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„Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude 

žít.“ 
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ÚVODNÍ SLOVO 
Milí přátelé, bratři a sestry, 

  nejlepší fotbalista všech dob, Brazilec Pelé kdysi prohlásil, že každé 

fotbalové utkání je neopakovatelné. Jinými slovy je originální a žádné 

nebude stejné. Myslím, že to platí nejen o utkání, ale o každém jakémkoliv 

setkání. Ať už se v životě setkáváme s mnohými lidmi, v rodině, s přáteli, ve 

škole, v práci, v Domově důchodců, v parku, v restauraci, pokaždé je něco 

jinak. Jiný čas, jiné okolnosti, jiné situace, jiná slova. Nejinak je tomu 

samozřejmě i při setkávání v církvi. Většinou se nikdy nesejdeme „v plné 

sestavě.“ Tu chybí ten, jindy je zase nemocen onen. A když nasloucháme 

Božímu slovu, ještě jsme nikdy neslyšeli stejné kázání, byť kazatelé kázali 

na stejný text! 

  Nyní se nacházíme v postním čase před Velikonocemi. Po kolikáté už? A 

přijde nám to stereotypní? Pokud ano, pak nám z postních setkání uniká 

něco podstatného. Když byl Ježíš před jeho velikonočním ukřižováním v 

Betanii, přišla za ním žena, která vylila na jeho hlavu drahocenný olej. 

Učedníci, zvláště Jidáš, se rozhněvali, že to je veliká škoda, že se ten olej 

mohl prodat a výtěžek rozdat chudým. Ježíš však odpověděl větu, která mi 

dnes zvoní v uších, tak snad bude i vám: „Vždyť chudé máte stále kolem 

sebe, mne však nemáte stále.“ Zkusme si to slovo chudé zaměnit jinými 

slovy. Vždyť starostí, povinností a vlastních zájmů máte stále kolem sebe 

dost a dost a přitom něco podstatného vám uniká. V každém setkání, s 

blízkým i vzdáleným, ve světě, nebo v církvi, je něco podstatného. Ta žena 

dala Ježíši celé své jmění, celý svůj život. Mnohdy k nám Ježíš přichází skryt 

v našich bližních, i vzdálených. Mějme k nim otevřené srdce, tak, jako 

kdybychom je viděli naposledy. Stejně tak bych vás chtěl povzbudit k 

postním a velikonočním setkáním v církvi. Starosti, povinnosti a vlastní 

zájmy máte pořád, avšak tato setkání nikoliv. Přijď, jakoby to bylo 

naposledy.... 

                                                                                               Radek Hanák, DiS 

                                                                                                               kazatel 

MODLITBA J. A. KOMENSKÉHO 
 

Vzdálený jsem byl od tebe, bože, sladkosti věčná, 

ale ty smilovav se, přiblížil ses ke mně, 

bloudil jsem, ale tys mě upamatoval, 

motal sem se, nevěda kam jít, 

ale tys mě navedl na pravou cestu, 

zašel jsem od tebe a ztratil jsem tebe i sebe, 

ale tys mne navrátil mně i sobě. 

 

Nebe a země od tebe jsou a dobré jsou 

a krásné jsou a žádostivé jsou, protože od tebe jsou, 

avšak nejsou ani tak dobré, ani tak krásné, 

ani tak žádostivé 

jako ty, Učinitel jejich, 

proto duše hledající potěšení nemohou se nasytit. 

Ty jsi, Pane, plnost plností, 

srdce naše je neuspokojené, dokud nezakotví 

v tobě. 
 

Zdržuj mě, Pane, veď mne, nes mě, 

abych od tebe nebloudil a neklesal. 

Dej, ať tě miluji milováním věčným a vedle tebe 

nemiluji žádné věci. 

 

leč pro tebe a v tobě, lásko neskonalá. 

Duch tvůj dobrý spravuj mě 

a tvé milosrdenství mě sprovázej 

po cestách mých. 



- Uklidňuje zánětlivá onemocnění slinivky 
- Likviduje střevní parazity 
- Tlumí rovněž nebezpečí vzniku trombů, a tím i následné embolie 
- Jeho listu jsou vynikající na tvz. Čištění ledvin a na afekty v dutině ústní  

 

Medvědí česnek v kuchyni: 

Jak už jsme zmínili, česnek medvědí používejte v co nejčerstvějším stavu. 

Tato rostlina chutí připomíná „klasický“ česnek, nicméně není tolik aromatická. 

Můžete si ji jednoduše dát na chléb s máslem, ale také přidat do salátů. Čerstvá 

nať je velmi vhodná k dochucení polévek či omáček, případně k masu. Výborně se 

hodí i do rizota a listy můžete použít jako náhražku špenátu. Jestliže tedy prozatím 

medvědí česnek v kuchyni nepoužíváte, počkejte na jaro a zařaďte jej do svého 

jídelníčku. 

