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VÁNOČNÍ SPECIÁL 

SBOROVÝ ČASOPIS 
Farního sboru Českobratrské církve 

evangelické  
v Odrách 

 
Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro 

všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto 

vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ 

Lukáš 2: 10–12 
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ÚVOD  
Mílí přátelé, bratři a sestry, 
   jsou před námi šedivé dny, kdy se stále více stmívá, slunce ztrácí svou sílu a většinou jej ani 
nevidíme pro husté mlhy. Přicházející chlad se snaží vplížit i do našich domácností. Nemám tohle 
období příliš rád. Jakoby s usínáním přírody přichází i na člověka únava, vyčerpanost, všelijaké 
chmury. Na druhou stranu si myslím, že z určitého úhlu pohledu jsme na tom mnohem lépe, než 
generace před námi. Nejsme někde ve středověku, někde na celou zimu zapadlí sněhem a bez 
elektřiny, tepla ve svých domovech dosáhneme celkem snadno otočením termostatu a na 
sehnání obživy máme dostupných obchodů až běda. 
   Z jiného úhlu pohledu si ale zase říkám, že jsme na tom hůř. Samotu dokážeme zahánět uměle, 
skrze televizi nebo internet prožíváme a sdílíme životy druhých, nabídky různých druhů zábav se 
na nás valí ze všech stran. Dokážeme být online spojeni s celým světem, a přitom stejně 
zůstáváme sami. Přehršel vjemů a informací nás ale možná vzdaluje od toho podstatného. V této 
zrychlené post multikulturní době se jen těžko dokážeme ztišit a hledat Boha více do hloubky. 
Trávit s ním více času, odpočinout. Zdá se, že i čas adventní již není tím, k čemu byl původně 
určen. A když se v 11. století ustálil advent na 4 týdny před Vánoci, bylo jeho hlavním záměrem 
načerpat sílu v Bohu, a ne nikde jinde. Byl to čas půstu, ve kterém se lidé namísto nadměrného 
požívání jídla a pití měli věnovat zbožnému rozjímání. Rovněž byla zakázána veškerá zábava, 
světský tanec a zpěv. 
   A tak když se nad tím zamyslím, tak bych vlastně měl být za tohle období velmi rád. Uvědomuji 
si, že lépe to Bůh nemohl s touhle planetou vymyslet. Aby v létě tady bylo přijatelně, musí být i 
zima a taky přijatelná. Uvědomuji si, že kdyby naše země byla blíže slunci, nebyly by zde 
podmínky pro život. Stejně tak, kdybychom byli od slunce vzdáleni dál. Bůh je dokonalý a jeho 
plány také. A stejně jako příroda si potřebuje odpočinout, aby nabrala novou sílu, potřebuje 
odpočinutí i člověk. A nejlepší odpočinutí je v Bohu. V 62. žalmu máme žalmistovo svědectví: Jen 
v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. Naproti tomu tam máme i jinou zkušenost v 
22. Žalmu: Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci. Možná prožíváš 
spíše tu druhou zkušenost. Pak si ale polož otázku, co všechno tě ruší od odpočinutí v Bohu a 
jestli je možné to na nějakou dobu odbourat. Někdy člověku prospěje, když odjede třeba na 
nějaké týdenní duchovní cvičení, anebo někde do samoty, aby hledal Boha i sám sebe. Ne každý 
v dnešní uspěchané době a v záplavě povinností na to má čas, nicméně pak si každý polož otázku, 
na čem ti vlastně záleží. Zkušenost některých, kteří si takto vzali „volno“, vypráví o tom, že 
vzdáleni civilizaci teprve po třech dnech nacházeli klid a potěšení v Bohu. A nedělali to kvůli 
Bohu, ale pro sebe. A dokážeš si představit ty sám sebe někde mimo civilizaci? Co ti bude 
scházet? Pokud to nebudou tví blízcí, a pokud tě bude svrbět ruka na mobilu, pokud budeš hledat 
ovladač nebo i jinou zábavu, pak je něco špatně. Pak zjistíš, že se vlastně neopíráš v životě o 
živého Boha, ale nahradil jsi ho jinými bůžky. Vezmi proto vážně tu letošní adventní výzvu, tak 
jak k tomu vybízí prorok Sofonjáš: Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův 
je blízko! 
 
