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 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, 
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,  

ale měl život věčný.“ (Jan 3,16) 
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Úterý  17:00 Biblická 
hodina 

Pátek 17:00 Dorost 

Neděle 08:45 Boho-
služby 
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Recept na velikonočního 
beránka 

 

Ingredience 
 
sklenka mléka  
4ks vejce  
1 lžička 
citronová kůra  
20 dkg 
cukru krupice  
14 dkg 
máslo  
35 dkg 
polohrubá mouka  
1 ks 
kypřící prášek do pečiva  
tuk na vymazání  
strouhanka na vysypání  
 

 
 
 
 
 
 

Postup přípravy 

Formu na beránka vymažeme 
a vysypeme. Troubu přede-
hřejeme na 180 °C. 

Vejce rozklepneme a oddělíme 
žloutky od bílků. Cukr utřeme 
s máslem a žloutky. Přidáme 
citronovou kůru, mléko, mou-
ku s kypřícím práškem do 
pečiva a tuhý sníh z bílků. 
Těsto lehce promícháme. 

Třené těsto rozetřeme do 
připravené formy. Veliko-
nočního beránka pečeme asi 
45 minut v předehřáté troubě. 
Po upečení vyklopíme be-
ránka z formy a necháme 
vychladnout. 

Třeného velikonočního berán-
ka zdobíme podle fantazie. 

                              Zdroj vareni.cz
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Úvodní slovo 
„Eloi, Eloi, lema sabachtani? 

Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? 
Daleko spása má, ač o pomoc volám." 

(Žalmy 22,2) 
 

 
dy se člověk cítí 
opuštěn? Možná, když 
mu odcházejí děti z 

domu, tak najednou vzniká 
prázdné místo. Nebo když se 
někde ztratím, v cizím městě, v 
cizí zemi, tak se mohu cítit 
opuštěný, sám. Když mě vyhodí 
z práce. Když mě druzí 
zavrhnou, pro něco odsoudí. 
Opuštěný se mohu cítit na 
svátky, když všichni kolem jsou 
pohromadě a za mnou nikdo 
nepřijde, nevzpomene si. 
Možná, když člověka opustí 
partner. Když se po letech 
rozvedou. Najednou je člověk 
také sám, opuštěný. Nebo když 
umře životní láska. Když 
umírají rodiče svým dětem 
nebo děti svým rodičům. Sám a 
opuštěný zůstává člověk ve 
stáří, v nemoci, na lůžku. Budu 
se cítit opuštěný, když budu 
umírat? Možná kolem mě bude 
někdo, kdo mě bude držet za 

ruku, ale bude to stačit? On tu 
ale zůstane a já musím odejít. 
Kam vlastně půjdu? 
 „Bože můj, Bože můj, proč jsi 
mě opustil.“ To je zvolání v 
modlitbě Žalmu 22. Tato slova 
zaznívají ale i z kříže – jsou to 
poslední Ježíšova slova, 
zoufalství a opuštěnost před 
smrtí. Člověk by řekl, že Ježíš 
byl tak blízko ve svých 
myšlenkách Bohu, že se přece 
nemohl cítit jím opuštěn. Jak se 
pak tedy budu cítit já? 
Nepřipadáte si i teď někdy 
opuštěni Bohem? Kde je Bůh, 
když jej potřebuji, když jej 
volám, když jsem nemocný, 
osamělý, v problémech? Kde je 
ten Bůh, ta má spása, když o 
pomoc volám? Necítíme to 
někdy podobně jako v tom 
Žalmu? Jako Ježíš? A kde byl 
Bůh, když umíral Kristus na 
kříži? Proč Bůh v tu chvíli nic 
neudělal? Měl mocně 
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zasáhnout? Svého vyvoleného 
Syna vysvobodit a zachránit? 
Jako to známe z akčních filmů a 
pohádek, že se na poslední 
chvíli zjeví záchrana, nepře-
možitelný akční hrdina v 
podobě Arnolda Schwarze-
neggera, statečný rytíř či princ 
Bajaja přemůže draka smrti. Je 
Bůh vůbec takový? Zázraky se 
dějí a to nejen ve filmech a 
pohádkách, ale naše zkušenost 
je převážně taková, že když si 
někdo vyslechne smrtelnou 
diagnózu, tak pak umírá. 
Můžeme se pak i na Boha zlobit 
a nebavit se s ním, nadávat mu, 
přestat se modlit - stejně přijde 
smrt. Dřív nebo později. Kde je 
Bůh, když přichází smrt a já 
umírám? Normálně nás tyto 
myšlenky nenapadají, pokud 
nemáme důvod takto pře-
mýšlet. Křesťanská víra nám 
ale toto vnímání Boha trochu 
převrací. Můžeš se cí-
tit  opuštěn Bohem, ale Bůh 