Recept na salát s medvědím česnekem: listy rostliny omyjte a nakrájejte. 

To samé potom udělejte i s rajčaty a smíchejte. Pak už jen stačí přidat olivový olej, 

sůl a pepř. 

Česnekové pesto : 120 g medvědího česneku,15 g soli,100 ml kvalitního 

rostlinného oleje. Lístky česneku omyjeme, osušíme a natrháme na kousky. 

Tyčovým mixérem v misce rozmixujeme nebo můžeme jen nožem nasekat 

nadrobno. Přidáme sůl, olej a zamícháme. 

Dáme do skleničky a uzavřeme. Uchováváme v lednici, kde vydrží do příští sezony 

medvěda. 

 

 

 

 

 

Alena Chovancová 

PROGRAM POSTNÍCH A VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB 
1. neděle postní 5. 3. v 8:45 - Výroční sborové shromáždění (f. František Hruška) 

2. neděle postní 12. 3. v 8:45 - bohoslužby (k. Radek Hanák) 

3. neděle postní 19. 3. v 8:45 - shromáždění Církve bratrské 

4. neděle postní 26. 3. v 8:45- bohoslužby s Večeří Páně (k. Radek Hanák) 

postní večer, úterý 28. 3. v 17:00- hostem bude kaplan Armády ČR Mgr. Roman 

Lukáš 

5. neděle postní 2. 4. v 8:45  - bohoslužby s hostem (Antonín Plachý z Opavy) 

postní večer, úterý 4. 4. v 17:00 - hostem bude farář ČCE v Opavě Pavel Jánošík 

Květná neděle 9. 4. v 8:45 – bohoslužby (k. Radek Hanák) 

postní večer, čtvrtek 13. 4. v 17:00 – čtení pašijí se zpěvy (Zelený čtvrtek)  

Velký pátek 14. 4. v 17:00 – bohoslužby s Večeří Páně (k. Radek Hanák) 

Neděle vzkříšení 16. 4. v 8:45- shromáždění s Církví bratrskou Večeře páně 

 

AKTIVITY V TÝDNU: 
ÚTERÝ: 15.30 hod. – SETKÁNÍ MAMINEK 
              17.00 hod. -  BIBLICKÁ HODINA (kniha Nehemjáš)  
              18.30 hod. – ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ  
 
NEDĚLE: 8.45 hod. – BOHOSLUŽBY 
                14 hod. – VOLEJBAL  
 



ZÁPISKY Z KRONIKY SBORU 
Od léta 1945 se začali v Odrách usazovat obyvatelé z vnitrozemí, 

především z Valašska. Jedním z přistěhovalých byl i bratr Josef Bystroň, 

rodák z Těšínska, který se po jeho záboru odstěhoval do Valašského 

Meziříčí, kde prožil válku.  

Na podzim roku 1945 se staří manželé Bystroňovi přestěhovali do 

Oder za svým ženatým synem Adolfem, který byl zde ředitelem měšťanské 

školy. V Odrách našli všechny vnější podmínky ke klidnému stáří. Co jim ale 

scházelo, bylo pravidelné navštěvování nedělního shromáždění, na které 

byli zvyklí. A tak jedné adventní neděle zašli do Suchdola nad Odrou na 

bohoslužby. Zdejší bratr farář Dostál jim nabídl veškerou pomoc při 

organizování evangelíků v Odrách a také příslib, že opatří v budově 

měšťanky místnost, kde by bylo možné se scházet k pravidelným 

bohoslužbám. Během zimy se jim podařilo opatřit potřebnou místnost a už 

v březnu 1946 mohl farář Dostál vykonat v Odrách první bohoslužby, při 

nichž se sešlo 76 bratří a sester. Po prvním shromáždění následovalo do 

konce roku ještě 9 dalších shromáždění, jejichž celková účast činila 460 

osob. Třída, kde se shromáždění konalo, byla vybavena harmoniem, které 

bylo pozůstatkem po německé evangelické církvi.   

V létě 1946 se podařilo získat pro spolupráci mezi evangelíky bratra 

Josefa Bělíčka, který se do Oder přestěhoval koncem června a 1. června 

nastoupil do zaměstnání v závodě Optimit. Tak jako mnoho evangelických 

příchozích do Oder před ním, i jej navštívil bratr Bystroň, aby jej pozval na 

nedělní bohoslužby, které tehdy připadaly na 25. srpna.  

Roku 1947 byla církvi udělena městem nová budova bývalého 

hostince na Kopečné ulici č. 5. Bylo nutné budovu opravit, jelikož zde byly 

stopy po bojích o Odry z 6. května 1945. Nová modlitebna byla otevřena 

k 355. výročí J. A. Komenského a sál byl označen jeho jménem.  

