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„...naplněni buďte Duchem!“
(Ef 5,18c kral.)
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Úvodem…
Milí čtenáři,
s vypětím sil jsme pro vás naposled
v tomto složení redakce připravili nové
číslo sborového časopisu. Od příštího
čísla, jak věříme, budeme mít nejen nové
vedení sboru, nového faráře, ale i nové
vedení redakce, nového šéfredaktora.
Každá tak velká změna je spojena
s určitým očekáváním, ale i s jistými
obavami. Budeme si opravdu ve všem
rozumět? Povede nás tak, aby nám nic
potřebného nechybělo?
Očekávání i obavy. Stejně jako při
návratu na stará místa po mnoha letech.
Nebo na startu Biblické stezky, na
začátku samostatného duchovního života
po konfirmaci, křtu... Nebo na začátku
cesty k samofinancování církve... A
přece nakonec najdeme odvahu to zkusit.
Ale nemáme stejné obavy , když se
máme otevřít působení Ducha svatého? I
když nám už tolik lidí a tolik generací
dosvědčilo, že Duch svatý je Pán, pod
jehož vedením nikdo nestrádá...
Ať vám toto svatodušní číslo pomůže
najít odvahu to zkusit
Vaše redakce

„...naplněni

buďte

Duchem:

mluvíce sobě vespolek v žalmích, a v
chvalách, a v písničkách duchovních,
zpívajíce a plésajíce v srdcích vašich
Pánu, díky činíce vždycky ze všeho ve
jménu Pána našeho Jezukrista Bohu a
Otci.“
(Ef 5,18c-20 Kral.)
Bratři a sestry, milí přátelé,
kdybysme netoužili být naplněni
Duchem svatým, asi bysme neslavili
Svatodušní svátky. Ale proč ten rozkaz?
Je to snad v naší moci? Rozhodujeme
snad my sami o tom, jestli budeme
nebo nebudeme naplněni Duchem?
Budeme-li pozorně číst dál verše 19 a
20, dostaneme odpověď. Je to zřetelné
z kralického překladu, který je v tomto
místě velmi přesný. Ale asi ne úplně
srozumitelný. Zejména pro ty mladší.
Pochybuju, že kdokoliv z nás běžně
v hovoru používá přechodníky. A právě
jedině jimi se dá smysl tohoto textu
vyjádřit a zachovat „…naplněni buďte
Duchem: mluvíce sobě vespolek v
žalmích, a v chvalách, a v písničkách
duchovních, zpívajíce a plésajíce v
srdcích vašich Pánu, díky činíce vždycky
ze všeho ve jménu Pána našeho
Jezukrista Bohu a Otci“ (Ef 5,18c-20
kral.) Naplněni buďte: mluvíce,
zpívajíce, díky činíce! Ty přechodníky
tedy vyjadřují bližší vysvětlení, způsob
jak naplnit výzvu stojící na začátku věty.
Vyjadřují cestu, která vede k plnosti
Ducha. Vyjadřují zároveň přesný opak
zarmucování Ducha.
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Jestli naše setkávání naplníme
pochybným hovorem, stěžováním si na
kde co a pomlouváním kdekoho, nebo
naopak radostným hovorem o Božích
věcech a společným zpěvem písní
oslavujících co pro nás Bůh v Kristu
udělal, bude to mít dosah pro naše
naplnění či nenaplnění Duchem. Jestliže
nebudeme své srdce zaměstnávat
hořkými a nečistými myšlenkami a
místo toho budeme zpívat a plésat
v srdci hned od rána, a právě nejvíc
tehdy když jsme vstali levou nohou
z postele, nebo když máme před sebou
těžký den, pak bude Duch svatý získávat
při nás stále víc prostoru. A když
budeme navzdory své přirozené reakci
za všecko vždycky děkovat Otci,
rozhojní se při nás moc Ducha. A my to
můžeme dělat, protože smíme být
zahleděni na Pána Ježíše Krista. Od
něho se smíme učit, že všecko, co
pochází z Otcovy ruky je dobré a
děkováníhodné.
Máme mluvit sobě vespolek v
žalmích, a v chvalách, a v písničkách
duchovních. To jsou ty zpívané
„katechismy“, které nám pomáhají
formovat a budovat naši víru. Naši
osobní víru, i víru těch, se kterými
zpíváme společně, vespolek. A máme
zpívat a plésat v srdcích našich Pánu.
Zpívat mu chvály, vyvyšovat nad námi
Jeho jméno, Jeho slávu. A máme díky
činit vždycky ze všeho Bohu a Otci.
Všimněte si, že tu je řeč o různých
formách zpěvu. A všecky jsou potřebné,
důležité. A je jedno, jestli jsou to písně
staré nebo nové. Důležité je, aby naše
srdce nebylo Bohu uzavřeno, aby od

