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Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin.  

Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí;  

chci vám dát budoucnost a naději.  

(Jeremiáš 29, 11)
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Aktivity v týdnu 
 

 

* Pro bližší informace o scházení maminek či 
sobotní skupince kontaktujte sestru kurátorku 
Alenu Chovancovou. 
 

 

KS Benjamin a ČCE Odry nabízí 

k prodeji nově vydaný 

 ZPĚVNÍK CHVAL  

Cena 150,- Kč 

K objednání u Kláry Zapletalové. 
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Úvodní slovo 
Zastávka u jednoho milníku 

 

ilí přátelé, sourozenci 

v Kristu, víte, co je to 

milník? Vymysleli ho 

už staří Římané, stavěli je podél 

cest, aby se poznalo, jak daleko 

se už došlo, nebo dojelo od 

začátku cesty. V podstatě to 

dnes známe na dálnicích, kde po 

každém půl kilometru je na 

plechové cedulce znázorněno 

číslo. Říkáme tomu kilo-

metrovník. A protože Římané 

měřili v mílích, říkali tomu 

milník. Povětšinou to byl vyšší 

kamenný sloup (některý měl  

i 15m), na kterém byla vyryta 

nejen vzdálenost, ale také další 
důležité informace, včetně toho, 

kdo sloup či cestu zbudoval.  

Milník se tedy stavěl na 

římských cestách vždy po jedné 

míli. Tzn., že ten, který to 

vyměřoval, musel udělat tisíc 

dvojkroků, a tolik byla jedna 

míle. Dočetl jsem se, že tehdy 

kdybyste změřili všechny cesty 

po Římské říši, tak že jich bylo 

až 300 tisíc kilometrů. Kolik to 

muselo být těch milníkových 

sloupů? 

 

A kolik těch milníků jsme již 

minuli na té společné sborové 

cestě? Několik jich jistě bylo, asi 

s každou nějakou změnou. 

Současné porozumění slovu 

milník se totiž odvíjí od nějaké 

zvláštní nebo význačné události, 

která něco změnila nebo 

nasměrovala někam jinam.  

A každý ve svém životě máme 

takové milníky. Např. znovu-

zrození a křest ve jménu Pána 
Ježíše Krista, od tohoto milníku 

víme, že nejdeme sami, ale že 

Bůh jde s námi. Anebo svatba, ta 

zase nás přivede na společnou 

cestu s manželem nebo 

manželkou. A tak bychom mohli 

pokračovat. Nyní se však auto-

bus našeho sborového zájezdu 

zastavil u milníku, který nám 

M 
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naznačuje, že další část cesty 

bude jiná. Pro mne, i pro vás. Já 

se třemi čtvrtinami mé rodiny si 

zde vystoupíme, přestoupíme 

do jiného autobusu a pojedeme 

jinou cestou, ačkoliv srdcem 

s vámi stále zůstaneme. Jedno 
nám však zůstane společné. 

Cílová stanice. Není to však Řím, 

dle přísloví, že všechny cesty 

vedou do Říma. Naší cílovou 

stanicí je přece Boží království. 

A cestu, která tam vede, přece 

znáte. Jedině a pouze skrze Pána 

Ježíše Krista. A já se velice těším 

na to, až si právě tam vzájemně 

popovídáme o dobrodružstvích 

a milnících, které na cestě jsou 

ještě před námi.  

 

Přeji vám, abyste na té cestě 

prožili jen to, nejlepší. Přeji vám, 

abyste věděli, že Pán Ježíš je 

nejlepší Pastýř, ale přeji vám i 

dobrého pastýře lidského. 

Ovšem každý z vás, nechť je 

dobrý služebník a poctivý 

křesťan. Kdo bude takový, nikdy 

neklesne. 

 
A ještě jedna věta závěrem. To, 

že pojedeme v jiném autobusu, 

neznamená, že si nemůžeme 

zavolat. A nejen to, v Růžďce 

budete kdykoliv vítáni. A hned 

v neděli 23. září v 15 hodin 

k tomu můžete mít příležitost 

při slavnostním instalačním 

shromáždění, ke kterému vás 

do Růžďky co nejsrdečněji zvu.  

