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Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?
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(Římanům 8:35)

Biblická úvaha –

Kdyby nás Bůh nehledal a nenašel, nikdo
z nás by jej neznal a s ním by nežil. Ani
já, ani vy.
Podobně mluví Ježíš v Janově evangeliu:
Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho
nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho
vzkřísím v poslední den. (J 6:44)
A v tomto posledním podobenství, které
jsme právě slyšeli, se otec raduje nad
ztraceným synem...
Abychom z toho ale měli skutečný
duchovní užitek, musíme nejprve projít
celou tu počáteční hrůzu.
Bratři a sestry, nabídnu vám dnes takovou
osnovu celého toho podobenství – za
pomoci čtyř slov, které začínají
písmenem „P“: Pýcha, Pád, Pokání a
Přijetí.
Pýcha hříchu. Pád až na dno. Pokání –
ten odraz ode dna. A nakonec: Boží
Přijetí. To je osnova celého dnešního
podobenství.
Nejprve tedy: PÝCHA. Pýcha – ten
kořen všeho hříchu. Toho mladšího syna
skutečně pýcha cele ovládla.
Za prvé žil ve vzpouře proti svému otci –
což naše společnost žel dnes toleruje, ale
v Ježíšově době to bylo něco naprosto
odporného. Syn přichází za svým otcem a
říká: Otče, dej mi díl majetku, který na
mne připadá.
Je to hrozná věc, kterou syn po otci žádá!
Vždyť v tehdejší společnosti majetek otce
připadl synu až tehdy, kdy otec zemřel.
Syn zde tedy vyjadřuje své přání, aby
jeho otce byl už mrtev. Aby vešla v
platnost jeho závěť. A aby se osvobodil
z jeho vlivu. Toto pyšné přání – být a žít
bez Boha ve světě – to zotročuje miliony

Petr Kulík, farář

ČCE Javorník
Biblický oddíl: Lukáš 15:11-32
„Jeden člověk měl dva syny …....

Milí bratři milé sestry,
právě jsme slyšeli Podobenství o
marnotratném synu. Tento příběh patří
mezi
nejradostnějším
Ježíšova
podobenství. A to i přesto, že začátek je
velmi smutný...
Než se podíváme do samotného
podobenství, připomeňme si, komu a proč
vlastně Ježíš tento příběh vypráví.
Toto podobenství, stejně jako jeho dvě
předchozí, bylo určeno především
zákoníkům a saducejům. Oni Pánu Ježíši
vytýkali, že jí a pije s hříšníky, že je
v jejich blízkosti. Že se s nimi setkává. Že
s nimi mluví. Že jim vlévá novou naději
do života.
Právě proto Ježíš vypráví hned tři
příběhy. Nejprve příběh o pastýři, který
se raduje z toho, že našel jednu svou
zbloudilou ovečku.
Potom příběh o hospodyni, která celý
dům zpřehází, aby našla ztracenou minci.
A když ji najde – podobně jako ten pastýř
– i ona se raduje. Už v těchto dvou
podobenstvích Ježíš vyzdvihuje Boží
jednání. Bůh usilovně hledá ztracené.
Bůh nalézá ztracené. A Bůh se z toho
raduje, že je hledal a našel. Ta ovce se
sama ke svému pastýři nevrátila. Ten
peníz se sám zpět ke své hospodyni
nepřikutálel.
Kdyby Boží aktivity nebylo, žádný
z hříšníků by se v Boží náruči neoctnul.
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lidí po celém světě. Naše mnohé nejbližší
žel nevyjímaje.
Toto niterné přání, aby Bůh byl mrtev, to
provází hříšné lidstvo od nepaměti. Tento
syn tedy žije v otevřené vzpouře vůči
svému otci. Tak jako všichni lidé, kteří
Boha neznají a znát se k němu nechtějí.
Tak jako všichni křesťané, kteří čas od
času bojují s tímto pyšným pokušením:
Být bez Boha. Žít bez něj. Bez jeho
vedení. Bez jeho dohledu. Bez jeho péče.
Za druhé: Ve chvíli, kdy mu otec všechno
dá, syn ten majetek zpeněží a prohýří –
daleko od svého otce. To, co mu otec dal
– to mu bylo dobré. Ale otec samotný –
od něj se chtěl držet co nejdál. Přál si, aby
jeho otec vůbec nežil. A přitom si tím
sám přivodil smrt. Jak začal, tak také
skončil.
Netrvalo to dlouho a v zemi, kde
přebýval, nastal hlad. Aby ne! V zemi,
kde Boha neznají, je hlad, je obrovský
duchovní hlad. A ten marnotratný syn je
také jeho obětí.
15
Šel a uchytil se u jednoho občana té
země; ten ho poslal na pole pást vepře. 16
A byl by si chtěl naplnit žaludek
slupkami, které žrali vepři, ale ani ty
nedostával.
Po pýše tedy přichází PÁD. Druhé „P“.
Tento mladší syn padl až na dno. Nyní se
bez otcova majetku stará o vepře (jak to
muselo znít tehdejším židovským uším,
nemusíme se dlouze domýšlet!). Pasáček
prasat – který má pořád hlad. I ti vepři se
mají lépe, než on.
Pýcha předchází pád… Ano, to je známé
lidské úsloví. A je pravdivé. Ale to není
všechno! Bůh ještě neřekl své poslední
slovo. Když Bůh do této bezvýchodné
situace vstoupí, pak po pádu může přijít

