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Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je 

tupec.  

Přísloví 12:1 
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ÚVODNÍ SLOVO 
Milí přátelé, bratři a sestry, 
  ani jsme se nenadáli a už máme z nového roku ukrojený jeden měsíc. Upřímně 
řečeno, já jsem i rád, neboť leden mám ze všech období v roce rád nejméně. 
Únava a prázdnota po Vánocích, zima a tma, depresivní čas, chřipková epidemie, 
která se nevyhla ani našim členům. Letos navíc v lednu zemřelo obrovské množství 
lidí v Odrách. Mezi nimi i naše drahá sestra Drahomíra Hejnochová. Věnujeme jí 
vzpomínku v tomto sborovém čísle. 
  Jsem ale rád, že se církev v měsíci lednu nechce poddat depresivním náladám, 
únavě a spánku. Asi i proto je celosvětově na měsíc leden naplánován Alianční 
týden modliteb a pak Týden za jednotu křesťanů. Jsem vděčný, že jsme se i my 
mohli připojit k těmto aktivitám a že proběhly tématické modlitební chvíle v 
Loučkách u Rosických na stanici Církve bratrské, ve sboru pak při setkání maminek 
a dětí a také místo modlitební hodiny. Skvělým zážitkem a duchovním 
povzbuzením pak byla ekumenická bohoslužba společná s oderskými katolíky. Vy, 
kteří jste byli přítomní, mi jistě dáte za pravdu, že to byla opravdová oslava Pána 
Ježíše Krista, i díky společnému propojení chválících skupinek, které do toho daly 
celé srdce. Jsem vděčný i ostatním, kteří přišli a také těm, kteří se zapojili k 
demonstrativním kajícím modlitbám. 
  Byl jsem požádán, abych napsal úvodník na téma vylosovaného verše na tento 
rok pro náš sbor z knihy  Přísloví 12,4: Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, 
kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec. Jenže mě se neche :), tak zní jedna dětská 
písnička a mě se k tomu opravdu nechce vracet. Kdo by se nad tímto tématem 
chtěl znovu zamyslet, může si k tomu přečíst kázání z 8. ledna, které je vyvěšeno 
na sborových webových stránkách (odkaz na stránky najdete na poslední straně) a 
které je věnováno právě tomuto tématickému poselství pro sbor. Pár slov navíc k 
tomu přeci jen ale připíšu. Poslední lednovou neděli nám sloužili ve sboru manželé 
Uhlíkovi, jistě mi dáte za pravdu, že jejich služba byla obrovským povzbuzením. 
Když jsem s nimi ještě v neděli po obědě mluvil, byli také z našeho sboru 
povzbuzeni. Říkali, že měli předem trochu obavu, protože při své službě poznali již 
mnoho sborů, a v některých se setkali s nezájmem a chladem. Od nás odjižděli 
radostní, protože vnímali náš sbor jako společenství otevřených srdcí a vřelé lásky. 
Chraňme proto v nadcházejím období svá srdce, odpouštějme si, vyznávejme Pánu 
své hříchy, čerpejme z Božího slova a nechme se jím stále napomínat a 
povzbuzovat, také se modleme a rozdmýchávejme Boží lásku mezi námi, ať 
nevychladneme. To přeji sobě i vám.   
                                                                            Váš kazatel, Radek Hanák 

MODLITBA 
 

Vše důstojné, dobré a poctivé 

odkazuje na tebe, Stvořitele, zachránce i potěšitele.  

Nádherné je tvé stvoření, předrahá tvá milost, 

Dobrá je tvá vůle. Ty nás vodíš k tichým vodám,  

které sami najít neumíme, 

ty víš lépe než my, co nám prospívá,  

a to nám nabízíš. 

Hlas pokušitele nás svádí, namlouvá nám,  

že nejsi tak dobrý, že ty můžeš i za vše kruté,  

zlé a nesmyslné v tomto světě a v našich životech.  

Promluv k nám Pane, jako dobrý pastýř, 

jenž duši svou pokládá za ovce, 

ať obnovíme důvěru v tebe, 

lásku k sobě i touhu po tvém království,  

které tiše a ochotně proměňuje tvář země  

Amen.  