 

Zpracoval Radek Hanák 
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Stručně ze schůzí 

staršovstva 
 

oslední předprázdninová 
schůze staršovstva se 
konala v rekreačním 

zařízení naší církve Sola Gratia 
v Bystřici pod Hostýnem. 
Většina z nás navštívila toto 
místo poprvé a byla mile 
překvapena příjemným pro-
středím i možnostmi, které toto 
středisko v krásné přírodě na 
úpatí Hostýna nabízí, a tak je 
můžeme pro případnou re-
kreaci či konání různých akcí 
jen doporučit (zájemci najdou 
podrobnější informace na 
www.sola.cz). Dále však již 
k průběhu schůze: 
 
Ze sborové pošty stojí za 
zmínku informace o připra-
vovaném III. dílu publikace 
Církev v proměnách času, do níž 
jsme již poskytli příspěvek 
z nejnovější historie našeho 
sboru a která vyjde k letošnímu 
100. výročí Českobratrské cír-
kve evangelické. Odeslali jsme 

rovněž několik fotografií pro 
prezentaci, reflektující 100 let 
v našem seniorátu, která se 
chystá na listopadový konvent.  
 
Ve dnech 13. a 14. října bude 
v našem sboru bratr farář Miloš 
Hübner z Trnávky. Poslouží 
nám přednáškou ke zmíněnému 
výročí a nedělním kázáním. 
 
Seniorátní schůze Jeronýmovy 
jednoty, která se konala 
v červnu ve Frýdku-Místku, 
postoupila naši žádost o dar 
nebo půjčku na rekonstrukci 
farního bytu zářijovému jednání 
celocírkevní komise. V případě 
kladného výsledku požádáme 
následně o grant Město Odry. 
 
Byly odeslány dopisy oslovující 
kazatele, kteří by mohli mít 
zájem o místo v našem sboru. 
Z několika desítek odpovědí, jež 
jsme následně obdrželi, pouze 
dvě vzbuzují mírnou naději.  

 
 

 
 

P 
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S bývalým administrátorem 
bratrem farářem Františkem 
Hruškou jsme se rozloučili při 
bohoslužbách 22. července. 
Srpnové schůze staršovstva se 
zúčastní náš dosavadní kazatel 
Radek Hanák i nastupující nová 
administrátorka sestra farářka 
Pavlína Lukášová z Hranic. 
 
Hlavní část schůze byla 
věnována rozdělení úkolů ve 
sboru po odchodu rodiny 
Hanákovy: 
 
Přebírání a třídění papírové i 
elektronické pošty bude 
provádět ses. administrátorka 
Pavlína Lukášová  
 
Nedělní škola - N. Kulíková, A. 
Návratová, M. Wendligová, K. 
Zapletalová  
 
Sečení zahrady, stříhání 
přísavníku – bude dotázán Jiří 
Zapletal 

Péče o nástěnky, vystavování 
pozvánek – Miriam 
Wendligová 
 
Správa sborového webu a 
facebooku – Michaela 
Martincová a Nela Návratová 
 
Rozpis úklidových služeb, 
zajišťování čisticích 
prostředků apod., 
odpovědnost za provádění 
úklidu – Hana Janišová 
 
Zalévání květin – Eva Dvorská 
 
Příprava chleba a vína 
k Večeři Páně – Jan Wendlig 
 
Prodej kalendářů a knih o 
Vánocích – Renata Králová 
 
Topení a větrání v budově – 
zatím nebylo přiděleno. 

           Zpracovala Eva Dvorská
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Za Geoffreyem Woodroffem 
 

lítostí jsme se v červenci 
dozvěděli zprávu z našeho 
partnerského sboru ve 

Skotsku, že zemřel Geoffrey 
Woodroffe. 

 
Na oficiálním úmrtním ozná-
mení se píše: „Geoffrey 
Frederick Woodroffe zemřel 
pokojně 5. července 2018 
v nemocnici St Columba's v 
Edinburghu.  
 
Byl milovaným manželem a 
laskavým otcem a dědečkem. 

