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Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. 

(Žalm 119, 105)
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Aktivity v týdnu 
 

 

* Již několik týdnů se o víkendech scházíme při 
domácích skupinkách, kde se společně sdílíme, 
modlíme a chválíme Pána. Pro více informací 
kontaktujte bratra kazatele Hanáka. 
 

 

Sbor ČCE Odry vás srdečně zve na 

Sborové odpoledne na Pohoři 

Kdy: Neděle 24. června 2018 

Čas: v 14:30 hodin 

Kde: Fara Pohoř 

Občerstvení a dovoz zajištěn 
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Úvodní slovo 
 

ilí přátelé, bratři a 

sestry, 

tento sborový zpra-

vodaj vychází v den, kdy 

v našem sboru proběhne 

okrsková presbyterní kon-

ference. Jejím tématem je 

první pomoc. Upřímně mohu 

říct, že jsem byl v prvním 

momentě zaskočen, že při-

jede odbornice, která nám 

udělá vlastně školení první 

pomoci. Říkal jsem si: „To už 

v církvi nemáme témata k 

posílení duchovního růstu? 

Už nám došel dech k 

modlitbám?“ Ano, je pravda, 

že každému z nás se může 

přihodit náhlá tělesná 

slabost, a když pak máte 

vedle sebe někoho, kdo ví, jak 

vám pomoci, když je zle, tak 

jste za to rádi. Umět 

poskytnout první pomoc je 

tedy jistě velmi důležité. Jako 

křesťané však v tomto  

 

 

tématu můžeme skutečně 

vidět víc. Když Bůh vytvořil 

z prachu země člověka, 

vdechl mu v chřípí dech 

života. Tak to čteme v knize 

Genesis. Dech je pro člověka 

zásadní věc. Kdo nedýchá, 

nežije. Sám jsem si to 

uvědomil v posledních 

dnech, když jsem lapal po 

dechu a musel jsem být na-

konec hospitalizován. Když 

se člověk dusí, uvědomuje si, 

jak důležité je dýchat, aby 

byla okysličená krev a člověk 

byl schopen života. Myslím, 

že ale velice podobné je to v 

té duchovní rovině. I naše 

víra potřebuje „dýchat.“ Tím 

dechem je modlitba. Ten, kdo 

se nemodlí, Boží život v Něm 

umírá. A nemodlí-li se celá 

církev, tělo Kristovo pak 

chřadne. Vícekrát tedy než 

naše tělo možná potřebuje 

resuscitaci náš život víry. 

M 



  

4 
 

Mnohokrát v modlitbách 

uvadáme, abychom si uvě-

domili, že se potřebujeme 

znovu nadechnout. I z toho 

důvodu jsem vděčný za 

novou modlitební službu v 

našem sboru, kterou zakti-

vizovala sestra kurátorka. 

Má-li kdo nějaký problém, 

může jí zavolat nebo napsat 

sms, a ona pak rozešle dalším 

modlitebníkům dané aktu-

ální téma prostřednictvím 

sms zprávy. Když jsem byl v 

nemocnici, byl jsem velice 

rád, že mnoho z vás se za mne 

modlilo. Tu podporu jsem 

pociťoval a velmi mi pomohla 

k uzdravení. O tuto modli-

tební službu může požádat 

každý, stejně jako každý se 

do ní může i zapojit. Každá 

modlitba je velice důležitá, ne 

jen pro vyřešení problému, 

nebo k uzdravení, ale právě k 

posílení ducha, tak aby náš 

život víry nejen obstál v 

nástrahách tohoto světa, ale 

aby skrze náš život proudil 

Boží dech, který probouzí k 

životu nás i druhé. Bez 

přestání se tedy modleme, 

společně i každý zvlášť. 

   Radek Hanák, kazatel sboru 
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Stručně ze schůzí 

staršovstva 
 

taršovstvo připravilo 

dopis, který bude 

zaslán potenciálním 

kandidátům na místo ka-

zatele v našem sboru. 

Předpokládáme, že nový 

kazatel by mohl nastoupit 

na podzim 2019. 

