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„A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má,  

uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce,  

přebývá v Bohu a Bůh v něm.“  

(1. Jan 4,16) 
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Aktivity 

sboru 
 

 

ÚTERÝ 

17:00 – Biblická hodina 

 

PÁTEK 

17:00 – Dorost 

 

NEDĚLE 

8:45 – Bohoslužby 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitební setkání   

Modlitební se koná vždy po domluvě a termín je ohlášen při 

nedělních bohoslužbách. Kdo by chtěl info, nalezne jej vždy u 

Petra Dolénka. 
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Úvodní slovo 

  
 

ážená rodino v Kristu, 

vítám Vás u již třetího 

dílu našeho Sborového 

časopisu. Čeká Vás 

v něm opět několik novinek.  

Jako první bych chtěla zmínit, 

že tímto číslem počínaje 

zvolíme vždy určité téma, které 

bude provázet celý časopis. 

Téma tohoto čísla je láska a 

vztah s Bohem. Další a největší 

novinkou je změna názvu. 

Dlouho jsme si v redakci lámali 

hlavy, až došlo právě na název 

„Ancora“. Z latinského pře-

kladu kotva.  

Kotva byla v křesťanském 

světě vždy znakem naděje a 

stálosti. Křesťané viděli 

v Kristu Ježíši vytoužený 

přístav, a proto svou naději 

vyjadřovali symbolem kotvy. 

Tvar kotvy býval někdy 

spojován s křížem a kotva se 

tak stávala symbolem víry. 

Kotva je spolu s rybou jedním 

z nejčastějších symbolů v říms-

kých katakombách. Nejvíce 

byla rozšířena kolem roku 300. 

Po roce 313, kdy Konstantin 

Veliký legalizoval křesťanství, 

ztratily tyto „tajné“ symboly na 

významu. 

Bible se o symbolu kotvy jako 

naděje zmiňuje tímto veršem 

v kapitole Židům 6,19-20: 

„Tuto naději máme jako kotvu 

duše, bezpečnou, pevnou a 

sahající dovnitř za oponu, kam 

za nás vstoupil náš předchůdce 

Ježíš, který se navěky stal 

veleknězem podle Melchi-

sedechova řádu.“  

K tomuto tématu se vyjádřil 
moc hezky papež František: 
„Jedním z křesťanských symbolů 
naděje, který mám ve velké 
oblibě, je nikoli náhodou kotva. 
Vyjadřuje, že naše naděje není 
neurčitá a netřeba ji zaměňovat 
za vrtkavý pocit někoho, kdo 
chce žádostivě vylepšovat věci 
tohoto světa silou vlastní vůle. 
Křesťanská naděje má totiž svůj 

V 
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kořen nikoli v přitažlivosti toho, 
co bude, nýbrž v jistotě toho, co 
nám přislíbil a uskutečnil Bůh v 
Ježíši Kristu. Jestliže nás 
ujišťuje, že nás nikdy neopustí, 
jestliže každé povolání začíná 
pokynem „následuj mne“ a 
ujištěním, že zůstane vždycky s 
námi, čeho se tedy obávat? S 
tímto příslibem mohou jít 
křesťané kamkoli. Také na 
cestách raněným světem, kde se 
nic nedaří, nadále doufáme, jak 
říká Žalm: I kdybych šel 
temnotou rokle, nezaleknu se 
zla, vždyť ty jsi se mnou (Ž 23,4). 
Právě tam, kde se šíří temnota, 
je třeba nést rozžaté světlo. 
Vraťme se ke kotvě. Naše víra je 
kotva v nebi. Náš život je 
zakotven v nebi. Co máme dělat? 
Držet se provazu, je stále tam. 
Jdeme vpřed, protože máme 
jistotu, že náš život kotví v nebi, 
u onoho břehu, kde spočineme. 
Jistě, pokud bychom důvěřovali 
pouze svým vlastním silám, 
budeme mít důvod cítit se 
zklamáni a zdeptáni, protože 
svět nezřídka vzdoruje záko-
nům lásky. Častokrát má raději 
zákony sobectví. Jestliže v nás 
však přežije jistota, že nás Bůh 
neopouští a něžně miluje nás i 
tento svět, pak se perspektiva 

ihned mění. Homo viator spe 
erectus – Naděje napřimuje 
poutníka, říkávali předkové. 
Ježíšův příslib »Já jsem s vámi« 
nás cestou drží na nohou, 
vzpřímené, s nadějí a v důvěře, 
že dobrý Bůh již pracuje na 
uskutečnění toho, co se jeví 
lidsky jako nemožné, protože 
kotva tkví v nebeském břehu. 