Pohřební rozloučení se bude 
konat v úterý 17. července 
ve Warristonské kapli v 
Edinburghu.“  
 
Geoffreyho manželka Rosemary 
Woodroffová byla hlavní kon-
taktní osobou našeho dlou-
holetého přátelského vztahu 
(“twinning“) mezi sborem  
ČCE Odry a sborem Inverleith  
St Serf's  Skotské presbyterní 
církve v Edinburghu. Odry 
navštívil dvakrát: v roce 2008 
spolu s manželkou a potom ještě 
v roce 2017 v pětičlenné 
delegaci našich skotských 
přátel. 
 
Narodil se v Londýně a teprve 
později se přestěhoval do 
Skotska. Po smrti své první  
ženy se znovu oženil s 
Rosemary, rozenou Colquhoun, 
rovněž právničkou. Geoffrey byl 
uznávaným právníkem a 
ombudsmanem.  Za svůj život 
vydal několik knih ze svého 
oboru. Jako člen arbitrážních 
komisí se často účastnil i řešení 

S 

https://email.seznam.cz/#compose?to=rwoodroffe%40btinternet.com
https://email.seznam.cz/#compose?to=rwoodroffe%40btinternet.com
https://email.seznam.cz/#compose?to=rwoodroffe%40btinternet.com
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sporů v oblasti mezinárodního 
obchodu. O své práci dovedl 
vykládat trpělivě a poutavě, 
způsobem pro nás laiky 
srozumitelným. 
Z jeho přátelského chování a 
zájmu o dění u nás bylo vidět, že 
budoucnost našeho sboru mu 
ležela na srdci. Můžeme tyto 

řádky shrnout tak, že nám 
odešel přítel: 
„Velice jsem po tobě teskliv, 

bratře… Byl jsi mi příjemný 

náramně.“ (2. Sam1,2) 

 

                Zpracoval Dan Dvorský

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_obchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_obchod
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K potěšení i zamyšlení 
Portrét syna

eden zámožný muž a jeho syn 
vášnivě milovali umění a 
sbírali umělecká díla. Ve své 

sbírce měli vše – od Picassa až 
po Rembrandta. Sedávali spolu 
a vzácná díla obdivovali.  

Když vypukla válka ve 
Vietnamu, syn musel narukovat. 
Byl velmi odvážný a během 
jedné bitvy nasadil život za 
kamaráda, který byl v boji těžce 
zraněn. Během jedné záchranné 
akce jej zasáhla zbloudilá kulka 
a na místě zemřel. Zpráva otce 
zdrtila a ztrátu jediného syna 
nesl velmi těžce. Nějaký čas po 
pohřbu, bylo to kolem Vánoc, se 
u dveří objevil mladý muž. Nesl 
v náručí velký předmět –„Pane, 
neznáte mě, ale já jsem ten 
voják, jemuž váš syn zachránil 
život. Byli jsme spolu v boji, já 
jsem byl zraněn a on mě nesl do 
bezpečí, když ho zasáhla kulka 
do srdce. Váš syn ten den 
zachránil několik životů. A já 
jsem byl posledním za-
chráněným. Znali jsme se dobře 
a často mi vyprávěl o vaší lásce 
k umění.“ 

S těmito slovy mladý muž podal 
otci zabalený rám a řekl: „Nic 
moc to není, nejsem zrovna 
velký malíř, ale myslím si, že váš 
syn by byl rád, kdybyste tento 
dar přijal“. 

Otec rozbalil podávaný předmět 
a uviděl portrét svého syna, 
který tento mladý muž na-
maloval. Pozorně se na něj díval 
a s úžasem pozoroval, jak po-
dobu syna vystihl. Otec byl 
velmi překvapen. V očích se mu 
objevily slzy. Poděkoval mla-
díkovi a nabídl, že mu za obraz 
rád zaplatí.  

„Ne, ne, pane, dlužník jsem já. 
Nikdy bych nemohl zaplatit za 
to, co pro mě udělal váš syn. 
Přijměte tento dar jako dík a 
vzpomínku.“ 

Od té chvíle měl obraz své 
čestné místo. Kdykoliv někdo 
přišel na návštěvu, otec vždy 
vedl návštěvníky nejdříve k por-
trétu svého syna a teprve potom 
mohli obdivovat vzácnou sbírku 
děl slavných mistrů.  