něco nečekaně nového. Pokání – ten
jediný žebřík z bahna hříchu.
Existuje tedy cesta zpět k otci? Existuje
cesta zpět do života? Potom, co člověk
všechno prohýřil, promarnil, prohrál?
Potom, co se Boha zřekl? Potom, co se
zřekl svého otce?
Bratři a sestry, v tom se ukazuje
jedinečnost Boží lásky.
Cesta k otci existuje. Je to POKÁNÍ,
naše dnešní třetí „P“. Jedinou cestou
z hříšné pýchy, která způsobila pád, je
tedy pokání. To je jediná cesta zpět k
Bohu.
To, co ten mladík učinil, to nelze napravit
jinak než hlubokým a opravdovým
pokáním, skutečným životním obratem,
chcete-li: obrácením.
O tom synu Ježíš říká ta nádherná slova:
Tu šel do sebe a řekl: 'Jak mnoho
nádeníků u mého otce má chleba nazbyt,
a já tu hynu hladem! Vstanu, půjdu ke
svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil
jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už
hoden nazývat se tvým synem; přijmi
mne jako jednoho ze svých nádeníků.'
Ten mladík jde k sobě. Navrací se sám k
sobě. On totiž nebyl jen daleko od svého
otce a od své pravé domoviny. On byl
daleko i od sebe samotného.
Od svého pravého Já, které s Bohem
bytostně souhlasí, které Boha bezezbytku
miluje.
Bratři a sestry, návrat k Bohu je zároveň
návratem člověka k sobě samému. Ale k
pravému pokání, k tomu Božímu zázraku
v lidském srdci, nepatří jen slova.
To, že si syn sám pro sebe řekl, že se
vrátí k otci a poprosí o odpuštění - to ještě
není celé pokání. Pokání je třeba žít.
Uskutečnit. Vykonat. Proto ten člověk
3

nezůstal jen u slov. On svá slova naplnil:
Vstal a šel ke svému otci.
Bratři a sestry, Písmo na mnoha místech
jasně sděluje, že opravdové pokání, které
je tím prvním krokem k Bohu – že i to je
dílo Ducha svatého. To abychom si
náhodou nepřisoudili nějaké zásluhy,
které nám nenáleží.
Člověk je zodpovědný za první dvě P: Za
svou pýchu. A za svůj pád. Ale pravé
pokání a následné Boží přijetí – to je Boží
dílo. I pravé pokání je tedy Boží dar. Dar
Ducha svatého, přesně řečeno.
Jak říká Ježíš o Duchu svatém: On přijde
a ukáže světu, v čem je hřích,
spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve
mne nevěří. (J 16:8-9) Duch svatý
ukazuje hříšnému srdci jeho skutečný
hřích a vede člověka k obrácení.
A když apoštol Pavel mluví o těch, kteří
odpadli od Krista, říká: Snad jim dá Bůh,
že se obrátí, poznají pravdu a vzpamatují
se z ďáblových nástrah, do kterých se dali
polapit, když podlehli jeho vůli. (2Tm
2:25-26)
A k tomu ještě připočtěme, že otec syna
už zdáli vyhlížel. Že ho očekával. A
nakonec, když se s ním opět setkal,
zvolal: Tento můj syn byl mrtev, a zase
žije, ztratil se, a je nalezen.
Ten syn zemřel. Ale Bůh mu dal život.
Vzkřísil ho k novému životu. Ten syn se
ztratil. Ale Bůh jej nalezl. Podobně jako
pastýř ovečku a hospodyňka peníz. Bůh
ho vedl k pravému pokání a nakonec ho
přijal.
To je tedy poslední „P“: PŘIJETÍ. Boží
přijetí. Boží milosrdné přijetí, které
znamená život.
Bratři a sestry, zde máme nádherný obraz
toho, jak Bůh s kajícími se hříšníky