Byl vypracován podrobný 

projekt na rekonstrukci sbo-

rového bytu v hodnotě  

451 000 Kč zahrnující 

výměnu kuchyňské linky, 

opravu podlah včetně za-

teplení, výměnu oken, vstu-

pních i vnitřních dveří a 

rekonstrukci koupelny a WC. 

Letos budeme žádat Jero-

nymovu jednotu o poskytnutí 

půjčky na realizaci rekon-

strukce. 

Byl zahájen projekt SMS 

modlitba spojující ty, kdo se 

chtějí přimlouvat za kon-

krétní osoby se samotnými 

zájemci o tyto přímluvy. 

Bližší informace u sestry 

kurátorky. 

Probíhá příprava na křest 

dětí paní Renaty Králové. 

Dne 6. května se v našem 

sboru bude konat okrsková 

presbyterní konference na 

téma První pomoc za účasti 

zdravotnických pracovníků z 

novojičínského sboru. Účast 

nejen presbyterů bude 

vítána. 

Na neděli 24. června plá-

nujeme již tradiční sborové 

odpoledne na Pohoři s 

opékáním. 

Dne 27. května ve 14 h se na 

zahradě u Kulíků k zá-

S 
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bavnému programu setkají 

děti a dorost. 

Sbor zakoupil za přidělené 

grantové prostředky nový 

dataprojektor, notebook a 

tiskárnu. V blízké době by 

mělo začít vybavování mí-

stnosti pro děti a mládež v 

prvním patře. 

Uzavřeli jsme nové pojištění 

sborové budovy s Hasičskou 

vzájemnou pojišťovnou v 

ceně 2 642 Kč ročně. 

Byla podepsána smlouva s 

panem Budínem na pro-

nájem garáže za 800,- Kč 

měsíčně. 

K výročí 100 let Česko-

bratrské církve evangelické 

vznikl samostatný web 

http://www.100letcce.cz, na 

němž je možno najít např. 

akce chystané k této pří-

ležitosti. 

Stav financí k 17. dubnu 

2018: v pokladně 14 138 Kč, 

na účtu 90 464 Kč (v této 

částce jsou obsaženy i dosud 

neproinvestované peníze z 

grantů). 

      Zpracovala Eva Dvorská

Narozeniny 
 

Květen 

Malý Petr 
Návratová Nela 

Pémová Daniela 

Červen 

Mikš Vladimír 

 

Všem členům našeho sboru přejeme k narozeninám všechno 
nejlepší, hodně 

zdraví a hodně Božího požehnání.  
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Kapitola z knihy L. Rejchrta 

„Taková dlouhá cesta“ 
Doktor z pralesa 

Pozn. opisovatelky – v tomto 

článku je něco, co se vám 

bude často vracet na mysl, i 

když to zprvu tak nevypadá. 

 

olem řeky Ogowe 

v někdejší Fran-

couzské rovníkové 

Africe se táhla obrovská a 

nepropustná džungle. Nikdo 

z Evropanů se sem většinou 

ani neodvažoval. Kdysi tu 

pořádali hony na otroky: 

kmeny, podplacené od bílých 

obchodníků, přepadaly své 

sousedy a prodávaly je jako 

laciné zboží. Později se 

v těchto krajích objevilo 

obávané „levhartí bratrstvo“. 

Jeho příslušníci byli pře-

svědčeni, že v sobě mají duši 

kruté šelmy. I své nejbližší 

dovedli ukousat k smrti a pak 

je skutečnými levhartími drá-

py rozdrásat. Černošské 

kmeny, které tyto kraje 

obývaly, byly nestále vy-

staveny mnoha nebezpečím a 

chorobám. Každý kmen měl 

sice svého kouzelníka, u 

něhož hledal pomoc v nemoci 

a neštěstí, ale mnohdy 

pomoci nebylo. Ani při 

pouhém štípnutí, jehož pů-

vodcem byla moucha tse-tse, 

nositel spavé nemoci. Po-

stiženého se zmocnila smr-

telná malátnost, až se na-

konec vůbec nepohnul, a 

k životu jej nedokázala vy-

burcovat ani hrozná bolest, 

způsobená proleženinami. 

