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„Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic.  
Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život.“  

(Jan 6, 63)
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Aktivity 

sboru 
 

 

ÚTERÝ 

17:00 – Biblická hodina 

PÁTEK 

17:00 – Dorost 

NEDĚLE 

8:45 – Bohoslužby 

*V období letních 

prázdnin se biblická 

hodina a dorost nekonají. 

 

NOVÝ NÁZEV 

ČASOPISU! 

Chtěli bychom, aby náš 

časopis měl svůj vlastní 

osobitý název a s ním i 

logo. Zapoj se a napiš své 

návrhy na e-mail: 
navratova175@gmail.com 
nebo jej sděl někomu 

z redaktorů osobně. 
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Úvodní slovo 

„Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten 
nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane 

ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou 
posbírány, hozeny na oheň a shoří. Jestliže zůstanete ve mně a má 

slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to. Když 
ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec  

a budete moji učedníci.“ 
(Jan 15, 5-8) 

 
oje milá sborová 
rodino, vítám Vás  
u dalšího čísla Sboro-

vého časopisu. Nedávno jsme si 
připomínali Letnice, kdy nám 
byl seslán Duch svatý, aby nám 
byl utěšitelem, přímluvcem, 
rádcem, mocí k proměněnému 
životu a Ježíšovou odpovědí na 
naše otázky. Je tedy tím, co 
víme, že potřebujeme pro svůj 
osobní život, pro vzájemné 
vztahy i pro život ve slovu. Bůh 
nám seslal Ducha svatého také 
proto, abychom se nebáli vyjít 
do světa, šířit evangelium - 
zvěst o úžasné a mocné milosti 
a Boží lásce k lidem a konat 
skutky víry. Abychom však 
mohli konat tyto skutky, 
musíme se naučit rozpoznávat 
Boží hlas od jiných hlasů skrze 
Boží slovo a osobní vztah  

s Bohem. A naučit se podle 
tohoto hlasu v poslušnosti  
k písmu jednat. Nejen  
v Kristově době, ale i dnes je 
potřeba uzdravovat nemocné 
či vyhánět démony. Duch svatý 
nám ukazuje, že je potřeba vyjít 
ze své komfortní zóny a konat 
stejně jako Ježíš, nehledě na 
vlastní pocity a okolnosti, ve 
kterých se nacházíme, ale 
jednat v poslušnosti Božího 
slova. Když se budeme učit  
z písma poznávat, co Bůh říká  
o své vůli, nebudeme už muset 
čekat na to, až se nad námi Bůh 
smiluje. Budeme moci pozná-
vat jeho vůli už teď na svých 
každodenních cestách a po-
rosteme z malých dětí, které 
nejdříve pořád padají, do 
dospělosti, kdy v důvěře Jeho 
vedení budeme moci chodit 

M 
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pevnějším a pevnějším krokem 
po jeho cestě. Postup naší víry 
bude směřovat od naděje  
k jistotě naší víry, protože když 
budeme poznávat toho, kdo je 
zdrojem naší víry, tedy našeho 
Otce, ubude v našich krocích 
nejistota a strach, protože 
budeme vědět, kterým směrem 
se dát. Když budeme budovat 
osobní vztah s Bohem, budeme 
sami v sobě zakoušet jistotu, že 
Bůh se nikdy nemění. On je 
pořád dobrý, on je stále pravda, 
ať se kolem děje cokoli. Vždyť 
dal za nás svého Syna, 
abychom v Něm byli očištěni, 
vykoupeni, uzdraveni a uve-
deni do plnosti všeho, co On 
zaslíbil. „Bůh poddal všechno 
pod jeho nohy a jako hlavu 
všeho jej dal církvi, která je jeho 
tělem, totiž plností Toho, který 
naplňuje všechno ve všem.“ 
(Efeským 1,22-23). 
Dal nám požadovanou výzbroj 
a moc, jak se bránit skutkům 
Ďábla. Neseďme nečinně  
v lavicích a modleme se za sebe 
navzájem. Vyhlašujme Boží 
slovo do každé situace v našem 
životě. Žijme v pravdě  
a svobodě, kterou nám Bůh 
skrze svého Syna daroval. 
Budujme se ve víře a obno-