skutečně zachraňuje. Dopouští, 
ale neopouští. Vysvobozuje i od 
smrti a to tak, že nás v té smrti 
nenechá. Není to sice podle 
našich pohádkových představ, 
ale děje se to někde v  
skrytu, ve smrti, podle Božího 
plánu. Děje se to mimo naše 
vnímání, mimo náš život a 
mimo náš prostor. To, že o tom 
mohu vůbec psát, je jen díky  
velikonoční zvěsti, díky Kristu, 
který byl vzkříšen jako první z 
těch, kdo zesnuli. Nebojme se 
tedy opuštěnosti Bohem - Bůh 
neopouští! 
 
„Avšak Kristus byl vzkříšen jako 
první z těch, kdo zesnuli. A jako 
vešla do světa smrt skrze 
člověka, tak i zmrtvýchvstání…“ 
(1. Korintským 15,20-21) 

 

    Zpracovala Pavlína Lukášová
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Komiks 
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Pro děti 
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Program bohoslužeb a akcí 
během postního období a 

Velikonoc 
 

16. 4. 
(17:OO) 

 
Pašijní čtení – vystoupí sbor v čele s Noemi 
Kulíkovou 
 

19. 4. 
(17:00) 

 
Velkopáteční bohoslužba s Večeří Páně 
 

21. 4. 
(8:45) 

 
Velikonoční neděle – bohoslužba s Večeří Páně 
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Stručně ze schůzí 
staršovstva 

 

 prvním čtvrtletí tohoto 
roku se staršovstvo 
sešlo na třech schůzích. 

Některá probíraná témata 
mezitím ztratila na aktuálnosti, 
proto je nebudu uvádět, ale 
důležité informace zazněly 
vždy v ohláškách a nově budou 
také zveřejňovány na nástěnce.  

Jistě jste si všimli změny 
v pořadu bohoslužeb – chvály 
jsou nyní zařazovány hned po 
vstupním slovu a během písně 
z evangelického zpěvníku před 
kázáním odcházejí děti do 
nedělní školy. Většině z vás již 
byl také předložen k podpisu 
souhlas s uveřejněním osob-
ních údajů, jak se tomu nyní 
děje i v mnoha jiných oblas-
tech.  

Opakovaně probíhala ve 
staršovstvu diskuse o sdílení 
bohoslužeb na facebooku, 
naposledy i za přítomnosti 

Kláry Zapletalové, která tuto 
službu po odchodu Haná-
kových převzala. Staršovstvo 
by preferovalo přenos 
v kvalitní pouze zvukové po-
době, ale k tomu prozatím 
nemáme potřebnou techniku. 
Bylo dohodnuto, že dosavadní 
způsob sdílení videa poři-
zovaného mobilem bude 
pokračovat za předpokladu, že 
s tím kazatel předem vyjádří 
svůj souhlas, kamera bude 
zabírat pouze kazatele a 
nebudou vysílány ohlášky, 
které by mohly obsahovat 
citlivé informace. Diskuse na 
toto téma zřejmě bude ještě 
pokračovat. 