 

Ze sbírky Modlitby, vydané nakladatelstvím Kalich v roce 

2004 

 

 

 



PRO DĚTI 

Milé děti,  

Blíží se nám čas Velikonoc. Víte, co se o Velikonocích stalo?  

……………………………………………………………………… 

Kdo si myslíte, že může být na obrázku?   

…………………………………………………………………………… 

Pokud správné odpovědi nevíte, určitě se je dozvíte v nedělce!  

PROGRAM  
12. 2. – B. Aszonyi (F) 
19.2 – Církev bratská  
25. 2. – FUTSALOVÝ TURNAJ K. S. BENJAMIN  
26. 2. – R. Hanák (VP, F) 
5. 3. – F. Hruška – VÝROČÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ  
12. 3. – R. Hanák (F) 
19. 3. - Církev bratrská 
26. 3. – R. Hanák (VP, F) 
2. 4. – A. Plachý  
9. 4. – R. Hanák (F) 
 
Vysvětlivky: * F – bohoslužby v kazatelské stanici FULNEK   
                     * VP – vysluhovaná Večeře Páně 

 
 
 

AKTIVITY V TÝDNU: 
ÚTERÝ: 15.30 hod. – SETKÁNÍ MAMINEK 
              17 hod. -  BIBLICKÁ HODINA (aktuálně se probírá kniha 
Ezdráš a následuje probírání knihy Nehemjáš ) 
              18.30 hod. – ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ  
 
NEDĚLE: 8.45 hod. – BOHOSLUŽBY 
                14 hod. – VOLEJBAL  
 
 

 
 

 
 



 

ZÁPISKY Z KRONIKY SBORU 
Léta válečná 

Po odtržení Sudet počátkem října r. 1938, okupaci zbytku Čech a 

Moravy a po rozpoutání druhé světové války v  r. 1939, nastává další 

hluboký duchovní pokles v  životě německých evangelíků v  Odrách. 

Řinčení vítězných německých zbraní v  prvních válečných letech 

utlumilo opět na čas tichou evangelijní zvěst o smíření podlomených 

lidských srdcí v Kristu Ježíši. V r. 1940 konaly se evangelické 

bohoslužby v Odrách pouze třikrát a v r. 1941 a 1942 jen dvakrát. 

Obrat k lepšímu nastal v r. 1943, kdy počet shromáždění se zvýšil na 

osm a v r. 1944 na sedm. Jednotlivci i skupinky evangelíků, vyčerpané 

válečným děním a bez perspektiv do budoucna počaly, skládati svá 

lidská břemena k nohám pomazaného a u mocných za nic 

pokořeného Krista. 

 
 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016 
Vánoční besídka 2016: 

- Dětské pásmo Ťuky, ťuk 
- Scénka dětí s názvem Špitální Vánoce  

 
Vytvoření dětského koutku v  presbyterně:  

- Dětská část byla zkrášlena novým kobercem a oddělena dřevěným 
plotem.  
 

Zvolení nového staršovstva: 
- Kurátorkou se stala sestra Alena Chovancová a místokurátorem se 

stal Jan Wendlig. 
 

Noc kostelů v kazatelské stanici ve Fulneku: 
- Zapíval zde náš pěvecký sbor pod vedením Noemi Kulíkové. 

 
 
 

 
 



Recept na kopřivový špenát 
Recept: Listy opláchneme, vložíme do hrnce a spaříme vařící vodou. 
Kopřivy slijeme, přidáme čerstvou vodu a dusíme 15 minut. Poté 
rozmixujeme. Takto jsme si vlastně připravili špenátový protlak, který 
můžeme zmrazit, nebo upravit tak, jak jsme u špenátu zvyklí. 