zachází. Za prvé: Vůbec nic jim nevyčítá.
Za druhé: Běží jim naproti. Běží jim v
ústrety. Za třetí: Dává jim z milosti
daleko víc, než si ve své ubohosti mohli
vůbec představit. Pohnut lítostí je objímá
a líbá je. Dává jim prsten na ruku a obuv
na nohy. Tím jim ukazuje, že je přijímá
za své syny a dcery.
Že nebudou nádeníky, ale svobodnými
Božími dětmi.
A raduje se. Bůh se raduje! Přiveďte
vykrmené tele, zabijte je, hodujme a
buďme veselí, protože tento můj syn byl
mrtev, a zase žije, ztratil se a je nalezen.
A začali se veselit.
A stejně jsem ještě jeden motiv z celého
příběhu schválně nechal až na konec.
Ten otec přikazuje, aby jeho navráceného
syna oblékli do nových šatů. Ty nové
šaty: To je náš Pán Ježíš Kristus. Jak říká
Pavel: …svlecte se sebe starého člověka i
s jeho skutky a oblecte nového, který
dochází pravého poznání, když se
obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.
Potom už není Řek a Žid, obřezaný a
neobřezaný, barbar, divoch, otrok a
svobodný - ale všechno a ve všech
Kristus.
Milí bratři a sestry, celým tímto příběhem
nám Ježíš odhaluje Boží lásku. A vyzývá
nás: Buďte pravými dětmi nebeského
Otce. Ať už jsme se od něj vzdálili jenom
trošku, nebo naopak jsme od něj odešli
velmi daleko, ať už nám naše pýcha
přivodila kdejaký duchovní a jiný životní
pád, vraťme se k němu v pravém
pokání.
Pokud totiž ve svém životě ještě vidíme,
že slupky hříchu jsou nám milejší než
náruč našeho nebeského Otce, pak
musíme činit pokání.
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Právě v tomto buďme jedna rodina.
Rodina ztracených Božích synů a Božích
dcer, kteří z Boží milosti překonávají
hříšnou pýchu, která nám způsobuje pád.
Rodina těch, kteří se s pokorou vracejí do
náruče laskavého Otce.
Rodina Božích synů a dcer, která při
sebemenším zakolísání vyznává svůj
hřích před svým Bohem a vrací se
pokorně do jeho náruče. Rodina Božích
synů a dcer, která za nic na světě
nevymění objetí našeho Otce, které nám
v Kristu nabídl. Rodina Boží, která si váží

Hospodinovy blízkosti víc, než všech
zdánlivých pokladů tohoto světa.
Buďme jednou velikou rodinou synů a
dcer Božích, kteří o skutečném pokání jen
nemluví, ale kteří pokání skutečně žijí.
Na kterých je obrat ke Kristu vidět na
první pohled.
A v neposlední řadě: Buďme syny a
dcerami Božími, kteří se umí radovat a
veselit z Boží nezměrné lásky.
A kteří tu jeho lásku také z milosti Boží
předávají dál – dalším ztraceným synům
a dalším ztraceným dcerám. Amen.