Náš sbor má jako neobsazený 
povinnost odvést v roce 2019 
do personálního fondu 17 700 
Kč a hranickému sboru přispět 
za sdílení sestry farářky 
částkou 25 800 Kč. 
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Soutěž 
 

řipravili jsme si pro vás 
velikonoční soutěž o CD 
Chci zářit od skupiny 

Jedním srdcem. Je to mladá 
chválící skupina z Hradce 
Králové. Jejich píseň „Chci 
zářit“ se stala hymnou  
4. ročníku Festivalu UNITED. 
CD obsahuje 12 autorských 
písní zpěváka Filipa Zavřela.  
S produkcí alba pomohl 
slovenský skladatel a 
multiinstrumentalista Viliam 
Šandor. Album bylo před-
staveno 5. 6. 2015 v pražské 
Lucerně během koncertu 
Martina Smitha, kde právě 

skupina Jedním srdcem 
vystupovala jako předkapela. 
Měli byste o toto album zájem? 
Stačí pouze odpovědět na 
soutěžní otázku a nechat se 
překvapit, zda budete vy-
losováni.  

Která země je největším 
producentem Bible? 

a) USA 
 

b) Čína 
 

c) Maďarsko 

 

 

 

 

 

 

 
Své odpovědi i s celým jménem zapište na papírek a vhoďte do 
určené krabičky, která se bude nacházet v místnosti za sálem. 

Výherce bude vylosován na bohoslužbě 21. 4. 2019!!! 
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Chvála 
 

Heartbeat - Striasam Zo Seba Bohatstvo Tohto 
Sveta  

DStriasam zo seba  
Abohatstvo tohto sveta  
Gnech znova vidím Ťa,  
nech Hmiznova počujem A 

Tvoj hlas.  
 
DJa oblečiem si chválu  
Aa zahalím sa do nej  
Hmipravdu vyvýšim  
Gnič mi nezabráni.  
 
Ja dám ti svoju slávu  
pôjdem ľahšie bez nej  
lásku vyvýšim  
nič mi nezabráni...  
 
...prísť  
pred Tebou stáť  
dnes oblečiem si chválu  
a budem uctievať  

Svojim spevom a svojim 
tancom  
a celým srdcom  
Tebe chválu vzdám,Tebe 
chválu vzdám.  
 
Svojim smiechom a svojim 
plačom  
každým dychom  
Tebe chválu vzdám, Tebe 
chválu vzdám.  
 
Lebo ak budem mlčať  
kamene budú kričať  
slávny, si slávny Kráľ.  
 
Lebo ak budem mlčať  
kamene budú kričať  
svätý, si svätý Kráľ.
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Realizace grantových projektů 
– kanceláře a klubovny  
v prvním patře a sprchového 
koutu v přízemí – je téměř  
u konce. Díky prostředkům 
přiděleným z církevního ústře-
dí se náš sbor finančně podílel 
na těchto projektech pouze 
deseti procenty z nákladů, ale 
veškeré práce s výjimkou výro-
by a instalace části nábytku 
vykonali šikovní bratři a sestry 
z našeho sboru včetně sestry 
farářky.  

Podobně se řada lidí zapojila 
do namáhavého škrábání 
omítek ve farním bytě, kromě 
asi osmi dospělých to byla  
i skupina dorostu. Díky této 
pomoci bude účet za re-
konstrukci bytu o něco nižší. 
Celkový rozpočet stavby, která 
zahrnuje novou koupelnu, WC, 
nové omítky v celém bytě, 

výměnu odpadů, oken, dveří, 
vypínačů a zásuvek, je 190 361 
Kč, což odpovídá daru Jero-
nymovy jednoty. V ceně nejsou 
započteny podlahy a kuchy-
ňská linka; přestože budeme 
hledat i jiné zdroje, jakékoliv 
finanční příspěvky na tento 
účel jsou stále vítány. 

Je velmi potěšující, že se našlo 
tolik obětavých bratří a sester 
ochotných věnovat svůj čas a 
síly k zvelebování sborového 
domu i k různým činnostem 
konaným z vlastní iniciativy 
(např. prořezání ovocných 
stromů a údržbě zahrady).  
Netroufám si uvést žádná 
jména z obavy, abych na 
někoho nezapomněla. Staršov-
stvo je za pomoc vděčné a všem 
velice děkuje.  

