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„Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu,
že jsme Boží děti.“ (Řím 8,16)

Javornický evangelík

Úvodem…
Milí čtenáři,
přinášíme Vám další číslo sborového časopisu – od odchodu jeho zakladatele a
tvůrce br. faráře Hurty už jsme udělali
celý jeden ročník. Dělat podruhé časopis
k těm stejným svátkům a neopakovat se,
není vůbec jednoduché. Ale když listujeme posledními čísly, vidím pestrou mozaiku příspěvků a názorů tolika různých
lidí! Vznik každého nového čísla je napínavý a dobrodružný, ostatně jako celý
život pod vedením Ducha svatého. Na
začátku máme naději a víru, že na to
nejsme sami (že někdo něco napíše). Pak
musíme něco udělat (nebo spíš hodně se
namáhat), ale výsledek není v našich rukách (ani není úměrný naší námaze) a
vždycky překvapí (a snad mile). Těší nás
vaše radost z každého nového čísla, vaše
podpora ať už slovem, povzbuzením, písemným příspěvkem nebo fotografií.
Příjemné čtení a zamyšlení vám přeje
redakce

******

Dnes představujeme …..
bratra Karla Hanzu,

roce 1988 dostal na gymnázium v Plzni a
tady jsem prožil svoji první hlubší životní krizi. Neúspěch ve studiu v elitní matematicko-fyzikální třídě mne vedl postupně k opouštění mých model - idolů.
Tímto bůžkem pro mne tehdy bylo studium, bez něj jsem si neuměl představit
smysl svého života a tak se mi vše hroutilo. V posledním ročníku jsem pak narazil v Plzni na křesťany z Církve bratrské.
Zde jsem byl téměř „adoptován“ rodinou
bratra kazatele Daniela Jurči, zde jsem se
poprvé v životě setkal s funkční a fungující rodinou. Díky Danielově pastoraci
mezi námi vznikl velmi vřelý a osobní
vztah duchovního otce a syna. V únoru
1992 jsem konvertoval ke Kristu a v prosinci téhož roku jsem byl pokřtěn a přijat
za člena sboru CB v Plzni. Později jsem
vystudoval Evangelikální teologický seminář.
Po letech jsme s manželkou odešli na
Slovácko, mimo jiné i za prací. Dnes pracuji jako odborný asistent na Evropském
polytechnickém institutu v Kunovicích,
kde
vedu
katedru anglického jazyka - cizích
jazyků.
S manželkou
jsme
oba
členy sboru
ČCE
v
Hrubé Vrbce.

kterého už z naší kazatelny také znáte:
Narodil jsem se v září 1973 v Plzni
nevěřícím rodičům. Od svých pěti let
jsem vyrůstal s maminkou neb se moji
rodiče rozvedli, bohužel už v sedmdesátých letech to byl neblahý trend. Moje
školní léta probíhala „normálně“ jako
většiny nevěřících dětí. Netrápily mne
otázky po smyslu života. A tak jsem se v
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Manželka Alena pochází z Kněždubu,
absolvovala Evangelickou teologickou fakultu UK. V Hrubé Vrbce je
zvolena presbyterkou.
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Letnice — opomíjený
svátek křesťanství
„„Nepřijali jste přece Ducha otroctví,
abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme:
Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje
našemu duchu, že jsme Boží děti... Tak
také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se
modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“
(Řím 8,15-16+26)
Vánoce, Velikonoce jsou svátky,
které i světská veřejnost registruje. Stačí
navštívit kterýkoli market a vidíte tam
jesle, Marii, Josefa a „Ježíška“ spícího
v náručí své matky. O Velikonocích zase vidíme už méně biblické kulisy. Inu
kříž Krista vystavený na soudobých tržnicích nepůsobí příliš komerčně, naštěstí.
Kdybychom se tedy zeptali na Letnice,
obávám se, že by běžný Čech nevěděl, o čem je řeč. A co běžný křesťan?
Ten je pravděpodobně zná pod názvem svatodušní svátky. Jaké jsou a co
znamenají Letnice?
V biblické řečtině se svátek jmenuje pentekosté – což znamená něco
jako padesát dní. Letnice tedy podle
Písma přicházejí za sedm týdnů po velikonocích. Jedná se tedy původně o SZ
svátek, kdy Židé slavili dar Tóry. V NZ
slavnost Letnic znamená něco trochu
jiného. Co slavíme a slavíme je vůbec?
Kniha Skutků nás informuje o prudkém
vichru a ohnivých jazycích, zvláštní komunikaci apoštolů, jež jedni považovali
za opilce a druzí jim ze srdce rozuměli.
V den letnic došlo k neopakovatelné
události dějin spásy, začala éra Ducha
– doba církve a evangelia. V této epoše už každý konvertující má bezprostřední vztah s Bohem. Jediný prostředník je tady Pán Ježíš Kristus a Duch svatý
je jeho zástupce na zemi. Duch probouzí člověka k novému životu, mění