Napsal kronikář Josef Bělíček, zpracovala Klára Hanáková 

MEDVĚDÍ ČESNEK 
Allium ursinm a Allium sativum 

Medvědí česnek roste na našem území, a to zejména na Moravě a v 

severovýchodních Čechách. 

Popis a účinné látky: tato bylinka je řazena do čeledi amarylkovitých, kam 

ostatně patří i česnek setý. Jedná se o trvalku, která místy dorůstá až do výšky 

blížící se půl metru. Medvědí česnek obsahuje silici, hořčiny, minerální látky a 

velké množství vitamínu C. 

Užitečné části: sbírána je nať, listy (sbírají se koncem března a v dubnu –

používají se stejně jako cibulky) a cibule (sbírají se v létě, když zavadne nať). 

Česnek se nesuší, nechá se pouze oschnout, zbaví se natě a pak se skladuje v 

chladu a suchu v syrovém stavu. 

Způsob použití: Nejčastěji se užívá v čerstvém stavu, který však není 

nejvhodnější, neboť často vyvolává nevolnost nebo zvracení. Velmi vhodné je 

podávat česnek v mléku, denní dávka přitom může činit až 12 g. Zcela novou 

formou je přidávání česnekového výtažku do jogurtu nebo kefíru, kde působí 

spolu s laktobacilem a významně ovlivňuje trávicí soustavu. Z hlediska užívání je 

nejvhodnější česneková tinktura. Čajová forma se nepoužívá.  

 

Účinně pomáhá při: 

- Dokáže si poradit s obávanou plísní kandidou, která je podhoubím rakovin 

a jiných vážných nemocí 

- Je vynikající při léčbě dýchacích cest 

- Ozdravuje střevní flóru, léčí infekční průjmy 

- Rozšiřuje cévy 

- Snižuje krevní tlak a prohlubuje práci srdečního svalu 

- Brání vzniku tukových a minerálních usazenin cévních stěn 

- Snižuje krevní koncentraci cholesterolu a zvyšuje jeho vylučování 

- Působí žlučopudně, takže nezvyšuje riziko vzniku žlučových kamínků 

- Tlumí křečovité břišní bolesti 

- Osvědčuje se při léčbě plicních průduškových zánětů 



PRO DĚTI Vzpomínka na sestru Drahušku Hejnochovou 
Nepláču, 

to jenom vločky sněhu padly na víčka, 

spíše plakat bych měl, 

při vzpomínce na sestru Drahušku Hejnochovou, 

která nám na věčnost odešla. 

Ve vzpomínkách nám zůstane její zbožnost, 

její pracovitost, láska k nemocným a na vše, 

co v životě vykonala a tak se zapsala do našich srdcí. 

 

Jaké já osobně mám vzpomínky na Drahušku? – jsou ve třech rovinách: 

Ta první je z roku 1949 na sbor naší církve v Šumperku, pod vedením 

seniora Šourka. Byli jsme tehdy mladí lidé. Drahuška byla naší organizátorkou. V 

aktivitách naší činnosti bylo i sportování, hlavně jsme byli dobří ve volejbalu a 

mnoho turnajů jsme dokonce úspěšně zvládli. Drahuška v této době byla ještě 

plnoštíhlá, byla vynikající smečařkou a její smeče byly protivníky špatně 

odvratitelné.  

Druhá vzpomínka je z roku 1957 na Drahuščino působení na chirurgickém 

oddělení v Šumperku, kde pracovala v řídící sesterské funkci. V této době jsme 

jako medici měli povinnou praxi na různých odděleních nemocnice a já jsem byl 

přidělen jako medik na chirurgickou ambulanci. V pozadí jako rádce, co vše se má 

při styku s pacientem konat, byla Drahuška. Hned prvního dne vznikl první případ: 

muž středního věku měl hnisavý zánět prstu, který se již šířil do dlaně a já jsem 

toto onemocnění viděl poprvé ve svém studentském životě. Drahuška řekla: „Klid 

pane doktore, již jsem nachytala injekci na umrtvení prstu a jistě prst ošetříme 

hokejkovým řezem a ránu pak vyčistíme!“. Vše dobře dopadlo, pacient dostal 

ještě antibiotika a já pak pochvalu od pana asistenta. Ale čí to byla zásluha…? 

Třetí vzpomínka je z roku 1968, už coby mé působení v oderské 

nemocnici, které bylo organizačně náročné. Nebylo dost sesterského personálu, 

hlavně erudovaných sester. A jako spása přišlo přestěhování kazatele pana faráře 

Hejnocha do Oder s celou rodinou. Při návštěvě jsem Drahušku požádal, aby jako  



odborná sestra posílila naše kádry v nemocnici, ochotně souhlasila a stala 

se staniční sestrou na jednom oddělení naší nemocnice. Její život však v tomto 

období nebyl lehký. Zemřel jí syn a v odstupu doby i její manžel po těžké nemoci. 

