mě pozastavení činnosti 

v období minulého režimu, pů-

sobí dodnes. Část komplexu 

dnes patří Charitě a slouží jako 

sociální ústav.  

Centrem klášterního areálu je 

vskutku velkolepá bazilika sva-

tého Cyrila a Metoděje 

s původně pěti loděmi. Svou 

délkou 100 metrů byl svého času 

největším kostelem v českých 

zemích (dnes pouze 86 metrů). 

K významným uměleckým dí-

lům patří zejména freska 

v kostelní kapli umělce Paolo 

Paganiho, štuková výzdoba in-

teriéru od Baltazara Fontany, 

nástěnné a stropní malby od F. 

Ecksteina a J. J. Etgense a varha-

ny z poloviny 18. století, rekon-

struované a doplněné v roce 

1964 (5521 píšťal, 3 manuály a 

cca 90 hracích rejstříků se 

4 volnými kombinacemi). 
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Na nádvoří před bazilikou slavil 22. 4. 1990 mši papež Jan 

Pavel II. Bazilika s přilehlými budovami a areálem byla v 

dubnu 2008 

prohlášena 

za národní kul-

turní památku. 

Velehrad je 

významným 

poutním mís-

tem, každoroč-

ně jsou zde 

pořádány cyrilometodějské oslavy. 

Internetovým fajnšmekrům vřele doporučuji virtuální 

prohlídku Velehradu na adrese 

http://www.virtualtravel.cz/velehrad/kriz.html. 

Na Uherskohradišťsku objevíte další řadu zajímavostí. 

Hned u Velehradu se rozkládá archeoskanzen Modrá za-

chycující hypotetickou rekonstrukci sídliště rozděleného 

na mocenskou, fortifikační, církevní a hospodářskou část. 

Necelé dva km od Velehradu můžete vystoupat na dřevě-

nou rozhlednu zpřístupněnou od roku 1999. Celková výš-

ka rozhledny je po přístavbě dalšího patra okolo 8 m, vý-

hled není omezen. Z rozhledny je otevřený pohled na Vi-

zovické vrchy, Chřiby či Bílé Karpaty a Hostýnské vrchy. 

Barokní zámek Buchlovice, který vznikl na přelomu 17. 

a 18. století, je vzdálen 5 km od Velehradu a státní hrad 

Buchlov, jehož počátky se datují až do 1. poloviny 

13. století, pak 6 km. Doporučuji rovněž návštěvu Muzea 

Tupeské keramiky v Tupesích, které jsou vzdáleny 3 km 

od Velehradu. 
LS-NL 

 

co nás čeká 
Zakončení akce Modlitby 24/7 se uskuteční v neděli 

28. 6. v 18:00 hod. v modlitebně AC – Agape 

(ul. Božkova 16). 

Evangelizační týden v Dzięgielowie proběhne letos ve 

dnech 4. – 12. 7. Zváni jsou mládež, dospělí i rodiny 

s dětmi. Viz. http://www.cme.org.pl/.  

Dne 5. 7. bude na žádost seniorátního výboru v našem 

sboru znovu kázat na českých i polských bohoslužbách 

bratr farář Pilch. 

Evangelizační tábor XcamP připadá letos k datu 18. - 25. 

7. a uskuteční se tradičně ve středisku Karmel ve Smilovi-

cích. Téma akce je: K neznámému Bohu. Proč "k nezná-

mému Bohu?" Protože pro 

mnoho lidí je Bůh někým zcela 

neznámým. I mnozí křesťané o 

něm mají jen povrchní či zkres-

lené představy. Na XcamPu ´09 

chceme společně hledat a po-

znávat, jaký Bůh skutečně je. 

Setkat se s ním osobně, jako se 

svým stvořitelem, zachráncem i 

každodenním životním průvod-

cem. 

Dne 2. 8. se koná sborový vý-

let na Goduli, sraz je v 15:30 

hod. na hoře u památníku. Výlet 

je určen pro cyklisty i pěší. 

Osmý ročník Konference 

rodin Slezské církve evangelické 

a. v. se bude konat v termínu 

26. - 28. 9. v hotelu Relax v 

Rožnově pod Radhoštěm. 
 

DOROST A MLÁDEŽ 

Modlitební skupinka pro 

dívky se uskuteční v pondělí 

29. 6. od 18:00 hod. na faře. 

Dne 3. 7. od 18:00 hod. se naši 

mládežníci mohou družit 

s mládežníky na Nivách. Usku-

teční se zde společné setkání na 

téma „Všechno mohu v Kristu“. 

Letošní ročník nočního po-

chodu Datel 2009 započne ve 

večerních hodinách dne 3. 7. 

Zájemci, sledujte webové strán-

ky mládeže 
http://www.mladezrozvoj.estranky.

cz/. 

Ve dnech 9. - 12. 7. se koná 

stanování mládeže na Oravě a 

návštěva Dolného Kubína. Na 

tomto pobytu se budeme věno-

vat tématu „Uchvácen Kristem“. 

Zájemci by rovněž měli sledovat 

webové stránky mládeže. 
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Dne 17. 7. se uskuteční setkání mládeže s tématem „Job 

a jeho zkoušky“. 

Tábor pro konfirmandy a dorost proběhne u řeky Odry 

v termínu 25. 7 - 2. 8. Přihlášky jsou ke stažení na interne-

tové adrese http://www.a-club.tym.cz/img/DorManatar.pdf. 

Půjde o stanový tábor v týpkách u řeky na hranici vojen-

ského prostoru Libavá. Zveme teenagery, dorostence. Té-

matem bude vyprávění Dor Manatar ve stylu středověkých 

rytířů. Akce je pro ty, kdo chtějí něco zažít, poznat Boha a 

druhé. 

Zveme Vás rovněž na festival Camp Fest, který proběh-

ne v termínu 6. - 9. 8. v Kráľovej Lehote na Slovensku. Viz. 

http://www.campfest.sk/. 

Seniorátní odbor mládeže Moravskoslezského seniorátu 

zve mládežníky na Letní seniorátní týden v termínu 22. -

 30. 8. v Ptenenském dvorku na Prostějovsku. Viz. 

http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz/.  
 

PROSBA 

Sestra Veronika Iwaszková prosí všechny, kdo fotili na 

dětské olympiádě dne 13. 6., aby laskavě své fotografie 

zaslali na mailovou adresu besidka.rozvoj@seznam.cz. Fotky 

budou zveřejněny na internetových stránkách nedělní 

besídky http://www.besidka.estranky.cz/. Děkujeme. 

 

inzerce 
 

inzerce 
http://narozvoji.ic.cz - zvukové 

nahrávky kázaní nejen br. 

Kaczmarczyka 

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

sboru Na Rozvoji 

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

Internetové stránky věnované 

výchově dětí a vyplnění jejich 

volného času aktivitami spojenými 

s vírou v Ježíše Krista. 

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 

(Ceník inzerátů byl zjednodušen) 
 

Informace o sboru 

Evangelický sbor a.v. ČCE, 

Nám. Dr.M.Luthera 1,  

737 01 Český Těšín 

Telefon: 558 745 191, 558 742 320 

e-mail: info@ccectesin.cz 

web: www.ccectesin.cz 

Úřední hodiny: Po-Pá 9:00–12:00 

Mimo tuto dobu dle dohody s faráři  

Stránky mládeže: 

www.mladezrozvoj.estranky.cz 

Redakce NL 

e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 
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