jeho charakter – posvěcuje jej. Byl to
Duch, který už ve Staré smlouvě mluvil
ústy proroků, a nyní jsou to apoštolové.
On je Božským autorem Písma. Shrnuto:
život církve a křesťanů je plně závislý na
třetí božské osobě.
Duch svatý nám prostředkuje naše modlitby, lká za nás nevýslovnými
vzdechy, jak o tom hovoří Pavel
v epištole Římanům v 8. kapitole. S tím
úzce souvisí jeho titul paraklétos. Ten
můžeme chápat jako přímluvce, obhájce, ale v určitém smyslu je i přítelem.
Duch nám prostředkuje Kristův charakter a jeho spásné dílo. On nás povzbuzuje, usvědčuje z hříchu, vyučuje a jednoho dne nás také vzkřísí, jak opět o
tom mluví Pavel.
Jak je možné toto vše obdržet?
Jedině z milosti a jedině vírou v Krista.
Šimon kouzelník si to chtěl vše koupit a
víme, co mu Petr řekl. Z toho vyplývá, že
Ducha-Boha si nelze koupit nebo uplatit.
Tady můžeme vidět, jaké jsou
důsledky Letnic: každému věřícímu
v Krista je darován Duch, protože Otec
je věrný svým slibům. V době Ducha –
církve existují dary, které mají sloužit
k růstu a budování věřících a církve jako těla Kristova. Ale nechtěl bych opomenout velmi důležitou věc a tou je
ovoce Ducha, jak se o něm píše
v Galatským 5,22: láska, radost, pokoj,
trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
citlivost-jemnost a sebeovládání. Pavel
správně dodává, že proti tomuto se
Zákon nestaví. Bez Krista a Ducha nemůžeme toto ovoce nést. Ono roste
často velmi pomalu a musí si probojovat cestu mezi plevelem našeho hříchu,
ale Boží dílo se nakonec prosadí.

Rád bych zakončil tuto úvahu
prosbou: „Přijď Duchu svatý a posvěť
svůj lid, daruj nám sílu být ti věrnými v
pokušeních a zkouškách, prosíme tě
o milost být smělými svědky Kristova
evangelia. VENI SPIRITU SANCTI
AMEN“
Karel Hanza
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Duch svatý je ten, ke komu se můžeme přitulit
Snad každé dítě má svého oblíbeného plyšáka. Medvídka,
pejska nebo jiné zvířátko. Kamaráda, který je vždycky nablízku.
Kamaráda, ke kterému se může přitulit, když je mu smutno,
když usíná, když u něj nemůže být tatínek nebo maminka.
Ježíšovi učedníci prožívali se svým Pánem každý den. Ale když
měl odejít k nebeskému Otci, byli smutní. A tehdy jim Ježíš slíbil
někoho, kdo s nimi bude stále. Někoho, ke komu se budou moct
kdykoliv přitulit - Ducha svatého, Utěšitele, Přímluvce. A tento
slib platí i nám. Duch svatý je v každé chvíli nablízku i nám.
Každému z nás. Nevidíme ho, ale s jistotou víry se k němu smíme „přitulit“.