Toto kázání jsem pronesl při letošních ekumenických bohoslužbách ve Vnorovech (22. 1.
2017), které se uskutečnily za účasti mnohých katolíků a evangelíků ve vymrzlém
katolickém kostele, kde nás hřálo snad jen to Boží slovo a vzájemné vřelé mezilidské
vztahy. Protože se toto kázání svým tématem (pokání) hodí i postního období, ve kterém
se právě nacházíme, rozhodl jsem se jej otisknout i v našem časopise.
Petr Kulík
Divadelní hru na téma návratu ztraceného syna nacvičila a zahrála naše mládež na dětské
vánoční slavnosti v prosinci 2011. Vzpomínáte?
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Bez Boha na světě?
Nemám moc ráda historii, zvlášť popisnou a suchopárnou. A přece o ní musím psát. Zrodila se
velice blízko Javorníka, z druhé strany Javoriny, na Staré Turé. Narodily se tam na evangelické
faře dvě dcery, Maria r. 1858 a Kristýna o dva roky později. Křehké dívky, nijak zvlášť výjimečné,
nedosáhly ani vysokého vzdělání a přesto si je Bůh použil k velkému duchovnímu probuzení a
sociální pomoci tehdy velmi zaostalému a chudému slovenskému lidu. Mnoho lidí bez práce,
propadlých beznaději a alkoholu, děti osiřelé nebo s rodiči, kteří hledali práci mimo Slovensko
a na své děti neměli čas.
Do takové doby dospěla hudebně nadaná Maria a literárně schopná Kristýna. Milovaly
slovenskou přírodu a její lidi a hledaly možnosti pomoci. Přesto, že evangelická církev formálně
fungovala, žila si svým životem a okolní bídu nevnímala. Sestry Royové chtěly pomáhat nejdřív
dětem a tak vznikla první Nedělní škola na Slovensku. Navštěvovalo ji až 80 dětí, učily je zpívat
duchovní písně autorky Marie a četly a vykládaly biblické příběhy. To nalákalo i některé rodiče a
tak pro ně vzniklo večerní shromáždění. Našli se další spolupracovníci přesto, že v tradiční církvi
vyvolávali nevoli a pomluvy, nenechali se tím odradit.
Rozhodujícím pro další práci se stal rok 1888, kdy se přes časopis Betanie seznámily s
kazatelem Kostomlatským z Písku a odjely do Čech hledat duchovní obrodu a pomoc. Své
duchovní narození nazvaly „kráčanie so Svetlom“, pokračovalo celoživotním odevzdáním a
službou lásky svým bližním. Téměř bez prostředků, jen z darů věřících v Čechách i ze zahraničí
vznikla požehnaná evangelizační a sociální práce na Staré Turé. Roku 1893 vyšlo první dílo
Kristyny „Bez Boha na svete“, bylo přeloženo do 21 jazyků včetně čínštiny a získalo velký ohlas.
Maria pracovala na společném zpěvníku Piesně Sionské, obsahoval přes 300 vlastních a
přeložených písní. Musím uvést aspoň několik krásných textů jako: Boh náš je láska, dal svého
syna, Jeden život máme aj ten je krátky, Po dvoch cestách ide ludstva prúd, Krásná je táto zem
po ktorej chodíme, ešte je ta krajšia, kde Pán Ježiš bývá a to nemluvím o jednoduchých a velmi
zpěvných melodiích, které se dobře učily a rychle našly oblibu.
Sama Kristýna o tom napsala „ak Slováka nezobudíš spevom, už ničím“, ve svých pamětech Za
Svetlom a so Svetlom. Možná by to mohlo trochu platit i o nás Javorničanech, však taky rádi
zpíváme.
Ukázalo se však, že probuzení lidí a jejich živé víře napomáhaly
velice povídky a romány Kristýny Royové, nejen na Slovensku ale i
na pomezí Moravy. Překládány byly nejdříve do němčiny a z ní až
do 30 jazyků. Pravdivě ukazovaly životní příběhy lidí před tím, než
se setkali s evangeliem a nápravu mnohých vztahů a životů po
tomto setkání (včetně případných biblických citátů k situacím).
Rozsáhlé dílo kolem 70 spisů nemohu vyjmenovávat, tak jen pár
příkladů: Za presvedčenie, Za vysokú cenu, Ztratení, V pevnej ruke,
V slnečnej krajine, Susedia, Prišiel domov a její autobiografie Za
svetlom a so Svetlom . Nejvíce vydání se ale dočkala prvotina Bez
Boha na svete. Této práci velice pomáhaly také časopisy: nejdříve
časopis „Svetlo“ který vydával švagr sester Royových za „Modrý
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kríž“ - abstinentní spolek od r. 1900 a pak měsíčník „Večernica“, kterým od r. 1925 byla
redaktorkou sama Kristýna. Za Moravu s ní spolupracovala Marie Rafajová (také překládala do
češtiny) a za Čechy Božena Jehličková. Díky takovým článkům si Bůh vzbuzoval další lidi a
skupiny, aby přispívali finančně nebo materiálně na další sociální práci na Staré Turé (včetně
bratří ze zahraničí).
A tak se dostávám aspoň ke krátkému přehledu jejich sociální práce. S oficiální církví se musely
rozejít pro mnohé útoky a hořkosti a přestože zůstaly jejími členy, nikdy se žádné podpory
nedočkaly. Shromáždění, modlitební hodiny i výuku dětí konaly v zakoupených domech. Dom pri
ceste později nestačil a byl zakoupen Velký spolkový dom v r. 1907, kde bylo místo i pro
opuštěné a nemocné lidi nebo sirotky. Velkou touhou Kristýny bylo postavit samostatnou
nemocnici a tak přímo zázrakem se nasbíralo tolik prostředků, že 1911 začala stavba. Lidé zde
pracovali zdarma a za rok v máji byla otevřena.
Tím ještě nebyla vyřešena otázka personálu, bylo potřeba obětavých diakonek, které pracovaly
bezplatně a tak jim v začátcích pomohla Slezská diakonie. Potřeba dalších obětavých sester
vedla Kristýnu k založení Diakonického ústavu přímo na Staré Turé a tím se postupně doplňovaly
potřeby v nemocnici a později v r. 1925 také v nově otevřeném sirotčinci „Chalúpka“. Vyškolené
sestry diakonky pak byly vysílány i na jiná potřebná místa. Z tohoto misijního střediska vyšli
mnozí misijní pracovníci, kolportéři náboženské literatury, ale také sem přijížděli kazatelé a
misionáři z dalekých krajin aby posílili a povzbudily své spolubratry na Slovensku, které se tak
stalo známým místem v Evropě.
S neuvěřitelnou vírou, už po smrti sestry Marie, ve svých 71
letech začala Kristýna shánět prostředky na výstavbu sociálního
ústavu pro staré – „Domov bielých hlav“. Podařilo se ho otevřít v
květnu 1933 při pořádání veliké evangelizační slavnosti za účasti
Čechů, Moravanů a Slováků, uvádí se účast 2 000 lidí. Také s.
Kristýna tady našla svůj nový domov a v blízkosti svých drahých
spolupracovnic a po dokonané práci odešla ke svému Pánu 27.
12. 1936.
To byla doba života našich rodičů, kdy na St. Turú bylo blízko,
navštěvovali se vzájemně dospělí i mládež, zpívaly se
probuzenecké písně, setkávaly se věřící skupinky i mimo neděli v
rodinách. Za války, kdy jsme byli hraniční obec, napomáhaly
naše rodiny v omezeném styku se Slováky.
A tak se vracím zpět k té bohaté historii života a díla dvou
slovenských sester, mnou jen částečně popsanou. Může být prospěšná i pro nás, jestli ji budeme
číst otevřeným srdcem. S úžasem můžeme vidět mocné a veliké dílo Boží, které si dovede použít
ochotné ruce, srdce a hlavy nás nedokonalých lidí a dovede je přetvořit v něco
nepochopitelného. Žijeme v době o tolik bohatší a pokrokovější a přece vidíme i cítíme jak by
byla potřebná hluboká proměna v našich rodinách, národě a celém světě aby o nás neplatilo to
Royovské „Bez Boha na svete“.
Marta Nováková
Pozn: jednu z písní K.Royové zazpívá náš pěvecký sbor při konfirmační slavnosti 9.4.2017
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Nejen pro děti – o rozhodování
Ahoj děcka,
myslíte, že je důležité, s kým se člověk radí? S kým se radíte vy? Podle čeho se
rozhodujete? Na čí radu dáte?
Šalomounův syn Rechabeám stál před důležitým rozhodnutím hned na začátku svého
kralování. (Ten příběh najdete v 1.Kr 12,1-19.) Moudří starci, kteří byli rádci už jeho
otce, mu něco radili. Ale ti, s kterými vyrostl, mu radili něco úplně jiného. Jak se
rozhodne? Na čí radu dá? Rechabeám dal na radu svých kámošů. A víte, jak to
dopadlo? Špatně. Většina Izraelců nechtěla takového krále. Izraelské království se
rozpadlo na dvě menší... Došlo k jeho rozdělení na jižní Judské království a severní
Izraelské... (Proto v nedělce teď mluvíme králích judských a králích izraelských.)
Naslouchání špatným radám přináší neporozumění, hádky a rozdělení...