Drahuška na svém oddělení vychovala mnoho sester, včetně odborné erudice a 

kolektiv nemocnice na ni stále vděčně vzpomíná. Drahuška byla také dlouho 

členkou staršovstva naší církve v Odrách. 

A čtvrtá etapa jejího života patří k těm, které nazýváme etapou smutnou. 

Před čtyřmi lety onemocněla těžkými změnami na kloubech, byla špatně 

pohyblivá a nakonec byla trvale upoutána na lůžko v domově důchodců v Odrách. 

Zemřela poté v oderské nemocnici na srdeční selhání.  

Byla věřící sestrou až do konce života. Měla církevní pohřeb. 

Budeme na Drahušku stále vzpomínat a prosit našeho Hospodina, aby 

odpočívala v pokoji. Čest její památce. 

V Odrách dne 15. 2. 2017                                                            MUDr. Milan Petržela 

NAROZENINY   
       Duben:                                         Květen:         Červen: 

Kulíková Noemi      Malý Petr   Mikš Vladimír 

Korytářová Miroslava              Návratová Nela 

Kajšová Vlasta              Pémová Daniela 

Dvorský Jakub  

Dolének Petr 

Kutěj Michal  

Blažková Vlasta 

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

 

KS BENJAMIN 

FUTSAL: 

Dne 25. 2. se uskutečnil již 12. ročník futsalového turnaje, kde se účastnilo 

celkem 8 týmů hlavně z moravskoslezského kraje. První místo opět obhájil tým 

BJB Suchdol n. O., kterému tedy zbývá ještě jedna výhra, aby pro sebe získal 

putovní pohár už na vždy. Na druhém místě se nečekaně umístil tým Benjamin 

Orlová, který se většinou na minulých turnajích umisťoval spíše na posledních 

místech. No a na třetím místě se umístil tým Ukulele Olomouc, který i s málo 

početným mužstvem se dokázal vyšplhat na bednu.  

 Náš tým opět skončil na posledním místě, ale věříme, že se snad někdy 

poštěstí a dostaneme se i na vyšší místa v tabulce.   

 

VOLEJBAL:  

 Volejbalový tým Benjamina se pravidelně účastní turnajů v Orlové (na 

podzim) nebo v Ostravě, kde hrajeme nejen proti Čechům, ale taky proti Rusům, 

Ukrajincům, Polákům, Slovákům či Maďarům.  

Také hrajeme Oderskou volejbalovou ligu, ve které se nám letošní rok 

moc nedaří, a v tabulce máme jen čtyři body. Věříme, že v následujícím finále OVL 

se můžeme ještě předvést a posunout se výše. Finále Oderské volejbalové ligy 

proběhne 8. dubna v Oderské městské hale od 13 hodin. Takže všichni fanoušci 

jsou srdečně zváni!  

 

TÁBORY: 

 KS Benjamin letos pořádá 2 tábory a to od 2. – 7. 7. což je tábor určen pro 

děti z azylových domů Elim (téma Rytířský tábor) a druhý 22. – 29. 7. s názvem 

Stroj času. Pozvánky na druhý tábor naleznete vložené v časopise.  

 

 
 

 



 
 Osobní návštěvy: 

- 1992 – Edith Bell v Odrách 

- 1993 – Minaříkovi a Dvorští v Edinburghu, zájezd organizovaný 

ČCE 

- 1994 – Alison a Ian Craddockovi v Odrách 

- 1996 – Johann a John Horsburghovi v Odrách 

- 2000 – Radek a Martina Rosičtí v Edinburghu 

- 2004 – Johann a John Horsburghovi v Odrách 

- 2008 – Rosemary a Geoffrey Woodroffeovi v Odrách 

- 2010 – vystoupení varhaníka Johna Wilmetta na 6. 

Mezinárodním varhanním festivalu v Odrách 

- 2015 – R. a G. Woodroffeovi, Fiona Davies, Dorothy Millar a 

James Robertson v Odrách 

 

V roce 2011 se Inverleith Church sloučil se sousedním St. Serf‘s Church. 

Vzniklý Inverleith St. Serf‘ Church za podpory sestry farářky Joanne Foster se 

rozhodl ve vztazích s naším sborem pokračovat. V loňském roce jsme obdrželi 

pozvání k návštěvě, a tak se v současnosti zástupci našeho sboru chystají na 

květnovou cestu do Edinburghu.   

 Eva Dvorská 

 
 
 
 

 

NA SLOVÍČKO – SESTRA HANKA JANIŠOVÁ 
 

Řekneš nám něco o svém dětství? Narodila jsem se 3. 12. 1975. Když mi 

bylo sedm let, tak se do naší rodiny narodila moje sestra Tereza. Od dětství jsme 

se měly moc rády a až po dnešní dobu si stále moc rozumíme.  Naše rodina žila v 

Odrách na Okružní ulici - nyní je náš dům v sousedství naší farní budovy, ale 

tenkrát byla fara na jiném místě a já jsem o evangelické církvi neměla ani ponětí.  