Trojiční ohlédnutí za rodinnými nedělemi...
V tomto školním roce jsme při jednotlivých rodinných bohoslužbách společně přemýšleli za co se modlíme, když vyslovujeme Modlitbu Páně.
Připomínali jsme si, že voláme k Někomu, kdo nás velmi miluje a komu na nás skutečně záleží, ačkoliv je tak vyvýšený…
Prosíme, aby Bůh Otec sám mezi námi oslavil své jméno, zjevil svou svatost,
aby s Ježíšem Kristem přišlo i k nám království spravedlnosti, pokoje a radosti,
aby nás Duch svatý učil žít v souladu s Boží vůlí, v lásce sloužit druhým.
Prosíme, aby nám Bůh Stvořitel daroval všecko, co potřebujeme k životu,
aby nás Bůh Spasitel zbavoval našich vin a dluhů,
aby nás Bůh Posvětitel chránil před pokušením a každým zlem i Zlým.
A vyznáváme, že On je ten, který je Pánem nade vším, a proto od něho toto všecko
smíme očekávat a také radostně očekáváme.
Při tomto ohlédnutí vidíme,
že Modlitba Páně je modlitbou trojiční. Učení o Boží
Trojici se nám může zdát
složité, neumíme je zcela
vysvětlit ani pochopit. Některé věci mohou zůstat
tajemstvím. Ale máme
vědět, že Bůh je náš Stvořitel, Spasitel a Posvětitel.
Světlana Greplová
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Výroční zpráva o stavu a životě sboru za r. 2011
Rok 2011 byl a zůstane v životě našeho sboru rokem přelomovým. Po 14-ti letech
služby odešel náš farář (tedy nejen kazatel, ale i správce sboru) a stali jsme se sborem neobsazeným. Byl to rok pro nás všecky, ale zejména pro staršovstvo velmi náročný. Bylo nám
odňato mnohé na co jsme spoléhali, všichni jsme museli zmobilizovat své síly a každý podle
možností přiložit ruku k dílu. Zároveň to byl rok, v kterém nás náš Pán učil, že je to Jeho
dílo, že není závislé jen na nás a našich schopnostech, že je to v „jeho režii“. A tak jsme
mnohé přijímali jako nezasloužený dar Boží milosti, mnohé nám doslova „spadlo z nebe“.
Uplynulý rok tvořily tři zcela odlišná období:
V 1. období – tedy do konce dubna, pracoval ještě ve sboru náš (dnes už bývalý)
farář Josef Hurta. Bylo to období, kdy jsme se nemuseli starat, kdo nám v neděli poslouží
z kazatelny, kdo povede biblické hodiny, kdo vykoná křty, pohřby, oddá snoubence, kdo
povede agendu, bude vyřizovat korespondenci, bylo to období po této stránce bezstarostné.
Vše probíhalo pravidelně, tak jako v předešlých letech, v Javorníku i v kazatelské stanici na
Suchově. Stejně pravidelně se scházeli i zpěváci, dorost, mládež, modeláři , KOBS, stolní
tenisti a možná i Ten Sing.
V tomto období se uskutečnily tyto akce:
23. ledna jsme se zúčastnili již tradičních ekumenických bohoslužeb v modlitebně
ČCE ve Velké nad Veličkou.
3.4. proběhla vizitační návštěva: kontrola účetnictví seniorátním účetním Lubomírem Dobšem a rozhovor br. konseniora Petra Pivoňky a ses. náměstkyně seniorátního kurátora Lenky Dobšové se staršovstvem.
První vlaštovka přiletěla 7. dubna, další až o pár dnů později.
17.4. byli konfirmováni 2 (slovy dva) konfirmandi, a to Martina Pavlincová a Adam
Kružica.
Br. f. Hurta s námi ještě slavil velikonoce a 1.5. se se sborem rozloučil
2. období - od května do července br. f. Hurta čerpal studijní volno a zastupoval jej
br. farář Dan Petříček z Kyjova. V srpnu si pak vybíral dovolenou. Staršovstvo pocítilo
první zatěžkávací zkoušky. Biblické hodiny pro děti vedla sestra Kateřina Pavlincová, konfirmandy učil ve škole ve Velké n. Vel. br. f.Blažek. Dočasně byly přerušeny bohoslužby v