Pokojný advent přeje,  

Radek Hanák, kazatel sboru 

BOŽÍ ZÁZRAK JMÉNEM DOROST 
Koncem září jsme obnovili jednu ze služeb -  dorost, a to proto, že jsme po 

táboře měli touhu pracovat s dětmi z Oder.  

Dorost se teď schází každý pátek od 16 h v průměrném počtu 5-7 dětí. 

S dětmi hrajeme různé hry, diskutujeme nad Božím slovem, zpíváme chvály, a 

dokonce už proběhla i první párty a to PALAČINKOVÁ.  

Jsme nesmírně rádi, že tady tato služba může zase fungovat, ale i tak 

prosíme o modlitby, abychom měli sílu jít do této služby naplno a přivést zde ještě 

více dětí.   

Pokud byste rádi viděli náš dorost, 

určitě se nebojte přijít, rádi Vás uvidíme! 😊 

 
 
 
 

 
PODĚKOVÁNÍ 

Milí čtenáři,  
 Těmito Vánocemi náš Sborový časopis slaví svůj první rok. Myslím, že kdybychom 
si teď sedli ke všem číslům, co prozatím vyšly, určitě bychom vysledovali spoustu 
změn, které se časopisu dotkly. Což je velmi dobře, protože nejen časopis, ale i my 
se musíme nějakým způsobem vyvíjet.  
 Za celou redakci bych Vám, všem čtenářům, ráda poděkovala za to, že si náš 
časopis čtete, a že nám přispíváte svými příspěvky a dalšími tipy, co a jak v časopise 
změnit. A budeme v redakci jen a jen rádi, když v tom budete pokračovat.  
  Také bych Vám popřála, za nás všechny, požehnané a hlavně nestresující Vánoční 
svátky, radost z Kristova narození a také všechno nejlepší a hodně Božího 
požehnání a sil do dalšího roku.  

Za celou redakci,  
Alžběta Hanáková  



STARÝ DOPIS OD BR. FRYDRYCHA  
V Kolíně 29. 11. 2001 

Milí bratři a sestry oderského sboru,  
už mne neznáte, ale já se rád připomenu některým vašim otcům a 

matkám. V neděli 2. prosince tomu bude právě 50 let, co jsem nastoupil do služby 
kazatelské v Odrách. Tehdy to byla ještě kazatelská stanice patřící k Suchdolu. 
Zrovna byla také první adventní neděle 2. 12. 1951, kdy jsem poprvé kázal na text 
Římanům 13, 11-12. Kurátorem sboru, který se tvořil a byl úředně ustaven r. 
1956, byl milý br. Josef Bělíček.  

Rád vzpomínám na biblické hodiny v Odrách, v Loučkách, v Jakubčovicích, 
i ve Vrchách někdy, na školy, kde jsem učil náboženství i v Odrách, v Loučkách, na 
Veselí, na Pohoři, v Kletném, v Jestřábí, ve Fulneku (i v Děrném a Vrchách někdy); 
ale i ve Studénce. 

S láskou myslím na mnohé, kteří už nejsou tělesně mezi námi, ale patříme 
do jedné církve Kristovy my živí i oni.  

Přeju Vám všem radostný ADVENT a pokojné VÁNOCE a dobré vykročení 
do NOVÉHO ROKU.  

Váš  
Miroslav Frydrych  

Novinky z Inverleith St. Serf’s – Early Birds 
Jednou za měsíc v neděli o půl desáté, tedy hodinu před pravidelným 
shromážděním, probíhají v kostele mezigenerační bohoslužby zvané Early Birds 
(Ranní ptáčata). Účastní se jich velký počet mladých rodin, ale jsou zde zastoupeny 
všechny generace. Téma každé bohoslužby vychází z liturgického roku. Začíná se 
chvílí v kruhu za zpěvu písní a sdíleni modliteb. Někdy určí samy děti, zač by se 
chtěly modlit. Čtení Písma je dramatizováno nebo přítomní čtou společně; někdy je 
čtení zprostředkováno formou prezentace z DVD. Druhá polovina bohoslužeb 
probíhá kreativně v různých skupinkách, např. pro miminka a batolata, rodiny, děti, 
teenagery s dospělými. Early Birds připravuje sestra farářka ve spolupráci s 
vedoucími dětí a mládeže. 