Zpracovala Eva Dvorská 
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K potěšení i zamyšlení 
Bible z Kralické tvrze 

 
omníků slavných lidí je 
na světě víc než dost. Ale 
knize je věnován snad 

jen jediný. V Kralicích, nevelké 
moravské obci nedaleko 
Ivančic, stojí rozevřená kniha 
odlitá z bronzu. Je to Bible. 
V kovu jsou vyryta jména všech 
členů Jednoty bratrské, kteří 
překládali biblické texty 
z původních jazyků do zvučné, 
libé češtiny.  

V letech 1579 až 1594 tu bylo 
vytištěno mistrné a skvostné 
dílo: šestidílná Bible kralická. 
V Kralicích nad Oslavou stojí 
také tvrz a její zdivo, dva metry 
silné, dává tušit, jak asi půvo-
dně vypadala. Majitelem býval 
rytíř Jindřich Kralický z Kralic. 
Nepatřil k lidem, kteří dokáží 
v klidu prožít celý život na 
jednom místě.  Pan Jindřich 
toužil po dálkách, po cizích 
zemích a snad i po dobro-

družství. Jako voják se dostal až 
do Nizozemí a možná i do 
Francie. Jeho cestovatelské 
choutky však měly za následek 
neblahé události. Před jednou 
z delších cest svěřil celé své 
hospodářství do péče služeb-
níku Bohuslavu Hodickému. 
Spoléhal se na něj a důvěřoval 
mu. Mladý muž se však 
naneštěstí zamiloval do Jindři-
chovy manželky a ona jeho 
náklonnost opětovala. Když se 
pan Jindřich vrátil a zjistil, že 
oba zapomněli na věrnost i 
čest, pohnal je před soud.  

Tresty byly v té době víc než 
přísné. Nevěrný služebník byl 
podle práva rozčtvrcen a man-
želka, která zhanobila dobré 
jméno svého muže, zaživa 
zazděna v kralické tvrzi.  

Po letech prodal tvrz Kralice 
pan Jindřich panu Janu Star-
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Srpen – Konaly se bohoslužby 
s požehnáním Borise Martince a 
koncem srpna jsme se rozloučili 
s farářem Radkem Hanákem a 
jeho rodinou na jeho posledních 
bohoslužbách v našem sboru.  

 

Říjen – Společně jsme uctívali 
na Chvalách v kruhu.  

Listopad - Děti si mohli užít 
potáborový sraz na víkendové 
akci na téma Poklad krále 
Šalamouna na chatě v Kaménce. 

Prosinec – Mimo klasické 
adventní bohoslužby jsme si 

mohli opět poslechnout sbor 
v čele s Noemi Kulíkovou, konal 
se Adventní večer chval, 
pobavili jsme se u Vánoční 
besídky a na posledních 
bohoslužbách, kterými nás 
provázela f. Pavlína Lukášová, 
jsme si losovali veršíky pro sbor 
a různé aktivity v našem 
společenství.  

 

 

 

 

 

 

 

    Zpracovala Nela Návratová
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Ohlédnutí za rokem 2018 
 

Leden – Konala se vzpomín-
ková bohoslužba na Tadeáše 
Stanieka, kterou nám po-
sloužila Wanda Stanieková. 
Bohoslužba byla na téma -  Slyš, 
co Duch praví církvím aneb 
modlitby za obnovu církve.  

Únor – Začátkem února se 
konal již 14. ročník futsalového 
turnaje, který vyhrál tým GKS 
Třanovice. Měsíc jsme zákon-
čili ekumenickou bohoslužbou 
ve spolupráci s Římsko-
katolickou farností Odry. 

Březen – Mohli jsme si po-
slechnout Komorní orchestr J. P. 
Vejvanovského z Nového Jičína. 
Při pašijním rozjímání nás 
potěšil Pěvecký sbor Noemi 
Kulíkové a mohli jsme se také 
účastnit Večeru chval skupinky 
[:PREJ: ].  

Duben – Konaly se Chvály 
v kruhu a závěrečný turnaj 
Oderské ligy, kde se náš tým 
umístil na 8. místě. 

Květen – V květnu se někteří 
z nás vydali na výlet do Prahy, 
kde jsme se mohli zúčastnit 
fotbalového turnaje SOM Cup 
2018, kde se naši sportovci 
umístili na pěkném 4. místě.  