kazatelské stanici Suchov. Nově jsme rozběhli nedělní školu pro batolata.
V tomto období jsme
12. a 13. června z veliké Boží milosti směli slavit Svatodušní svátky s br. ThDr.
Jindřichem Slabým. Posloužil nám v neděli i v pondělí při bohoslužbách a s vděčností jsme
si poslechli jeho 2 přednášky.
Dále nám sloužili tito hosté: Pavel Šebesta, Jaroslav Nečas, Eva Halamová, Anna
Lavická, Karel a Alena Hanzovi, Pavel Raus.
Od 7. do 15. července náš sbor společně s okolními sbory uspořádal dětský tábor na
Ranči Rovná v Traplicích pod vedením br. kurátora Jana Šimši.
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V červenci provedla firma Stehlík a syn z Rohatce opravu varhan
26. července vystoupil ve zcela zaplněném kostele soubor Javornické smyčce při
tradičním , již 7.Koncertu pro Javorník.
13. srpna 2011 proběhnul v Javorníku koncert tří křesťanských rockových kapel.
Chvilkový silný déšť neodradil účinkující ani diváky.
V srpnu se Hurtovi odstěhovali na nové působiště - do Stříteže nad Bečvou v okrese
Vsetín,
31.8. proběhlo pod vedením br. seniora Jana Krupy oficiální předání sboru. Br.farář
Hurta oficiálně předal agendu sboru br.faráři Mojmíru Blažkovi z Hrubé Vrbky, našemu
současnému administrátorovi.
3. období - od 1.9. jsme neobsazeným sborem . Br. farář Blažek se zavázal 1x měsíčně vést bohoslužby, vyučovat konfirmační cvičení, biblické hodiny pro děti i dospělé, konat
pohřby, svatby, křty... , podporovat učitele NŠ, pečovat o dorost a mládež. A to také dělá a
my jsme mu za to opravdu vděčni. Vyjádřil i ochotu k pastoračním rozhovorům, bude-li je
kdokoliv ze sboru potřebovat.
Kroužky probíhají beze změn. Nadále se nekonají bohoslužby v kazatelské stanici
Suchov. Jednou měsíčně se konají společné rodinné bohoslužby, připravuje je s.Světlana
Greplová. Na další neděle se daří zvát hosty z naší církve i nedalekých farností luterské
církve na Slovensku - Vladimír Malý, Monika Černeková, Miroslav Hvožďara, Ivan Novomestský, na roráty už tradičně i z ekumeny – Karel Kloda z CASD, katolický farář P. Norbert Nawrath. Složitější je zvát hosty na svátky, kdy se vysluhuje Večeře Páně. Tehdy
vděčně přijímáme službu ordinovaných presbyterů - Petr Hejl, Světlana Greplová. Staršovstvo odpovědně zvažuje, které hosty pozvat, ale je tu i prostor pro všeobecné kněžství vás
všech v duchu hesla na rok 2011: „Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy,
zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.“ (1 Janova 4,1). Myslím, že žádný
falešný prorok na naší kazatelně nestál...
Z inciativy br. faráře Blažka se na podzim začala uskutečňovat ekumenicky otevřená modlitební setkání Modlitby otců – společně pro Javorník a Hrubou Vrbku a Velkou
nad Veličkou.
Společné modlitební chvíle jsou také nedílnou a velmi důležitou složkou setkávání
dorostu a mládeže. Scházejí se pravidelně v počtu průměrně po 15 v dorostu i mládeži. Jejich setkávání se účastní také mládež z Apoštolské církve, Církve adventistů sedmého dne a
i děti, které jinak do sboru nedocházejí. Programy si většinou připravují sami. Aktivní je
také hudební skupina Invisible? jejíž členové připravili např. letní koncert křesťanských
kapel a v adventu večer chval. Mládež se účastnila také letního dětského tábora a křesťanského hudebního festivalu Campfest v Nízkých Tatrách. Pořádají čajovny, čokoládovny,