Boží lid je lidem, který je na 
nohou – homo viator – a kráčí 
zpříma – erectus – v naději. Ať 
už jde kamkoli, ví, že Boží láska 
jej předchází, žádná část světa 
neunikne vítězství Vzkříšeného 
Krista. »Co je tím vítězství 
Vzkříšeného Krista? « - Vítězství 
lásky.“ 

Doufám tedy, že náš časopis 
bude vždy v pravdě provázet 
slovo naděje, víry a lásky ve 
jménu Ježíš. Přeji příjemné 
počtení a Boží pokoj do srdce 
pro další dny.  

 

       Zpracovala Nela Návratová 



 

5 

Stručně ze schůzí 

staršovstva 
 

 úterý 10. září se konala 
první poprázdninová 
schůze staršovstva, 
z níž vybírám několik 

následujících informací: 
 
V novém školním roce se 
kromě nedělních bohoslužeb 
můžeme scházet na biblických 
hodinách, které se pod ve-
dením sestry farářky Lukášové 
konají vždy v úterý od 17 
hodin. Pokračujeme v probírá-
ní knihy Skutků, všichni jste 
mezi nás srdečně zváni. Dorost 
má svá pravidelná setkání 
v pátek v 17h a nedělní škola se 
koná vždy během nedělních 
bohoslužeb.  
 
Modlitební večery novo-
jičínského okrsku (tvořeného 
sbory ČCE Nový Jičín, 
Hodslavice, Odry, Suchdol nad 
Odrou a Štramberk) iniciované 
bratrem farářem Prejdou 
z Nového Jičína a doprovázené 
chválicí skupinkou z Oder se 

pomalu stávají tradicí. Na jaře 
se tento večer uskutečnil 
v Odrách, 27. září jsme měli 
možnost modlitebního setkání 
v Novém Jičíně. 
 
V říjnu proběhne v Olomouci 
setkání kurátorů a v listopadu 
patrně v Českém Těšíně 
konvent moravskoslezského 
seniorátu. Na těchto akcích 
bude náš sbor zastupovat bratr 
kurátor Jan Wendlig a sestra 
místokurátorka Noemi Kulí-
ková. 
 
Staršovstvo vyhodnotilo ukon-
čenou první etapu rekon-
strukce farního bytu, která 
zahrnovala výměnu oken, 
provedení vnitřních omítek a 
novou koupelnu a WC a určilo 
postup dalších prací. Bratr 
Hynek Janiš nabídl vymalování 
a nátěry zárubní. Podali jsme 
žádost Městu Odry o dotaci na 
nové podlahy, zdá se, že nám 
bude vyhověno a realizaci 

V 
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bychom mohli stihnout do 
konce roku. Pak bude možné 
provést důkladný úklid 
horního patra. Opět děkujeme 
všem, kteří jste finančně či 
vlastní prací toto dílo 
podpořili.  V příštím roce by 
měla následovat instalace 
dveří a kuchyňské linky. 
 
Na závěr se obracím s prosbou 
hlavně na vedoucí sborových 

aktivit, ale i na nás všechny, 
kteří se v tomto domě 
scházíme, abychom průběžně 
udržovali pořádek a nene-
chávali po sobě neuklizené 
nádobí a jiné používané věci. 
Těm, kteří se podílejí na 
pravidelném sobotním úklidu, 
tím velmi usnadníme práci. 
 