Ztracen byl každý, kdo one-

mocněl malomocenstvím, 

zvaným také lepra. Náčelník 

kmene jej dal vyhnat do 

K 
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džungle, aby nenakazil osta-

tní. Nešťastníka obvykle roz-

trhala dravá zvěř, nebo jej 

ohlodali termiti. 

 

Do těchto končin přišel na 

jaře roku 1913 bílý muž 

jménem Albert Schweitzer. 

Pocházel z rodiny evan-

gelického faráře v Alsasku. Už 

jako dítě slýchal vyprávění o 

Lazarovi, příběh ubožáka, 

který bez povšimnutí ležel u 

dveří bohatého muže, a psi 

lízali jeho rány. Tato slova 

evangelia jej neopouštěla, 

nemohl se zbavit pocitu, že 

pro něj mají zvláštní význam. 

Ve třiceti letech se rozhodl, že 

se pustí do náročného studia 

medicíny. Přátelé přijali jeho 

rozhodnutí s podivem a 

nesou-hlasem. Měl přece už 

doktorát filosofie, stal se 

dokonce docentem boho-

slovecké fakulty, vydal ne-

jednu knížku a přitom byl 

vynikající varhaník. Pozor-

nost a obdiv budilo zvláště 

jeho provedení skladeb 

Johanna Sebastiana Bacha. 

Kromě toho byl kazatelem 

jednoho štrasburského sbo-

ru. Proč by tedy utrácel čas 

studiem lékařství? 

 

Schweitzer uvažoval jinak. 

Chtěl pomáhat lidem, kteří to 

nejvíce potřebovali. A nejvíce 

asi pomůže, dokáže-li účinně 

bojovat proti bolesti a 

utrpení. Byl si jist, že je třeba 

začít v Africe. Vystudoval 

tedy tropické lékařství, roz-

loučil se s pohodlným 

Štrasburkem a se svou ženou 

Helenou se pustil na malém 

parníčku po řece Ogowe do 

misijní stanice v Lambaréné. 

Tady měl působit jako lékař. 

Zanedlouho tady z vlastních 

prostředků vybudoval pri-

mitivní nemocnici a po celý 

život ji pak rozšiřoval a vy-

lepšoval. „Bílý doktor“ s tro-

pickou přilbou na hlavě 

ordinoval od rána do večera 

pod velkými stromy. Domo-

rodci k němu sváželi po své 

nemocné po řece. Operoval a 
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trhal zuby, léčil zranění způ-

sobená dravou zvěří, po-

máhal při porodech. Neo-

pomíjel při tom pravidelně 

hrát. Varhany zde neměl, zato 

speciální „tropický“ klavír. 

Odolný vůči africkým pod-

mínkám, vlhku i horku. Klavír 

měl pedály jako varhany. 

Doktor si tak zachoval scho-

pnost koncertovat. Něko-

likrát se vrátil do Evropy, aby 

svými koncerty opatřil pro 

lambarénskou nemocnici po-

třebné finanční prostředky. 

Hrál i v Praze v klimentském 

evangelickém kostele.  

 

Večer pracoval na svém díle o 

Bachovi, jemuž rozuměl jako 

nikdo jiný, nebo se při-

pravoval na kázání pro své 

pacienty, kteří byli zároveň 

jeho posluchači. Musel mluvit 

velmi prostě a jednoduše, aby 

mu každý návštěvník ne-

mocnice rozuměl a na 

příkladech z domorodého 

života pochopil příběhy 

Písma. V kázání na evan-

gelijní vyprávění o tom, jak 

Petr chce odpustit jen 

sedmkrát, ale Ježíš žádá 

odpuštění v míře daleko 

větší, například vyprávěl: (a 

teď to přijde): „Sotva ráno 

vstaneš, přijde k tobě nějaký 

zlý člověk a napadne tě. 