Ježíš v Getsemanské zahradě také stál před důležitým rozhodnutím. A těžkým. Za
chvíli přijdou stráže, aby ho zatkly. Může požádat o 12 legií andělů, aby ho
zachránily před utrpením... Nebo může splnit svůj úkol. Naplnit proroctví, že má
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"zemřít za národ, a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží
shromáždil v jedno." (J 11,52) Radí se s Pánem Bohem, se svým Nebeským Otcem.
Jeho rozhodnutí nést na kříž naše viny a dluhy přináší život, odpuštění a smíření...
Naslouchání špatným radám přináší neporozumění, hádky a rozdělení.
Naslouchání Božím radám přináší život, odpuštění a smíření.
Co je lepší?
Vaše Světlana

A ještě křížovka od Janči:
dokážeš vyluštit, jakým způsobem Pán Ježíš řeší naše viny?
Zkus také tak řešit, když se k tobě někdo chová nespravedlivě!
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Co se událo:
Koncert skupiny Only His (CASD) se konal 14. ledna 2017
Stavební práce a opravy
V průběhu roku 2016 byly vykonány hlavní práce na rekonstrukci sborového domu – hlavně
nové splachovací záchody a propojovací chodbička do předsálí, takže přístup na WC je uvnitř
budovy. Topení akumulačními kamny dosloužilo a bylo nahrazeno novým plynovým ústředním
topením.
Byl také snížen a důkladně zateplen strop, což nám pomůže zvýšit tepelné úspory. Střecha nad
kuchyňkou dostala novou krytinu, starý nefunkční sklep byl zrušen.
Zcela přestavěna byla také kuchyňka – byl zrušen starý nefunkční sklep a podlaha kuchyňky tak
byla snížena do stejné výšky jako ostatní prostory. Byla také vybavena novou kuchyňskou linkou
a stará okna byla vyměněna za nová. Byla zateplena část fasády.
I když hlavní práce provedly objednané firmy, zbylo dost práce i pro brigádníky z našeho sboru.
Všem srdečně děkujeme!
V zimním období byla ve sborovém domě provedena celková rekonstrukce elektroinstalace a
výměna osvětlení.
Pro letošní rok plánujeme dokončit zateplení a nový nátěr fasády, opravit podlahu v hlavním
sále. V budoucnu bude třeba opravit střechu nad hlavním sálem.
Farní stodola dostala nová vrata. Bude také třeba vyměnit bránu do zahrady.
Připravujeme postupně další velký úkol – nové elektrické topení v kostele a opravu lavic. To
bude ale na etapy tak, aby nebyl narušen provoz kostela a také podle finančních možností.
Luboš Dermíšek