Podle Zpravodaje Inverleith St. Serf's zpracovala Eva Dvorská 

 

ADVENTNÍ PROGRAM  
Srdečně vás zveme k adventním a vánočním setkáním 

3. 12. 1. adventní neděle - hostem bude f. Wanda Stanieková 8:45 
NEDĚLE     

5. 12. 
Adventní večer - hostem bude f. František Hruška ze 
Štramberka 17:00 

ÚTERÝ     

10. 12. 2. adventní neděle - slouží j. R. Hanák i ve Fulneku 8:45 
NEDĚLE     

12. 12. 
Adventní večer - hostem bude Vladimír Došek z Církve 
bratrské 17:00 

ÚTERÝ  v Hranicích   

16. 12. Vánoční Chvály v kruhu.  - organizuje Klára  Zapletalová 17:00 

SOBOTA     

17. 12.  3. adventní neděle - Vánoční dětská slavnost  9:00 

NEDĚLE (vystoupení dětí s nadílkou)   

22. 12. 
Předvánoční prozpěvování s přemítáním nad biblickými 
motivy -  17:00 

PÁTEK vystoupení pěveckého sboru Noemi Kulíkové   

24. 12.  4. adventní neděle - slouží f. František Hruška 8:45 
NEDĚLE     

25. 12. Boží hod - bohoslužby s Večeří Páně (i ve Fulneku) - 8:45 

PONDĚLÍ slouží j. Radek Hanák   

31. 12. Silvestrovská neděle bohoslužby s losováním  8:45 
NEDĚLE biblických veršů (R.Hanák)   

 

 



SLOVO POVZBUZENÍ 
Myšlenky Martina Luthera (z Na Každý den 2017) 

Čas 
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas (Kaz 3,1) 

Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím:“ Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve 
tvých rukou“. (Ž 31, 15 – 16) 

M. Luther-  
Pro člověka není možné určit počátek a konec.  To je řečeno proti svobodné vůli, že 
nemůžeme nakládat s časem. Nemůžeme věcem předepsat cíl a zdar. Z naší 
horlivosti a našeho snažení se tu dělá něco naprosto neúčinného. Neboť se děje a 
jde podle toho, jak to Bůh rozhodl. Pravdivě to ukazují příklady, které nalézáme v 
lidských dílech: pravý čas k nim je mimo lidskou volbu. A proto se lidé ve své 
horlivosti namáhají nadarmo a také ničeho nedosáhnou, i kdyby se roztrhli dříve, 
než tomu Bůh stanoví čas a hodinu.  

Chléb 
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. 
A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa ( J 6,51) 

M. Luther –  
Člověk má dva druhy chleba. Tím prvním a nejlepším chlebem, který pochází z nebe, 
je slovo Boží. Tím druhým a méně důležitým je časný chleba, který roste ze země. 
Mám-li ten první a lepší chléb s nenechám-li se od něj odvrátit, nebude mi ani ten 
časný chybět.  

To by se dříve z kamenů staly chleby. Ti druzí, kteří nebeský chléb propásli, vzdali 
se ho a přijímají jen ten časný, ti lehají a umírají s plným břichem. Svůj majetek však 
úplně sežrat nemohou, musejí jej opustit, a pak tam mít věčný hlad. Tak tomu však 
býti nemá. Proto, kdyby tě hned sám ďábel pokoušel pronásledováním, 
nedostatkem, hladem a bídou, snes to a posti se s Kristem, to tě tak tepe duch. 
Potom však přijdou milí andělé a budou ti u stolu sloužit. 

Modlitba  
Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je 
vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1.Tes 5, 16-18) 

MODLITBA – VOJTA DYK 
Cmaj7       G7    C   G   C   Gsus4       G 

C Ó Bože, G7/D zpíváme Ti 
C/E  a naše F píseň letí 
C/G k Tvým bílým F#mi7b5 oblaGsus4kům.  G 
C Ó Bože, G7/D jsme Tvé děti, 
C/E svůj obdiv F vzdáváme Ti 
C/G i všem Tvým G7zázraCkům. 
G/H  Jsi tvůrcem C světa, 
Dmi  kde všechno C/E vzkvétá, 
F dík zázra C/G ku co slétá G#dim na bílých Ami křídlech 
F#mi7b5z Tvých nebeských Gsus4bran. G 

 
C Jsi, Lásko, G7/D vůle Pána, 
C/E ty tvorům F všem jsi F#mi7b5dána, 
C/G máš křídla - G7 slétni k Cmaj7nám. 