Náš tatínek byl velký muzikant. Byl zaměstnancem Pragokoncertu a cestoval se 

svojí hudební skupinou po celé Evropě, nejčastěji však cestoval za prací do 

Norska, Finska, Německa, u nás hrávali v lázeňských domech, v hotelech, na 

plesech. Ale tatínek zemřel náhle ve věku 35let na akutní selhání slinivky. Byla to 

pro nás veliká rána a dodnes je to velká bolest. Je mi často líto, zvláště když vidím 

moje děti, jakou by z nich měl radost a jaký by byl asi děda. A často jsem si říkala, 

co by řekl na mé zpívání v kostele, kde jsem s radostí zpívala 10let ve chválící 

skupince. Prozatím toto byly moje nejhezčí roky duchovního života a vzpomínám 

na to moc ráda. Tak náročné, ale tak krásné.. 

Jak ses ocitla v našem sboru? Moje první cesta do kostela na setkání 

mládeže byla v mých 13letech, kdy jsem se seznámila s kamarádkou, která již na 

mládež chodila. Pozvala mne, já jsem přišla a právě písničky mne nejvíce upoutaly 

a tak jsem na mládež zpočátku chodila kvůli zpívání, a také kvůli milým lidem.  

Díky milující paní farářové Wandě a mile přísnému panu faráři Tadeášovi, jsem 

přilnula k Bohu a v 15letech jsem na táboře v Těchanovicích přijala do svého 

života Pána Ježíše Krista. V mém životě pak bylo mnoho úniků od Pána, ale vždy 

jsem se nakonec vrátila jako ta ztracená ovečka a Pán mi odpustil a přijal zpět. 

Jaké bylo tvé první a druhé manželství? S mým prvním manželem jsem se 

seznámila na mládeži. Narodil se nám syn Honza, kterému v květnu bude 23let. 

Manželství nebylo příliš povedené a po šesti letech jsme se rozvedli. Ale časem 

jsem vytěsnila horší vzpomínky a docela ráda vzpomínám na pěkné chvilky. Byla 

jsem mladá maminka a nebylo vždy jednoduché vše zvládnout, ale lidé, kteří byli 

kolem mne, mi často pomáhali a dodnes jsou mi vzorem jak lidské, tak Boží 

obětavosti. S Hynkem jsem se seznámila skrze mou sestru. Po 2,5 letém 

poznávání jeden druhého, jsme se vzali. Po šesti letech se nám v roce 2010 



narodila dcera Esterka a za 2,5roku potom syn Vojta. Žijeme v malém domku v 

Odrách. Domek budujeme a opravujeme pomalu dle našich možností. 

Jak si prožívala předčasný porod Vojtíka? Moje časy na rodičovské 

dovolené byly trochu poznamenány předčasným porodem Vojtíka. Narodil se v 27 

týdnu těhotenství, což je nedokončený šestý měsíc, čili o 3 měsíce dříve. Vážil 

1007 gramů a měřil 35 cm. Byl to akutní porod a rozhodně obrovské překvapení, 

které jsme vůbec nečekali. Ale díky Pánu, zástupu modlitebníků, lékařům a v 

nemalé míře díky mé mamce, sestře a manželově mamce, které pomáhaly s 

hlídáním Esterky, když jsem jezdila za Vojtíškem, jsme toto období zvládli. Vojtík 

měl těžký start do života, následující rok, byl také velmi náročný, ale vyrostli z 

něho zdravý a silný kluk.  

Jak ses dostala k práci v azylovém domě? Po rodičovské dovolené jsem 

se ohlížela po práci, kterou bych mohla vykonávat a přitom zvládnout péči o děti.  

Do své původní práce jsem sice mohla nastoupit, ale zaměstnavatel nevyšel v 

ničem vstříc a já jsem nemohla jeho podmínkám vyhovět.  

Myšlenka na to, žádat o práci v Elimu byla dost zvláštní. Jedno sobotní 

dopoledne, kdy jsem vařila oběd, mě tak "napadlo" zavolat Radku Hanákovi a 

zeptat se na možnost pracovat v azylovém domě. Myslela jsem jen nějakou malou 

výpomoc třeba na noční o víkendu apod. Ale Radek mi za několik dní sdělil, že 

právě hledají nového zaměstnance na plný úvazek a právě za ženu budou rádi! Šla 

jsem na přijímací pohovor, všichni mi vyšli ve všem vstříc a zdálo se, že nic není 

problém. Byla jsem přijata a 1. dubna budu mít odpracovaný svůj první rok. A 

stále je to bez problémů. Je úžasné, jak mi Pán vše připravil, poslal správné lidi ve 