Červen – Měli jsme možnost 
užít si sborové odpoledne na 
Pohoři a být svědky křtu rodiny 
Králových a Martiny Návratové.  

Červenec – Staršovstvo jelo 
na výjezd do Střediska Sola 
Gratia v Bystřici pod 
Hostýnem. Rozloučili jsme se 
s administrátorem Františkem 
Hruškou, který se vydal sloužit 
do armády České republiky a 
také se započal Tábor.  
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šímu ze Žerotína, ochránci Jed-
noty bratrské. Nový majitel 
sem dal převézt z Ivančic taj-
nou bratrskou tiskárnu.  

V Ivančicích měl svůj sbor 
bratrský biskup Jan Blahoslav.  
Jeho předchůdce byl Jan 
Augusta. Na rozdíl od něho byl 
Jan Blahoslav člověk stu-
dovaný, dobře obeznámený 
s evropskou vzdělaností i 
s učenci své doby. Prošel 
nejednou zahraniční univer-
zitou a jako pravý humani-
stický vzdělanec ovládal nejen 
latinu, ale také řečtinu. 
V Ivančicích vydal svůj překlad 
Nového zákona – v poněkud 
upravené podobě byl později 
vydán poslední díl kralické 
Šestidílky. Připravil k vydání i 
nádherný kancionál, označo-
vaný jako Ivančický. 

Jednota sice měla svoje věrné a 
spolehlivé ochránce, ale také 
nemálo zapřisáhlých nepřátel. 
Opatrnosti nikdy nezbývalo. 
Proto se v bratrských knihách 
neuvádí ani místo jejich vydání. 
Ivančice se svou tiskárnou však 
budily nevítanou pozornost 
všech, jimž byla Jednota trnem 

v oku. Proto bratří po Blaho-
slavově smrti rádi přijali 
Žerotínovu nabídku, aby pře-
sídlili na Kralice. Stěhování 
nebylo jednoduché. Bylo třeba 
převézt nejen mohutný, ba-
chratý „pres“ s hadovitým 
šroubem, kasy literek a jiné 
tiskařské nářadí, ale též 
obrovskou knihovnu. Obsa-
hovala tisíce svazků, vázaných 
v kůži i v aksamitu, knihy 
latinské i řecké, hebrejské i 
německé, slovníky a jazykové 
příručky.  

Ani ne za rok po přestěhování 
vyšel první svazek bratrského 
převodu bible, Pět knih 
Mojžíšových. Bratří vycházeli 
z hebrejského znění – na jeho 
překladu se vydatně podílel 
prozelyta Lukáš Helic, rodem 
Žid, nyní člen Jednoty. Řeč 
starého zákona mu byla 
obzvlášť blízká. Nemalou zá-
sluhu o výstižný a jasný 
překlad Písma měl také 
kralický duchovní správce 
Izaiáš Cibulka (latinsky se 
podepisoval Caepola) spolu 
s univerzitním mistrem Miku-
lášem Albrechtem z Kaménka, 
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Janem Eneášem, Pavlem 
Jessenem, Janem Efraimem či 
Jiřím Strejcem a mnoha 
dalšími. Bratří však nezůstali 
jen u překladu biblického 
textu, ale připravili i výklad 
obtížných míst.  

Sazba Bible byla práce nesmír-
ně náročná. Sazeči si sami 
odlévali všechny literky a velká 
počáteční písmena na začátku 
kapitol, tak zvané iniciály, plné 
bohatých rostlinných orna-
mentů, vyřezávali z tvrdého 
dřeva. Bohatě zdoben byl také 
titulní list. Po stránkách 
biblického textu byly prů-
běžně, drobnějším písmem, 
vysázeny výkladové poznám-
ky.  

Z hotové sazby se pak začalo 
tisknout. Na bílém papíru 
z žerotínské losinské papírny 
se objevily první přehledné 
řádky biblického textu. Archy 
se opatrně skládaly a rovnaly. 
V tiskárně na kralické tvrzi 
pracovalo až devět Bratří,  
a všichni se měli co ohánět. 
Tiskařský lis nesměl ani 
chvilku zahálet. 