G7/D      C/E     F   C/G     F#mi7b5    Gsus4      G C   G7/D      C/E     F   C/G     G7     C 
G/H  Jsi tvůrcem C světa, 
Dmi  kde všechno C/E vzkvétá, 
F dík zázra C/G ku co slétá G#dim na bílých Ami křídlech 
F#mi7b5z Tvých nebeských Gsus4bran.G 

 
C Jsi, Lásko, G7/D vůle Pána, 
C/E ty tvorům F všem jsi F#mi7b5dána, 
C/G máš křídla - G7 slétni k Cmaj7nám. 
G7/D     C  Ó G7slétni k C nám... 
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Letěl brouček přes palouček,  

Velké světlo měl,  

Nezastavil, nepozdravil,  

ku předu jen stále letěl ..  

 

M: Líbí se mi, že všechny děti hrají divadlo, a že zpíváme Panu Ježíši. 

 

A: Líbí se mi moc. Besídka je plná radosti, laskavosti a někdy i překvapení. :o) Těší 

mě, když mi okolnosti (zdraví a práce) dovolí přijít na adventní večery. Je to pro mě 

čas zastavení se a nadechnutí. 

Co pro vás znamenají Vánoce?  
L:  Radost a opět jen radost.  Jsem nadšený, když se všichni sejdeme celá rodina 

(vnoučata, pravnoučata, děti) a trávíme spolu ten čas.   

M: Narodil se Pán Ježíš a všichni to oslavujeme a celá rodina je pohromadě. 

A: Vděčnost, radost a společenství. 

 Co byste přáli našemu sboru do Nového roku?  
L:  Aby přišlo více lidí a nebyly by poloprázdné lavice.   

M: Aby neodešel náš Radek, aby děti v nedělce měli hezký pokojíček. 

A: Když jsem psala odpověď Michaelky na tuto otázku, neubránila jsem se slzám. 
Cítím to stejně, moc bych si přála, aby Hanákovi zůstali. Ale vím, že Bůh je povolává 
do služby jinému sboru a modlím se za požehnání pro ně i pro jejich novou rodinu. 
Zatím si nedovedu představit čas bez nich, jen důvěřuji Bohu, že k nám přivede 
dobrého faráře, kazatele, pastora. Přála bych si, abychom zůstávali ve víře, v lásce 
a společenství, tak jak si náš Pán přeje. Přála bych si, abychom byli statečnější ve 
víře, abychom v radosti sloužili svému Bohu, ale i jeden druhému a všem kolem nás. 
Přála bych si, aby děti se mohly setkávat co nejvíce s Pánem Ježíšem, aby se mohly 
učit co nejdříve důvěře v Něj. Mám radost, že vidím, stále více ochotných srdcí 
sloužit. Děkuji sestry a bratři za Vaši práci pro druhé. Odměna je veliká!  
   Moji milí, přeji Vám pokoj od Boha Otce, lásku Pána Ježíše, moudrost a radost 
Ducha svatého. 

 

M. Luther - 
Zeptáš se: proč nás Bůh nechává prosit, předkládat naši bídu a nedává bez naší 
prosby? Zda nezná a nevidí všechnu bídu lépe než my sami? On přece každý den 
dává celému světu tolik dobra zdarma, jako třeba slunce, déšť, obilí, zrno, peníze, 
tělo, život a tak dál, oč ho nikdo neprosí, ani mu za to nikdo nepoděkuje. Bůh ví, že 
svět se ani jeden den nemůže obejít bez světla, jídla a pití. Proč nám tedy nařizuje 
o to prosit? Odpověď: jistě to nepožaduje proto, abychom ho svými prosbami měli 
poučovat, co má dávat, ale proto, abychom poznali a vyznali, jaké dary nám dává a 
že ještě mnohem víc chce a může dávat. Takže svou modlitbou poučujeme 
mnohem víc sebe než Boha. Neboť tím jsem proměňován, že nežiji jako bezbožní, 
kteří to nepoznávají, ani za to neděkují. Tak se mé srdce obrací k němu a probouzí, 
abych jej chválil, jemu děkoval, v nouzi se k němu utíkal a pomoc od něj očekával.  
A (to) vše slouží k tomu, abych se čím dál více učil poznávat, jakým Bohem je. 