J 
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Za několik let po této události 
muž zemřel. Podle poslední vůle 
měla být celá sbírka na velké 
aukci. Sjelo se mnoho vý-
znamných sběratelů a ne-
trpělivě čekali, až uvidí vzácná 
díla. Měli jedinečnou příležitost 
nakoupit obrazy mistrů.  

Před nedočkavými účastníky se 
jako první objevil „Portrét 
syna“. Aukcionář klepl kla-
dívkem a oznámil: 

„Za okamžik začne naše aukce. 
Kdo přijde s první nabídkou? 
Před vámi je „Portrét syna“. 
Čekám na první nabídku! Kdo 
začne?“ 

Nastalo rozpačité ticho. Pak se 
ze zadní řady ozval muž. 
„Chceme vidět mistry! Tenhle 
vynechte.“ Aukcionář však trval 
na svém. – „Začínáme Portrétem 
syna.“ Kdo udělá první nabídku? 
Kdo začne?  Kdo dá sto, dvě sta?“ 

Tentokrát se ozval velmi 
rozčílený hlas: 

„Přišli jsme se podívat na Van 
Gogha, Rembrandta. Dejte se do 
pořádné dražby! Nechte portrét 
syna na konec.“ Aukcionář 
pokračoval. „Portrét syna! Na-

bízím Portrét syna. Kdo začne, 
kdo chce koupit Portrét syna?“ 

Znovu nastalo trapné ticho. 
Konečně se vzadu ozval hlas. 
Patřil rodinnému zahradníkovi, 
který se na aukci přišel jen 
podívat. Tiše řekl: „Nabízím za 
portrét deset dolarů.“ Za-
hradník nepatřil mezi boháče a 
deset dolarů bylo vše, co u sebe 
právě měl. „Máme první na-
bídku. Deset dolarů, kdo dá víc?“ 
Z obecenstva se ozvalo: „Dejte 
mu to za deset, chceme mistry!“ 
„Nabídka je deset dolarů, kdo dá 
víc? Nabídne někdo dvacet?“ 

Netrpělivost rostla a dav začal 
vřít. Nechtěli Portrét syna, chtěli 
mistry – vzácnější díla pro své 
sbírky a především si slibovali 
dobrou investici. Další nabídka 
nepřicházela a tak aukcionář 
zvedl kladívko se slovy: 
„Poprvé, podruhé“ – a po krátké 
pauze klepl po třetí: „Prodáno 
za deset dolarů!“ Muž, který 
seděl ve druhé řadě, zvolal: 
„Konečně! Dejme se do dražby!“ 
„Pánové, je mi líto, ale aukce je u 
konce“. „Co bude s díly mistrů?“ 
„Je mi líto pánové, je po aukci.“ 
„Co bude s dalšími obrazy?“ 
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„Je mi líto. Jsem vázán pod-
mínkou poslední vůle. Když 
jsem byl určen, abych vydražil 
tuto sbírku, nesměl jsem tuto 
podmínku prozradit, dokud 
nebude vydražen „Portrét 
syna“. Teď všem oznamuji, že 
kupec „Portrétu syna“ získává 
nejen celou sbírku, ale stává se 
dědicem celé pozůstalosti. Ten, 
kdo koupil syna, dostal vše!“ 

Před dvěma tisíci lety dal Bůh 
svého Syna, aby zemřel hroznou 
smrtí na kříži, abychom my, 
coby dědicové Božího zaslíbení 
měli věčný život. Jsi dědic nebo 
kupec Božího zaslíbení? Dotkla 
se smrt Božího Syna Tvého 
srdce? 

Kdo má Syna, má život, kdo 
nemá Syna Božího, ten život 
nemá. 

      Zpracovala Noemi Kulíková 

 

 

 

 

 

 

Toto jsem napsal vám, kteří 

věříte ve jméno Syna Božího, 

abyste věděli, že máte věčný 

život.  