správnou dobu. Je to veliká radost a milost, že můžu pracovat ve společenství 

věřících lidí. Trochu jsem se obávala kontaktu s bezdomovci. Vzpomínám si, jak 

jsem kdysi v Hranicích s odporem nenápadně pohlížela na skupinku bezdomovců 

posedávajíc na lavičce. Ani ve snu by mne nenapadlo, že s nimi budu někdy v 

jednom domě, že s nimi budu spát pod jednou střechou, že s nimi dokonce 

strávím část Vánoc a že je budu mít dokonce ráda! Ale Pán připravuje cestu. Už se 

na tyto lidi nedívám s odporem, ale s lítostí.  Jsou to různí lidé, různé povahy. 

Někteří se snaží vrátit do života, někteří se snaží jen využívat služeb a jsou 

vypočítaví. Některých je mi líto, některých už ne. Ale spojuje nás jedna 

nejdůležitější věc - dát jim naději! Naději jako člověk a hlavně naději jako křesťan. 

Zdá se to nemožné, ale práce s těmito lidmi mne i velice obohacuje a naplňuje.  

Edinburgh – Odry, krátký pohled do historie 
vztahů mezi dvěma sbory 

 

Partnerství našeho sboru se sborem Skotské církve v Edinburghu trvá již 

neuvěřitelných 27 let.  

Mnozí z nás si ani nemohou pamatovat, jak k němu došlo, a pro všechny 

snad bude zajímavé následující shrnutí toho, co jsme za celá ta léta díky skotským 

přátelům prožili a získali. 

Vznik partnerství předznamenaly politické a společenské změny po roce 

1989, díky nimž bylo možné navazovat vztahy i se sbory zahraničních církví. V roce 

1990 nabídla presbyterní Skotská církev (Church of Scotland) Synodní radě 

Českobratrské církve evangelické partnerství formou spolupráce mezi 

jednotlivými sbory. Náš tehdejší kazatel Tadeáš Staniek této příležitosti využil a 

prostřednictvím církevního ústředí navázal spojení s Allanem Scottem, starším 

sboru Inverleith Church v Edinburghu, který pak byl kontaktní osobou až do roku 

2006 a nadšeně naše vztahy podporoval. V roce 2007 zaujala jeho místo 

Rosemary Woodroffe. Za náš sbor je kontaktní osobou Daniel Dvorský. 

 

V uplynulé době naše partnerství probíhalo na několika úrovních:  

 Výměna dopisů a vánočních či velikonočních pozdravů, oficiálních i mezi 

spřátelenými členy obou sborů 

 Každoroční finanční podpora z Inverleith Church – dosud jsme obdrželi 

přibližně 400 000 Kč! 

 Zasílání knih a pomůcek pro nedělní školu z Inverleith Church včetně 

osobních darů od Anne Lawrie  

 Zasílání vánočních dárků do skotského sboru 

 Modlitební podpora mezi oběma sbory 

 Zasílání celocírkevního časopisu Life & Work a sborového měsíčníku The 

Outlook našemu sboru 

 



TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ ODER 
Už se nám po zimě začíná oteplovat a tak Vám přinášíme jeden z mnoha 

typů, kam si zajít na nedělní procházku!  A to typ na procházku ke Stříbrnému 
jezírku spojenou s cestou k pohořské rozhledně Olšová. Tato trasa vyjde přibližně 
na 11 km.  

Vydáme se po cestě na Pohoř a v první zatáčce uvidíme lesní cestu, kde 
vede červená turistická značka, po ní se dostaneme až ke Stříbrnému jezírku. 
Cesta je místy bahnitá, záleží na počasí, ale určitě se nedá absolvovat s kočárkem.        

U Stříbrného jezírka se můžete rozhodnout, zda-li půjdete stejnou cestou 
zpět do Oder či se ještě více projdete např. k rozhledně Olšová nebo do Fulneka – 
naší kazatelské stanice (památníku J. A. Komenského).  

Pokud se rozhodnete jít od jezírka směrem na Pohoř 
budete chvíli pokračovat po červené turistické značce, 
směrem na Jestřábí, v momentě, kdy se dostanete k lesní 
křižovatce, vydáte se nikoliv dále po červené do leva, ale 
doprava – což je cesta, která vede přímo na Pohoř.  

Když se pak dostanete k rozhledně, určitě není od 
škody využít dalších turistických stezek k cestě zpět. Využít tak 
můžete stezku Stříbrný chodník, která je značena zelenou 

barvou a buď se můžete vydat po delší trase kolem rybníků 
nebo po kratší trase přímo k osadě Vyhnanov (poblíž čističky odpadních vod) – do 
Oder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co tvůj duchovní život? V mém duchovním životě bylo několik pádů, ale 

nemohu říci, že by to byly pochybnosti ve víře. Já jsem nikdy nepochybovala o 

Boží existenci, o pravdivosti jeho slova. I když jsem byla daleko od Pána, věděla 

jsem, že mne hlídá, a že s lítosti pohlíží na mé činy, které jsem nedokázala 

nedělat. Vím, že se za mne modlilo mnoho mých přátel, kterým na mne záleželo, a 

měli víru, že se k Pánu vrátím a zůstanu už s ním. A za to jim děkuji.  