Něho nebylo vzdáleno. Abysme
nezpívali „falešně srdcem“.
Bratři a sestry, jak moudré je, že
tuto výzvu slyšíme právě teď, mezi
svátkem
Kristova
vzkříšení
a
Svatodušními svátky. Vybízí nás
nezůstat v půli cesty. Když jste přijali
smíření s Bohem skrze Kristův kříž a
když jste přijali vzkříšeného Ježíše jako
Pána, buďte také naplněni Duchem!
Naše, naplněnost nebo nenaplněnost
Duchem svatým záleží na tom, čím
naplňujeme své všední dny! O čem
mluvíme,
co
sobě
i
druhým
připomínáme... Jestli radostně zpíváme
nebo mrzutě, jedovatě remcáme...
Jestli vděčně děkujeme nebo si pořád
na něco nespokojeně naříkáme...
A tak, bratři a sestry, počínejte si
jako moudří. Ne jako nemoudří. Abyste
nepromarnili tento darovaný čas. Buďte
„naplněni Duchem svatým: mluvíce
sobě vespolek v žalmích, a v chvalách, a
v písničkách duchovních, zpívajíce a
plésajíce v srdcích vašich Pánu, díky
činíce vždycky ze všeho ve jménu Pána
našeho Jezukrista Bohu a Otci“
Modlitba:
Nebeský Otče, děkujeme, že jsme
směli poznat tvoji lásku. Děkujeme, že
si ji smíme navzájem připomínat.
Děkujeme, že smíme zpívat k Tvé
chvále. Děkujeme, že Ti smíme za
všecko děkovat. Prosíme uč nás
naplňovat naše dny a naše vzájemná
setkání tím, co Tebe oslaví. Prosíme,
usvědčuj nás, když se vymlouváme a
když zpíváme „falešně srdcem“. Amen.
Světlana Greplová
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UDÁLO SE
10. února navštívili Javorník potomci br. faráře Zeleného, který v Javorníku
pobýval pár měsíců za 2. světové války. K návštěvě se vracíme dopisem, který nám
poté poslali.