Zpracovala Eva Dvorská

Zamyšlení 
Nezměníš sám sebe k lepšímu, dokud 

nezměníš svůj vztah s Bohem 

 ěkdy si myslíme, že být 

s Bohem, být křesťa-

nem je nějaká věda a 

snažíme se stále učit se a 

dodržovat nějaká pravidla, jak 

být dokonalým křesťanem 

podle té či oné církve. 

Výsledkem však často bývá, že 

nejsme schopní to z vlastních sil 

zvládnout a tak se náš křesťan-

ský život pohybuje stále nahoru 

a dolů a my se necítíme Bohu 

blíž tak, jak bychom chtěli. 

Mnohdy se pád snažíme 

vykompenzovat dobrými skut-

ky, ale copak se můžeme 

vykoupit vlastní silou? Efeským 

2,8: „Touto milostí jste skrze víru 

spasení. Není to z vás – je to Boží 

dar; není to ze skutků, aby se 

nikdo nechlubil.“ Jsme spasení 

milostí, není to podmíněno tím, 

co jsme kdy udělali. V listě 

Jakubově 17, 2 čteme: „Právě tak 

víra bez skutků, víra sama o sobě, 

je mrtvá.“ Po přečtení těchto 

N 
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dvou veršů můžeme být 

poněkud zmatení a říkáme si, 

jak to tedy mám udělat? Na 

počátku všeho je naše víra a ta 

přichází z lásky k Bohu. Láska 

k Němu roste, čím více Jej 

známe a poznáváme Ho skrze 
vztah s Ním. Což se poté 

nebudeme chtít líbit tomu, 

s kým máme vztah, koho 

milujeme a chceme se mu líbit? 

Jako na každém vztahu, tak i na 

vztahu s Bohem se musí 

pracovat.  

Pamatujete si na počátek va-

šeho vztahu s Bohem? Byli jste 

zapálení a Jeho láska vás 

prostupovala. Proč tomu tedy 

teď tak není? Vztah s Bohem je 

také především o změně  

a zapření sebe sama. O odhození 

každé přítěži, která by nás od 

Něj oddělovala. Je to o tom stát 

se jedním s Kristem. Vždyť jsme 

byli stvořeni k Jeho obrazu. 

Abychom se však opravdově 

zrodili znovu, musíme Bohu 

odevzdat celou svou vůli. 

Čtením a chápáním Bible skrze 

Ducha Svatého se naše mysl 

neustále obnovuje a napravuje. 

Čím víc se naše mysl obnovuje, 

tím víc se projevuje skrze náš 

život mysl Kristova. Takže 

podstata křesťanství je to, že 

jsme tak sjednocení s Ježíšem 

Kristem, že nikdo nedokáže 

rozpoznat, kde končíme my  

a kde začíná Kristus. A další 
kámen úrazu říkáme si. 

Pravidelné čtení Bible. Ano, 

pravidelné čtení Bible ze 

začátku vyžaduje disciplínu, ale 

čím víc studujeme a žijeme Boží 

slovo, tím lépe a hlouběji pak 

umíme rozpoznávat Jeho vůli 

v našem životě, tím více Jej 

budeme znát, tím více Jej 

budeme milovat a toužit být Mu 

blíže. Najednou už to nebude jen 

o nějaké disciplíně, ale o touze 

číst slovo, abychom o Bohu 

věděli co nejvíc, abychom Ho 

znali.  

Často si na Boha vzpomeneme 

až, když jsme v úzkých nebo na 

nedělním shromáždění, ale to je 

málo. Bůh k nám nechce chodit 

na návštěvu, Bůh v nás chce žít, 

mluvit k nám. Chce s námi 

kráčet neustále. Chce se s námi 

stát jedním. To vyžaduje změnu, 

rozhodnutí a především 

odmítnutí svého já a všeho 
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tělesného. Můžeme si říci, že 

tomu tak nebylo vždy, vždyť 

jsme kdysi chodili s Bohem, tak 

co se stalo? Kdy se to stalo? 