Jak vnímáš naše společenství? Společenství věřících vnímám jako moji 

duchovní rodinu. Místo, kam jsem se "narodila", kam mne Pán postavil. Někdy mi 

také něco vadilo, přišly myšlenky jít jinam, ale je to Boží rodina, zde mne Pán 

postavil, zde je moje místo. Lidskou rodinu si také člověk nezmění, když se mu 

něco nelíbí.  

A i já jsem součástí té rodiny, takže je i na mne zodpovědnost za to, jak Boží 

rodina vypadá. A já svoji rodinu měnit nechci.  

Napadlo mne nedávno přirovnání: Naše společenství je jako pokrm. Jaké 

my jsme suroviny, z toho se uvaří.  

Kéž by Pánu náš pokrm, který pro Něho vaříme, chutnal :-)  

 

Svou cestu svěř Hospodinu, on sám bude jednat. 

 

 

SLOVO POVZBUZENÍ  
Úryvek z knihy s názvem: 

„Dá-li Bůh“ teologa - puritána Johna Flavela (1628-1691) 

Z kapitoly druhé s názvem: Jak Bůh prozřetelně jedná v našich životech 

1. Prozřetelnost při našem narození 

David chválil úžasné Boží dílo, když pomyslel nato, jak ho Bůh stvořil a jak znal 

každý detail jeho tělíčka, dokonce před narozením (Žalm 39, 13-16). Ale tělo je 

pouze vnějškem skutečného člověka. Bůh stvořil lidi také tak, že mohou myslet a 

milovat, čímž se podobáme samotnému Bohu. Podívejte se, jak dobře se o vás 

prozřetelnost starala v prvních dnech vašeho života na zemi a jak vás poté 



bezpečně dovedla skrze mnohá nebezpečí až na místo, které pro vás Bůh už 

dávno určil.  

2. Prozřetelnost v době a v místě našeho narození 

Bůh stanovil dobu a místo vašeho narození. Život v různých zemích není stejně 

příjemný a ti, kteří žijí na zemi, kde je Bůh vskutku uctíván a kde je dobrá zpráva o 

spasení jeho Synem Ježíšem Kristem svobodně hlásána, se těší zvláštní přízni 

prozřetelnosti. Dobrota prozřetelnosti je zjevná, pokud vaši rodiče jsou křesťany, 

jejich modlitby, vyučování a příklad vás povzbudily ke snaze o poznání Boha a 

věčného života. Ale to, že vaši rodiče křesťany nebyli, nemění nic na tom, že jde o 

zvláštní akt prozřetelnosti, když vám Bůh z milosti dal touhu poznat ho, zatímco 

všichni kolem žádnou takovou touhu neměli, protože se jejich mysl stavěla proti 

Bohu a jeho cestám.  

3. Prozřetelnost při našem znovuzrození 

Prozřetelnost je naprosto patrná v tom, jak Bůh odvrací muže a ženy od 

soběstředného myšlení a dává jim se opravdově poznat.  Toto je největší 

dobrodiní, které jste v životě od prozřetelnosti dostali a rádi o něm budete 

přemýšlet a mluvit. Jákob vždycky s radostí vzpomínal na svou „bét-elskou“ 

zkušenost (Genesis 28, 10-22). Jiní svatí měli také své „Bét-ely“ – místa, kde se 

Bůh hluboce dotknul jejich srdcí, na které se nedá nikdy zapomenout. 

Podivný a úžasný způsob, kterým prozřetelnost přivádí lidi k poznání Boha, je 

vidět z mnoha biblických příkladů. Dívka zajatá v izraelské zemi, byla dána jako 

služebná manželce Námana, velitele armády syrského krále. Ta řekla své paní o 

Boží moci skrze proroka Elíšu a Náman byl zdraven z malomocenství (2. Královská 

5,3). Kristus musel projít Samařskem a v poledne usedl k odpočinku u Jákobovy 

studny. Kolik dobrých a skvělých prozřetelných skutků následovalo po této 

„obyčejné“ události. Nejdříve samařská žena a potom mnoho lidí v tom městě 

bylo přivedeno k víře v Krista (Jan 4, 4 – 42). Filip se připojil k vozu Etiopana, právě 

když mysl tohoto muže, který v tu chvíli četl knihu Izajáš, byla připravena přijmout 

první paprsky poznání Krista (Skutky 8, 26-35).  