Dopis:
Dne 10. února 2013 kázal při bohoslužbách v Javorníku farář Jan
Čapek. Bohoslužeb se zúčastnila širší rodina při příležitosti 75-tin
jeho ženy Noemi, rozené Zelené. Oslava toho jubilea se konala
den předtím na evangelické faře ve Zlíně, kde je farářem zeť
Čapkových, Petr Pivoňka s ženou Kateřinou a třemi dětmi. Oslavy
se zúčastnili všechny děti, vnoučata Čapkových a sourozenci
Noemi: Tomáš, Ladislav a Eva. Nejmladší Rut je nemocná a žije v
německých Cáchách a nejstarší Titus neměl možnost se kvůli
neodkladnému termínu zúčastnit.
Bohoslužby v Javorníku byly vyvrcholením oslavy tohoto životního jubilea. Proč?
Otec Tita, Noemi, Tomáše a Ladislava (Eva a Rut se narodily až po válce v Praze), Eugen
Zelený, byl od 1.1.1941 povolán do služby faráře v Javorníku. A sice ze služby duchovního v
Pardubicích. Tam ho zatklo gestapo, ale po třech měsících byl propuštěn. V Javorníku se v
té době opravovala tehdy již stoletá fara a tak farář Eugen Zelený úřadoval na faře sám,
jeho žena Olga Zelená zatím bydlela v Luhačovicích i s dětmi v podnájmu v lázeňském
bytě. Ladislav se narodil v porodnici ve Zlíně. Podruhé „Němci Eugena tehdy zatkli v
Luhačovicích, když za námi přijel na návštěvu. Láďovi byly čtyři měsíce. Manžel se vrátil až
po válce.” Byl vězněn v koncentráku v Dachau. „Já jsem zůstala sama a bydlela jsem
nejdřív v Luhačovicích, a pak jsem se načerno, protože stěhování bylo zakázáno,
nastěhovala na faru v Javorníku. Ta fara byla stoletá, měla se přestavovat, ale Němci to
zakázali, tak jsem až do konce války žila v té neopravené stoleté faře. Za války sloužili v
Javorníku tzv. diakoni, nejdříve Ilko Staněk a potom Jaroslav Horák, otec Daniely Brodské.
Už je po smrti. I manželova návratu jsem se dočkala v Javorníku, ale pak už jsme tam
dlouho nepobyli”. Na konci války padla do fary bomba a potom se fara musela celá
přestavovat. „Manžel se stal ředitelem České diakonie, potom tajemníkem synodní rady a
my jsme se stěhovali do Prahy.“
Po celou dobu války „velice mne podporoval sbor v Javorníku a dostávala jsem peníze ze
synodní rady. V Javorníku jsem měla až nadbytek.“
„Říkala jste, že ve válce se o vás církev úžasně starala, sbor a synodní rada... „Ano, tak to
bylo. Pan farář Šebesta, Javorničané..... Byli skvělí. Taková pomoc není k oplacení. Nedá se
všecko oplatit.“ Tolik Olga Zelená v knize V.Lukášové a H.Schillerové „Ženy z fary.“
Moji sourozenci popisují roky v Javorníku jako nádherný čas: Když měl přijet děda z Loun
(otec paní Zelené, správce cukrovaru) tak nachytali raky v potoce a děda jim pak za to dal
homoli cukru, celá ves byla jejich hřištěm a jídavali u toho, kde právě v okolí řádili. Titus
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chodil dva roky do místní školy, Noemi rok. Z těchto šťastných dob zůstalo několik
fotografií, na kterých je moje matka a sourozenci v javornických krojích, většinou ve
skupině dalších milých z Javorníka. Naši rodiče měli velice vřelý vztah z rodinou Šáchových
a Kománkových a samozřejmě mnoha dalších. Vzpomínám si, že Eva Šáchová i její muž nás
několikrát navštívili v Praze a bylo to vždy radostné a vřelé setkání. Dodnes uschovávám
košili s javornickým vyšíváním, kterou tátovi poslali z Javorníka do Dachau, včetně vyšitého
čísla vězně. Zajímavé je také, že otec přijel po válce pro rodinu do Javorníka na koni ve
společnosti amerického důstojníka, taktéž na koni.
Mí sourozenci, čím jsou starší, tím víc vzpomínají na
tyto doby. Pro svět a dospělé znamenaly strašný čas, ale
pro ně jako děti ve společenství Javorníka to byly časy
krásné a blahobytné. A proto ten návrat do Javorníka
po sedmdesáti letech, díky až neuvěřitelnému, ale
silnému poutu z dětství k lidem, kteří je měli rádi a na
které se nedá zapomenout.
Radonice, únor 2013
Eva Wypiorová, roz.Zelená

Setkání kurátorů a místokurátorů seniorátu
V sobotu 9. března se uskutečnilo na podnět seniorátního výboru ve středisku Sola
gratia v Bystřici pod Hostýnem již druhé setkání kurátorů (a tentokrát i
místokurátorů) ze sborů našeho seniorátu. Téma bylo skutečně horké - rozhovor o
strategii seniorátu v podmínkách samofinancování. A co k tomu říká náš kurátor?
Jak asi všichni víte, vloni byl schválen zákon o majetkovém vyrovnání státu
s církvemi, podle kterého budou církve postupně dostávat finanční vyrovnání a
současně se bude snižovat příspěvek státu na platy farářů a církve tak přejdou na
samofinancování – čili, budou si samy financovat veškerý provoz, včetně platů
farářů. Tento proces bude postupný a začne už v příštím roce.
Pro nás to znamená, že staršovstvo bude hledat řešení, kde a jak zmenšit všechny
možné náklady – na provoz kostela, sborového domu. Rekonstrukce fary nám tedy
přichází velmi vhod, protože díky ní se sníží nejenom náklady na topení.
Pro všechny členy našeho sboru to znamená nejenom vyšší obětavost a
odpovědnost každého člena, podle svých možností. Bude třeba, aby každý člen
považoval sbor za svůj vlastní a plně přijal odpovědnost za jeho fungování.
Církevní orgány se touto nelehkou situací zabývají a hledají možnosti optimálního
řešení. Synodní rada v prosinci rozeslala do sborů dotazník k této záležitosti a na
základě odpovědí zpracovala návrh strategie, o které se pak na jaře jednalo na
setkání kurátorů našeho seniorátu. Další setkání se plánuje na podzim. O vývoji vás
budeme informovat.
Jan Šimša
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Tradičně na Květnou neděli 24. března se
konala konfirmace, a týden před ní
zkouška konfirmandů.
Konfirmováni byli Filip Sitek, Petr
Kománek Dominik Chrenčík a z vrbeckého
sboru Adélka Štefánková.