Satanovým cílem je od doby, co 

jsme uvěřili v Boha, aby mezi 

nás vložil klín, kterým by nás od 
něj oddělil natolik, že náš vztah 

k němu vychladne a Jeho 

společnost už nebudeme tolik 

vyhledávat, nebudeme se tolik 

těšit na setkání s Ním. My si 

zprvu ani neuvědomujeme, že 

toto vzdalování probíhá, a může 

za to kamarádství se světem. 

Když se necháme pohltit a 

zaneprázdnit tím vším, co na 

nás svět hází, nezbývá nám pak 

už tolik času na Boha, na písmo 

či modlitbu a než se otočíme, 

zjistíme, že Bůh, kterého jsme 

tak milovali a slibovali mu 

věrnost, je na vedlejší koleji. 

Možná si zprvu nechceme svůj 

stav ani připustit. Stále se 

chováme jako křesťané pro oči 

druhých. Na první pohled to na 

nás není nijak poznat, ale 

budeme-li upřímní, můžeme 

konstatovat, že už nejsme tak 

horliví jako dřív. Už se tak často 

nemodlíme a přestáváme si číst 

Bibli. Nějak na to není čas a 

pomalu se z nás stávají nedělní 

křesťané. Postupem času se 

v naší mysli může objevit i 

myšlenka, že už se nám ani do 

kostela vlastně nechce a i když 

přicházet stále budeme, bude se 

nám to zdát nemastné neslané.  

Kdo tedy sedí na trůnu našeho 

srdce, když jsme odložili Boha 

na druhou kolej? My sami. Jakub 

4, 6: „Bůh se staví proti pyšným, 

pokorné, ale zahrne milostí.“ 

Uvědomme si to a v pokoře se 

skloňme před Bohem. Bůh nás 

k sobě volá blíž. Jakub 4, 8: 

„Přibližte se Bohu a přiblíží se 

k vám.“ I přesto, že to byl náš 

hřích, co způsobilo, že jsme 

neviděli a neslyšeli, že jsme se 

vzdálili. Bůh má moc nás 

zbudovat znovu. Efeským 5,14: 

„Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň 

z mrtvých a zazáří ti Kristus!“ 

Zapřeme tedy své já, odhoďme 

každou přítěž i hřích, vzepřeme 

se ďáblu a pracujme na úzkém a 

živém vztahu s Bohem. Staňme 

se s Ním jedním. Toto je klíčem i 

ke všemu ostatnímu.  

 

         Zpracovala Nela Návratová
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KS Benjamin 
Jak bylo na táboře? 

a přelomu prázdni-

nových měsíců KS 

Benjamin pořádal 
tradiční dětský letní stanový 

tábor. Do krásné přírody 

nedaleko Podlesí u Budišova 

nad Budišovkou se sjely děti z 

širokého okolí Oder. Tématem 

letošního táboru byl Sherlock 

Holmes a tajemství zapečetěné 

knihy. Hned první večer, co 

děti ulehly do svých stanů, se 

uprostřed louky zjevil ten, 

který měl dlouhé roucho, zlatý 
pás, vlasy jako sníh, oči jako 

plameny ohně, v rukou 

dvojsečný hořící meč a sedm 

hvězd. Vedle něj stálo sedm 

svícnů. Sedm hvězd byli andělé 

sedmi církví a sedm svícnů 

sedm církví. Každý den jsme se 

zabývali jedním z dopisů, které   

N 
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apoštol Jan ve své knize Zjevení 

píše do sedmi církví. K čemu 
jsme ale potřebovali samot-

ného Sherlocka? Hledali jsme 

právě onu zapečetěnou knihu, 

o které se v knize Zjevení píše a 

sám Sherlock nám pomáhal  

s pátráním. Za každé vyhrané 

VTH (velká táborová hra) 

dostávala družstva indicie  

k nalezení knihy. Tábor byl 

velice pestrý, každý den byl 

bohatý na program. Duchov-

ním programem nás provázel 

Petr, který mluvil každý den o 

jednom dopisu do určité 

církve. Zabývali jsme se 
problémy a hříchy, které tížily 

křesťany už v první církvi. Proč 

jsme řešili minulost, když už to 

bylo všechno tak dávno? 

Protože ty stejné problémy 

sužují nejen církev ale  

i jednotlivé křesťany dodnes. 