vujme svá srdce skrze Kristovo 
slovo, uzdravujme nemocné, 
vyhánějme démony a umrtvuj-
me své já každý den, aby Bůh 
mohl jednat v našich životech  
a situacích. „Jsem ukřižován  
s Kristem. Nežiji už já – Kristus 
žije ve mně! Svůj život v tomto 
těle žiji ve víře v Božího Syna, 
který si mě zamiloval a vydal za 
mě sám sebe.“ (Galatským 2,20) 
Protože nám Pán Ježíš dal vše, 
co k životu potřebujeme. Záleží 
teď na každém z nás osobně, co 
s tou nabízenou plností udě-
láme nebo neuděláme. Jsme 
součástí té jedné vinné révy. 
Napojeni na jeden společný 
zdroj. Tak si služme navzájem 
a podporujme se ve víře, 
abychom mohli nést hojné 
ovoce jako učedníci Kristovi. 
 
„Jako Otec miloval mě, tak jsem 
i já miloval vás. Zůstaňte v mé 
lásce. Zachováte-li má přiká-
zání, zůstanete v mé lásce, tak 
jako jsem já zachoval přikázání 
svého Otce a zůstávám v jeho 
lásce. Toto jsem vám pověděl, 
aby má radost byla ve vás a vaše 
radost aby byla dokonalá.“  
(Jan 15, 9-11) 
       Zpracovala Nela Návratová
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Stručně ze schůzí 

staršovstva 
 

 květnu a červnu jsme se 

na schůzích staršovstva 

zabývali jako obvykle 

plánem nedělních bohoslužeb 

pro nejbližší období. V této věci 

došlo k určitému ustálení  

a pravidelnosti - již jsme si 

zvykli, že o první neděli  

v měsíci k nám přijíždí bratr 

farář Vladimír Pír ze Suchdolu 

nad Odrou, třetí neděle patří 

tradičně bohoslužbám Církve 

bratrské, čtvrtou neděli nám 

slouží naše administrátorka 

sestra farářka Pavlína 

Lukášová z Hranic a zbývající 

druhou, případně pátou neděli 

v měsíci zajišťují členové 

sboru. Dohodli jsme se, že 

během prázdnin se nebudou 

konat bohoslužby ve Fulneku. 

První etapa rekonstrukce bytu, 

zahrnující nová okna, omítky, 

novou koupelnu a WC, se 

poněkud prodloužila mimo 

jiné z důvodu vyzrávání 

podlahy v koupelně, ale do 

konce června by měla být 

ukončena. Tato část projektu 

byla financována z daru 

Jeronýmovy jednoty. Dále jsme 

si nechali zpracovat nabídku 

na nové podlahy v celém bytě  

a zateplení jeho stropu; 

předpokládaná cena činí  

120 000 Kč. V tomto případě 

budeme žádat o finanční 

pomoc Město Odry. Některé 

další práce, zejména malování, 

bychom následně rádi provedli 

svépomocí.  

Před několika týdny nás 

kontaktoval bratr kazatel Ota 
Mikoláš s nabídkou částečného 

úvazku v našem sboru, jednání 

je však v současnosti ze 

zdravotních důvodů odloženo. 

Jakmile to bude možné, 

pozveme bratra Mikoláše  

k vykonání bohoslužeb  

o některé neděli. 

V 
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A na závěr bych vás ráda 

vyzvala k jedné službě, která 

zde už více než tři roky chybí, 

totiž k vedení sborové kroniky. 

Tuto práci vykonával po 

mnoho let bratr Škrabánek, po 

něm sestra Londinová, v roce 

2016 však zápisy končí. Najde 

se mezi námi někdo ochotný v 

dokumentaci sborového života 

pokračovat? 

Zpracovala Eva Dvorská

 

K potěšení i zamyšlení 
V á l k a 

 nejtěžších kamenů 

úrazu při četbě 

Starého zákona jsou 

zprávy o válkách vedených 

Izraelem. Válečné vraždění  

a všechny hrůzy kolem se jistě 

nijak nedají ospravedlnit ani 

tehdy ani dnes, a přece je nutno 

mezi válkami rozlišovat. 

Pozorný čtenář Bible si snadno 

všimne podrobného rozli-

šování už ve Starém zákoně.  

A navíc pozná, že vedení válek 

těsně souvisí se soudní praxí. 

