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Chci milosrdenství, ne oběť.
Ozeáš 6,6 (sborové heslo na rok 2013)
Chci živé společenství lásky vedené Kristem, ne jen sborový provoz...(str.4)
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Úvodem…

dobrotivost, milosrdenství, věrnost, a
také slitování. Všechna tato slova jsou
odvozena z hebrejského výrazu chesed,
jenž znamená pospolitost, zavázanost a
solidaritu, které jsou očekávány tam,
kde dvě strany uzavřely smlouvu. Jde o
činy odpovídající smlouvě a věrnosti
k ní.
Jenže celý Starý zákon je svědectvím o
tom, že z dvoustranného závazku z Boží
smlouvy s Izraelem zbývá často jen
závazek Boží. Milosrdenství Boží se tak
spojuje se slitováním nad těmi, kteří pro
svůj hřích vypadli ze smlouvy, ale činí
pokání. Bůh je vždy svému závazku
věrný. Protože milosrdenství je Boží
podstatou. Je tedy přirozené, že žádá na
člověku především milosrdenství. Tolik z
Biblického slovníku.

Milí čtenáři,
máte před sebou 1. číslo nového ročníku
našeho sborového časopisu, začalo
pracovat nové staršovstvo, zvolili jsme
si nového faráře. Vstoupili jsme do roku
nových začátků…Ale to nové nepřijde
až s novým farářem. Kristus sám nás
zve vzít vážně jeho slovo „tento kalich je
ta nová smlouva, zpečetěná mou krví“.
Postní a velikonoční období je dobrou
příležitostí k obnově křestních slibů,
k obnově smlouvy, k obnově společenství s Bohem i lidmi.
Přejeme vám, aby se vám tento čas stal
časem milosrdenství.
Vaše redakce
**********
Chci milosrdenství, ne oběť. (Oz.6,6) –
heslo pro náš sbor na rok 2013

Dobrá, Bůh tedy v podstatě chce,
abychom jednali jako On. Ale jak na
to? Vy, kteří už s Bohem nějakou dobu
chodíte, máte asi také tu zkušenost, že
nejsme o nic lepší, než ti nevěrní
Izraelci. Ani ti největší mužové víry
v Bibli se nevyvarovali selhání: Mojžíš vrah, Izajáš – muž nečistých rtů, David,
Eliáš, Petr… Ba troufám si říct, že
„vyrostli ve škole selhání“. Skrze svá
selhání poznali svoji bídu. Pochopili, že
sami „ovoce nepřinesou“ a stali se tak
použitelní pro Pána Boha. Dokonce
Pavel, největší evangelista a misionář
všech dob, vyznává: „Vím totiž, že v mé
lidské přirozenosti nepřebývá dobro.
Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už
ne.“(Řím.7,18)

Vybízím vás, bratří, pro Boží
milosrdenství, abyste sami sebe
přinášeli jako živou, svatou, Bohu
milou oběť; to ať je vaše pravá
bohoslužba. (Řím.12,1)
Bratři a sestry,
milí přátelé sboru,
není to nějaká
hloupost?
Neprotiřečí si ty
verše tak trochu?
Dává to vůbec
smysl?
Tak po řadě: „Chci milosrdenství…“ Co
že to Pán Bůh po nás chce? V různých
překladech
Bible
najdete
lásku,
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Bratři a sestry, přiznávám, že je to i
moje zkušenost. Nemám vůbec nic, co
bych mohla pro Boha udělat, co bych
mu mohla nabídnout. Nic, než svá
selhání. A do toho zaznívá velikonoční
evangelium z úst téhož apoštola Pavla:
„Bůh však prokazuje svou lásku
k nám tím, že Kristus za nás zemřel,
když jsme ještě byli hříšní… Jestliže
jsme my, Boží nepřátelé, byli smířeni
smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené
zachrání jeho život.“ (Řím. 5, 8 a 10)
Ano, v Ježíšově životě nenajdeme
selhání. Ježíš žil v absolutní závislosti
na Bohu, v absolutní poslušnosti,
v dokonalé pospolitosti s Bohem, jak to
odpovídá výrazu chesed. Chcete-li, po
celý svůj život prokazoval milosrdenství
až do své smrti na kříži.
Ale pozor! Ježíš nezůstal viset na kříži!
Třetího dne vstal z mrtvých. Zjevoval se
svým učedníkům a po 40 dnů je
vyučoval. Potom vstoupil ke svému
Otci. O letnicích se vrátil. Skrze Ducha
svatého se Jeho učedníci stali údy
Ježíšova nového těla. Mluvil skrze jejich
ústa, jednal skrze jejich ruce. Znovu
skrze ně prokazoval milosrdenství. To
byl zázrak znovuzrození a je dodnes
srdcem a podstatou evangelia. Bez
tohoto Božího jednání by i naše povolání
k následování vedlo jen k zoufalství.
Protože jediný, kdo je schopen
prokazovat milosrdenství tak, jak Bůh
chce, je Ježíš skrze Ducha svatého. A
tento Ježíš, ten živý, chce stejně skrze
své tělo – totiž církev - jednat i dnes.
Mimochodem, všimli jste si, že slova,
kterými se nejčastěji překládá hebrejský