Chtěli jsme na tyto problémy 

poukázat a poučit se z mi-

nulosti. Každý den se také 

konaly hry, které měl na 

starosti Jirka. Dále jsme 

vyráběli z modelářské hlíny,   
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vytvářeli jsme lampiony, 

magnetky ze sádry, pletli 

náramky a spoustu dalších 

věcí. Kdo výtvarného ducha 

neměl, mohl si vybrat 

sportovní workshop, kde se 

dělaly tradiční, ale i netradiční 
sporty. Jeden den se na táboře 

stala vražda a my museli přijít 

na to, kdo byl vrahem. Na 

základě stop zanechaných 

vrahem jsme celé odpoledne 

pátrali, snímali otisky, zapi-

sovali výpovědi a také na 

základě stopy boty jsme hledali 

stejnou velikost tenisek vraha. 

Nakonec jsme vraha našli, byl 

jím Opička. Nikdo jsme to 

nechápali. Opička stanul před 

soudem a byl řádně odsouzen a 

odvezen do vězení. Poté jsme 

ale dostali vzkaz od nějakého 
záhadného Cortéze, který 

tvrdil, že vraždu nastražil na 

Opici on sám. Tábor se pomalu 

ale jistě blížil ke konci. Letošní 

tábor jsme po mnoha letech 

opět zakusili kouzlo hry 

“Hraničky”. Tato hra je velice 

podobná známému sportu 
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rugby, proto nejen děti, ale i 

vedoucí velice bavila. Poslední 

táborový den jsme dostali 

dodatečné indicie a na jejich 

základě jsme se vydali hledat 

naši zapečetěnou knihu. Po 

dlouhém hledání jsme nakonec 

objevili zakopanou truhlu v 

zemi. Radost byla veliká, fotili 

jsme se s vykopaným 

pokladem a byli jsme velmi 

nadšení. Toto nadšení však 

velice rychle opadlo. Když jsme 

truhlu otevřeli, žádná kniha 

zde nebyla. Jen nějaké dva listy 

papíru s nesmyslnými slovy. 

Chvíli trvalo, než nám došlo, že 

je to šifra, ve které se nám již 

zmíněný Cortéz, o kterém 

doteď nevíme, kdo to je, 

vysmál, a sdělil nám, že knihu 

odcizil. Byli jsme moc zkla-

maní. Celý tábor jsme se honili 

za něčím, co nám někdo pod 

nosem ukradl. Máme však 

naději, že se tajemný Cortéz 

umoudří a knihu nám vrátí 

třeba na potáborovém srazu. 

Tábor jsme ukončili velkým 

táborákem, opékáním a závě-

rečným vyhlášením všech 

turnajů, soutěží a osobních 

ohodnocení. Děkujeme všem, 

kdo se na chodu táboru 

jakkoliv podíleli i všem 

zúčastněným dětem. Těšíme se 

zase za rok.  

    Zpracovala Klára Zapletalová
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Narozeniny 
 

 

Září 

Jakub Jošt 

Tomáš Král 

Renata Králová 

Klára Zapletalová 

Michaela Martincová 

Josef Londin 

 

 

Říjen 

Jana Kadlčíková 

Martin Návrat 

 

Listopad 

Andrea Návratová 

Daniel Dvorský

Všem členům našeho sboru přejeme k narozeninám  
všechno nejlepší, hodně zdraví a hodně Božího požehnání!
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Chvála
Temnota padá (Espé)  

 

Napriek vodám, čo sa  na mňa 
valia napriek túžbam, čo sa  
rúcajú moja chvála bude  stále 
znieť,  moje srdce volá:   (3x) 
 
Nech znie dnes pieseň nová, 
zdvihni ma k nebu znova 
nech počujem zas slová  
pravdivé veď ma do hlbín k 
Tebe, do Tvojej lásky Pane, 
nech horím vášňou ako  
prvýkrát. (5x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temnota padá,  temnota padá, 
keď Kráľ so svetlom  vstupuje 
k nám 
 
Moc klamstiev padá,  moc 
klamstiev padá 
keď Kráľ, so svetlom vstupuje 
k nám 
 
 
 
 

Komiks 
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Příběh na každý den 
Hledaný muž 

ůj otec pracoval ve 

věznici jako psycho-

log. Byl to nápravně-

výchovný ústav, ve kterém si 

odpykávali trest ti nejhorší 

zločinci. Otec s každým 

vězněm mluvil a rozebíral jeho 

případ.  