sportovní dorosty a jiné aktivity.
V tomto 3.období
se 25.9. zúčastnilo 43 členů našeho sboru slavnostní instalace br. Hurty ve Stříteži a
přispěli i svým zpěvem.
28.9.-2.10. se uskutečnila v rámci Dnů vděčnosti za Boží stvoření beseda o Bílých
Karpatech s Mgr.Karlem Fajmonem a výstavka prací dětí.
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V září a říjnu proběhly brigády na úklid fary, farní zahrady a stodoly.
12.11. se uskutečnil varhanní koncert za účastni několika varhaníků a zpěváků.
13.11. nás navštívil br. senior Jan Krupa: po dopoledním kázání odpoledne
s manželkou na besedě vyprávěli o své pěší cestě do Santiago de Compostela a promítali
fotografie z cesty.
3.12. proběhnul ve sborovém domě večer chval s mládeží.
11.12., na třetí adventní neděli u nás opět vystoupil s výborným a hojně navštíveným koncertem, který nesl název „Když Ty jsi nám světlem“, pěvecký sbor Církve adventistů sedmého dne.
Na 4. adventní neděli 18.12. jsme jako každý rok uspořádali v kostele dětskou vánoční slavnost, na které děti tradičně hrály divadlo.
Javornický sbor jako jediný v ČR udržuje tradici zpívání písní z Elsnerova kancionálu. Aby toto vzácné dědictví našich předků nebylo ztraceno, rozhodla se skupina členů sboru nazpívat CD s nahrávkami adventních a vánočních písní.
Sbor udržuje vlastní webové stránky a fotostránky a své členy a příznivce nadále
informuje o své činnosti také prostřednictvím čtvrtletníku „Javornický evangelík“. Za to
vděčíme zejména br. Luďku Mikáčovi.
Na podzim proběhly přípravné práce k provedení potřebné rekonstrukce fary
(vnitřní úpravy a opravy a především zateplení). Byla zpracována projektová dokumentace
Ing. arch. Vajčnerem a zahájeno řízení s příslušnými úřady.
V průběhu roku probíhalo hledání nového kazatele. Na dotazy i dopisy přicházely
zdvořilé a milé, leč záporné odpovědi. Dva zájemci nám však byli doslova darování. Sestra
Alena Hanzová i bratr Petr Kulík se nám ozvali sami, aniž bychom je jakkoliv kontaktovali... Staršovstvo se kloní ke kandidatuře br. f. Petra Kulíka z Přerova.
Sbor má v současnosti 679 bratří a sester, což je za rok pokles o 6 členů. V uplynulém roce jsme měli 4 pohřby, 4 členové sboru se odstěhovali (Hurtovi). V roce 2011 jsme
pokřtili 2 děti – Adélu Hradilovu a Soňu Sovišovu. V kostele se konaly tři svatby. Oddáni
byli manželé Petruchovi, Lajzovi a Zemanovi. Podle statistiky pečlivě vedené br. Klimem,
průměrná účast v kostele je 104 (vloni 110) lidí, u sv. večeře Páně 114 (vloni 127). Rodiče
vodí k VP i děti, kterým kazatel žehná. V průměru jich bývá 10 (vloni 14) při jednom vysluhování. VP se koná 8krát do roka.
Jsme vděčni Pánu Bohu za všechny příležitosti, které nám nabízí společenství našeho sboru, ve kterém je aktivně zapojeno velké množství sester a bratrů. Děkujeme:
varhaníkům Martinu Sovišovi a Evě Pavlincové, kteří se též starají o vedení sborového zpěvu, účetní sestře Kohútové, pokladní s.Lajzové, kostelníkovi - bratru Klimovi, sestře
Minaříkové za úklid kostela, děkujeme za květiny na stolu Páně, děkujeme všem učitelům
nedělních škol, vedoucím jednotlivých kroužků, vedoucím na táboře a jiným a jiným. Nelze zmínit všechny, kteří konají svou práci, ať už viditelně na očích sboru nebo tiše a nenápadně. Všem, kteří se jakkoliv zapojili do služby a svědectví našeho sboru patří naše poděkování.