V dílně se archy vázaly do 
pohledných svazků s mosaz-
nými sponkami a vypouklými, 
tepanými ozdobami. Častěji se 
ale tiskové archy vyvážely ven 
do bratrských sborů, kde si je 
knihaři vázali už sami.  Archy 
se snadněji a nenápadněji 
přepravovaly. Bratří je mnoh-
dy převáželi v sudech, aby 
zmátli slídily. Opatrnost patřila 
v kralické tiskárně k základním 
ctnostem. Ani znamenitý tiskař 
Zachariáš Solín se raději nikde 
nepodepsal, aspoň ne jménem. 
Jen někdy připojil k hotovému 
dílu svůj znak: rozvitý karafiát. 
Dovtip se, kdo můžeš. 

Už v době vydávání Šestidílky 
s výkladem uvažovali bratří o 
dalším vydání překladu v jed-
nom dílu. Šestidílka byla totiž 
značně neskladná a také dost 
nákladná. V roce 1596 vytiskl 
Bratr Zachariáš bibli v jednom, 
více než tisícistránkovém 
svazku. Bylo to jeho poslední 
dílo, krátce na to zemřel.  

Potřetí byla bible vytištěna na 
kralické tvrzi po sedmnácti 
letech v roce 1613. Bratří 
zůstali při jednom svazku. Pak 
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Anketa
Prožíváte nějak postní období? Co 

pro vás toto období znamená? 

 
Noemi K. - „Období před 
Velikonocemi je pro mě pra-
covní. Nejdříve asi 2 měsíce 
předem hledám písně pro 
pěvecký sbor, a pak je celý post 
nacvičujeme. Je to výjimečné 
období jako advent, protože 
díky těm nácvikům si oslavu 
těchto dvou svátků máme 
možnost lépe a častěji při-
pomínat. Zároveň mám ráda 
postní úterní bohoslužby, které 
se přidávají k očekávání Veli-
konoc. Moc mne mrzí, že tyto 
úterky bývají málo navštěvo-
vány členy sboru, ale třeba se 
to časem změní. Na konci 
postního období před 
Velikonocemi, také ráda peču 
malé i velké beránky, abych 
udělala radost dětem.“ 
 
Paní Jelínková - „Toto období 
prožívám úplně běžně, navíc 

mám dietu, takže půst držet 
nemusím.“ 
 
Dan D. - „Postní období 
vnímám jako dobu přípravy na 
velikonoční svátky. Proto si v 
tomto období čtu, např. v 
knize ‘Ježíš Nazaretský‘  od 
německého teologa Günthera 
Bornkamma, který živě líčí 
pašijní události na základě 
rozboru všech čtyř evangelií. 
Na sborové úrovni považuji za 
velký přínos naše tradiční 
postní shromáždění v týdnu. 
Uvítal bych možná ještě, kdyby 
se tato sejití podařilo 
zorganizovat jako sérii 
tematických přednášek, po-
dobně jako to mají naši přátelé 
ve Skotsku.“  
 

Zpracovala Nela Návratová 
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varovně křičí: „Člověče, nenech 
se zotročit svým žaludkem, 
nenech se zotročit tím, koho  
J. Franklin nazval Králem 
Břicho, ne-nech se připravit o 
Boží požehnání a blízkost kvůli 
jídlu.“  

Všechno mohu, ale ne všechno je 
užitečné, všechno mohu, ale 
ničím se nedám ovládnout. 
Pokrmy jsou pro břicho a břicho 
pro pokrmy. Bůh však zničí 
jedno i druhé. (1. Kor:6:12-13.)  