Jako se společnost brání proti 

jedincům a neváhá uplatnit  

v mezních případech i trest 

smrti, musí se bránit, i když je 

napadena nějakým cizím 

společenstvím. Nepřátelství 

proti lidu bylo i nepřátelstvím 

proti jeho Bohu. To Hospodin 

nemohl strpět a svým věrným 

spěchal na pomoc, aby jim 

dopomohl k právu. On je 

Soudce, a proto i Válečník, Bůh 

nebeských zástupů. Pozemské 

zástupy tvoří Izrael, a jako se 

přítomní podílejí na výkonu 

trestu nad jedincem, tak jsou 

všichni povinni účastnit se 

tažení proti kolektivnímu 

nepříteli. Ve Starém zákoně se 

setkáváme přímo s označením 

„Boje Hospodinovy“, které vedl 

David, a je zmíněna i nám blíže 

neznámá „Kniha Hospodino-

vých bojů“ (Nu 21,14). V ní asi 

Z 
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byly zachyceny zprávy, kdy a 

jak Hospodin sám bojoval proti 

nepřátelům svého lidu, např. 

jak „smetl do moře koně  

i s jezdcem“ či vrhal na 

nepřítele z nebe balvany.  

A slunce zmlklo a měsíc stál. 
Lid třeba jen přihlížel  

a Hospodina velebil písní, jindy 

se boje účastnil aktivně. Tyto 

“boje Hospodinovy„ vyža-

dovaly od lidu, především od 

bojovníků, kultickou čistotu. 

Válečné přípravy nápadně 

připomínají přípravu na 

bohoslužbu. Jsou zmiňovány 

oběti doprovázené postem, 

zjišťuje se boží vůle orákulem, 

přítomnost boží se zjišťovala 

tím, že se do bitvy přinesla 

schrána Hospodinova, mužům 

byl zakázán styk se ženami 

(Urijáš nejde do svého domu, 

ani když je odloučen od 

vojska), nestříhali si vlasy jako 

nazíravé a nepili víno. I na 

čistotu vojenského tábora bylo 

pamatováno, protože táborem 

procházel sám Hospodin. 

Předem byli vojenské povin-

nosti zproštění všichni, kdo 

vystavěli nový dům, vysadili 

vinici nebo se zasnoubili i ti, 

kdo byli bojácní a zbabělí.  

V pozadí jsou tu různé nábo-

ženské představy a poly-

teistické přežitky, které 

člověka činily pro Hospodina 

nečistým, i když jim dnes už 

dobře nerozumíme. Jen v síle

 „Ducha Božího“ byl člověk 

schopen vykonat veliké činy. 

Náboženský ráz těchto bojů 

Hospodinových je zdůrazněn  

i tím, že kořist náležela 

Hospodinu. Všechno, živé  

i mrtvé, bylo „klaté“ a běda, 

kdyby si někdo chtěl něco  

z toho přisvojit. Propadl smrti. 

Důvodem nesmiřitelného po-

stoje byla obava, aby se něco 

takového nestalo Izraeli 

svodem a neodvedlo ho od 

Boha. V pozadí stálo především 

kenaanské modlářství. Tam, 
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kde toto nebezpečí nebylo 

akutní, bylo i nařízení o zničení 

kořisti mírnější. Z poražených 

na tom byli dlouho nejhůře 

muži, případně i vdané ženy, 

které až časem nechávali 

vítězové naživu jako otroky. 
Jako „boje Hospodinovy“ se 

uvádějí boje, které vedl Izrael, 

aby si vybudoval a obhájil zemi 

zaslíbenou. Ještě Davidovy 

boje, zvláště s Pelištejci, se tak 

označují, vždyť tu stále ještě 

šlo o bytí a nebytí Izraele jako 

Hospodinova lidu. Stačí při-

pomenout chvástavé řeči 

Goliášovy: „…jestliže já pře-

mohu jeho a zabiji ho, budete 

vy našimi otroky a budete nám 

sloužit“. To by však znamenalo 

sloužit i jeho bohům. Před 

tímto nebezpečím zachránil 

David Izraelce a dopadlo to tak, 

že aspoň část Pelištejců přešla 

do jeho služeb a připojila se 

k Hospodinu. Krásným pří-

kladem Davidova věrného 

stoupence, který svého krále 

neopustil ani v jeho nejtěžších 

chvílích, je Itaj Gatský. Muž, 

který pocházel z města 

Goliášova. Také oddíly Kere-

tejců a Peletejců a všichni 

Gaťané setrvali při Davidovi, 

když jej vlastní lid opustil.  