Protože Pán Ježíš říká, že 

máme odpouštět, budeš mí-

sto hádky mlčet. Pak se stane, 

že koza tvého souseda sežere 

všechny tvoje banány, které 

sis připravil k jídlu. Ty se 

však nebudeš se sousedem 

přít, řekneš mu jen, že to byla 

jeho koza a že by bylo 

správné, kdyby ti banány 

nahradil. Ale když ti bude 

odporovat a tvrdit, že koza 

není jeho, klidně odejdeš a 

pomyslíš si, že Bůh dal vyrůst 

na tvé půdě spoustě banánů a 
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že nestojí tedy za to, abys pro 

to vyvolal hádku. Potom 

přijde za tebou člověk, který 

prodával na trhu svoje i tvoje 

banány. Vzal s sebou deset 

tvých svazků. Vyúčtuje ti jich 

ale jen devět. Už už mu chceš 

vmést do tváře, že je lhář, ale 

pak si vzpomeneš na mnohé 

lži, které ti Bůh odpustil a 

klidně odejdeš do své chýše. 

Chceš si rozdělat oheň a 

ujistíš, že dřevo, které sis 

včera nasbíral v pralese na 

celý týden, zmizelo. Někdo je 

odnesl. Znovu přijmeš do 

svého srdce, aby odpustilo, 

vzdáš se pátrání po zloději a 

nežaluješ ho. Odpoledne se 

chystáš jít na plantáž. Někdo 

ti sebral nůž, dobrý a ostrý, a 

podstrčil svůj starý, se 

zubatým ostřím. Ty víš, kdo 

to je, protože ten nůž po-

znáváš. Ale pak uvážíš, že jsi 

odpustil čtyřikrát a že můžeš 

odpustit i po páté. Ten den jsi 

sice zakusil mnohá příkoří, 

ale přesto cítíš, že je to krásný 

den, jeden z tvých nej-

šťastnějších. Proč? Poněvadž 

tvé srdce je naplněno radostí 

na tím, že uposlechlo vůli 

našeho Pána Ježíše. Navečer 

chceš jít na ryby. Ale tvá 

pochodeň zmizela. Popadne 

tě vztek a myslíš si: Už jsem 

se dost naodpouštěl, tomu 

chlapovi to nedaruji. Ale ještě 

jednou se Pán Ježíš stane 

pánem tvého srdce. Vypůjčíš 

si pochodeň od svého sou-

seda a sejdeš k břehu. Zjistíš, 

že tam nemáš člun, někdo ti s 

ním odjel na lov. Rozzlobíš se 

a ukryješ se za strom, aby sis 

takové příkoří s provinilcem 

vyřídil. Chceš na něj počkat, 

vzít všechny ryby a obžalovat 

ho, aby ti musel vyplatit 

náhradu. Ale zatímco čekáš, 

začíná se hlásit tvé srdce. 

Připomíná ti Ježíšova slova, 

že Bůh nám nemůže odpustit 

naše hříchy, neopustíme-li 

my jeden druhému. Ještě 

jednou v tobě Ježíš zvítězí. 

Když ten chlap konečně 

vystoupí na břeh a při po-

hledu na tebe strne hrůzou, 
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nevrhneš se na něho, ale 

řekneš mu, že ti Pán Ježíš dal 

sílu, abys mu odpustil a 

nechal ho odejít v pokoji. Ani 

po něm nechceš kořist, když 

ti on sám nic nedá. Ale já 

věřím, že ti přece dá podíl, už 

z pouhého úžasu nad tím, že 

jsi jej nenapadl. Jdeš teď 

domů celý šťastný a hrdý na 

to, že se ti podařilo sedmkrát 

odpustit. Ale kdyby toho dne 

přišel do tvé vesnice Pán Ježíš 

a tys čekal, že tě za to před 

všemi lidmi pochválí, řekl by 

ti stejně jako Petrovi, že 

sedmkrát není dost, ale že 

musíš odpustit ještě sedm-

krát. Opět a ještě mnohokrát, 

dřív než bude moci odpustit 

mnohé tvé hříchy. 

 

Doktor Schweitzer pracoval 

v Lambaréne s malými 

přestávkami od roku 1913 až 

do konce života, do roku 

1965. Bojoval proti bolesti 

nejen u člověka, ale také u 

němé tváře. Ve svém myšlení 

opakovaně zdůrazňoval by-

tostnou sounáležitost člo-

věka se všemi tvory, s božím 

stvořením. Formuloval ji 

větou: „Já - toť život, který 

chce žít uprostřed života“ a 

odtud vyvozoval, že je ne-

zbytné, aby člověk žil v úctě k 

životu“. 