výraz chesed najdete právě mezi ovocem
Ducha svatého? A stejně, jako jabloň
neurodí hrušky, ovoce Ducha svatého
může „urodit“ jen Duch svatý sám.
Ano. Chci-li se líbit Bohu, nemohu žít
z vlastních sil, ale z moci Ducha, který
ve mně přebývá. Potřebuji Krista, jeho
zachraňující život. Ale co potom s tím
svým? Apoštol Pavel říká: „Vybízím
vás, bratří, pro Boží milosrdenství,
abyste sami sebe přinášeli jako živou,
svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše
pravá bohoslužba.“ (Řím.12,1)
Není nic lepšího, než přinést sám sebe
Bohu jako oběť. Přestože to není oběť
bez vady a poskvrny, jak to vyžadoval
Mojžíšův zákon. Naopak. Je to zmetek
poničený hříchem. Zdá se vám to
přehnané? Jsem přesvědčená, že kdyby
tomu tak nebylo, kdybychom se dali
nějak „napravit“, nemusel by Kristus
zemřít. Vždyť bez Kristova života bych
byla jen duchovní mrtvola, „mrtva pro
své viny a hříchy“. (Ef 2,1)
A přesto je taková oběť Bohu milá.
Protože tím vyznávám svoji víru, že On
mi může a chce dát mnohem víc. Že ho
potřebuji. Že si sám se svými
schopnostmi nevystačím. Že toužím po
Jeho blízkosti a po Jeho vedení. Že na
něj spoléhám. Není to rituální oběť,
která mi zajistí Boží přízeň, ani úplatek,
který mi zajistí pohodlný život. Takovou
oběť Bůh nechce (viz Oz 6,6). Oběť, o
které mluví Pavel, je odpověď na Boží
oslovení, odpověď na Boží nabídku a
povolání. Je to aktivní vykročení
s modlitbou a s pevnou důvěrou v Boží
lásku ke mně. A tak platí obojí. Protože
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není oběť jako oběť. Milosrdenství
chci, ne oběť. Skoro se mi chce
parafrázovat: Chci blízký vztah
plný lásky
a
důvěry,
ne tvoji
vypočítavost (já tobě – ty mně). Chci
živé společenství lásky vedené Kristem,
ne jen sborový provoz. Nechci, abyste
mi sloužili, ale abyste mi dovolili žít
s vámi v obecenství a sloužit skrze vás.
A tak přinášejme sami sebe jako
živou, svatou, Bohu milou oběť, aby
vzkříšený Ježíš mohl jednat i skrze
nás. Dejme se k dispozici tomu, který
může a chce naplnit vše, k čemu nás
povolává. Vždyť „věrný je ten, který nás
povolal; on to také učiní.“ (1.Tes.5,24).
Nebo jak říká Pavel jinde: „A tak moji
milí, jako jste vždycky byli poslušní,
s bázní a chvěním uvádějte ve skutek
své spasení. Neboť je to Bůh, který ve
vás působí, že chcete i činíte, co se mu
líbí. (Fp.2,12-13)

Co formovalo můj život víry?
Vyrostla jsem tady, v javornickém
sboru a dostala jsem tady dobrý
věroučný základ. Když mi bylo asi 10,
dostala se mi do rukou knížka pro
děti „Poklady pod sněhem“. Pán Bůh
mě skrze ni oslovil a tehdy jsem Mu
poprvé v modlitbě odevzdala svůj
život. Ne, že by se navenek něco
změnilo, ale přesto jsem si jista, že
Bůh vzal už tenkrát mou prosbu
vážně.
Dalším milníkem na cestě víry byla
doba studia v Brně. Měla jsem
možnost poznat i společenství jiných
církví– CB, BJB, AC. Byla to nesmírně
živá společenství. Tam jsem se
setkávala s osobním svědectvím lidí,
kteří mluvili o tom, jak konkrétně Bůh
jedná v jejich životě. Tam jsem
zřetelně viděla, že Kristus pro ně není
jen Pán, ale i přítel, parťák, na kterého
se mohou spolehnout. Že je živý a
jedná i dnes. V této době mě Bůh vtáhl
do hlubšího obecenství s ním. Tehdy
jsem prožila skutečnou touhu po
Bohu, skutečné obrácení a křest
v Duchu svatém. Díky Pánu jsem
nebyla jediná z naší javornické
mládeže, kdo prožil v tomto období
podobné Boží oslovení. Pán Bůh nám
dal úžasné společenství modliteb,
chval i osobního sdílení. Dodnes jsem
za tu zkušenost moc vděčná a přála
bych ji všem mládežníkům.
Pak přišlo období zkoušek a já dodnes
žasnu, jak mě jím Pán Bůh provedl.
Nejdřív rozchod s klukem, pak smrt
maminky, která mě milovala, pak