7

Javornický evangelík

Co se dělo ve sboru
Konfirmace
1.4.2012 se
v našem kostele
konala konfirmace. Bylo konfirmováno 6 mladých
lidí, kteří před celým shromážděním vyznali svou
víru a stali se členy našeho sboru.
Byli to: Daniel Dermíšek, Petr Kohút,
Pavel Kománek,
Martin
Petrucha,
Dominik Rybnikář a Lucie Ščasná. Daniel byl při této příležitosti i pokřtěn. A jak probíhala jejich příprava na konfirmaci? Jak to celé prožili? To vám popsali oni sami:
Ze začátku prvního roku nás vedl bývalý javornický kazatel pan farář Josef Hurta,
který si vzal po prvních měsících dovolenou a potom nás natrvalo opustil. Byli jsme
smutní, ale náladu nám zlepšilo, když se naší skupinky ujal pan farář Mojmír Blažek. Konfirmační cvičení bylo zábavné. Na začátku pan farář naladil kytaru a písněmi jsme
chválili našeho nebeského Otce. Poté jsme se pomodlili a pan farář nám začal úžasně
a někdy vtipně vyprávět biblické příběhy tak, abychom je pochopili.
Někdy jsme si zahráli hru, která se neobešla bez smíchu. Cvičení jsme zakončili
modlitbou a vždy jsme odcházeli naplněni Božím Slovem. Panu faráři Blažkovi jsme velmi vděční za vše, co nás naučil, za jeho pevné nervy, které hodně potřeboval a za užitečné rady do našich životů. Hodně nám pomohla i mládež. Získali jsme zde věci, které
byly pro nás nové a užitečné v našem životě. Konfirmace proběhla suprovně a moc
jsme si ji užili, protože jsme v naší blízkosti necítili jen stovky lidí, kteří byli více netrpěliví
než my, ale hlavně jsme cítili Boží přítomnost. Moc Bohu za všechno děkujeme.
Lucie Ščasná za pomoci všech konfirmandů

Tak trochu jiná konfirmace
Letošní konfirmandi to myslím neměli zas tak úplně jednoduché. Změna faráře uprostřed přípravy to není jen záměna obličejů, ale odlišný přístup, jiné metody. To se projevilo i při konfirmační zkoušce pro nás novým způsobem kladení otázek. I když konfirmandi uměli. A i kdyby neuměli úplně všechno, to není poslední den, kdy se mohou něco
naučit. Kolik takových co „uměli“ tu už bylo! A kde
jsou dnes? Není nejdůležitější, kolik toho umí, ale aby
našli cestu do sboru. Letošní konfirmandi téměř všichni chodí do dorostu a mládeže. A tak věříme, že své
místo ve sboru najdou.
Samotná konfirmace se už nesla zcela ve vyznavačském duchu. Voda jako připomínka křtu, žehnání
nejen faráře a kurátora, ale i rodičů a kmotrů... To jsou
silné zážitky, na které se nezapomíná.
Světlana Greplová
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Návštěva Hurtových
Na začátku jara nás navštívili už naši
bývalí farářovi Hurtovi. Bylo to moc
milé setkání. Ani se nezdálo že jsou
od nás odstěhováni bezmála tři čtvrtě
roku. Pan farář kázal na nedělních
bohoslužbách zúčastnil se i setkání
dorostu a mládeže. Jeho manželka
Danka i oba kluci si také měli hodně
co povídat s přáteli po tolika měsících. Bylo vidět, že toto setkání udělalo radost všem nám, soudě podle
rozhovorů dětí i dospělých. Bylo o
čem. Těšíme se, až jim povinnosti
dovolí, že zase přijedou mezi nás, že uvidíme jejich usměvavé tváře a z naší kazatelny
opět uslyšíme přívětivá slova br. faráře a humor jemu vlastní... Máme radost, že Pán
žehná nám i jim v jejich novém bydlišti.
Eva Dermíšková