Kotva
Po nějaké době, co nefungoval dorost, jsme s některými mládežníky začali přemýšlet nad tím,
že bychom se rádi více věnovali dětem – a tak vznikla Kotva. Ač je toto setkávání pro děti teprve
v začátcích a poprvé proběhlo na začátku března, jsme Pánu Bohu vděční za jeho vedení a
nekonečnou trpělivost. Účast sice nebyla vysoká, ale i přes to jsme si zvládli zasoutěžit v hledání
rozstříhaných biblických veršů, zahrát si na strašidelnou schovávanou ve tmě, postavit přímo v
klubovně ze zápalek Babylonskou věž a při duchovním programu si připomenout, jakou máme v
Pánu Bohu oporu a pomoc na cestě našimi životy.
Chtěli bychom pozvat všechny holky a kluky, kteří mají čas a chuť, aby přišli mezi nás a užili si
spolu legraci při hrách, zaslechli Boží slovo z bible a strávili s námi a Pánem Bohem hezký čas.
Scházíme se každý čtvrtek v 17:00h, sraz na farské zahradě.
Na teplejší dny chystáme také táborák s opékáním, dobrodružné výlety na Kopánky nebo
sportovní hřiště a spoustu dalších venkovních aktivit.
Tak přijď mezi nás i ty!
Za tým Kotvy Katka Vymazalová

Výroční sborové shromáždění proběhlo 12.3.2017 za účasti 91 členů s hlasovacím právem,
byly předneseny zprávy o práci a schváleno hospodaření sboru.
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Začátkem letošního roku v březnu, opět začal pracovat kroužek mladých modelářů
pod vedením br. Jana Šimši. Mladí modeláři se zde nejdříve učí získávat základní
zručnosti a schopnosti potřebné pro složitější modelářské práce. Zváni jsou všichni,
kdo se chtějí učit zručnosti, trpělivosti a technické tvořivosti.
Vítáni jsou i další vedoucí, například z řad těch, kteří prošli modelářským kroužkem v
předchozích letech a jsou ochotni předávat své zkušenosti mladším a třeba si také
zamodelařit. Schůzky jsou pravidelně každou sobotu od 13 hodin ve sborovém domě.
Takže se na vás těšíme.

V období od minulého čísla se konaly tyto sbírky:
18.12. dětská vánoční slavnost, sbírka na děti a mládež – 5745 Kč
24.12. štědrovečerní sbírka na děti a mládež - 15 855 Kč
31.12. na Silvestra na děti a mládež 7 710 Kč
25.12. sbírka na bohoslovce a vikariát 12 205 Kč
Salár 2016 = 603 110 Kč
5.3. sbírka na tisk 2 550 Kč
12. a 19.3 postní sbírka na děti z barmských uprchlických táborů (určená především na opravu
škol, nákup hygienických pomůcek a zakoupení materiálů pro výuku) 9 350 Kč
Všem dárcům děkujeme !!!

Charita Veselí nad Moravou děkuje všem dárcům za štědrost při letošní Tříkrálové sbírce.
Děkuje také všem koledníkům za jejich obětavou službu.
Podrobný přehled vybraných částek je na stránkách charity www.veselinm.charita.cz.
V Javorníku bylo vybráno: 21 240 Kč, ve Velké n/Vel. 64 511 Kč

-----------------------------------------------------------------------

Čeká nás...
2.dubna v 15 hodin zkouška konfirmandů
9. dubna při bohoslužbách konfirmační slavnost.
22.dubna proběhne NG víkendovka ve Svatobořicích.
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Jihomoravské regionální kolo
orientačního závodu tříčlenných hlídek
B I BL I CKÁ S TE Z KA
se letos uskuteční
5. – 6. května
V Neslovicích - kousek od Ivančic

(tedy na stejném místě jako před třemi lety),
organizuje ho CB Brno Kounicova.
Pokud vám letos ještě nebude 16, máte chuť změřit své síly nejen ve znalostech biblických
(letos z Markova evangelia) a přírody (letos o rostlinách), zkusit si spolupráci v týmu, poznat
nové přátele, trochu si zasportovat a užít si spoustu zábavy, pak je Stezka právě pro vás!
Pokud by chtěl jet i někdo, komu už 16 bylo, jsou vítáni i spolupracovníci a rozhodčí.
A chcete-li se procvičit nejen v orientaci podle mapy, přijďte v pátek v 15.30 do KOBSu.
Rádi vás uvidíme!