Pane Ježíši Kriste,
děkujeme ti, že jsi nás svojí poslušností
a smrtí na kříži smířil s Bohem. Dej,
aby nikdo z nás k této tvojí lásce
nezůstal netečný. Díky, Pane, že jsi
vstal z mrtvých. Nauč nás tebe hledat a
na tebe očekávat. Přebývej v nás,
prosíme, skrze osobu tvého Ducha
svatého. Ty jsi od nás nikdy neočekával
víc, než naše selhání a přece nám v tobě
dáváš sílu místo naší slabosti. Ty sám
jsi odpovědí na celé naše selhání! Dej,
ať ve víře poznáváme budoucnost,
kterou chceš vyplnit sám sebou! Ty,
Kriste, buď životem našeho života.
Amen.
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přišla revoluce a s ní ztráta
zaměstnání. Mé „lidské jistoty“ vzaly
za své. Všude jsem se cítila tak nějak
navíc. Když se ukázala možnost jet na
zkušenou za hranice, nebylo to těžké
rozhodování. Chtěla jsem se naučit
němčinu, abych snáz našla novou
práci.
Na
základě
inzerátu
v Kostnických jiskrách jsem se
vypravila do misijního střediska u
Bodamského
jezera
v Německu.
Nevěděla jsem, do čeho jdu. Teprve
tam se ukázalo, že hosté jsou sice
Němci, ale většina zaměstnanců mluví
jen anglicky. Mimo léto totiž středisko
fungovalo jako biblická škola a výuka
probíhala v angličtině. Byly to hodně
těžké, ale svým způsobem úžasné
čtyři měsíce života. Nikdy předtím
jsem neprožila tak intenzivní a blízký
vztah s Bohem. On byl ten, který mi
vždycky rozuměl, i když jsem anglicky
neuměla.
A pak jsem dostala možnost nejprve
zdarma absolvovat tuto půlroční
biblickou školu v jiném středisku, kde
výuka probíhá v němčině, a pak ještě
půl roku zůstat jako spolupracovník.
Nejela jsem do Německa s tím, že bych
snad chtěla studovat Bibli. Ale ten,
jehož jsem prosila, aby řídil můj život,
to chtěl. Tak mě Pán Bůh dovedl do
„Klostermühle“.
Nejdřív jsem měla obavy, že nebudu
řádně rozumět. Ale s českou Biblí na
klíně jsem někdy zapomínala, že
výklad probíhá v němčině. Tak mě to
oslovovalo. Jednotlivé příběhy jsem
znala z domova. Ale tady se mi začaly
odkrývat souvislosti, byla jsem

překvapená, kolik obrazů Krista je ve
Starém zákoně. A kolik událostí
v Bibli směřuje jako šipka ke Kristu.
Teprve tam se mi Bible otevřela jako
jedno úžasné plánované dílo Boží
lásky a záchrany pro člověka. Byl to
nejpožehnanější rok mého života.
Ale nešlo jen o teorii. V praxi jsme se
učili žít v závislosti na Kristu.
Nestarat se o „svoji čest“. Prožila jsem
tam skutečné osvobození od toho, co
si o mně myslí jiní. Znovu jsem se
přesvědčila, že požehnaný život
neznamená život bez těžkostí nebo
snad naplnění mých přání a představ.
Požehnaný život je život pod Božím
vedením.
Po návratu do ČR jsem nastoupila do
práce. Mimo křesťanské společenství
už svědectví nebylo tak jednoduché,
ale navzdory mým selháním jednal
Bůh v mém životě dál. Dal mi skvělého
manžela, děti i širší rodinu ČCE v
Libni, kde jsme v Praze zakotvili.

Teď žijeme už druhým rokem
v Uherském Hradišti a ve sboru jsme
(na základě přání našich dětí) doma
tady v Javorníku. A jsem ráda, že se o
něco z toho, co mě oslovilo, mohu
podělit po 20 letech i s vámi
z javornické kazatelny.
Pavlína Komárková
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UDÁLO SE
6. ledna - Koncert Voda života
Bratři a sestry z CASD Veselí nad
Moravou nám opět připravili krásné
pásmo písní a svědectví, které nás
obohatilo hudebně i duchovně.
8. ledna se sešlo nové staršovstvo na své první schůzi. Hlavní náplní
byla volba představitelů sboru. Máme tedy staronového kurátora bratra
Jana Šimšu a místokurátora bratra Jaroslava Hrbáče, novou pokladní
sestru Jiřinu Majtánovou a nového hospodáře bratra Lubomíra
Dermíška.

Nové staršovstvo se seniorátním kurátorem (na fotce úplně vpravo)

20. ledna se opět uskutečnily ekumenické bohoslužby v rámci
celosvětového Týdne modliteb za jednotu křesťanů, tentokrát v našem
kostele. Kostel naplnili hosté z různých farností - evangelických i
katolických. Pozvání přijalo i 5 katolických kněží, kázal pater Lukáš
Karpinski ze Strážnice. Liturgii pro tento rok připravili mladí křesťané
v Indii. Mohli jsme tak poznávat, čím žijí a co trápí křesťany v úplně jiné
kultuře, v jiné části zeměkoule. Stali jsme tak součásti velkého
mezinárodního společenství křesťanských skupin v nesčetných
kostelech po celém světě.
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Pověření staršovstva
1. ledna začalo 6leté období, ve kterém bude pracovat nové staršovstvo
zvolené v listopadu. Ke službě je pověřil a složení slibu řídil 27. ledna
seniorátní kurátor br. Vladimír Buzek
Bratra seniorátního kurátora jsme se zeptali:
Jak bys přiblížil práci seniorátního výboru našim čtenářům?
Působnost seniorátního výboru podrobně popisuje Řád o správě církve, oddíl J,
článek 33, který lze nalézt na stránkách webu evangnet.cz. Seniorátní výbor našeho
seniorátu má na starosti celkem 27 sborů, nejčastěji s nimi řeší otázky týkající se
volby a pověřování staršovstev, volby kazatelů, administrace sborů a věci
hospodářské, týkající se povinných odvodů, celocírkevních sbírek a Jeronýmovy
jednoty. Seniorátní výbor koná vizitace ve sborech seniorátu, a to tak, aby za své
funkční období navštívil každý sbor alespoň jednou. Do budoucna je nejobtížnějším
úkolem nastavit strukturu sborů a počet kazatelů tak, aby seniorát mohl existovat i po
přechodu k úplnému samofinancování církve.
Víme, že seniorátní výbor pracuje od 1. ledna v novém složení……
Dvacátý sedmý konvent Východomoravského seniorátu na svém 2. zasedání v
listopadu minulého roku zvolil členy a náhradníky seniorátního výboru z řad
presbyterů, tedy jednu polovinu z celkově osmičlenné sestavy: seniorátním kurátorem
byl zvolen Vladimír Buzek ze Vsetína - horního sboru, jeho náměstkyní sestra
Světlana Greplová ze sboru v Javorníku nad Veličkou, prvním náhradníkem br.
Daniel Tymonek ze Zlína a druhým náhradníkem br. Pavel Trusina z Valašského
Meziříčí. (Druhá polovina seniorátního výboru, tj. členové a náhradníci z řad farářů,
bude voleni letos v listopadu.)
Nově zvolení členové seniorátního výboru budou slavnostně instalováni při
bohoslužebném shromáždění, které se uskuteční 7. dubna v 15 hodin v kostele
zlínského sboru. Všichni jste srdečně zváni.
Všechny presbytery a členy javornického sboru srdečně zdravím a do jejich krásného
kostela se vždycky těším!
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10. února jsme byli překvapeni milou
a vzácnou návštěvou potomků br.
faráře Zeleného, který v Javorníku
pobýval pár měsíců za 2. světové
války. Kázáním nám posloužil jeho
zeť br. farář Jan Čapek z Liberce. Bylo
to velmi srdečné setkání plné
vzpomínek.
Vrátíme
se
k nim
podrobněji v příštím čísle.