                     (1. list Janův 5,12-13). 
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KS Benjamin  
 

řesťanský spolek Ben-
jamin Odry pořádal letos 
jako každé léto tábor pod 

názvem Divoký západ – Život ve 
městě Daisytown. Tábor se nesl 
ve westernovém duchu a už na 
počátku nás čekala společná 
cesta vlakem do Budišova nad 
Budišovkou, odkud jsme šli 
pěšky, oděni jako kovbojové, až 
do našeho tábořiště u Podlesí. 
Cesta do tábora symbolizovala 
cestu Evropanů do Ameriky a 
jejich osidlování. V táboře nás 
čekalo rozdělení do týmů a 
společná večeře.  
 
Každý den byl velice bohatý na 
program. Dvakrát denně se 
hrála VTH (velká táborová hra) 
a den zahajoval i končil pestrý 
duchovní program pod vedením 
Petra Dolénka. Táborovým hod-
nocením byl graf, kde se za-
znamenával stav týmových 
financí, kterými jsme byli za své 
úspěchy odměňováni. Hned na 
počátku tábora mělo město 
Daisytown problémy s pů-
vodním obyvatelstvem a to 
indiánským kmenem Hula-hula. 

Celý den nám v tábořišti zněly 
indiánské bubny. Museli jsme 
přijít na to, jak se s Indiány 
domluvit. Existovala cesta 
násilí, ale jako křesťanům nám 
přišla nepředstavitelná. Proto 
jsme si Indiány udobřili 
pestrými dary, nejvíce však 
jídlem, hudebními nástroji a 
korálky. Na jejich počest jsme 
pak hráli indiánskou hru zvanou 
La-cross. Vítězný tým si pak 
zahrál s týmem indiánů.  
 
Další dny jsme postupně 
budovali naše město. Stavěli 
jsme železnici a poštu, vařili si 
fazole, steaky, kovbojskou kávu 
a naše město se mohlo dále 
efektivně rozvíjet. Postupem 
času, kdy se zdálo, že na západě 
je klid, začali městečko napadat 
bandité Daltonovi a chtěli mu 
bránit v rozvoji. Snažili se nám 
krást dobytek, ženy a drahé 
kovy, ale bezpečně jsme se jim 
ubránili.  
 
Uprostřed týdne k nám dorazila 
zlatá horečka a my se snažili o 
získání co největšího množství 

K 
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zlata. Z večerního programu 
jsme byli poučeni, že si nemáme 
hromadit poklady na zemi, kde 
je ničí rez a moli, ale v nebi. Ale i 
přesto v nás bujela velká 
soutěživost. Když už jsme se 
cítili bohatí a šťastní, bandité 
nám naše naspořené zásoby 
vykradli a každé družstvo si 
velice finančně pohoršilo. Na 
chycení banditů byla vypsána 
velká odměna a tak se každý 
snažil pochytat jich co nejvíce.  
 
Během týdne nás čekalo veliké 
překvapení. Na tábor dorazili 
koně a my se na nich, jako 
správní kovbojové, učili jezdit.  
 
Předposlední večer nás čekala 
během večerního programu 
výzva. Mnoho dětí se modlilo 
modlitbu přijetí Pána Ježíše a 
všichni jsme byli společně 
naplněni Božím Duchem a 
radostí z velkého a dokonalého 
Božího díla. V neděli ráno se 
konaly v našem městečku 
bohoslužby pod vedením Radka 
Hanáka.  
 
Tábor se chýlil ke konci a 
bandité stále nedali pokoj. 
Poslední den nám unesli 
kuchařky a my si opět museli 

vařit sami, tentokrát ve 
společné kuchyni. Poté, když 
jsme zjistili, že kuchařky ukryli 
do velké jeskyně, kterou 
zasypali, museli jsme najít 
materiály vhodné k výrobě 
dynamitu. Dynamitem jsme 
odbouchli vchod do jeskyně a 
kuchařky byly vysvobozeny. 
Konala se veliká slavnost, 
opékali jsme buřty a radovali se.  
 
Tábor se nachýlil ke konci a 
došlo tak k vyhlášení celkových 
výsledků. Někteří sice ne-
vyhráli, ale byli součástí 
úžasného tábora plného do-
brodružství a zážitků. Doufám, 
že se příští rok uvidíme zase.   