Oprava fary
Od vydání posledního evangelíku už uplynul nějaký čas a proto Vás chci informovat o
probíhající rekonstrukci fary. Vevnitř se podařilo dokončit omítky a obklady sádrokartonu ukončena je i rekonstrukce a úprava topení. Zbývá dokončit obklady v koupelně a na WC a v celé bytové jednotce položit nové podlahy. Práce pokračují na venkovní části kde se zateplily vikýře ze štítových stran. Z tohoto důvodu se zasahovalo i
do střechy. Krov dostal nový nátěr proti hnilobě a červotoči.
V části podkroví je opravená fasáda popraskané omítky a celá je
přetřená. Touto cestou chci poděkovat všem který se na rekonstrukci podílejí , firmám
i lidem se sboru za dobře odvedenou práci , ať už přímo na opravách nebo pomocných
pracích. Děkujeme. Finanční příspěvky na opravu můžete stále dávat pokladní sboru
D.Lajzové. Všem dosavadním dárcům srdečně děkujeme.
Luboš Dermíšek

Písně z kancionálu
Pěvecký sbor pokračuje v nahrávání písní z Elsnerova kancionálu. V dubnu natočil 6
písní pašijových a v dalším období bude pokračovat písněmi velikonočními, která pak
vydá na společném CD. Předchozí CD „Písně adventní, vánoční, novoroční“ je stále k
dostání u br. Soviše st.

Návštěva z Polska
V posledním dubnovém víkendu přijela do Velké nad Veličkou opět delegace
dětí i dospělých z partnerského družebního města Nowy Dwór Gdaňski na severu Polska. V pátek školáci sportovali s našimi žáky a dospělí poznávali Velkou a okolí – přitom
navštívili i Javorník a náš kostel. Líbilo se jim tady, poslouchali velmi pozorně a také se
vyptávali se. Večer mi jejich vedoucí řekl, že se shodli na tom, že návštěva v našem
kostele patřila mezi nejhezčí zážitky dne. A požádal mne, abych celému sboru vyřídil
srdečné pozdravy. Ale pověděl: „neříkej to tak, že polští katolíci zdraví javornické evangelíky, ale že polští bratři a sestry srdečně pozdravují bratry a sestry v Javorníku.“
Tak vám to velice rád vyřizuju.
Luděk Mikáč
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CO NÁS ČEKÁ
VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ JERONÝMOVY JEDNOTY
Nejen správou věcí duchovních žije naše církev. Proto se v našem sboru uskuteční dne 10.6.2012 seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty .Volení zástupci jednotlivých sborů našeho východomoravského seniorátu usednou po dopoledních bohoslužbách k rozdělování finančních prostředků podle žádostí jednotlivých sborů.I náš
sbor letos žádá o finanční pomoc na již zdárně probíhající rekonstrukci fary v Javorníku. Staršovstvo podalo žádost o půjčku i o dar v celkové výši 300 tisíc Kč, k zajištění
odpovídajícího bydlení pro našeho nového kazatele a jeho rodinu, která se bude na
tomto výjezdním zasedání též projednávat.
Jan Kružica
Milá návštěva: 10. června nás opět navštíví celá rodina Kulíkova. Bratr farář bude kázat, sestra
farářová s dětmi se zúčastní nedělní školy pro nejmenší. Přijďte i vy se svými dětmi.