17. února nás bratr farář Petr Kulík uvedl do postního období. Mimo
jiné nám v kázání připomněl:
„…Pán Ježíš nepřišel pro to, aby nám prodloužil dny našeho pozemského
života. On vstoupil do tohoto světa, aby nás vysvobodil z pravé smrti - z
naší odloučenosti od Boha. Na základě svého slitování se k nám
přibližuje. A dává pravý život - život v blízkosti Boží.“
Ale zdůraznil také mezilidskou rovinu: „I proto Kristus přišel - aby
zkvalitnil naše mezilidské vztahy. Aby je oživil, jsou-li na mrtvém bodě…
On přišel i kvůli tomu, aby spolu opět lidé začali mluvit a jeden pro
druhého žít. Vstupujeme do postního období. Nemusíme se postit zrovna
od jídla a pití a sladkostí a televize. Daleko větší radost Bohu uděláme,
když se postíme od naší uraženosti, naštvanosti na druhé lidi. Když
v Boží síle vyjdeme vstříc lidem, se kterými si dlouhodobě
nerozumíme a jsme rozhádaní. Hospodin zajásá, když se postíme
od naší samo-spravedlnosti a budeme ochotni našim bližním
odpustit a smířit se s nimi.
Milí bratři, milé sestry, Ježíš je dárcem skutečného života. Kristus je
vítězem nad smrtí. Nejen kvůli tomu, jaké zázraky činil, ale čím vším
namísto nás sám prošel. Skutečně zemřel a skutečně byl Bohem vzkříšen.
A právě toto jeho vítězství nad smrtí nám umožňuje pravý život.
Pravý život s Bohem i našimi blízkými.“
A tak: Půst - kéž dotýká se srdce, nejen úst (br. f. Petr Pivoňka)
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3. března se uskutečnilo výroční sborové shromáždění. Ve výroční
zprávě za rok 2012 jsme si připomněli, jak jsme prožili uplynulý rok.
Sestra Kohútová nás seznámila s hospodařením sboru a s výhledem na
další rok...
Ale nejradostnějším úkolem byla volba
nového faráře, který od 101 přítomných
členů s hlasovacím právem dostal 101
platných kladných hlasů. To je jistě pro
Kulíkovy dobrá zpráva.
Také my jsme dostali dobrou zprávu od nich
- 28. února se v Olomouci narodila Rozálka děvčátko, se kterým se budeme v Javorníku
často setkávat – Rozálie Kulíková.