Zpracovala Noemi Kulíková 

KS BENJAMIN 
Dne 11. 11. 2017 jsme se opět účastnili již tradičního volejbalového turnaje 

v Orlové Benjamin cupu, kde bylo letos 8 týmů. Naše 
sestava Klára Zapletalová (kapitánka), Alžběta 
Hanáková, Radek Hanák, Šimon Malý, Jiří Zapletal, Petr 
Malý si již od začátku nedělala moc velké naděje na 
nějakou z výher, ale i tak, v některých z nás byla touha 
vyhrát alespoň malý pohár.  
 První dva zápasy byly docela vyrovnané, ale 
bohužel jsme nedokázali zápas otočit tak, abychom 
vyhráli. Zbýval nám ale poslední zápas ve skupině, který 
jsme vyhráli, a tudíž jsme měli šanci vyhrát malý pohár. 
Ve vyřazovacím kole jsme porazili další tým a zbýval nám poslední, a to tým Flašky.  

Na tento tým si nikdo z nás nedělal velké ambice a první set jsme prohráli. 
Ve druhém setu jsme byli těmi lepšími my a body se sbíraly jedna báseň. A pak už 
jen zbýval třetí set, ve kterém jsme si byli jisti a ano, povedlo se nám jej vyhrát. 
Tudíž malý pohár Benjamínek připadl opět, po dvou letech, Benjaminu.  

Za KS Benjamin zpracovala Alžběta Hanáková 
 



Stručně ze schůze staršovstva 
(7. 11. 2017) 

Staršovstvo schválilo: 
- program bohoslužeb do konce roku 2017 včetně adventních večerů a konání 
dalších shromáždění v předvánoční době. Z pozvaných hostů u nás bude kázat v 
neděli 3. prosince Wanda Stanieková a 12. prosince Vladimír Došek. Informace o 
všech shromážděních jsou uvedeny na jiném místě tohoto zpravodaje; 
- vyhlášení sbírky na vánoční besídku od první prosincové neděle. Příspěvky bude 
vybírat sestra Dvorská, nadílku zajistí sestra kurátorka. Na nacvičování besídky se 
podílí bratři Hanák, Jiří Zapletal a sestra Chovancová; 
- podání žádosti o grant ČCE na zřízení sprchového koutu v úklidové místnosti pro 
příležitostné využití např. při sjezdech mládeže. Žádat synodní radu o granty na 
mikroprojekty lze do 30. listopadu. Sestavením žádosti byli pověřeni bratři Hanák a 
Wendlig; 
- zadání projektu na rekonstrukci farního bytu panu Elknerovi a pověřilo sestru 
Kulíkovou k jednání; 
- případný pronájem garáže zájemci, který se na tuto možnost dotazoval, pokud 
budou podmínky pronájmu jednoznačně stanoveny smlouvou. Bratr Korytář byl 
pověřen vytvořením návrhu; 
- využití 500 Kč získaných za půjčení ozvučovací aparatury na opravu diaprojektoru. 

Staršovstvo dále pověřilo: 
- bratra Korytáře k oslovení pojišťoven za účelem sjednání nového pojištění 
sborového domu; 
- sestru Dvorskou vypracováváním zpráv z jednání staršovstva pro sborový 
zpravodaj. 
Staršovstvo vzalo na vědomí 
- informace sestry Chovancové a bratra Wendliga z nedávného setkání kurátorů a 
místokurátorů moravskoslezského seniorátu v Přerově, na němž přednášel Roman 
Mazur, farář v Praze-Libni a senior pražského seniorátu. Při této příležitosti 
proběhly i neoficiální rozhovory s bratrem Mazurem a ostatními účastníky o 
možnostech hledání kazatele pro náš sbor; 
- informaci sestry Kulíkové o jednání se zástupcem odboru kultury a školství MÚ v 
Odrách panem Kravčenkem o administrativních krocích při opravě fasády včetně 
opravy nebo výměny oken. Nutná Žádost o vydání závazného stanoviska k záměru 
v památkové zóně je konzultována s panem Kravčenkem. 