***

Zvonit v Kristu aneb zvonkohra v Javorníku
19.6.2012 uslyší javornický kostel hudbu, která u nás není příliš známá - zvonkohru na malé ruční zvonky. Na svém turné po Evropě nás navštíví 14 středoškoláků
s dirigentem - hudební soubor The Southminster Ringers ze státu Pennsylvánie na severovýchodě USA.
Hudebníci patří ke sboru Presbyteriánské církve, která je obdobou reformované (kalvinistické) církve, takže k ČCE mají blízko. Tématem jejich turné je „Zvonit
v Kristu“.
V USA je Presbyteriánská církev druhou největší protestantskou církví, má
přes 2 miliony členů.
O kvalitě jejich vystoupení svědčí i to, že už
navštívili už 28 evropských zemí, 4x měli vystoupení v Bílém domě - sídle amerických prezidentů. „Zvoníci“ ze Southminsteru vystupují
v kostelích, školách, na různých kulturních a
charitativních akcích. Jejich dirigent vyučuje
na univerzitě hru na varhany.
V Česku budou letos potřetí, byli zde už
v letech 2011, 2008.
Před námi budou vystupovat ve sborech ČCE
na Valašsku a Ostravsku. Na jižní Moravě vystoupí na gymnáziu ve Strážnici a v Javorníku,
potom pokračují na Slovensko, do Maďarska a
Rumunska.
Na internetu jsou ukázky, např. na YouTube
zadejte název souboru a najdete nahrávky z
Ratibořic apod.
Luděk Mikáč
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LETNÍ TÁBOR
I letos se uskuteční letní tábor pro děti od 7 do 15 let, tentokrát v chatkách na tábořišti
Monte Lope u Bystřice pod Lopeníkem. Bude v termínu 30.6 - 6.7.2012. Bližší informace podá a přihlášky přijímá do 10.6.2012 br Jan Šimša.
Jako obvykle to bude týden plný putování, zábavy, her a a dobrodružství. Vždyť život
s Bohem je dobrodružství. Zatím můžeme prozradit jen to, že půjde o ostrov, misionáře a…

Tradiční koncert JAVORNICKÉ SMYČCE se uskuteční - 24.7. pravděpodobně v 19 hod (ještě upřesníme na plakátcích v červenci) A bude skvělý jako
vždy, jen škoda, že náš kostel není nafukovací, aby se vešli všichni zájemci.

NG fest - FESTIVAL NOVÉ GENERACE
Proběhne 11. srpna 2012 v Javorníku nad Veličkou, od 15 hodin na
fotbalovém hřišti. Vystoupí zde 7
kapel z Moravy i Slovenska.
Dále se představí několik tanečních čísel a těšit se můžete na i na
krátká svědectví několika hostů
(Petr Húšť, Hanka Filipová)
New Generation Festival je
pro všechny věkové kategorie lidí,
kteří mají rádi jak rockovou, tak i
jemnější hudbu.
Chtěli bychom nejen mladým
lidem díky tomuto festivalu předat poselství o Ježíši Kristu, přitáhnout je do společenství křesťanů a
živého vztahu s Ježíšem.
Oficiální stránky: www.ngfest.cz
Honza Šimša ml.

V červenci a srpnu se budeme
scházet k nedělním bohoslužbám v 10.00 h, malé děti ve stejnou dobu v klubovně na
faře či na zahradě. Ať už léto strávíte odpočinkem, cestováním nebo prací na poli,
přejeme vám, aby to bylo vždy v Boží blízkosti.
2. září se opět sejdeme k rodinným bohoslužbám.
ZÁJEZD Z HRABOVÉ A ZÁBŘEHU
9.září k nám přijede zájezd z Hrabové - manželé Hudcovi a členové jejich sboru. Zúčastní se našich bohoslužeb a navštíví i Hrubou Vrbku.
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Přehled svátečních bohoslužeb
Nanebevstoupení Páně
čtvrtek 17.5. v 18,30 hod

Svatodušní svátky
neděle 27.5. v 10,00 hod s vysluhováním sv. večeře Páně,
a sbírkou na Diakonii ČCE

pondělí 28.5. v 10,00 hod. v Javorníku
v 17,00 hod. v modlitebně ve Velké n.V.

Neděle svaté Trojice
3.6. v 10 hod rodinné bohoslužby

Sbírka darů Jeronýmovy jednoty
se bude vybírat ve farní kanceláři:
v pátek 18.5.2012 od 17 do 18 hod
v sobotu 19.5.2012 od 8 do 11 hod.

————————————
Sbírka na středisko Diakonie ČCE, hospic Citadela ve Valašském Meziříčí,
jehož jsme jako Východomoravský seniorát partnerským sborem, proběhne
během června do označených krabiček v kostele.
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)
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