Konfirmandi letos na
zkoušce
udivovali
bravurními znalostmi.
Kéž stejně bravurně
najdou své místo ve
sboru!

Nedávno se v našem sboru konaly dva křty –
14. dubna byla pokřtěna Aneta Krumniklová a
5. května Jakub Komárek.
Malé Anetce i velkému Jakubovi a jejich
rodinám přejeme, aby se k nim Pán Bůh
přiznával, aby jim žehnal, a oni aby mu zůstali
věrni.

Už 2x
proběhla po nedělních
bohoslužbách ČAJOVNA, kdy se ve
sborovém domě setkali k posezení a
povídání mladí, starší i ti středního
věku. Čaje bylo několik druhů, tak
jste si mohli vybírat, ale na stole bylo
i něco dobrého k zakousnutí –
zákusky, pečivo..
A hlavně příjemné prostředí.
Za zorganizování patří velký dík naší
mládeži. Přijďte také někdy !
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Biblická stezka
Dne 4. května se uskutečnilo Jihomoravské kolo orientačního závodu tříčlenných
hlídek Biblická stezka, pořádaný Dorostovou unií. Zúčastnily se děti z Brna, Kyjova
a z našeho sboru. Závod probíhal v krásném prostředí na loukách a v lesích nad
Novou Lhotou. Za náš sbor závodily 2 hlídky: Anička Kománková s Janičkou a
Jakubem Komárkovými obsadili 1.místo, den před závodem vznikla ještě druhá
hlídka – Honzík Dermíšek, Kuba Polách a Danielek Kománek. Zeptali jsme se našich
účastníků na jejich dojmy.
Jak takový závod vypadá? „Hlídka – 3 lidi, dostanú mapu a buzolu a hledajú v terénu
stanoviště a tam plňá úkoly. Do mapy si zaznačíme ty stanoviště, je jich 20“
A jaké to byly úkoly? „z poloviny je to biblické. Třeba doplňovat verše ze Skutků,
Desatero, žalm 1., žalm 23.,
a potom... dřepy, kliky, skákání přes švihadlo, … kolik udělá za minutu,
na jednom stanovišti byla topografie - hledání v mapě,
Na jednom stanovišti byla aj etiketa – třeba jedna otázka byla: na shromáždění
přijdou kamarádovi rodiče. Co uděláme? a) nic, b) postavíme se a pozdravíme je, c)
zůstaneme sedět a pozdravíme je.
„Nebo nám řekli svátek, jak se jmenuje a my jsme museli říct kdy je.
A co bylo nejlehčí? Anička: „Modlitba Páně a Vyznání víry”, Honzík: “házení na cíl.“
Co bylo nejtěžší? Anička: „J.A. Komenský. My sme to čekali, že tam trefíme neco, co
zrovna neumíme... a mapa, orientace v mapě.” Honzík: „u nás to bylo nejlehčí.”
A užili jste si to? Odpovídali bez váhání:

„Jo. Jo. Mega.“

Na celkový dojem jsem se zeptal Světlany Greplové, která připravovala nejen hlídky...
Moc mě překvapili. Většinu věcí se naučili úplně sami. V KOBSu procvičujeme jen
orientaci podle mapy, znalost přírody, uzlování a podobně. A úžasné je, že druhá
hlídka, která vznikla jen 1 den před závodem, našla jenom o 1 stanoviště méně, než
byl průměr.
Ale Biblická stezka není jen závod. Je to příležitost seznámit se, poznat nové
kamarády, strávit spolu příjemný čas uprostřed krásné přírody. K tomu byla
příležitost v pátek na schůzce dorostu i po závodě při čekání na vyhlášení výsledků.
A i když příprava je náročná – (nejen zajistit ubytování, stravu, rozhodčí na
jednotlivá stanoviště, ale hlavně zaktualizovat mapu, aby odpovídala skutečnému
stavu v terénu - to zabere nejvíc času), určitě to stálo za to.
Vítězná trojice postupuje celostátního kola. To proběhne 30.5.-2.6.2013 v Jesenici u
České Skalice. Držme jim palce !
Luděk Mikáč
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Co nás čeká...
Dokončení oprav fary
Práce na opravě fary finišují. Horní patro je až na pár detailů hotové.
V přízemí zbývá položit linoleum a namontovat kuchyňskou linku, natřít schody a
podlahu v obývacím pokoji.
Celou faru i její okolí bude potřeba ještě uklidit, umýt okna, vyvézt suť...
Uvítáme vaši pomoc, bližší informace o brigádách budou v ohláškách, nebo se
domluvte přímo s hospodářem sboru br. Dermíškem.
Staršovstvo děkuje všem, kdo se na rekonstrukci fary podíleli – finančně nebo prací
na brigádách. Všechny zveme prohlídku opravené fary v neděli 23. června, kdy bude
den otevřených dveří.
Finanční příspěvky na opravu můžete stále dávat pokladní sboru J. Majtánové.
Lubomír Dermíšek
Stěhování Kulíkových
Ačkoliv oficiálně začne br. farář Kulík působit ve sboru až 1. září, nastěhují se na faru dlouho
očekávání noví obyvatelé – rodina Kulíkova, už začátkem července. Moc se na ně těšíme a
zeptali jsme se jich, jak se na nové bydliště těší oni:

Milí bratři, milé sestry,
při poslední návštěvě javornického sboru jste se nás ptali, zda (a možná: jak
moc) se už do Javorníku těšíme. Zde jsou odpovědi všech členů rodiny
Kulíkových – takové malé interview.
Rozárko, jak se těšíš do Javorníku?
Rozárka (2 měsíce): Grrrrr.
Marťo, jak se těšíš do Javorníku?
Marťa (3 roky): Nikdy.
Marťo, těšíš se tam do toho kostelíčku, jak sis tam naposledy hrál s Ondrou
na trávníku a trhal tam trávu? A jak tam mají novou koupelnu? Pamatuješ si,
jak jsme tam byli, ne?
Marťa: Jo.
A těšíš se tam?
Marťa: Asi ne.
A do té nové školky se těšíš?
Marťa: Jo, těším.
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Jeremi, těšíš se do Javorníku?
Jeremi: Jo, těším. Ale zas tam nebudu mít Ondru a Kubu (kluci z kostela).
Však tam budeš mít jiné kamarády. A na co se nejvíc těšíš?
Jeremi: Na nic.
Ale na něco určitě!