 

 

Zcela jiné války vedli severo-

izraelští i judští králové po 

rozpadu říše Šalomounovy. To 

už nebyly „boje Hospodinovy“ 
a Hospodin se k nim také 

neznal. Svévolné akce těchto 

králů proto nemohly ani 

skončit jinak než zánikem obou 

království, severního v zajetí 

asyrském (r. 721 př. n. l.)  

a judského v babylonském  

(r. 587 př. n. l.). Marně se 

králové zajišťovali stálým 

vojskem, marně opatřil Uzijáš 

své oddíly pancíři a přilbami  

a dal zhotovit „důmyslně 

vymyšlené válečné stroje“, 



  

9 

marně čekali někteří pomoc  

z Egypta. Jen dočasně vzplály 

„boje Hospodinovy“ za Maka-

bejců ve 2 st. př. n. l. a za obou 

protiřímských vzpour mezi 

lety 66 – 135 n. l., jenže nestačí, 

že lidé je tak pojmenovali a že 
při nich dokazovali největší 

hrdinství. Boží cesty byly jiné. 

Boží lid, lid jeho zvláštního 

vlastnictví, mezitím dospěl  

v jeho škole tak daleko, že mu 

nehrozilo nebezpečí, že utone  

v pohanském moři, a mohl se 

proto stát „královstvím kněží“ 

celému světu. Vždyť Hospo-

dinova je celá země. A tu mu 

jeho lid podmaní jen věrností 

za všech okolností, i v utrpení. 

Nový Zákon přinese zvěst  

o cestě kříže a o vítězství ve 

znamení kříže. Naproti tomu ti, 

kdo budou spoléhat na zbraně, 

na válečné hrdinství, zaniknou. 
Ohlas vzpomínek na dávné 

„boje Hospodinovy“ doznívá 

ještě v představách posledního 

soudu. Bude to „den polnice  

a válečného ryku“, ale válčit 

nebude člověk, nýbrž Bůh,  

a válka, kterou povede, bude 

soudem nad zlem, hříchem  

a smrtí. Rozkvete nový život  

a zavládne mír. Lidé „překují 

své meče na radlice, svá kopí na 

vinařské nože“. 

Úryvek z knihy Miloše Biče  

„Ze světa starého zákona“ z 

kapitoly § 10 „Kulturní svět 

Izraele“. 

       Zpracovala Noemi Kulíková
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KS Benjamin 
Brigáda s dorostem 

líží se nám prázdniny a 

s nimi i náš tradiční 

tábor. Proto je třeba se 
na něj pomalu začít 

připravovat. Loni jsme díky 

darovanému grantu zakoupili 

nové stanové podsady a 

plachty. Abychom předešli 

rychlému ničení těchto 

dřevěných stanových podsad, 

rozhodli jsme se je natřít 

speciální barvou. Hned jsme 

toho využili a udělali tak 

pracovní víkendovku pro 

dorost. Protože jak všichni 

dobře víme, práce na 

společném díle spojuje. V pátek 

31. května jsme s dorostenci 

cestovali vlakem do Budišova 

nad Budišovkou. Ubytovali 

jsme se na tamější katolické 

faře, kde máme také uloženy 

naše táborové věci. Povečeřeli 

jsme, měli jsme večerní 

program a šlo se spát. Druhý 

den měl být náročný. V sobotu, 

přímo na den dětí, naše děti 

oslavovaly svůj svátek se štětci 

v rukou. Hned po snídani a 

ranním duchovním programu 

se šlo tvrdě pracovat. Každý 
vyfasoval štětec a kelímek 

s barvou. Silní a stateční hoši 

vynosili stanový materiál a šlo 

se na věc. Za doprovodu hudby 

nám práce utíkala tak rychle, že 

něž jsme se nadáli, byl tady 

oběd, který nám uvařila 

maminka jedné z nás. Za což jí 

děkujeme, jelikož byly moc 

dobré špagety. Po vydatném 

obědě jsme si chvíli odpočinuli 

a poté jsme šli pokračovat 

v práci. Po dobře odvedené 

práci jsme se sbalili a šli jsme 

na vlak směrem domů. Chtěla 

bych moc poděkovat všem 

zúčastněným za dobře 

odvedenou práci a také všem, 

kteří na všechny tyto aktivity 

myslí ve svých modlitbách.  