Od raného období prozřetelnost použila mnoho různých cest, kterými lidi obrátila 

k Ježíši Kristu. Stránka z dobré knihy, která byla použita jako obal na zboží 

zakoupené na trhu se stala prostředkem obrácení jednoho kazatele ve Walesu. 

Četba dobré knihy často byla a je prostředkem, který přivede lidi ke Kristu. 

Kazatelé někdy z nějakého důvodu v poslední chvíli změní téma, a tak některý 

posluchač pozná sebe sama a Spasitele. Žalářníci se obrací skrze slova vyřčená 

dobrými lidmi, kteří jsou ve vězení, tak jako to bylo s žalářníkem ve Filipech za 

Pavlových dnů (Skutky 16, 25-31). Bezbožní lidé jdou na kázání, aby se mohli 

kazateli vysmívat a dělat potíže, ale Bůh se s nimi setká a ukáže jim jejich hřích, a 

oni hledají a naleznou odpuštění.  

Tak jako prozřetelnost řídí zvláštní události, když duše probouzí, tak i její práce 

pokračuje a až do úplného spasení duší. Pamatuji se na příběh muže, který se 

odvrátil od hříšného života a bezbožných přátel. Ale když uběhla nějaká doba, byl 

v pokušení vrátit se na cestu zla. Prozřetelnost mu zjevila jeho stav, když mu 

připomněla Přísloví 1, 24-26. Velmi se trápil a myslel si, že jeho hřích je 

neodpustitelný. Ale Bůh mu ukázal slovo z Lukáše 17,4, a to přineslo do jeho mysli 

a srdce trvalý pokoj.  

Přemýšlejte o tom, jak prozřetelnost dbala o váš věčný prospěch, i když jste to v 

té době ještě nechápali. Boží myšlenky nejsou myšlenky naše, ale tak jako nebesa 

jsou výš než země, tak i jeho cesty jsou výš než naše cesty a jeho myšlenky výš než 

myšlenky naše (Izajáš 55, 8-9). Zacheus nevěděl, co se stane, když vyleze na 

strom, aby viděl procházet Krista. Jak láskyplný záměr s ním Kristus měl. Kristus 

šel do Zacheova domu, aby se stal jeho hostem a Spasitelem (Lukáš 19, 2-10). I vy 

jste věděli málo o záměru prozřetelnosti, když jste z toho či onoho důvodu šli 

vyslechnout kázání Božího slova. Přineslo vám zvěst o spasení. Ruka prozřetelnosti 

přináší lidem mnoho dobrého, ale nic se nevyrovná tomuto duchovnímu užitku. 

Toto dobro, které vyvěrá ze zvláštní Boží lásky je dáno pouze Božím vyvoleným (1. 

Tesalonickým 1, 4-5). Spasení je zcela jisté. Jako se díváte zpět do doby, kdy jste 

se obrátili k Bohu, který vás vyvolil před stvořením světa, tak se můžete dívat 

dopředu do doby, kdy vaše spasení bude úplné. Toto duchovní dobro je věčné a 

bude s vámi i poté, co ztratíte otce, matku, rodinu, majetek, zdraví i život.  

 (poznámka z obalu knihy, z které čerpala Noemi Kulíková:  

Ježíš Kristus je nejen hlavou církve, ale také vládcem celého světa. Ovládá události ve světě pro dobro svého lidu. 

Autor této knihy se obrací právě k věřícím lidem, aby jim ukázal, jak o ně Bůh zvláštním způsobem pečuje.) 



 

Closer - Bližšie (Bethel) 
     CZ: 
 
EN:     Tvoja láska vzala mi dych 
Your love has ravished my heart  a zmenila môj svet, 
And taken me over, taken me over  zmenila môj svet 
And all I want is to be   Len na tom záleží 
With You forever, with You forever  byť s Tebou navždy,  
     byť s Tebou navždy 
[Chorus 1] 
Pull me a little closer   [chorus] 
Take me a little deeper   Stále bližšie k Tebe kráčať 
I want to know Your heart   v Tvojej hĺbke sa rozplývať 
I want to know Your heart   Túžim poznať viac 
‘Cause Your love is so much sweeter  Teba poznať viac 
Than anything I’ve tasted    
I want to know Your heart   Tvoja láska zmysel dáva 
I want to know Your heart    a všetko prekonáva     Túžim poznať viac 
     Teba poznať viac 
[Bridge]      
Whoa, whoa, how great Your love is for me Woah, woah,  
Whoa, whoa, how great is Your love  Tvoja láska vznešená je 
     Woah, woah,  
     Tvoja láska láme 
[Chorus 2] 
Pull me a little closer 
Take me a little deeper 
I want to know Your heart 
I want to know Your heart 
‘Cause Your love is so much stronger 
Than anything I’ve faced and 
I want to know Your heart 
I want to know Your heart 
 