--------------------------------------------------------Přípravy na NG fest 2017 už začaly
Každý rok máme s přípravným týmem po NG festu asi 2 měsíce volno a od podzimu už
pracujeme na dalším ročníku. Náš přípravný tým tvoří z větší poloviny mladí z našeho
javornického sboru a také mládežníci od adventistů z Veselí. Letos jsme do týmu pozvali nové
pomocníky – Pavla Kománka mladšího a Katku Trčkovou, která se zamilovala do Jožky Balady a
tak jsme ji skrze něj zlanařili do práce.
Jako každý rok jsme se modlili za nějaké téma, které bychom chtěli sdílet s lidmi skrze
program a především mluvené slovo našich řečníků. Téma pro letošní rok se jmenuje
„Společně“. Chceme mluvit o tom, že jsme tady na světě, v Javorníku a v létě na festivalu
společně jako různí lidé, různé generace, jako křesťané z různých církví. Také jsou mezi námi
lidé, kteří Boha neznají a často ani nehledají. Ježíš Kristus nás učí, že máme na prvním místě
milovat našeho nebeského Otce a hned pak máme milovat naše bližní. Láska k bližnímu se může
projevovat mnoha způsoby a o tom chceme mluvit na NG festu. Téma „Společně“ chceme také
otevřít i v kontextu „společně s Pánem Bohem“, což bude úkol pro dalšího řečníka.
V těchto dnech domlouváme poslední kapely a řečníky. Už jsme to měli vše vymyšlené
a částečně i domluvené, ale jedna z kapel i jeden z řečníků nám účast zrušili. Aktuálně hledáme
náhrady. V dubnu také připravujeme víkendovku pro mladé lidi, kteří nám na NG festu pomáhají
každé léto jako dobrovolníci. Chceme se těmto mladým lidem věnovat i přes rok a sdílet s nimi,
čemu věříme a proč má smysl mít s Pánem Bohem vztah a dělat pro naše bližní třeba NG fest.
Chci Vás za náš tým poprosit o přímluvné modlitby za přípravy festivalu a konkrétně
hledání nové kapely a řečníka a další výzvy, které nás čekají. Prosíme, modlete se i za víkend pro
dobrovolníky, aby se to děckám nejen líbilo, ale odnesli si do života i něco z Božího slova, které
s nimi chceme sdílet.
Daniel Raška
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Informace o letním dětském táboře 2017
Tak jako každý rok, i letos připravujeme letní dětský tábor se zkušenými bratry a
sestrami, z nichž mnozí jsou z vašeho sboru. Tábor se bude konat od soboty 1.7.2016 do pátku
7.7.2016, opět jako loni, na osvědčeném a bezpečném tábořišti na Ranchi Rovná, Jankovice 8,
pošta Traplice, v severovýchodní části Chřibů v Buchlovských horách. Tábor je určen pro děti,
které absolvovaly první třídu, až po ty, které právě ukončily povinnou školní docházku (9. třídu).
Tyto tábory jsou výsledkem naší touhy sloužit dětem v poznávání našeho Spasitele a
Pána Ježíše Krista formou napínavých her v nádherné okolní přírodě, písničkami, osobními
rozhovory, rukodělnými a sportovními workshopy či biblickými výklady od Vašeho faráře.
Na táboře všichni dodržujeme táborový řád, kterému se všichni podřizujeme, tak
abychom dokázali spolu všichni v lásce vycházet.
Předpokládaná cena, kterou se budeme snažit udržet, bude cca. 2300 Kč – 2400 Kč
(každý další sourozenec 2000,- Kč). Tato cena zahrnuje týdenní pronájem kvalitního oploceného
a udržovaného tábořiště s dřevěnými chatkami, sportovním hřištěm, výbornou domáckou
stravu (5 x denně), zázemí velké zděné budovy se sprchami a toaletami, workshopy na koních,
celodenním výletem. Takto kvalitní a bezpečné tábořiště v relativním dosahu, se v dnešní době
jen velmi těžko najde. Chápu, že to není malá částka, ale k výše uvedenému výčtu se musí
připočíst zajištěná doprava autobusem se zastávkami Javorník, Hrubá Vrbka a Velká nad
Veličkou, výměna již opotřebovaného sportovního vybavení a náčiní, výtvarné potřeby všech
skupinek a materiálového vybavení nutného pro jednotlivé hry.
Tento tábor je určen především pro vaše děti a děti z okolních sborů. V loňském roce
byl zájem z Vašeho sboru o tento tábor poloviční – ve srovnání s předchozími léty. Zbylá volná
místa proto musela být doplněna dětmi z jiných sborů a církví. Bez dostatečného počtu dětí cca
45-60 nelze tyto tábory s takto kvalitním zázemím, programem a vybavením za dostupnou cenu
pořádat. Bližší informace vám podá váš br. farář Mgr. Petr Kulík nebo já osobně, na níže
uvedeném kontaktu.