VÁNOČNÍ ANKETKA 
Jak vidí Vánoce naši členové sboru Ladislav Malý (L), Alena Chovancová (A) a Míša 

Chovancová (M)? 

Co si představíte, když slyšíte slovo VÁNOCE? 
L:  Narození Ježíše Krista a taky radost z každého dárku co dostanu, nikdy nejsem 
smutný.  
M: Dárky, narození Pana Ježíše v Betlémě, cukroví.  
A: Vůně cukroví a jehličí. Všude se zpívá. Více se lidé na sebe usmívají, jsou k sobě 
laskavější. 

Jak se u vás slaví Vánoce? 
L: U štědrovečerní tabule vždy můj táta přečetl oddíl z bible o narození Ježíše Krista, 
pomodlil se a pak nastalo rozdávání dárků. Potom, když jsem se oženil, tradice byly 
stejné, opět jsme četli z bible a zpívali, a i když jsme pak rozdávali svým dětem 
dárky, tak jsem byl šťastný z toho, že jsem jim udělal radost.  
 

M: Jíme cukroví, koukáme se na pohádky, rozbalujeme si dárky, chodíme na 

hřbitov.  

 

A: Ráno děti poprvé uvidí stromeček, který jim v noci s manželem nazdobíme. Jíme 

vánočku, koukáme na pohádky. Pak začínám chystat jídlo na večeři, a to je čas, kdy 

manžel s dětmi odchází na hřbitov vzpomenout si na svého zemřelého tatínka, 

dědečka. Já si mezi tím vařím a poslouchám s díky chvály. Pak už se hezky    

oblečeme a jdeme ke štědrovečernímu stolu. Poděkujeme Pánu Bohu za vše, co pro 

nás udělal a prosíme jej, aby s námi zůstával v každé chvíli našeho života. 

Jak se vám líbí Vánoce v našem sboru (besídka, adventní večery)? 
L:  Rád chodím na všechny tyto akce, které jsou spojené s Vánoci, protože právě 

tam si můžu uvědomovat ten první příchod Ježíše Krista. Na Vánoční slavnosti mě 

těší, jak malé děti mají odvahu jít před celý sbor a přednést alespoň úryvek jedné 

z básniček.  Já sám si pamatuji ještě úryvek jedné básničky, kterou mě má maminka 

naučila:   



Zastavuje krvácení, proto se používá ve směsích – čaje na zastavení ženského 
gynekologického krvácení (hypermenorea). Léčebné použití jmelí je ovšem 
mnohem širší. Často tradovaným názorem je, že jednorázové podání jmelí 
může snížit krevní tlak. Podle zkušeností J. Janči a J. Zentricha může tlak 
poklesnout nejdříve po týdnu léčby. Drogu je doporučeno aplikovat obvykle 
formou šestitýdenní kúry. Vyžaduje-li léčba pokračování, zařadíme týdenní 
přestávku a pak můžeme pokračovat. 
Způsob použití: Protože některé účinné látky, získávané ze jmelí, jsou 
termolabilní, nejčastěji podáváme prášek z jemně mleté drogy, v jednotlivých 
dávkách nepřevyšujících 1 g. Maximální denní dávka činí 5 g, ale obvykle 
vystačíme s daleko menším množstvím. Jinou vhodnou formou je macerát, 
podávaný 2x, v těžších případech 3x denně. Doba studené macerace musí být 
nejméně 4 hodiny. Nejvhodnější lékovou formou je bezesporu tinktura, 
připravená z čerstvých rozmělněných listů. Podává se od 20 do 40 kapek na 
jednotlivou dávku, a to 2x až 3x denně. U oběhových indikací se droga podává 
samostatně, jinak ji ale můžeme zařazovat do směsí. Protože drogu řadíme 
mezi prudčeji působící, musí se uvedené dávky přesně dodržovat. Při 
předávkování se mohou vyskytnout nejdříve paradoxní reakce a pak i příznaky 
mírné otravy. Nejvhodnější je používat jmelí ve formě tinktury. Účinné látky 
jmelí se varem ničí, proto pokud nemáme tinkturu, připravíme si studený 
macerát. Podobně jako u jiných rostlin se při užívání větších dávek účinek 
nezvýší, můžeme si spíše způsobit vážné těžkosti. 
Zajímavosti: Staří Keltové považovali jmelí za rostlinu obdařenou kouzelnou 
mocí, rituálně ji užívali např. k vyhánění démonů. Vyobrazení lístků či větévek 
jmelí se také často objevuje na nejrůznějších keltských předmětech. Zvyk 
zavěšovat o Vánocích jmelí jako symbol štěstí vznikl zřejmě ve Velké Británii a 
k nám se rozšířil na počátku 20. století. Jmelí do domu přináší štěstí, odvahu a 
lásku. Ale prý jen tomu, kdo je jmelím obdarován, a ne kdo si je sám koupí. 
Jmelí nechybí ani v klasické květomluvě, v níž znamená “spolu našli jsme štěstí“. 
Pod snítkou jmelí se můžete zcela beztrestně s kýmkoliv líbat. Ale pozor – platí 
to jen o Štědrém dnu. Podle jedné legendy bylo jmelí kdysi stromem, z něhož 
Josef vyřezal kolébku pro Ježíška, po třiatřiceti letech pak strom porazili Římané 
a z jeho kmene vyrobili kříž, na kterém Ježíše ukřižovali. Strom se hanbou 
zmenšil v malé keříky, které jsou nuceny žít z jiných stromů. Zahrnuje však 
dobrem všechny, kdož pod ním projdou. V některých zemích se ze jmelí vyrábí 
silně lepivá pryskyřice, jež je nabízena např. pod názvy Viscinum nebo Viscin a 
která se dříve mimo jiné užívala k přípravě lepu na chytání ptáků. 