                 Zpracovala  KZ 

 

B 
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Práce na táborové louce 
ozhodli jsme se na 

konci školního roku 

udělat přespávačku pro 

děti z dorostu. Jeli jsme za 

účelem menší brigády a 

rozloučením se ve velkém. 

Všechno se to uskutečnilo na 

táborové louce. Přivezli jsme 

děti auty kolem 17. hodiny. 

Zahráli jsme si fotbal, který 

všechny evidentně bavil. Poté 

jsme se šli ztišit k táboráku a 

měli i menší slovíčko na téma 

„Pověz Bohu všechno, co tě 

trápí, měj s Ním upřímný 

vztah.“ Také jsme si zachválili a 

opékali párky. Po večeři jsme si 

povídali a pak nastal noční klid 

a děti šly spát. Druhý den ráno 

jsme započali snídaní a přidali 

sek nám další pracovníci. I 

začala práce – hrabání sena, 

sekání trávy, rekonstrukce 

jídelny, apod. Na oběd jsme si 

opět upekli buřty a postupně 

jsme práci dokončovali a také 

zvedali kotvy. Děkujeme všem 

pomocníkům za odvedenou 

práci!  

  Zpracovala Lucie Frydrychová 
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Ze života sboru 
Koncert Štěpána Janči  

 
ne 17. května se na naší 

oderské faře uskutečnil 

koncert evangelického 

faráře a písničkáře z Orlové 

Štěpána Janči. Všichni 

posluchači se mohli těšit 

písním v gospelovém nádechu 

za doprovodu nejrůznějších 

nástrojů od obyčejné kytary 

přes mandolínu, banjo až 

k samotnému kontrabasu. 

Písně s hlubokými texty 

sdělovaly nejednomu po-

sluchači hluboká poselství. 

Děkujeme Štěpánovi Jančovi za 

příjemný večer. 

   Zpracovala KZ 
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Okrskové modlitební setkání 
 

iž po třetí v řadě se v pátek 

7. června konalo modlitební 

setkání novojičínského okr-

sku. Jedinou výjimkou bylo, že 

se místo konání přesunulo 

protentokrát z Nového Jičína 

k nám do Oder. Jako hudební 

doprovod posloužila naše 

chválící skupinka [:prej:]. Jsme 

vděční za tato společná setkání 

a těšíme se na další. Modliteb 

není nikdy dost a věřím, že 

právě naše církev potřebuje 

nejen na modlitbách bdít. 

Chceme-li se posunout někam 

dále, musíme vyjet na hlubinu. 

Jeden za všechny, všichni za 

jednoho. Vyzývám vás všechny 

osobně k modlitbám nejen za 

naši církev, za náš sbor, ale 

také za všechny naše bratry a 

sestry. Protože vroucí moc má 

modlitba spravedlivého. A kde 

se sbor modlí, tam se budou dít 

velké věci ve jménu našeho 

Pána Ježíše Krista. Bděte a 

modlete se!  

   Zpracovala KZ

 

 

 
 

 

 

J 
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Narozeniny 
 

 

Červenec 
Milada Hanzlíková 

Michal Dang 

Zdena Jelínková 

Vítězslav Korytář 

Eva Pémová 

Ludmila Pémová 

Josef Tymrák 

 

Srpen 
Renata Korytářová 

David Král 

Nikola Králová 

 

Září 
Jakub Jošt 

Tomáš Král 

Renata Králová 

Josef Londin 

Michaela Hronová 

Klára Zapletalová 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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



 

15 

Svědectví 
Křest Marka Frydrycha 

 

o stavu pokřtěného se 

dne 16. června 2019 

v havířovské CB 

doslova ponořil náš známý, 

kamarád a sourozenec Marek 

Frydrych, který dlouho 

navštěvoval naši mládež. 

Ačkoliv Marek mnohokrát 

slyšel o Pánu Bohu, poznal jej, 

až když se odstěhoval do 

Havířova, kde spolu se svou 

přítelkyní navštěvovali Církev 

bratrskou. „Uvědomit a všímat 

si Boží lásky? To bylo pro mě 

nemožné. Kniha „Pět jazyků 

lásky“ ukazuje, jak vyjadřovat 

lásku, tak aby ji druhý slyšel a já 

Boží lásku díky této knize 

uslyšel. Myslím, že knihu bych 

nikdy nečetl, kdybych se 

neodstěhoval z Oder a nebyl 

bych pryč od známých a 

kamarádů a většinu toho, co 

bylo mým koníčkem a zároveň 

smyslem života.“ (M. Frydrych). 