Za organizační tým tábora :
Mgr. Pavel Popovský
hlavní vedoucí tábora
Wolkerova 14,
69501 Hodonín
kontakt 725 614 128
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Z farního archivu
článek faráře Stehlíka, který zasílá k otištění v evangelických novinách (zachován
dobový pravopis)
18. září 1913
Důstojný pane konseniore!
Neodepřete zajisté dolejší zprávě místa v říjnové Jednotě, začež Vám uctivě děkujeme.
Váš v Pánu upřímně oddaný
Jaromír Stehlík

Javorník zase potrestán
Uprostřed opožděných žní, v neděli 31. srpna přivalila se po nočních bouřkách časně z rána od
hor povodeň razící si cestu do obou horských bystřin, které objímají katastr Javornický a v obci
splývají v potok Veličku. Úrody dle odhadu c.k. berního referátu zmařeny byly s polovice i víc,
poblíž bystřin zcela. Při stoku bystřin v Javorníku nákladná kamenná a betonová regulace
zemská zničena a rozmetána. Mosty potrhány. Kamenné zdivo dvou stavení se sřítilo. Velká část
obydlí, většinou z nepálených cihel (tzv. vepřovic), zatopena vysoko, místy až po vrch dveří.
Šatstvo, mouka, zrno a jiné živobytí v nich, pak obilí v stodolách zaneseny smrdutým bahnem,
nebo i odplaveny prolomenými vraty a dveřmi. Četné senníky a kopy sena vodou pobrány, a
s dřevem palebním i stavebním, s vyvrácenými stromy a s nářadím hospodářským tvořily vysoké
přehrady. Dvaadvacet domů hledá nové stavební místo. Škod u údů Javornických napočteno za
56.000, nepočítaje školy obecní a potřebnou nyní stavbu nových domů. Státní daně byly ihned
odpuštěny, místodržitelství a zemský výbor poskytly tam, kde byla nejhorší bída, první pomoc.
Sbor, který záhy na jaře do vd. superintendenční visitace (13. května) opravil si obětavě církevní
budovy tak, že z toho byla radost doma i mezi letošními hojnými návštěvami (z nich zvláště
vzácnou a nezapomenutelnou byla 31. července návštěva J.Exc. ministra dra. Trnky) postaven
před novou, těžkou stavební úlohu: přes 40 metrů dlouhá kamenná zeď, hájící od potoka kostel
a faru, povodní byla podemleta a odnesena i se základy a s kusem zahrady, odkudž nyní nové
řečitě potoka těžko jest převésti, ač ohrožuje budovy a některé domky. Tak stižen jest sbor, jako
jsou postižení všickni údové. Vdp. Superintendent dr. Císař poslal ihned list, doložený
příspěvkem 10K pro církevní pokladnu, a dp. senior Jelínek s cth. presbyterstvem v Stříteži
uspořádali domovní sbírku. Než při velkém počtu letošních sbírek v našich sbořích, dále při
mnohých živelných pohromách, kterými zvláště ještě i na Valašsku naše sbory byly navštíveny, a
konečně vzhledem k tomu, jak často a stále Javorník jest stíhán, nemůže presbyterstvo
evangelické veřejnosti znovu obtěžovat. Tyfus, krupobití, pád dobytka atd., jedno po druhém, to
už také nejsou navštívení sesílaná ku probouzení lásky k trpícím souvěrcům, lásky která by
předně víry bratrské mohla vymiňovat svou pomocí, nýbrž jsou a mají býti kázní. Zvážnět ovšem
potřebujeme všichni (Luk. 13, 1.-5.). Hrůza při dravé povodni byla nevypsatelná. Jedna žena
přímo oněměla, a jen pomalu se jí řeč vrací. V Javorníku samém nepřišel o život nikdo, ale jen
proto, že povodeň s hrůzou a zmatkem nadešla ve dne a v neděli, kdy byli všichni doma; za
Javorníkem ve Vápeneckých mlýnech utonula 24letá nevěsta.
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Rozpis sborového čtení Písma:
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Přehled bohoslužeb ve velikonočním období
5. postní neděle
2.4.

10:00 bohoslužby
15:00 zkouška konfirmandů

Květná neděle
9.4.

10:00 konfirmační slavnost

Zelený čtvrtek
13.4.

18:30 čtení pašijí

Velký pátek
14.4.

10:00 bohoslužby se sv. večeří Páně

Neděle vzkříšení 10:00 bohoslužby se sv. večeří Páně
16.4.
Pondělí velikonoční 10:00 bohoslužby, s.f. A. Prčíková
17.4.

Na Hod Boží velikonoční se koná sbírka
na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty
Sbírka darů Jeronýmovy jednoty bude v pátek 12. (17-19 hod)
a v sobotu 13. května (9-11 hod) 2017 na faře.
Svátek Nanebevstoupení Páně letos bude 25. května

_______________________________________________________
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