Výroční zpráva o stavu a životě sboru za r. 2012
Celý rok 2012 jsme byli neobsazeným sborem, administrovaným br. farářem Mojmírem
Blažkem z Hrubé Vrbky. Mohli jsme ale navázat na to, co se osvědčilo z předchozích měsíců
roku 2011, kdy už byl náš sbor takto administrován. Abychom ale příliš nespoléhali jenom na
zkušenosti a vlastní snahy, dostali jsme pro rok 2012 sborové heslo – „V obrácení a ztišení
bude vaše spása.“ (Iz 30,15). Bůh sám nás znovu a znovu zve, abychom se k Němu obrátili a
před Ním ztišili. Rok 2012 jsme zahájili novoročními bohoslužbami a slavením Večeře Páně s
naším administrátorem. Ten nadále 1x měsíčně vedl bohoslužby, každý týden pak biblické
hodiny pro děti (12 dětí) i pro dospělé (v průměru kolem 8 osob) a konfirmační cvičení – to od
září ve dvou samostatných skupinách (3 a 3 děti). Konal pohřby, svatby, křty, podporoval
učitele NŠ, dorost a mládež. Byl a zůstává ochotný poskytovat pastorační rozhovory, kdykoli
je kdokoli ze sboru potřebuje.
15.1. se nám představil bratr farář Petr Kulík, který má zájem v našem sboru sloužit.
Dopoledne kázal při bohoslužbách, odpoledne s ním jednalo staršovstvo. Po ukončení
jednání se v tajném hlasování jednohlasně vyjádřilo pro podporu tohoto kandidáta a pověřilo
bratra kurátora, aby s ním zahájil jednání ohledně povolací listiny a dalšího postupu tak, aby
mohl nastoupit v r. 2013. Prostřednictvím seniorátního výboru jsme požádali Synodní radu o
vydání pokynu k volbě. Bratra faráře Kulíka jsme mohli i při dalších příležitostech lépe poznat,
v loňském roce u nás kázal celkem 4x.
S tímto výhledem probíhala rekonstrukce fary radostněji. V horním patře byly vybourány
některé příčky a tím se změnilo celkové rozložení místností. Celé patro je kvalitně zatepleno
včetně obkladu sádrokartonem. Zvenku byly provedeny zateplovací práce na vikýřích a
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související úpravy střechy. Byla provedena výměna elektroinstalace, nátěr krovů proti hnilobě
a červotoči, rekonstrukce rozvodů vody a ústředního topení. I ve sklepě byly vyměněny trubky
k topení a vodovodní potrubí. Celkově byly zrekonstruovány odpady a nově napojeny na
obecní kanalizaci. Z Jeronymovy jednoty nám byla poskytnuta půjčka 150.000,-Kč a finanční
dar ve výši 150.000,- Kč. Staršovstvo vyhlásilo i sborovou sbírku, která stále probíhá. Za rok
2012 bylo na opravě fary profinancováno 582 tisíc. Touto cestou děkujeme všem, kdo se
podíleli na rekonstrukci svou prací nebo finančně. Poděkování patří i br. Lubomíru Dermíškovi
za provádění stavebního dozoru.
Přehled událostí
22.1. jsme se zúčastnili Ekumenických bohoslužeb ve Strážnici, kde kázal náš administrátor
Mojmír Blažek.
25.2. jsme zorganizovali besedu s br. farářem Petrem Brodským „Jak se žije krajanům ve
východní Evropě“ v modlitebně ve Velké nad Veličkou. Na 1. postní neděli nám posloužil
kázáním i vysluhováním svaté večeře Páně.
17.3. skupina Invisible? připravila koncert na obecním úřadě v Javorníku.
1.4. na Květnou neděli bylo konfirmováno 5 hochů a 1 dívka, tradičně v krojích. Byli to Daniel
Dermíšek, Petr Kohút, Pavel Kománek, Martin Petrucha, Dominik Rybníkář a Lucie Ščasná.
Vlaštovky tentokrát přiletěly až 23.4.
3.6. nás navštívili bratři a sestry z Jasenné se sestrou farářkou Radkou Včelnou.
10.6. se v našem sboru uskutečnilo seniorátní shromáždění Jeronymovy jednoty.
19.6. nás na svém turné po Evropě navštívil hudební soubor The Southminster Ringers
z USA a předvedl hudební žánr u nás málo známý - zvonkohru na malé ruční zvonky.
30.6 - 6.7. proběhl letní tábor pro děti od 7 do 15 let, tentokrát v chatkách na tábořišti Monte
Lope u Bystřice pod Lopeníkem, opět pod vedením br. kurátora Jana Šimši. Od nás se
zúčastnilo 19 dětí a 12 vedoucích.
26.7. ve zcela zaplněném kostele hrál soubor Javornické smyčce při tradičním, již 8. koncertu
pro Javorník.
11.8. naše mládež ve spolupráci s mládeží AC Uherský Brod a CASD Veselí nad Moravou
zorganizovala NG fest – hudební festival nové generace na fotbalovém hřišti. Vystoupilo 7
křesťanských skupin z Moravy i Slovenska, svědectvím posloužili 3 řečníci.
9.9. k nám přijela návštěva ze sborů v Hrabové a Zábřehu s manželi Hudcovými.
7.10. při Díkuvzdání za úrody nám kázáním i vysluhováním VP sloužil ordinovaný presbyter
br. Antonín Plachý. Na odpoledním nešporu se zápisem konfirmandů s námi besedoval nejen
o práci Armády spásy.
9.10. pro nás v rámci Dnů vděčnosti za Boží stvoření připravil přednášku "Rostliny - živá
paměť krajiny Bílých Karpat" Karel Fajmon ze Správy CHKO Bílé Karpaty ve Veselí nad
Moravou.
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10.11. na zasedání konventu Východomoravského seniorátu ve Vsetíně byla presbyterka
našeho sboru Světlana Greplová zvolena náměstkem seniorátního kurátora.
11.11. jsme se rozloučili při pohřebním shromáždění v Hrubé Vrbce s bratrem farářem Jiřím
Řehákem, našim bývalým obětavým administrátorem (v letech 1994-97).
25.11. proběhly volby nového staršovstva. Všem dosavadním členům, kteří již nekandidovali,
děkujeme za jejich poctivou dlouholetou práci.
V adventu jsme se opět scházeli také k rorátům. Už tradičně jsme na ně pozvali i hosty
z ekumeny. Byli to Marek Harastej z CASD Veselí nad Moravou a Mirko Tichý z CB Kyjov.
23.12. velmi dobře připravená dětská vánoční slavnost tradičně naplnila kostel diváky všech
věkových skupin.
Kromě služby našeho administrátora M. Blažka a budoucího faráře P. Kulíka
s vděčností přijímáme častější službu sestry Moniky Černekové z Myjavy, farářky luterské
církve na Slovensku, která k nám přijíždí každé dva měsíce. V r. 2012 nám mimo již zmíněné
sloužilo dalších 11 farářů: Radmila Včelná, Petr Brodský, Ivan Ryšavý, Josef Hurta, Jaroslav
Nečas, Anna Lavická, Eva Halamová, Jiří Kabíček, Pavel Šebesta, Michal Vogl, Erika
Petříčková; 1 jáhen: Pavel Klimeš; 1 vikářka: Jaroslava Michnová; 2 vojenští kaplani: Jan
Blažek a Dan Petříček a 2 ordinovaní presbyteři: Zdeněk Halas, Antonín Plachý. Ve sboru
slouží i naše ordinovaná presbyterka Světlana Greplová. Zbývaly na ni většinou rodinné
bohoslužby a velké svátky s vysluhováním Večeře Páně, na které bývá obtížné získat hosty.
Díky ochotě mnoha hostů bývaly čtené bohoslužby průměrně pouze 1x měsíčně,
v letních měsících ale častěji. Posloužili presbyteři naši i z jiných sborů. Byli to Kateřina
Pavlincová, Jaroslav Hrbáč, Luděk Mikáč, Jiřina Majtánová, Pavlína Komárková, Zdeněk
Žamboch, Luděk Kouřil, Pavel Raus a Petr Procházka.
Společný zpěv při bohoslužbách je pestrý. Vedle Evangelického zpěvníku a Dodatku k
EZ se pravidelně zpívá z Elsnerova kancionálu, ale i písně pro děti a mládež. Pod vedením
výborného varhaníka je sbor schopen zpívat i málo známé písně. Při rodinných a svátečních
bohoslužbách vděčně přijímáme i doprovod jiných hudebních nástrojů. Pěvecký sbor v dubnu
natočil 6 pašijních písní z Elsnerova kancionálu, v r. 2013 je vydá na dalším CD společně s
písněmi velikonočními.
Bohoslužby v kazatelské stanici Suchov se po celý rok nekonaly. Jednou měsíčně se
konaly společné rodinné bohoslužby, ale se stále menší účastí dětí. Klademe si tedy otázky
po jejich smyslu a náplni. Malá je ale i účast dětí v Nedělní škole pro školáky, chodí 3-7 dětí.
Od podzimu probíhá současně s bohoslužbami, aby celé rodiny mohly přicházet do kostela
společně. Víc dětí chodí do NŠ pro předškoláky (6-8), ta probíhá současně s bohoslužbami
už léta. Do konce prázdnin jsme měli samostatně i NŠ pro nejmenší děti, ale od září byla pro
nezájem zrušena. Útlum zaznamenaly i volnočasové aktivity pro děti. Kroužky stolního tenisu
a modelářů ukončily činnost. Do Kroužku Ochránců Božího Stvoření chodily průměrně 3 děti.
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Aktivní je mládež a dorost – s jejich činností vás samostatně seznámí sestra B. Šimšová.
Mládež zve i nás, celý sbor, k modlitbám. Nadále byli i členové našeho sboru zváni také k
ekumenicky otevřeným modlitebním setkání Modlitby otců do modlitebny ve Velké nad
Veličkou a nově i k Modlitbám matek do Hrubé Vrbky.
Daří se udržovat sborové webové stránky a fotostránky a čtvrtletně vydávat časopis
„Javornický evangelík“, který odráží aktuální dění ve sboru.
Děkujeme všem, kdo se na veškerých sborových aktivitách podílí. Všem kdo je vedou,
kdo se starají o hudební doprovod, o sborové prostory, o sborové finance, i těm, kdo
pomáhají tiše a nenápadně, třeba modlitbou.
Sbor má v současnosti v kartotéce 674 bratří a sester, což je za rok pokles o 5 členů. V
uplynulém roce jsme měli 10 pohřbů, přibylo 5 nových členů sboru. Pokřtěny byly 2 děti:
David Čajka a Daniel Dermíšek. V kostele se konaly tři svatby, oddáni byli manželé Hrbáčovi,
Kouřilovi a Kružicovi. A bylo požehnáno 1 manželství uzavřenému v zahraničí – Galeovým.
Počet aktivních členů však jen trochu překračuje stovku. Podle statistiky pečlivě vedené
br. Klimem, průměrná účast v kostele je 105 lidí, u sv. večeře Páně 111. Dětí, kterým kazatel
při vysluhování žehná, bývá v průměru 12. Večeře Páně byla loni vysluhována 8x. Všechna
tato čísla jsou prakticky stejná jako v předchozích letech. Ani v době bez vlastního faráře
jsme tedy nemuseli omezovat počet celosborových shromáždění, ani neklesla účast na nich.
Přesto pociťujeme ve sboru únavu. Náš výhled se upíná k datu příchodu nového faráře. Síly
nám stačí k zajištění stávajících aktivit. A to není málo. Vždyť jenom ve vánočním týdnu jsme
se během deseti dnů sešli 11x! Přesto Bůh čeká víc. Chce, abychom viděli dál, abychom
spoléhali na Něho, ne na faráře. Stále nás zve k obrácení a ztišení. Když se opravdově
obrátíme k Bohu a ztišíme se před Ním, On sám mám otevře oči a povede nás dál...
V Javorníku dne 3.3.2013