 
 

Poděkování patří všem 
modlitebníkům a také ve-
doucím, především hlavnímu 
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vedoucímu tábora Janu 
Wendligovi, Petru Dolénkovi za 
duchovní program, Petru 
Malému a Jiřímu Zapletalovi za 
hry, všem kuchařkám, zá-
sobovačům i pomocným rukám.  
Velké díky patří také vedoucím 
družstev Aničce Markové 
(Texas Gunslingers), Alžbětě 
Hanákové (Mississippi Kola-
Loka), Gabči Černé (Wild 
Arizona Buffaloes) a i když je to 

divné, tak ať znáte název mého 
týmu, tak mně, Kláře 
Zapletalové (Kansas Roses). 
 
Fotografie z tábora k nahlédnutí 
zde: 
https://benjamin1.rajce.idnes.cz
/Tabor_2018_Divoky_Zapad/#. 
 
Zpracovala Klára Zapletalová 

 

Narozeniny 
 

Srpen 
Korytářová Renata 
 

 

 

Září 
Martincová Michaela 

Londin Josef 

Jošt Jakub 

Zapletalová Klára 

Hanák Radek 
 

Říjen 
Návrat Martin 

Mlčáková Anna 

Kadlčíková Anna 

Chovancová Alena 

Hanáková Alžběta  

 

Listopad 
Návratová Andrea 

Hanáková Daniela 

Dvorský Daniel 

Doubravová Milada 

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

adek Hanák 
 
 

Co bys nám mohl povědět o 
začátcích své pastorační 
služby? Počínaje službou jako 
kurátor sboru? 
Předně si dodnes velice vážím 
toho, že když jsem v roce 1992 
uvěřil v Pána Ježíše, že jsem byl 
sborem přijat, že jsem v něm 
našel novou rodinu. A velice si 
vážím, že v podstatě hned od 
začátku jsem se ve sboru mohl 
realizovat. Brzy jsem dostal 
důvěru vést skupinku u sestry 
Korytářové, vést dorost a 
dokonce jsem jednou kázal ještě 
ve staré modlitebně. Tehdy 
jsem u sebe rozpoznal dar 
sloužit slovem Božím a měl jsem 
touhu stát se jednou kazatelem. 
Byl jsem také brzy zvolen do 
staršovstva a v roce 1997 jsem 
byl už zvolen za kurátora. V této 
funkci jsem byl až do roku 2010, 
tedy 14 let. Během toho jsem 
vedl ještě s Radkem Rosickým 
romský dorost a zvlášť pak 
kroužek Oderoš, z kterého pak 

vyrostla mládež. Na začátku 
nového tisíciletí jsem abso-
lvoval Vyšší odbornou školu 
v Hradci Králové s touhou být 
třeba jednou kazatelem. Tehdy 
jsem ještě netušil, že sotva školu 
dokončím, přijde za mnou 
Radek Rosický s tím, že bude 
odcházet do Krnova a jestli bych 
nenastoupil místo něj. Potěšilo 
mne to, ale jako kurátor sboru 
jsem musel počítat také náklady 
a tehdy jsme ještě spláceli velké 
peníze za koupi nynější sborové 
budovy. Proto jsem službu přijal 
jako laický kazatel a 8 let 
v pozici kurátora jsem v Odrách 
sloužil zdarma při svém 
civilním povolání. Až v roce 
2011 jsem nastoupil na půl 
úvazku jako placený kazatel. 
 
Jak vzpomínáš na založení 
spolku Benjamin? 
Na to si vzpomínám docela 
přesně. V r. 1997 jsem byl 
s Radkem Rosickým na 
návštěvě za bratrem jáhnem 

R 
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Otou Mikolášem v Jasenné, 
který Benjamin založil. Radek se 
ptal na určité informace, a 
protože jsme spolu chtěli začít 
dělat tábory, tak jsme založili 
pobočku Benjaminu. A právě do 
Jasenné jsme tehdy jeli na první 
náš tábor. Bylo to v roce velkých 
povodní, ale tábor to ne-
ohrozilo, protože byl v kopcích. 
Zvláštností je, že probíhal ve 
stanech, které jsme po čase 
získali zdarma pro naše tábory a 
to ve chvíli, kdy pobočka 
v Jasenné zanikla. 
 