Z dětství si pamatuji, že otec 

nejednou vyprávěl o vězeň-

ských nepokojích, hladovkách, 

vzpourách na celách a přísných 

trestech, které následovaly. 

Nedoporučuji vám takové 

dětství. Ale navzdory tomu mě 

Bůh prostřednictvím mého 

otce něčemu zvláštnímu naučil. 

Jeden z vězňů, kterému se můj 

otec snažil všemožně pomoci, 

se jmenoval Jiří. Byl odsouzený 

za ozbrojenou loupež. Navště-

voval jednu z otcových 

terapeutických skupin. Vězni 

mému otci říkali jednoduše 

„doktor“. Byl jedním z mála 

těch, kterým Jiří ve svém životě 

důvěřoval.  

Bylo mi asi deset roků, když Jiří 

z věznice utekl. Myslím, že ho 

hledal téměř každý. Náš 

starosta dokonce poprosil  

o pomoc vojsko. Protože se 

předpokládalo, že Jiří je 

ozbrojený, stal se nejne-

bezpečnějším a nejhle-

danějším mužem ve státě. 

Tajná policie, městská policie i 

vojáci neustále pročesávali 

ulice našeho města. Nikdo ho 

však nenašel. Existoval jen 

jediný muž, kterému by se Jiří 

mohl vzdát. Telefon v obý-

vacím pokoji zazvonil právě ve 

chvíli, kdy zapadlo slunce. 

Pamatuji si, že se stmívalo a 

schylovalo k bouřce. K telefonu 

šla maminka, ale hned zavolala 

otce. Z otcových slov si 

pamatuji asi toto: „Kde jsi? 

Nikam nechoď. Budu tam asi za 

25 minut.“ Běžel dolů 

schodištěm a cestou si oblékal 

plášť do deště. Zapínal si 

knoflíky, a aniž by se na 

M 
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maminku podíval, řekl jí: „Jestli 

se do hodiny nevrátím, volejte 

policii.“  Bouchl dveřmi, proto-

že mu je silný vítr téměř vytrhl 

z rukou. Bydleli jsme na ulici 

s řadovou výstavbou. Za-

blýskalo se tak silně, že byla 
osvětlená celá naše ulice. „Co 

budeš dělat, mami?“ zeptal 

jsem se. „Čekat,“ odpověděla 

maminka a usmála se na mne. 

Ale jak dlouho? Uběhlo půl 

hodiny. Venku se rozpoutala 

silná bouře. Světla na ulici 

chvílemi úplně zhasla. Přitiskl 

jsem tvář k oknu. Sklo bylo 

studené. Přemýšlel jsem, jestli 

není otci zima. Po hodině jsem 

se zeptal: „Mami, kdy zavoláš?“ 

Upletla další řádek, sundala si 

brýle a povzdechla si: „Ještě 

ne.“ Uběhlo dalších 15 minut. 

„Mami, už?“ „Ještě jim dáme 

několik minut, zlatíčko.“ Začal 

jsem ztrácet trpělivost. Byl 

jsem nervózní. Hodinu a 25 

minut po tom, co odešel, se otec 

vrátil. Šel jsem k oknu a 

sledoval dvě postavy, které se 

blížily k našemu domu. Otec ho 

našel. Strčil Jiřího dovnitř jako 

nějakou zatoulanou kočku, 

která se neumí vrátit domů. 