Zpráva o činnosti dorostu a mládeže ve sboru ČCE Javorník za rok 2012
Dorost Javorník se schází pravidelně každý pátek v 18. hodin v klubovně v průměrném
počtu 12 dětí ve věku od 7 do 15 let. Oproti minulým letům se nám podařilo do dorostu
přilákat více dětí a také jsme zvolili stálé téma programu „Po stopách Boha otce“ a vytvořili
jsme vedoucí tým (A.Šimšová, J.Šimša, K.Pešková, S.Kománek, L.Ščasná, D. Rybnikář).
Členové vedoucího týmu si pravidelně dělí program podle rozpisu, vymýšlejí duchovní
program, hry a také všichni i s dětmi plánujeme tematické dorosty - např. čokoládový, ovocný,
sportovní, čajový. Nechybí zpěv chval, povídání a modlitby. V loňském roce jsme si na oživení
pouštěli křesťanské filmy, před Vánocemi jsme uspořádali ARMY večírek s konečnou
bojovkou na závěr.
Mládež se scházela pravidelně v sobotu v 18h. v klubovně v průměrném počtu 12 členů.
Vedle mládeže z našeho sboru mezi nás chodí také mládež z ČCE Velká n. Vel., občas i
Vrbky. O program se stará sama mládež - vedoucí mládeže (A. Šimšová) spolu s dalšími
12