Tohle je myslím odpověď na 
otázku, proč si i Pán Ježíš zvolil 
právě půst, proč začal svou 
službu ve výrazném protikladu 
ke starému Adamu, který nás 

svou nenasytností přivedl do 
zkázy. Svým půstem začíná 
radikální změnu, obrat v 
dějinách, Bůh přichází sloužit 
lidem a klidně bude i hladovět, 
jen aby ukázal, že to jde, že je 
možné nebýt zotročený nikým 
a ničím. Bratři a sestry, ti, kdo 
jsou pod mocí tělesné mysli, 
budou mít své žádosti 
naplněny, ačkoliv to bude na 
úkor jisté škody spáchané na 
jejich vzácných duších. Chci, 
abyste pocho-pili, že existují 
zaslíbení, která Bůh pro vás 
má. Vlastně máme celou knihu 
zaslíbení, ale některá z nich se 
nikdy neuskuteční, pokud bude 
král Břicho vládnout vašemu 
apetitu a řídit váš život! 

Zpracoval Petr Dolének 
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už ale nezbývalo času. Přišly 
zlé doby. Bratří museli pustit 
tvrz i vlast. 

Bible, jež tu spatřila v českém 
překladu světlo světa, se však 
stala studnicí potěšení  
i v nejhorších dobách 

Úryvek z knihy „Taková dlouhá 
cesta“ nedávno zemřelého  
br. far. Luďka Rejchrta 

       Zpracovala Noemi Kulíková 
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KS Benjamin 
Dorost 

 

orost se koná 
každý  pátek od 17:00 
hodin. V průměru se 

scházíme v počtu šesti dětí a tří 
dospělých. Do konce února 
jsme probírali témata Ovoce 
Božího ducha a od března bude 
probíhat vyučování dětí 
formou EXITU 316, což je 
několikadílný křesťanský po-
řad, který se zabývá proble-
matickými tématy mladých 
lidí. Na základě tohoto pořadu 
vytvořila Křesťanská akademie 
mladých (KAM) preventivní 
programy pro základní a střed-
ní školy s názvem EXIT TOUR. 
Tyto programy proběhly v roce 
2017 ve 48 školách v 12 
městech České republiky. 
Proto bychom z vlastní zku-
šenosti chtěli opět zařadit  
tuto formu do vyučování 
našich dětí. Před Velikonocemi 
bychom se chtěli zabývat 
velikonočním příběhem. Co se 

nějakých statistik týče, dorost 
navštěvuje většina dětí z nevě-
řících rodin, ale těším se z toho, 
že jsou tam také děti z rodin 
věřících. Co mě ale vede 
k zamyšlení, kam se ztratila 
ona pověstná generace dětí 
našich dětí? U takového 
pátrání se vždy rychle zastavím 
a říkám si, nehledej věci 
minulé, ale modli se za věci 
budoucí. Proto vás chci vyzvat 
k neustálým modlitbám za 
generaci mládeže v našem 
městě, neboť právě ona je 
naším pokračovatelem.
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jedině před svým otcem  
a jen jemu bude sloužit. Znovu 
vás možná napadá, proč 
k tomu ovšem musel použít 
půst? Stačí se podívat hned na 
začátek bible, do 1. Knihy 
Mojžíšovy, kde se lidé (Adam a 

Eva) doslova projedli z ráje, 
nebo na Ezaua, jenž vyměnil 
své požehnání za kus žvance.  
A co třeba Sodoma?  

„Aj tatoť byla nepravost 
Sodomy sestry tvé: Pýcha, sytost 

chleba a hojnost pokoje.“ 
(Ezechiel 16:49-50).  

A co teprve putování po staletí 
zotročovaného Izraelského ná-
roda, jenž utíká z tolik 
nenáviděného Egypta a na-

konec s velkým apetitem reptá 
proti Hospodinu, jenž jej 
vyvedl z otroctví kvůli plným 
žaludkům! Boží slovo se nás 
tak ve své moudrosti snaží 
varovat a doslova k nám 
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Sesadit z trůnu krále Břicho 
 