Sběr: Sbíráme mladé, jarní kopřivy, ideálně do půlky května, protože poté 
dochází k hromadění dusitanů v rostlině. Vyzbrojíme se gumovými 
rukavicemi, dlouhými nohavicemi a rukávy, plátěnou taškou a můžeme 
vyrazit. Na sběr si vybereme prosluněné místo, nejlépe daleko od silnice. Z 
kopřivy vytěžíme maximum, pokud sbíráme horní lístky, které obsahují 
nejhodnotnější látky. Při sběru musíme brát v úvahu, že kopřivy po úpravě 
několikrát ztratí na objemu. 
    Když si úrodu přineseme domů, můžeme jí buď usušit, nebo použít 
čerstvou rostlinu. Listy opláchneme – pozor, ani mokré kopřivy neztrácejí 
žahavé schopnosti. Vložíme do hrnce a spaříme vařící vodou. Kopřivy 
slijeme – nálev lze schovat a použít na obklady, čaj nebo oplach vlasů. V 
této fázi můžeme lístky nakrájet a přidávat do různých placek, zapečených 
brambor, nádivek atd. Nejznámější úpravou je však kopřivový špenát. 

Využití kopřivy: Kopřiva je vhodná jak pro vnitřní, tak pro vnější užití.  
- Nálev z kopřivy má protizánětlivý a hojivý účinek.  
- Obklady přikládáme na špatně hojící se rány a drobné 

popáleniny)  
- Využívá se při problémech s mastnými vlasy. 
- Při revma se kopřivami dokonce i šlehat  
- Vnitřně se využívá při léčbě diabetu a chudokrevnosti.  
- Očistná kůra z kopřivy odstraňuje škodlivé látky z  těla a čistí 

krev. (1l nálevu z čerstvých kopřiv denně, po dobu 3 týdnů)  
- Kopřivou můžeme nahradit všude, kde se dá dát špenát.  

 

SLOVO POVZBUZENÍ 
Středa 25. ledna 2017 : Dej najevo svou lásku 

„Miluj svého bližního jako sám sebe“ Matouš 22:39 

Máš rád jiné lidi? Pokud ano: 

1) Musíš jim to říct. 
Jeden starý rybář byl padesát let ženatý. Měl mírnou, trpělivou ženu, ale velmi 

zřídka si udělal čas, aby jí vyjádřil své city. Konečně mu jednoho dne 

v zoufalství řekla: „Proč mi nikdy neřekneš, ze mě máš rád?“ Aniž by hnul 

brvou, odpověděl jí: “Přece jsem ti řekl, že tě mám rád, když jsem si tě bral. 

Pokud někdy změním názor, dozvíš se to!“ 

Vypadá to jako vtipný příběh, pokud je to ale realita, už to tolik úsměvné není. I 

když tvůj muž nebo žena možná o tvé lásce ví, přece to od tebe potřebuje slyšet. 

Stejně tak i tvoje děti, přátelé a lidé ve tvém okruhu vztahů. Pravda je taková, že 

slov „mám tě rád“ nemůže být nikdy dost! 

2) Musíš jim to dát najevo. 
Každý potřebuje „poplácat po zádech“. Doktorka Dolores Kriegerová, 
profesorka ošetřovatelství na newyorské universitě a autorka řady studií o 
účinku lidského doteku, zjistila, že fyzický kontakt přináší velký 
fyziologický prospěch jak tomu, kdo se druhého dotýká, tak i tomu, jehož 
se dotýkají. Funguje to takto – červené krvinky obsahují hemoglobin, 
který přenáší do tělesných tkání kyslík. A doktorka Kriegerová zjistila, že 
když někdo položí ruku na ruku druhého, stoupne hladina hemoglobinu 
v krvi obou lidí.  Tím se do tělesných tkání dostane více kyslíku, což přináší 
fyzické povzbuzení a může to i napomáhat v procesu uzdravení.  

 

To, co je zde popsáno, je doslova moc lásky v akci. Milovat je pro tebe dobré! Nic 

není tak uspokojivé, potěšující a povzbudivé, jako projevovat druhým lásku slovy i 

činy.  

Zdroj: SLOVO PRO KAŽDÝ DEN  
 

 



NAROZENINY 
                                  Únor:              Březen: 

Zapletal Jiří    Poláčková Hana 
Šťastný Karel    Pařenica Jaroslav 
Petržela Milan   Zapletalová Lenka 

                        Cigánková Iveta    Zapletal Michal 
Wendligová Miriam 

Kadlčík Igor 
                              Janiš Hynek 
 

Všem členům našeho sboru přejeme k narozeninám všechno nejlepší, hodně 
zdraví a hodně Božího požehnání.  