Jakým způsobem tě ovlivnila 
práce s dětmi a jak vzpomínáš 
na Oderoš, dorost a mládež? 
Nevím už přesně, který to byl 
rok, ale pamatuji si, že za mnou 
přišel Dan Dvorský a požádal 
mne, jestli bych nechtěl místo 
něj vést dorost. Ta projevená 
důvěra mne potěšila, avšak 
sloužit dětem jsem nijak zvlášť 
neprožíval, spíše jsem moc 
nechtěl. Jenže jsem si řekl, že se 
zachovám podle Bible, a když 
jsem byl Danem požádán o 
pomoc, tak jsem do toho šel na 
základě slova, když tě někdo 
požádá o to, abys s ním šel jednu 
míli, tak s ním běž dvě.  
Zpočátku jsem z toho byl 

nervózní, ale tehdejší „děcka“ 
Ondra, Kuba Dvorští a Peťa 
Kulík  mne přijali a já u sebe 
objevil obdarování sloužit 
dětem a mladé generaci. 
Uvědomuji si, že kdybych to 
nezkusil a nešel pomoci, nikdy 
bych třeba u sebe tento dar 
neobjevil. Důležité bylo ale také 
v té službě být hodně trpělivý, 
věrný a vytrvalý. Díky tomu 
mohla vzejít z těch několika 
dorostů několik mládeží. Bylo 
důležité této práci obětovat své 
srdce a vychovávat z do-
rostenců a mládežníků další 
služebníky. Jsem rád, že snaha 
vést je k misii vyústila k touze 
sloužit dalším a i díky tomu pak 
jsme mohli prožívat např. 
v mládeži příliv nově uvěřivších. 
 
Co ti dala práce v Elimu? 
Když jsem začal sloužit v Elimu, 
tak jsem byl rád, že vůbec 
existují taková zařízení, kde se 
člověk může uchýlit, když např. 
přijde o bydlení. Nabízet 
druhým nocleh v jejich tíživé 
situaci, případně jim pomoci 
stavět se znovu na vlastní nohy 
a posouvat je zpět do spo-
lečnosti, je pro mne velice 
potěšující. Člověk vnímá, že je 
pro tu společnost potřebný a 
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s každým povedeným návratem 
do společnosti má člověk velkou 
radost, že mohl pomoci. 
Nicméně v této práci se 
samozřejmě setkáváte s lidmi, 
kteří pomoci zneužívají, ovšem 
baví mne také při rozhovorech 
s těmito lidmi přicházet na 
kloub jejich problémů. Většinou 
totiž za patologickým jednáním 
těchto lidí se skrývá např. 
nějaké jejich zranění nebo 
ublížení z dětství apod. A na tom 
se dá pracovat, dotyčného 
motivovat, ukázat mu, že to jde 
žít lépe, dotyčný ovšem musí 
chtít. To další, co mne v této 
práci potěšuje, je křesťanský 
kolektiv. Mnohokrát v něm 
navzájem sdílíme svou víru, 
modlíme se, a zároveň máme 
práci, která je i křesťanskou 
službou. To je obrovská Boží 
milost, za kterou jsem vděčný. 
Celkově pak ještě mohu říci, že 
mne baví lidem pomáhat 
nezištně, vždyť odměnu máme 
v nebesích. Tato práce u mne 
rozvíjí sociální cítění, a 
samozřejmě na pozici ve-
doucího, také manažerskou 
praxi. 
 