Jeremi: Na zahradu.
A na novou školu?
Jeremi: To jo. A na nový pokoj. Ale musíte ukázat Marťovi, kde je jeho půlka,
ať za mnou nechodí. Musíte tam dát „zákazy“ (asi myslel nějaký zátaras).
Míšo, jak se těšíš do Javorníka?
Míša: Já už ani nevím… To tam ale nepiš.
A na co se tam nejvíc těšíš?
Míša: Na klid od aut, od bezdomovců, na čistý vzduch. Doufám, že už nikdy
neuslyším hlášení v rozhlase: Neotevírejte kvůli ovzduší okna a nevycházejte
ven, jako tady každou zimu. Těším se na nové lidi a na nové prostředí.
A Petře, jak se těšíš ty do Javorníku?
Petr: Já se opravdu těším.
A na co se nejvíc těšíš?
Petr: Obecně na změnu. Změna je život. Na to, že začnu pracovat nanovo.
S novými lidmi, s novými podněty, s novou silou a energií (snad Pán Bůh
dá…). Těším se ale i na přírodu, procházky po lese. A doufám, že si vylepším
v Javorníku také fyzičku – třeba na té zahradě 
Milí bratři, milé sestry,
jak vidíte: trošku obavy
máme. To víte, změna je
to pro nás veliká. Ale –
těšíme se. Máme totiž
naději, že na novém
místě
narazíme
na
usměvavé,
hodné
a
nápomocné lidi – a to
všechno pod rouškou
Božího požehnání.
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Ale nejprve budeme slavit Svatodušní svátky. O nich si připomínáme, že Ježíšovi učedníci
byli zmocněni Duchem svatým. Ti kdo slyšeli Petrovo kázání, byli zasaženi v srdci, „přijali
jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali
učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se...“ (Sk 2,41-42) Tak se narodila církev.
Svatodušní svátky jsou tedy narozeniny církve.
Proto bychom s malou nedělkou rádi připravili v neděli 19.5.2013
v 15,30 h narozeninovou oslavu se vším, co k narozeninové oslavě
patří – dort se svíčkama, písničky, hry... nejen pro děti a rodiče, ale
pro i babičky, dědečky, strýce, tety… prostě zveme celý sbor. Přijďte,
těšíme se na vás!
A kdo uhodne, kolik svíček na ten narozeninový dort patří?
Ke svatodušním důrazům však patří i to, že „všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno
společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval.“ (Sk 2, 44-45) .
Proto na výzvu Synodní rady ČCE každoročně o svatodušní neděli konáme sbírku na Diakonii.
Během měsíce června pak budeme mít možnost přispět na sbírku pro středisko Diakonie
ČCE, hospic Citadela ve Valašském Meziříčí, jehož partnerským sborem je
Východomoravský seniorát, tedy my všichni.
Ukažme, že nám služba hospice není lhostejná. Ti, kdo v něm pracují, žijí a umírají
potřebují naši podporu i modlitby (více najdete v našem časopise č. 2 z roku 2011)
Rodinné bohoslužby na závěr školního roku budeme společně slavit v neděli 23. 6. 2013.
Na tuto neděli připravujeme také sborové odpoledne. Podrobnosti se dovíte z ohlášek při
bohoslužbách, sborové vývěsky nebo webových stránek našeho sboru. Všichni jste zváni,
všichni jste vítáni!