Chvála Pánu za to, že si k sobě 

Marka zavolal. Markovi 

přejeme hodně sil, Boží 

moudrosti a požehnání do 

nového života.  

   Zpracovala KZ 

D 
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Svědectví Renaty Králové 

 

a začátku května se 

Renča zúčastnila 

konference Curryho 

Blakea v Ostravě. Cestou 

z konference mohla na vlastní 

kůži poznat, jak věrný a dobrý 

je náš Pán. První trampota ji 

potkala, když si chtěla koupit 

lístek přes SMS, ale nešlo ji to. 

Paní, která stála opodál, ji 

poslala k automatu na lístky, 

který se ji nedařil najít. 

Kolemjdoucí pán ji poslal do 

večerky přes cestu. S 

modlitbou na rtech se tam šla 

podívat, ale viděla jen prázdné 

vitríny. „Řekla jsem jen, Pane, a 

slyšela hlas v hlavě, který mi 

říkal, ať se nebojím, že to 

stihnu.“ Až na konci ulice ji dva 

popíjející muži nasměrovali 

správným směrem. Ve večerce 

si koupila lístky na MHD a 

zjistila, že ji do odjezdu vlaku 

zbývá už jen 20 minut. 

Prodavačka ji vysvětlila, kde je 

nejbližší tramvajová zastávka. 

Tam přišla na to, že tramvaj ji 

jede až za 7 minut a aby toho 

nebylo málo, cestou v tramvaji 

čekali na semaforu. V hlavě ji 

začaly znít obavy, že to 

nestihne, protože čas se krátil. 

Pochybnosti, ale hned odmítla 

a věřila Bohu. „Věřila jsem, že s 

Bohem ten vlak stihnu, ať se 

kolem mě děje cokoliv. Po 

výstupu jsem měla už jen pár 

minutek do odjezdu vlaku. 

Neměla jsem ani lístek na vlak 

a věděla jsem, že nutně 

potřebuji být v 17:30 doma. 

Věřila jsem Pánovi. Koupila si 

lístek a šla se podívat na tabuli, 

odkud mi jede vlak, ale žádné 

info o mém vlaku. Poděkovala 

jsem Pánovi, že je semnou a šla 

jsem na peron.“ Ani na 

nástupišti nejprve žádné 

informace o jejím vlaku nebyly 

a lidé okolo nic o jejím 

vlakovém spoji taktéž nevěděli. 

N 
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Po nějaké době se však na 

tabuli ukázal její vlak. Děkovala 

a chválila Boha. „Podívala jsem 

se na hodiny, kde bylo 16:40. 

Poděkovala jsem Bohu, 

protože jsem věděla, že to vše 

bylo jen díky Němu. Protože na 
mostě bylo 16.37 a za 3 minuty 

bych ani nedošla na nádraží,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natož stihnout koupit lístek, jít 

na nástupiště a vyptávat se lidí 

na vlak. Vím, že zasáhl Pán 

Ježíš. Zvládla jsem to díky 

Němu. I přes útoky jsem celou 

dobu věřila Pánu Ježíši. Pořád 

jsem se usmívala a útoky 
nepřijala.“  

       Zpracovala Nela Návratová 
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Anketa 
Co plánujete na léto? 

 

Míša H. – „Rádi bychom jeli 
celá rodina na chalupu na 
Horní Bečvu, kde jezdíme 
pravidelně, ale o prázdninách 
na delší dobu. V místě je krásná 
příroda a přehrada ke koupání. 
Bruník se nemůže dočkat 
koupání v potoce a my rodiče 
na to, že budeme všichni 
spolu.“ 
 
Miriam W. – „Plánuju tábor s 
dětmi a jednodenní výlety. Děti 
byly v poslední době dost 
nemocné, takže to na nic 
delšího nevypadá.“ 
 
Šarlota P. – „V létě plánuji být 
chvíli s rodinou a potom 
pojedu za babičkou do Potěch, 
kde budu týden. Potom přijedu 
domů, a budu slavit narozeniny 
a pojedu na super tábor, který 
všem doporučuji. Pak pojedu 
na týden k dědovi do Čáslavi. 
Nakonec pojedu na tři dny 
k tetě do Jihlavy a šup do 
sedmé třídy.“ 