ž příliš často se ve 
svém životě setkávám 
se slovy pohrdání, 
výsměchu a předpoja-

tosti, hovoří-li se o půstu, než 
aby mě to nechávalo chladným. 
Půst již odedávna patřil k 
životnímu stylu Kristovců, k 
půstu se uchyloval také 
patriarcha Abrahám, Boží 
proroci a celý židovský národ. 
Ke mně samotnému ovšem 
nejvíce hovoří půst našeho 
vykupitele, a také mi klade 
nejvíce otázek. Proč se postil 
Boží lid, ať už to byl půst k 
pokání, nebo půst s prosbou o 
Boží vedení je více nežli 
srozumitelné, ovšem Půst 
Ježíše, Božího syna? Proč se i 
On musel uchýlit k tak 
brutálnímu půstu, jenž jej 
dovedl až k vyhladovění? Kladli 
jste si někdy tuto otázku? Co 
bylo Ježíšovou motivací? Co se 
snažil půstem získat? Měl k 
němu konkrétní důvody? Proč 
si nelehl někam do stínu 

fíkovníku, nenechal se ob-
klopit manou z nebe a v sytosti 
chleba nerozmlouval se svým 
Otcem? Mnoho z nás pro-
hlašuje, že jsme Krista poznali, 
víme kým pro nás je a co pro 
nás vydobyl na kříži, ale známe 
jej skutečně v plnosti, pokud 
nechápeme proč se i On musel 
mořit hladem v půstu, před 
svou veřejnou službou? Vím, že  
v jeho osobě jistě nešlo o žádné 
sobecké zájmy, světskou slávu, 
ani se nepotřeboval usmířit se 
svým otcem. Osobních důvodů 
měl asi mnoho, snad se chtěl 
Bohu zcela odevzdat, pokořit 
se, přiblížit se ve svém lidství 
svému otci, tak, jak to Boží syn, 
ale přesto celý člověk, může jen 
zvládnout. Já si však myslím, že 
již zde, začíná jeho jedno-
značné směřování, jeho jedno-
značné „Ne“ sobě samotnému, 
svým zájmům, svým potřebám. 
Ukázal tak hned v počátku 
svého působení, že se neskloní 
před nikým a před ničím, 
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Chválící skupinka 

 
 sobotu 23. 2. 2018  
naše chválící skupinka 
[:PREJ:] vystoupila na 
večeru chval v Růžďce. 

Doufáme, že naše chvály dobře 
posloužily a ponesou do 
budoucna dobré ovoce. Jako 
chválící skupinka se kromě 
nedělních bohoslužeb hudebně 

zapojujeme i do okrskových 
modlitebních setkání, která se 
konají pravidelně co tři měsíce 
v Novém Jičíně pod záštitou br. 
faráře Pavla Prejdy. Další toto 
setkání se bude konat  
29. března od 17:00 hodin. 

Všichni jste srdečně zváni. 
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Tábor 
 

oncem ledna proběhla 
schůze členů KS 
Benjamin. Na schůzi se 
krom tradičních 

ročních záležitostí probíraly 
věci týkající se letního tábora. 
Ten nese název SHERLOCK 
HOLMES A TAJEMSTVÍ 
ZAPEČETĚTÉ KNIHY. Tábor se 
koná v termínu 27. 7. – 5. 8. 
2019 na naší táborové louce za 
Podlesím u Budišova nad 
Budišovkou. Cena tábora je 

2000,- Kč/os., pro sourozence 
je cena 1800,-Kč/os. Pro 
zájemce už jsou nachystány 
přihlášky a to u hlavního 
vedoucího Jana Wendliga. 
Rodiče, neváhejte a určitě své 
ratolesti pošlete s námi! Před 
táborem budou probíhat práce 
na táborové louce, natírání 
táborových materiálů či praní 
povlaků na matrace. Budeme 
velice rádi, za každou ruku 
přiloženou k tomuto dílu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala Klára Zapletalová 
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Narozeniny 
 

 

Březen 
Hana Poláčková 

Jaroslav Pařenica 
Lenka Zapletalová 

Michal Zapletal 
Miriam Wendligová 

Igor Kadlčík 
Hynek Janiš 

 
Duben 

Noemi Kulíková 
Anna Marková 

Miroslava Korytářová 
Jakub Dvorský 
Petr Dolének 
Michal Kutěj  

Vlasta Blažková 

 

Květen 
Petr Malý 

Nela Návratová 
Daniela Pémová 

 
 
 
 
 
 

Červen 
Vladimír Mikš 
Ester Janišová 

Martina Návratová 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