Tradiční letní tábor pro děti bude 29.6- 5.7. na Ranči Rovná u Traplic. Letošní
téma je David. Bližší informace podá br. Jan Šimša.
Sborové oslavy 7. - 8. září 2013
V letošním roce si připomínáme několik důležitých výročí pro náš sbor - 230 let od
posvěcení našeho chrámu Páně, 400 let od posledního vydání Bible Kralické v roce 1613 a
také 260 let od vydání Elsnerova kancionálu v roce 1753. Obě knihy měly pro formování
našeho Javornického sboru velký význam.
Tato výročí chceme společně slavit 7. - 8. září, kdy si s pozvanými hosty a celým sborem
připomeneme, co pro nás znamenají dnes. Naše pozvání přijali církevní kantor Ladislav
Moravetz a prof. Dalibor Tureček z JČU České Budějovice. Zveme celý sbor, aby se na
přípravě těchto dní spolupodílel, ale hlavně zúčastnil.

Pěvecký sbor v květnu nahrál další část písní z Elsnerova kancionálu na
připravované CD. Předpokládáme, že bude v prodeji během oslav.
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NG festival = festival nové mladé generace na javornickém hřišti.
... ke kterému zveme všechny, kteří se cítí duchem mladí, i když fyzicky už nemají tolik sil...
Kdy: 10. srpna 2013
Jak tento nápad - uspořádat NG festival vznikl?
V roce 2011 se uskutečnil koncert tří místních křesťanských kapel a mělo to úspěch, tak jsme si
řekli, že založíme festival. Chtěli jsme a chceme hlavně mladým lidem předat zvěst o Ježíši Kristu
a přitáhnout je do společenství křesťanů. NG fest je festival nové generace, kterou bychom chtěli
společně s těmi lidmi, kteří přijdou na festival, vytvořit. Naší touhou v srdci je vytvořit novou
generaci, která půjde společně za Ježíšem a bude hlásat o jeho příchodu druhým lidem.
Kolik lidí se podílí na průběhu festivalu?
V organizačním týmu je 7 mladých lidí. Dobrovolníků bývá tak kolem 20. Jsou to většinou mladí
lidé. Tentokrát bude na festivalu 5 kapel, tudíž cca 40 účinkujících.
Jaký styl hudby mohou návštěvníci očekávat? A na které kapely se mohou těšit?
Představí se místní worshipová kapela Only his, která je pro mladé i ty starší. V jejich repertoáru
se objevují jak dua, tak i tria a kvarteta a to mužská i ženská. V kapele hrají jak klasické nástroje,
tak i netradiční, např. cimbál. Dále nás navštíví vsetínská kapela Elementum, která hraje také
především chvály a náš festival obohatila svým vystoupením již minulý rok. Kapela Team4D hraje
svou vlastní tvorbu (od punk/rocku se postupně vyvinula spíš k rocku až nu-metalu). Mezi hosty
bude patřit i Simona Martausová, slovenská zpěvačka. Písně si skládá většinou sama s kytarou v
ruce. Jako poslední u nás vystoupí košická worshipová kapela Ajtak, která vznikla už v roce 2003.
Informace o kapelách naleznete na našich internetových stránkách: www.ngfest.cz
Bude na programu kromě vystoupení jednotlivých kapel i něco jiného?
Návštěvníci si budou moci vyslechnout slovo Milana Michalka a Marka Harasteje. Dále uvidí
několik tanečních čísel. Podrobnosti o dalších vystoupeních také uvidíte na našich stránkách.
Čím se NG fest liší od ostatních křesťanských festivalů?
Hlavním rozdílem je to, že ho organizují jen mladí lidé. Koná se na fotbalovém hřišti pod širým
nebem, kde je postaveno pódium.
Jak nás můžete podpořit?
Jsme moc vděční panu starostovi Hozákovi, za umožnění pořádat festival na javornickém hřišti.
Děkujeme i sboru a členům, že za námi stojíte a tak bychom Vás všechny chtěli požádat o
modlitby za tento festival; za ochotné mladé lidi, kteří by se chtěli stát dobrovolníky; za finanční
stránku celého festivalu, protože nám v rozpočtu chybí asi 30 tisíc, na všechny potřebné výdaje.
Prosíme o ochotné dárce, kteří i v době finanční krize mohou ze svého příjmu obětovat nějakou
částku. A hlavně prosíme o moudrost, lásku, trpělivost a vedení Duchem svatým pro organizační
tým a všechny, kteří se na přípravě festivalu podílejí. Nechceme to dělat kvůli sobě, ale kvůli
Tomu, kterému na Nás všech tolik záleží a který nás MILUJE, takové jací jsme a stvořil nás ke
chvále svého jména a protože s námi chce mít VZTAH.
Za organizační tým, s vděčností Darina Malečíková
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Svatodušní svátky
neděle 19.5. 10,00 hod bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně
a sbírkou na Diakonii ČCE (Erika Petříčková, ČCE Kyjov)
15,30 hod narozeninová oslava
pondělí 20.5. 10,00 hod bohoslužby v Javorníku (Mojmír Blažek)
18,00 hod bohoslužby v modlitebně ve Velké n.Vel.
(Petr Procházka)

Neděle svaté Trojice
26.5. v 10,00 hod bohoslužby (Jaroslav Nečas, ČCE Česká Třebová)

Závěr školního roku
neděle 23.6. 10,00 hod rodinné bohoslužby (Světlana Greplová)
sborové odpoledne
Sbírka darů Jeronýmovy jednoty se bude vybírat ve farní kanceláři:
v pátek 17.5.2013 od 17 do 18 hod
v sobotu 18.5.2013 od 8 do 11 hod.

————————————
Letos slavíme 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na naše území.
Nedaleko od nás, na Slovensku v prostoru zříceniny hradu Branč, jen 25 km od Javorníka,
organizuje oslavy Evangelická církev augsburského vyznání na Slovensku spolu s Českobratrskou
církví evangelickou a Slezskou luterskou církví a všechny nás zvou k účasti na oslavách.
Ve čtvrtek 4.7.2013 od 18,00 hod setkání mládeže,
v pátek 5.7.2013 v 10,00 hod bohoslužby na Branči (káže generálny biskup Miloš Klátik)
v 15,30 program duchovního slova a hudby v Brezové pod Bradlom
Bližší informace ještě budou v ohláškách a na vývěsce.
Javornický evangelík -

sborový časopis. Vydává Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Javorníku nad
Veličkou. 69674 Javorník 111, e-mail: javornik-nad-velickou@evangnet.cz, http://javornik-nad-velickou.evangnet.cz,
redakce: S.Greplová, L.Mikáč. Bankovní spojení: 1444717349/0800. Dary vítány. Vychází 4x za rok.
Neprodejné
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