Zpracovala Alena Chovancová 

Bratr Hanák opakovaně vyzval staršovstvo k postupnému přebírání odpovědností 
(setkávání dorostu, sborový zpravodaj, nástěnky, zahrada) v souvislosti s jeho 
odchodem v příštím roce. 

Správní věci – je třeba: 
- upravit natřená okna (odstranit přebytečný nátěr, namontovat kličky) – br. Hanák, 
Wendlig; 
- zřídit osvětlení před farou v době konání akcí – reflektor na vyzkoušení dodá br. 
Wendlig. 

Zpracovala Eva Dvorská 

Co Pán Ježíš slíbil a co ne... 
(z knihy K. Lachmanové – Kotva naděje)  

Na rozdíl od povahového optimismu, pozitivního myšlení a růžových brýlí 
je křesťanská naděje vlastně více zakotvena v realitě (byť duchovní), a tedy 
mnohem více stojí nohama na zemi. Naděje se totiž zakládá na Božích zaslíbeních. 
Jinak řečeno, opírá se pouze o to, co je podloženo Božími zaslíbeními. Žádné 
„snad to dobře dopadne“ nebo „všechno je úžasné, jen to chtít vidět!“ madame 
Kéžbychové.  

S tím souvisí potíž, že některé věci, které bychom chtěli, nám Pán prostě 
neslíbil. Už svatý farář z Arsu říkával, že Bůh neplní všechna naše přání, ale 
všechna svá zaslíbení. A jak se zpívá v jedné anglické písni: „neslíbil nám, že nebe 
bude vždycky modré, že cesta bude vždycky bez trní…“ 

Co nám Pán Ježíš určitě neslíbil: 
- Neslíbil, že po obrácení už nikdy nezhřešíme. 
- Neslíbil, že nikdy neonemocníme. 
- Neslíbil nám, že se nám zdaří všechno, do čeho se pustíme. 
- Neslíbil, že nikdy nebudeme mít finanční problémy. 
- Neslíbil nám, že nikdo z našich blízkých nepropadne žádné závislosti. 
- Neslíbil nám, že nás všichni lidé budou mít rádi. 
- Neslíbil nám ani, že alespoň vztahy s věřícími budou vždycky bez 

problémů.  
- Neslíbil nám, že nebudeme muset prožít pronásledování nebo ústrky pro 

svou víru v Něho. 



- Neslíbil nám, že vždycky budeme mít v naší farnosti (sboru) svatého kněze 
(pastora)…. 

 
Ale co nám tedy vlastně slíbil?  