 
 

Vzpomínka na sestru Hejnochovou 
  Ve středu 18. ledna 2017 ve věku nedožitých 88 let nás předešla za Pánem 

Ježíšem naše drahá sestra Drahomíra Hejnochová. Narodila se 26. března 1929 
v Hranicích na Moravě manželům Marii a Františkovi Veličkovým. Dětství 

prožila v Hranicích v rodinném domku se zahrádkou, společně s rodiči a také s 
bratrem Slávkem. V Hranicích rovněž chodila do základní školy, následně do 
rodinné školy a zde také studovala Střední zdravotnickou školu. Mnohokrát 
také vzpomínala na hranický 

evangelický sbor a na početnou 
mládež, která se tehdy scházela v 

podkruchtí sborového domu. 
Tento sbor jí přirostl k srdci, zde 

také rostla její evangelická víra, ke 
které jí vedli už její rodiče. Po 

absolvování zdravotnické školy 
nastoupila jako zdravotní sestra  

 

v nemocnici v Šumperku. Později 

se zde stala také vrchní sestrou na chirurgii. Věrná zůstala v Šumperku také 
evangelické víře. Navštěvovala pravidelně šumperský evangelický sbor a s 
mládeží se scházeli také v Sobotíně. A zde poznala také svého budoucího 

manžela Jaroslava Hejnocha. Zajímavostí je, že měli svatbu na Štědrý den (r. 
1957). Postupně se jim narodili dvě děti, dcera Marta a syn Pavel. 

  Do sboru v Odrách přišla v roce 1969 se svým manželem, který se zde stal na 
10 let farářem sboru. Sestra Hejnochová i v Odrách pracovala ve zdravotnictví, 
kde se postupně stala staniční sestrou. Ve svém životě si prožila především dvě 
těžké chvíle. Tou nejtěžší byla smrt jejího syna, který zemřel na slabé srdíčko v 

16ti letech. A není asi větší bolesti, než když matce zemře její dítě. Často na něj 
vzpomínala a mluvila o něm, ještě i nedávno. Tou druhou těžkou chvílí byla 

Parkinsonova nemoc jejího manžela. To už byl v důchodě a společně bydleli v 
Odrách nad nemocnicí. Sestra Drahomíra se však k nemocnému manželovi 

postavila s velikou láskou. Ukončila pracovní poměr v nemocnici, aby se mohla 
o svého manžela starat v domácnosti, až do jeho smrti. Její manžel zemřel v 

roce 1987 ve věku 68 let.  Přes tyto těžké životní zkoušky je potřeba 
vyzdvihnout, že sestra Drahomíra nejenže nezahořkla na Pána Boha, ale svou 

víru zachovala a byla dobrým svědkem víry až do konce svého života. Ve sboru 
následně sloužila ve staršovstvu, byla příkladnou modlitebnicí, navštěvovala 

mnohé členy sboru, ráda chodila i mezi mladé lidi. 
  Sestra Drahomíra také ráda pletla, ráda chodila do divadla a byla společenská. 
V mládí jezdila i na motorce, a ráda hrála volejbal. Když jsem se s ní setkal nyní 

na Štědrý den a vzpomínali jsme na dobu, kdy hrála volejbal, tak jí radostí 
zajiskřily oči. Milovala také turistiku, mnohokrát šla např. pěšky z Rožnova na 

Radhošť. 
  Poslední 4 roky života byly pro sestru Drahomíru velmi těžké. Tížila jí její 

nemoc měknutí kostí. Nejprve se o ní v domácnosti s ochotou a láskou starala 
její vnučka Adélka, pak ale bylo nutno zajistit odbornější péči v Domově 

seniorů v Odrách. Ačkoliv závěr jejího života byl velmi těžký, zachovala víru až 
do konce. Svou věrnou službou, ochotou a modlitbami je nám všem příkladem 

a moc nám chybí. Pane Ježíši, děkujeme Ti za tuto sestru, že jsme jí mohli 
poznat, že pro nás byla velikým obohacením, a že skrze ní mohlo být v našem 

sboru vykonáno mnoho dobrého. Amen. 
                                                                                                                  

    Radek Hanák 

 