dvěma lidmi (J.Šimša, S. Kománek) tvoří tým, který obstarává zajištění hlavního duchovního
programu. Program se snažíme pojmout tak, aby zaujal generaci mladých lidí a byl na
aktuální téma, která jsou mladým lidem blízká. Využíváme také moderní techniku, např.
sborový dataprojektor. Programy tak můžeme obohatit zajímavými videoklipy, přednáškami a
dalšími materiály, které jsou dnes už díky internetu dostupné, a byla by škoda, kdybychom
jimi program nezpestřili. Nechybí zpěv chval a prostor pro modlitby. Následují aktivity
neméně důležité: společné povídání a sdílení. A pak, když je čas a chuť následují hry,
polštářové bitky, sledování seriálů, pojídání občerstvení apod. Nesedíme jen v klubovně,
občas uspořádáme promítání filmu, čajovnu nebo si někam za zábavou vyjedeme.
Loňský rok jsme se v březnu na pozvání přátel z Valašska účastnili setkání valašských
mládeží Zemětřes v Rajnochovicích, dále letního dětského tábora našeho sboru, jako
organizátoři a dobrovolníci NG párty, dále pak NG festivalu, který se konal v Javorníku a jako
dobrovolníci a účastníci křesťanského festivalu UNITED na Vsetíně.
Z důležitých věcí, které nechci opomenout:
-Občas mezi nás zavítá administrátor sboru br. f. Mojmír Blažek, za což jsme mu vděční.
-Většina mládeže dále slouží v jiných sborových aktivitách: dorost, NŠ, letní tábor, dětská
vánoční slavnost, chválící kapela, pomocné práce.
-Loňský rok se podařilo mládeži uspořádat několik modlitebních řetězů našeho sboru,
uzpůsobit pro tuto akci klubovnu, přetvořit ji na modlitební místnost a k účasti přizvat zájemce
z celého našeho sboru.
- Za důležitý cíl vidíme oslovit další mladé lidi z našeho okolí, bývalé i letošní konfirmandy, což
se částečně daří, k oslovení sloužila loni také NG párty v březnu a NG festival v srpnu, což
jsme pojali jako evangelizační akce.
Z výhledu do budoucna:
Těšíme se na nového bratra faráře a jeho podporu naší mládeže. I letos chystáme modlitební
řetězy, připojení se k modlitbám 24/7, víkendovku pro dorost a mládež, a v srpnu NG festival.
Nakonec bych ráda řekla, že i když v naší mládeži téměř schází generace mezi 20 -30 lety,
která by pro mladší mládež byla vzorem a vedla je, i
přes to se nám podařilo vytvořit skvělou partu lidí,
kteří milují Boha a chtějí mu sloužit. Moc dobře se mi
s nimi všemi pracuje a jsem za ně Bohu moc vděčná.
Všichni jsme rádi, když se o nás zajímáte a jsme
vděční, za podporu, vstřícnost a modlitby.
Otevřené dveře na naše pravidelná setkání mají
všichni mladí lidé a také ostatní, které zajímá, jak
mládež probíhá nebo nás chtějí svou přítomností
povzbudit.
Alžběta Šimšová
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PROBÍHÁ:
Sbírka na pomoc vdovám a sirotkům v Etiopii
Už v loňském roce jsme se zapojili do postní sbírky „Stavíme lidi na nohy“
podporující ženy v Etiopii. Mnozí si ještě pamatujeme besedu s Ing. Evou Grollovou,
která nám vylíčila problémy Etiopie, ale i radostnou naději místní evangelické
církve. Nevybrala se sice závratná částka, přesto jsme dostali písemné poděkování
s ujištěním, že peníze dostanou ti, kdo je potřebují.
Synodní rada ČCE se rozhodla znovu vyhlásit
dobrovolnou sbírku, která by alespoň částečně
pomohla zmírnit útrapy těchto těžce zkoušených
lidí. Letošní postní sbírka bude probíhat do 29.
března 2013 a je organizována Střediskem
humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE
nejen ve sborech ČCE ale i mezi veřejností.
Cílem projektu v Etiopii je pomoci rodinám na hranici přežití zajistit si základní dlouhodobou
možnost obživy. Podporujeme etiopské ženy – samoživitelky, které pečují o sirotky, aby
rozvinuly drobné živnosti, které jim a jejich dětem zajistí trvalou a nezávislou obživu.
Do projektu zapojeno více než 130 rodin na hranici přežití. Díky projektu šitému na míru
každé jednotlivé ženě již provozuje úspěšnou živnost 77 % žen zapojených do programu. Na
čekací listině programu je momentálně více než 1000 dalších žen, které by chtěly začít s
drobným podnikáním. Tento rok bychom rádi vyhověli minimálně další stovce z nich.
Jen 5000 birů (= něco málo přes 5000 Kč) pomůže osamělé ženě s dětmi nastartovat
živnost. Prvních 1000 birů poslouží k zorganizování kursu základních dovedností a k
rozhodnutí, čím by se mohla v daném prostředí živit. Často to bývá chov ovcí, koz nebo
slepic, prodej ovoce, zeleniny nebo obilí na trhu, pečení placek či provozování malého
obchůdku. Zbývajících 4000 birů je pak určeno přímo na rozvoj její drobné živnosti.
Dokázali bychom jako sbor pomoci k novému začátku jedné takové rodině?
Můžete přispět také zakoupením drobného „Dárku, který zahřeje“ na webových stránkách
www.mnoho-tvari-pomoci.cz.