- Slíbil nám, že naše hříchy nám budou odpuštěny, jakmile je vyznáme (1. Jan 
1,9/ Iz 1,18). 

- Slíbil nám, že uslyší a bude vyslýchat naše modlitby pronášené s důvěrou 
(Mat 7,11). 

- Slíbil nám, že nezahyneme navěky a nikdo nás nevytrhne z jeho ruky (Jan 
10,28) 

- Slíbil nám, že bude s námi po všechny dny až do skonání tohoto věku (Mat 
28,20). 

- Slíbil, že tomu, kdo bude hledat na prvním místě Boží království, bude On 
sám pomáhat pečovat o jeho každodenní starosti, nemusí se strachovat o 
zítřek (Mat 6,25 – 34). 

- Slíbil nám svůj pokoj i uprostřed soužení, která nám svět připraví (Jan 
16,33). 

- Slíbil nám, že všechno bude napomáhat k dobrému těm, kdo ho milují (Řím 
8,28). 

- Ale hlavně, slíbil nám, že nic, naprosto nic nás nebude moci odloučit od 
Jeho lásky, ztělesněné v Ježíši Kristu:  

„Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování 
nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno:“ Denně jsme pro tebe vydáváni 
na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ Ale v tom všem slavně vítězíme mocí 
toho, který si nás zamiloval. 

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani 
budoucnost, ani řádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu 
nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu.“ (Řím 8,35-
39).                                         Zpracovala Noemi Kulíková 

 

Jmelí bílé (listnáčové) 
                                                         (Viscum album) 

Botanický popis a pěstování: Jmelí bílé je vždy 
zelený, poloparazitický keřík. Na hostiteli vytváří 
kulovitou korunu v průměru i přes půl metru. 
Jde o rostlinu dvoudomou, takže samčí a samičí 
květy rostou na různých jedincích. Kožovité listy 
jsou kopisťovité, celokrajné. Květy jsou 
zelenavé, nevýrazné, plodem je špinavě bílá bobule. Druh je rozšířen především v 
Evropě, a to na listnatých stromech, především habrech, jabloních, topolech, 
lípách, javorech apod. 
 
Sběr a používané části: Ještě v nedávné minulosti se běžně sbíral list i s větvičkami. 
Současný výzkum však ukázal, že největší hodnoty jsou skryty v listech, zatímco 
účinnost větviček je problematická. Proto se stále více využívá pouze list. Za 
nejkvalitnější jmelí se považuje jmelí jabloňové, dále hlohové, ale místy také jmelí 
dubové a borovicové. Poměrně vysokou toxicitu má jmelí topolové, které je lépe 
nepoužívat. Droga by neměla být znehodnocována plody, jež jsou rovněž toxické. 
Nejhodnotnější drogu z hlediska účinku na krevní tlak poskytuje sběr březnový, a 
potom listopadový a prosincový. Dobrou účinnost naopak nemá jmelí, sbírané v 
lednu a zejména v srpnu. Pro použití jmelí v jiných indikacích nejsou nároky na dobu 
sběru tak přísné a povolen je v zásadě celoroční sběr. 
 
Účinně pomáhá při: snižování krevního tlaku a působí močopudně, tlumí některé 
bolest hlavy, závratě a působí antiskleroticky. Zastavuje krvácení a působí rovněž 
jako kardiosedativum. Odstraňuje pocit návalů krve do hlavy, zejména v 
klimakteriu. Reguluje vylučování žluči do střev a ovlivňuje činnost slinivky. Jmelí se 
také vyznačuje jistou protirevmatickou aktivitou, potlačuje chorobně zvýšenou 
činnost štítné žlázy a pomáhá i při léčbě některých projevů senné rýmy. Při 
křečových žilách a bércových vředech lze doporučit omývání, případně koupele 
nohou. Jmelí rovněž prospívá při léčbě nočního pomočování dospělých a bílého 
výtoku. Jmelí je též proslulé kancerostatickou aktivitou. Protože brzdí dělení buněk, 
dobře pomáhá i při rakovině, zvláště žaludku, při obtížích v klimakteriu, při epilepsii, 
odstraňuje pocity strachu a nervozity. Jmelí stimuluje imunitní systém, pomáhá při 
ženské i mužské neplodnosti.  



 

 

 

 

 

 