Hned za dveřmi se Jiří opřel o 

stěnu. Díval se kolem sebe a 

v očích měl strach. V mysli 

jsem měl jedinou otázku: Bojí 

se? Nejhledanější muž v zemi 

stojí vyděšený tady u nás a pod 

ním na podlaze kaluž vody. 
„Paní, to je nejkrásnější dům, 

jaký jsem kdy viděl,“ řekl 

tlumeným hlasem mojí 

mamince. „Davide, ukaž panu 

Jiřímu, kde je koupelna, aby se 

mohl oholit a osprchovat,“ řekl 

mi otec a svlékal si plášť do 

deště. Pohladil mě po hlavě. 

Když jsem se na Jiřího podíval 

zblízka, pomyslel jsem si: Ten 

se musel těch 14 dnů ukrývat 

někde v odpadcích! Jiří byl celý 

promočený. Naši koupelnu 

naplnil zápach cigaretového 

dýmu, alkoholu a rozpadajících 

se odpadků. Když jsem mu 

ukázal, kde má otec žiletky a 

krém na holení, zmocnil se mě 

najednou pocit nejistoty. Když 

se k nám vrátil umytý, vypadal 

úplně jinak. V kalhotách mého 

otce se skoro utopil. Maminka 

připravila něco k jídlu, a když 

ho vyzvala, aby si sedl ke stolu, 

bázlivě se usmál.  
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Zapamatuji si asi do smrti 

obraz, jak mu z koutků úst 

kapal zpátky do talíře kečup. 

Byl vyhládlý. Nejhledanější 

muž seděl u nás docela klidně a 

bez jakéhokoliv dozoru. 

Najednou se prudce otevřely 
dveře, jakoby vůbec nebyly 

zamčené. Nikdy předtím jsem 

takovýto vpád policie nezažil. 

Bylo to horší, než jsem si 

představoval. Jeden z našich 

sousedů totiž zahlédl otce 

s Jiřím a poznal v něm 

hledaného zločince. Nevěděl, 

jestli nám snad nehrozí nějaké 

nebezpečí, a proto zavolal 

policii. „Ruce vzhůru!“ zakřičel 

policista na zločince. Jiří si utřel 

ústa od pudingu, odtáhl židli a 

vstal. Tvář měl téměř 

kamennou. Teď už byl opravdu 

nebezpečný. Až v této jsem se 

začal bát. V takovéto situaci 

policisté vždycky zločince 

prohledají, jestli u sebe nemá 

nějakou zbraň. Tentokrát na to 

asi zapomněli. Ale Jiří 

nezapomněl. I když se to 

všechno odehrávalo velmi 

rychle a on měl pouta na rukou, 

rychle se sklonil a z boty vytáhl 

kuchyňský nůž. Posměšně se 
podíval na policistu a podal nůž 

mému otci.  

Jiří nám mohl kdykoliv ublížit, 

ale neudělal to. Bránila mu 

v tom víra v mého otce. 

Kdykoliv si vzpomenu na 

Jiřího, musím myslet na našeho 

nebeského Otce, kterému 

můžeme důvěřovat a v každé 

chvíli se na něj spolehnout, i 

když jsme velmi hříšní a špatní. 

Má nás rád a touží po tom, 

abychom byli v životě šťastní.  

 

Láska je Boží cesta k lidem a 

lidská cesta k Bohu. 

J. Kastl 

 

       Zpracovala Nela Návratová 
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Víkendovka pro dorost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena za víkendovku je 250,- Kč. 
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Pro děti

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Kontakty 
 

Farní sbor ČCE Odry 

1. Máje 63/1 

742 35 ODRY  

E-mail: odry@evangnet.cz 
Web: http://cce-odry3.webnode.cz/  
Facebook: https://www.facebook.com/cceodry/ 
Číslo účtu: 107-5715380257/0100 
 
Administrátor sboru: 
f. Pavlína Lukášová 
Tel.: 581 603 537 
E-mail: pavlina.lukasova@evangnet.cz 
 
Redakční rada: 
Nela Návratová, Noemi Kulíková, Eva Dvorská, Klára 
Zapletalová 
 
E-maily:  
navratova175@gmail.com, noemi.kulikova@seznam.cz, 
eva.dvorska@nemocniceodry.cz, klara.zaplet@gmail.com 

 
 

Tento časopis je neprodejný 
 