V roce 1956 mu byla udělena 

Nobelova cena míru. Ale 

„doktor z pralesa“ neměl čas 

ji osobně převzetí. Stavěl 

tenkrát další část nemocnice 

a cesta do Švédska by stavbu 

zdržela. V Lambaréné také 

zemřel. Bylo mu devadesát 

let. Nad jeho rakví zněla 

Ježíšova slova z kázání na 

hoře: “Blahoslavení milo-

srdní, neboť oni milo-

srdenství dojdou“. 

                          Noemi Kulíková 
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KS Benjamin  
 

Závěrečný turnaj Oderské ligy 2017/2018:  

Dne 7. 4. 2018 se konal závěrečný turnaj OVL, do kterého jsme 

nastupovali s pouhými 2 získanými body. I přesto se nám 

podařilo obsadit celkové 8. místo z 10 a polepšit si tak oproti 

minulému roku, kdy jsme byli na 10. příčce z 10. :)   

Tábory 2018:  

NAJDI PRAVÝ POKLAD  
- 1. 7. – 6. 6. 2018; Dětský mlýn Vlkovice 

- Elim tábor (pro děti z azylových domů organizace Elim 

Hranice)  

 

DIVOKÝ ZÁPAD VE MĚSTĚ DAISYTOWN  
- 28. 7. - 6. 8. 2018; táborová louka u Podlesí (Budišov n. B.)  

- tábor pro děti z města a jeho širokého okolí 
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Chvála: „Strhni ma“ 
(Heartbeat) 

G 
Strhni ma do svojej 
lásky, Kráľ 

         D 
Nech nerozmýšľam, len 
utekám 

e                     C 
Za Tebou, len za Tebou 

 

G                                  h 
Prosím, buď teraz so 
mnou 

e 
Už vidím, mal si pravdu 

C 
Viem, dlho som bol preč 

 

 

G                              h 
Prosím, zaveď ma 
domov 

e 
Chcem byť zas Tvojím 
synom 

C 
Zlož vinu z mojich pliec 

 

  G  
Ja som, kto som, lebo Ty 
si, kto si 
   D 
Ja viem, kto som, lebo ty 
Kráľom si 

e                             C 
Nebies Kráľ, moj nebies 
Kráľ
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Báseň 
(Nikol Králová)         

 

Ve svém životě často tápu, 

často nevím, co bych chtěla, 

ale už dávno chápu, 

že mé jediné přání je, 

abych pravého kamaráda 

měla. 

Ale lidé většinou na mně 

hledají chyby, 

dávají mi plané sliby. 

nejlépe mně znají  

za mými zády, 

já už nechtěla cítit pocit 

zrady. 

Proto jsem se vydala na faru, 

která je plná srdečných lidí, 

a já doufám, že ten nahoře to 

vidí. 

 

Jsem ráda, že jsem přijmula 

Ježíše za nejlepšího 

kamaráda. 

Jemu se můžu kdykoliv 

svěřit, 

a já vím, že on mi bude věřit. 

Na zemi můžu mít tisíce 

falešných kamarádů, 

ale jenom Ježíše se zeptám o 

radu. 

Jenom jemu jsem otevřela 

své srdce, 

Miluji ho více a více. 

Mé srdce už není jako ledový 

kámen. 

Amen. 
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Pro děti 
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j. Radek Hanák, DiS                                       
Tel.: 731 174 641                                           
E-mail: hanakradek.evang@seznam.cz  
 
Administrátor sboru: 
Mgr. František Hruška 
Tel.: 736 273 563 
E-mail: stramberk@evangnet.cz 
 
Redakční rada: 
Alžběta Hanáková, Alena Chovancová, Radek Hanák, Noemi 
Kulíková 
 
E-maily: hanakova.alzbeta@gmail.com, 
al.chovancova@seznam.cz, hanakradek.evang@seznam.cz, 
noemi.kulikova@seznam.cz 

 
 

Tento časopis je neprodejný 