Hanka J. – „Po deseti letech, 
kdy mi děti dorostly do 
táborového věku, se těším, že si 
opět užiji táboření, jako 
kuchařka v kuchyni a děti jako 
táborníci. Snad ve zdraví 
všichni tento nový zážitek 
přežijeme. Tomu bude 
předcházet týdenní dovolená s 
přáteli na Jižní Moravě. 
Doufám, že se všechny plány 
vyplní, protože u Esterky ve 
třídě řádí neštovice a naše děti 
je ještě neměly. Kromě 
koupaliště, houbaření a 
občasného stanování je to asi 
vše.“  
       Zpracovala Nela Návratová 
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Křesťanské akce léto 2019 
 

YC Camp 

Letný mládežnický camp  

3. - 6. 7., Kráľova Lehota 

Program: semináře, chvály, 

modlitby, duchovní služba 

www.generaciay.sk 

Nový vítr do plachet 

Křesťanská konference 2019 

5. - 7. červenec Praha 

Program: chvály, vyučování, 

semináře, modlitby 

www.kk.kmspraha.cz 

Na cestě obnovy 

Duchovní soustředění AC 

13. – 20. 7., Kouty nad Desnou 

Program: semináře, řečníci, 

vyučování, modlitby, chvály 

www.acds.cz 

XcamP 

Multižánrový festival  

13. – 20. 7., Smilovice u Třince 

Program: přednášky, sport 

evangelizace, životní příběhy 

www.xcamp.cz 

CampFest 

Open-air music festival 

1. – 4. 8. Kráľova Lehota 

Kapely: Hillsong, BCC Worship, 

Timothy,OWCA,… 

www.campfest.sk 

Letní biblická škola 

11. – 17. 8. 

Beskydy 

Program: přednášky, výlety,  

rozjímání, čajovna 

www.letni-biblicka-skola.cz 

Festival United 

Multižánrový open-air festival 

22. – 24. 8., Vsetín 

Kapely: Martin Smith, Divine 

Attraction, Adonai,… 

www.festivalunited.cz 

Tábor Sherlock Holmes 

Dětský stanový tábor 

27. 7. – 5. 8., Podlesí u Bud. n/B. 

Program: hry, duchovní 

program, workshopy,… 

facebook.com/benjaminodry/ 
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Chvála
Věřím (Adonai)  

1.) 

       D/F#  G  A      Hmi    

Tvá láska je vodopád  

  A/ C#     D      D/F#  G   

a každý v něm může stát.  

         D/F#  G  A      Hmi    

Tvá pravda je oceán  

  A/ C#     D      D/F#  G   

a každý z něj může brát.  

 

2.) 

Tvá láska je vodopád 

 a každý z něj může brát.  

Tvá pravda je oceán,  

kdo slyší jej, ten nepadá. 

 

Ref.) 

Hmi A D/F#  G   

Věřím o-o-o,  

Hmi A D/F#  G    

když slyším ooo,  
Hmi A D/F#  G   

Tvůj hlas znít ooo,  

Hmi A D/F#  G   

ve vrcholcích hor.  

 

 

B.) 

      D                    Hmi   

Ať přítomnost Tvá  

Emi   Gmaj7 

zaplaví zem.  

Ať kapky deště  

zbarví Tvůj sen.  

Kéž probudíš  

mé kosti mdlé. 

Kéž Duchem Tvým 

jsem naplněn. 
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Báseň 
 

Niki Králová 

 

Ty jsi láska mého života, 

Tobě patří celý den, každá minuta. 

Ty mě doprovázíš, doprovázíš 

a nikdy neopustíš. 

I když vím, že hřích nejde vrátit zpět, 

Vzpomenu si na toho, 

kdo spasil svět. 

Ty mě doprovázíš, doprovázíš 

A nikdy neopustíš. 

Ty máš od lásky a pokoje klíč, 

Zavolám tě a strach je rázem pryč. 

Chytni mě za ruku, 

zažeň paniku. 

V tvé autoritě bude můj hlas znít. 

Být Božím dítětem to je to, co chci žít. 
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Pro děti
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Komiks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

Pavel Bosman 

 



 

 

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 
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