Rekonstrukce fary
Po zimní odmlce se práce na opravě fary opět rozběhly. V patře zbývá jen položit
plovoucí podlahy a vymalovat. Práce se přesunuly do přízemí, kde se rekonstruuje
topení, elektroinstalace a kuchyň. Z důvodu celkové rekonstrukce fary jsme
přikročili i k rekonstrukci kanceláře a pracovny faráře. Elektroinstalace byla již v
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dost špatném stavu a jen těžko jde měnit, když je dům obydlen. Když jsme se blíž
zaměřili na topení, zjistili jsme, že 4 radiátory z 5 tečou a je třeba je vyměnit. Tím
sice náklady narůstají, nicméně tyto práce jsou skutečně nutné a nedaly se předem
zcela odhadnout. Proběhlo také vložkování komínů, oprava omítek a ostatní
zednické práce. Dále nás čeká přebroušení parket a schodů, celková výmalba,
položení plovoucích podlah a linolea a montáž kuchyňské linky.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili ohlášených brigád, i
těm, kteří přišli a udělali, co bylo potřeba.
Finanční příspěvky na opravu můžete stále dávat pokladní sboru J. Majtánové.
Všem dosavadním dárcům srdečně děkujeme.
Lubomír Dermíšek
POZVÁNKA DO NEDĚLKY
Nedělní škola pro školáky probíhá každou neděli souběžně s bohoslužbami a
účastní se jí průměrně 3-7 dětí. Děti přichází do kostela na začátek bohoslužeb a
pak odejdou se svým učitelem (kromě rodinných nedělí). Nedělky jsou
tématické – teď probíráme knihu Skutky apoštolské a zrovna začínáme s
misijními cestami. Kromě programu se také hrají vždycky různé hry. Učí zde
Pavel Čerešník, Pavel Kománek, Magdaléna Kománková ml. a Věra Pavlincová.
Zveme všechny děti, které ještě nechodí, aby se přišly podívat a nebály se!
Magda Kománková ml.
Nedělní škola pro nejmenší (malá nedělka) také probíhá každou neděli v 10,00
hodin, a to ve sborovém domě. Jen o rodinných nedělích děti přichází spolu
s dospělými do kostela.
Od září 2012 se zapojilo do práce v malé nedělce 6 učitelů: Vladimíra Hašová,
Kristýna Kouřilová, Lucie Ščasná, Magdaléna Kománková, Alžběta Šimšová a
Světlana Greplová. Každý z učitelů pracuje s dětmi podle svého obdarování,
vzájemně se doplňují a obohacují. A moc nás to baví.
Do malé nedělky chodí děti předškolního věku, ale také děti starší, které
doprovázejí své mladší sourozence. Účast bývá 4-8 dětí.
Přijďte, vítány jsou i nejmenší děti v doprovodu rodičů!
Magda Kománková st.
A mládež?...
Plánujeme v květnu společný víkend na Valašsku s dorostem a konfirmandy.
Rádi bychom se setkávali také spolu s Vámi, a proto připravujeme Čajovnu, která se
bude konat jednou za dva týdny, vždy po bohoslužbách. Bude to možnost jak si
popovídat v teple s čajem a třeba s nějakou sladkostí v ruce. Dále budeme pokračovat
v modlitebních řetězcích, které jsou možností jak strávit skvělý čas s Bohem, a na
který jsou všichni zváni. Proto se na vás obracíme a prosíme o podporu. Podporu
v modlitbách, pochopení a vaší účastí.
Klárka Pešková
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Přehled shromáždění ve velikonočním období
Květná neděle
24.3.

10:00

konfirmační slavnost
Mojmír Blažek, administrátor

Zelený čtvrtek
28.3.

18:00

pašije
Mojmír Blažek, administrátor

Velký pátek
29.3.

10:00

bohoslužby se sv. večeří Páně
Michal Vogl, Uh. Hradiště

Hod Boží velikonoční 10:00
31.3.

rodinné bohoslužby s VP
Světlana Greplová

Pondělí velikonoční 10:00
1.4.

bohoslužby
Mojmír Blažek, Hrubá Vrbka

Na Hod Boží velikonoční se koná
sbírka na Hlavní dar lásky JJ
Sbírka darů Jeronýmovy jednoty bude 17. a 18. května

Zveme vás na koncert zpěváka a písničkáře:
Slávek Klecandr bude hrát a zpívat 27.4.2013
v 19 hod v modlitebně ve Velké nad Veličkou.
Svátek Nanebevstoupení Páně letos bude 9. května,
Svatodušní svátky 19. a 20. května
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