Je něco, co tě v našem sboru 
za tvého působení natolik 

ovlivnilo, že na to nikdy 
nezapomeneš? 
Tak je toho opravdu hodně. 
Např. věrní bratři a sestry, kteří 
už nejsou mezi námi, a i ti další, 
kteří se scházeli k pravidelným 
a vytrvalým modlitebním a 
biblickým skupinkám. Dále je 
tím také projevená důvěra 
sboru vůči mé osobě. Velice si 
vážím i toho, že sbor umí dávat 
druhou šanci těm, kteří 
zakolísali, což jsem poznal i já 
sám. A samozřejmě nikdy 
nezapomenu to, že když se léta 
sbor modlí, když se vytrvale 
pracuje s dětmi a mládeží, že to 
pak přinese probuzení. Nikdy 
nezapomenu na to nadšení pro 
Krista mezi mladými lidmi. 
Nezapomenu na setkávání 
mládeže, na tábory, mlá-
dežnické kempy, víkendovky. 
Nezapomenu na horlivé 
modlitby mládežníků, chvály, 
nezapomenu na to, jak tehdy 
měli otevřená srdce a odhodlání 
následovat Pána Ježíše. Jsem 
vděčný, že někteří z nich zůstali 
Pánu věrní a zůstávají bu-
doucností sboru. U těch, kteří 
odešli, ale zůstává naděje, že se 
vrátí, jen je třeba se za ně dále 
modlit, přijmout je a dát jim 
novou šanci.
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aniela Hanáková 
 

 
Jak vnímáš své postavení jako 
manželka kazatele? Jak sná-
šíš ten neustálý ruch a vše 
okolo?  
Toto postavení pro mě znamená 
především oporu svému man-
želi. Někdy je těžké to vše 
zvládat, a ačkoliv se do cesty 
občas staví překážky, vždy se to 
dá s Bohem zvládnout.  
 
Jak se díváš na tvou službu 
v nedělce? 
Vnímám, že je to zodpovědná 
služba a to nejen proto, aby se 
děti dozvěděly něco o Pánu 
Bohu a naučili se s Ním žít, ale 
také aby mohly zvěstovat toto 
poselství i dalším dětem. 
Taková misie.  
 
Chtěla by ses tomu věnovat i 
v Růžďce?  
Oni tam mají své spolu-
pracovníky, takže nevím. To se 
teprve uvidí. Ale asi si dám od 
všeho momentálně pauzu.  
 
 
 

 
Co mi můžeš říci o scházení 
maminek?  
To mají v Růžďce taky, ale ještě 
vůbec nevím, jak to tam funguje. 
V našem sboru z toho mám 
super pocit. Myslím, že to tady 
chybělo.  Hanka s Alenkou to 
tady rozjely a myslím si, že nám 
Pán Bůh v tomto žehná. Je 
krásné, že se takto můžeme 
scházet a můžeme vědět, že 
naše starosti maminek jsou 
celosvětové a že se můžeme 
připojit k modlitbám maminek 
na celém světě za nás i naše děti. 
Teď už to však musí přebrat 
zase ta mladší generace.  
 
Je něco co tě za tu dobu 
v našem sboru natolik 
ovlivnilo, že na to nikdy 
nezapomeneš?  
Nejvíc vzpomínám na tetičku 
Hejnochovou, protože ta mi 
vždycky dodávala odvahu a 
naději do života. Víru, že 
s Pánem Bohem se dají všechny 
starosti snést.                       
           
          Zpracovala Nela Návratová

D 
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Křížovka 
Když byl Ježíš ukřižován, byla na jeho kříž přitlučena tabulka 

s nápisem INRI. Víte, co tato zkratka znamená? 

            Z idovsky  Bu h 
            Mí sto narození  Jez í s e 
            Obyvatele  Izraele 

            
Dr evcova  zbran  s kovovy m 
hrotem 

            Jez í s u v zra dce 
            Obyvatel R í ma 
            Konec sve ta podle sv. Jana 
            Z idovsky  sta t 
            Boz í  posel 
            Prostorny  hrob s dver mi 
            Pr í slus ní k r í msky ch legií  

            
Mí stodrz í cí  Izraele v dobe  
Jez í s e 

            Rozhodova ní  
            Popravc í  
            Opak male ho 
            Sva tky Jez í s ova zmrtvy chvsta ní  
            Hlavní  me sto Izraele 
            Panovní k 

            
Hora, na ktere  byl Jez í s  
ukr iz ova n 

            Symbol kr esťanství  
            Odpus te ní , soucit 
            Pravidla ze Stare ho za kona 
            Ritua lní  hladove ní  
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Facebook: https://www.facebook.com/cceodry/ 
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