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Člověče, kde jsi?
Hospodin Bůh zavolal na člověka:
„Kde jsi?“
(Genesis 3, 9)
Stalo se (podle staré židovské legendy), že jeden rabín seděl zavřený ve vězení.
Považovali ho za podvratný živel. Přišel za
ním vězeňský dozorce, asi pohan, takový
racionalista, který chce, aby mu všechno sedělo. A ten se rabínovi vysmál — „Říkáte, že
je ten váš Pán Bůh vševědoucí, tak proč se
toho Adama ptá: „Člověče, kde jsi?― Rabín
mu na to ale odpověděl - „Bůh to myslel jinak než si myslíš. Adamovi bylo tehdy právě
dvaačtyřicet let. Bůh se ho vlastně ptal — je
ti dvaačtyřicet, ale kde jsi ve svém životě?
Kam si v něm za tu dobu došel?‘ A tu se ten
dozorce vyděsil. Bylo mu totiž právě dvaačtyřicet let.
Člověče, kde jsi? Ať už je ti čtyřicet
dva, nebo padesát nebo patnáct. O to tu jde.
Ne o nějaký příběh z doby dávno minulé,
o historku ze starých časů. Kde jsi - ty a teď.
Kam ses to poděl za ty roky života, které máš
za sebou, kam tě život zavál? Před čím vším
se skrýváš a před kým vším utíkáš? Za co za
všechno se schováváš, za koho se ukrýváš,
abys zakryl svou nahotu před Bohem a před
svým bližním?
Kam se poděly - kam se ztrácejí - ty
krásné časy, kdy nebylo třeba nic skrývat,
kdy člověk mohl před člověkem stát, aniž by
mu vadilo - aniž by si uvědomoval, že ho nic
nechrání. Kdy měl srdce na dlani. Jaktože se
člověk snaží a země vydává jen trní a bodláčí, jaktože tolik bolí rodit děti (a jejich výchova ještě víc?). Jaktože se zlem zápasíme
a ono přitom odkudsi z hlubin přichází znovu
a znovu? To jsou otázky, na které chce hledat
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Martin Fér

odpověď příběh o Adamovi a Evě. Příběh
o lidském pádu. Přesněji: O lidském upadání.
Kdybychom jej chápali jen jako historku, tak
by nám nebyl mnoho platný, ale on je to příběh existenciální — tzn. týká se prožívání
naší existence, našeho vlastního života, bytostně se nás dotýká — tak jako všechny příběhy bible. A jedině, když ho zaslechneme
tak, že všechny ty promluvy se vztahují k nám
a vycházejí od nás, tak ho uvidíme z té správné perspektivy a snad zaslechneme jeho svědectví.
Ten příběh v Bibli není namalovaný
obraz ve zlatém rámu – v tom rámu je zrcadlo. Zrcadlo samo o sobě neukazuje nic, dokud se v něm neodrazí současná skutečnost –

Filip Sítek, 11 let

realita, která se odehrává právě teď. Čteme-li
ten příběh, čteme svoji autobiografii. A v tuto
chvíli, právě teď zní ta otázka: Kde jsi, člověče? Kam jsi se to poděl? Kde ses to octnul?
Kam jsi dal svou povinnost pečovat o svěřený svět. Kam jsi dal svůj úkol být ve stvoření
Božím obrazem? A člověk musí odpovědět zapřel jsem tě, zradil jsem své poslání,
a proto se bojím. Proto se před tebou nechci
raději ani ukázat.
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Ale ta otázka „Člověče, kde jsi?― je
zároveň nadějná. Znamená, že Bůh se po
člověku shání, že na člověka myslí, že se na
něj obrací, nepouští ho k vodě, nenechá ho,
aby se utopil v tom, co si sám nadrobil. Navazuje zpřetrhaný vztah.
Bůh sám na konci toho příběhu člověka oblékne. Dá mu něco, za co bude moci
skrýt své špatné svědomí, své provinění, svou
slabost. Za smytí vin však muselo být zaplaceno výkupné. Musela padnout oběť. Nějaké
zvíře muselo být zabito, aby se z něj stala
kožená suknice, která zahalí lidskou nahotu.
Říkáme, že Bůh nám odpouští zdarma, ale to
neznamená, že jeho to nic nestojí. To co my
máme zadarmo, musel někdo jiný zaplatit.
Avšak ani množství zvířat, která sloužila jako
oběti za hříchy však nestačilo smazat lidské
viny. Je jen jediná oběť, která je dostačující.
Ta ovšem stála Boha to nejcennější. Dal svého jediného Syna, aby zemřel za naše viny.
Už tady na začátku Bible pozorujeme směr,
jakým chce Bůh náš hřích řešit. Už tady čteme o odpuštění. O novém začátku. A tak už
od počátku slyšíme v Bibli evangelium.
Bratři a sestry, ať už je vám patnáct,
čtyřicetdva nebo šedesát — to dnešní slovo
nám všem říká: Tam kde jsi, kde se schováváš, tam tě Bůh vidí, ale tam tě nenechává.
Dává ti koženou suknici, nabízí oběť smíření,
aby ses před ním nemusel/nemusela schovávat. Stále znova v tebe vkládá svou důvěru
a dává ti svobodu. Posílá tě do světa, abys jej
spravoval, a zároveň chce zůstat s tebou
v přátelském, důvěrném, osobním vztahu.
Tvé viny nechce sčítat. Amen.

Petr Kohút, 12 let

Modlitba:
Pane a Bože náš, vyznáváme
svoji nevěru, zahanbeni tvou láskou, která si
nedá pokoje, dokud nás nesmíří s tebou. Zahanbuješ nás tím, jak stojíš o vztah s námi,
lidmi tak porušenými, selhávajícími a slabými. S lidmi tebe zrazujícími. Smiluj se nad
námi a zůstaň s námi svou milostí. Amen.
Deniska Kostelanská, 11 let
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Výroční zpráva o stavu a životě sboru za r. 2009
Máme za sebou další rok, v němž nám
v Javorníku ve sborovém domě.
Pán Bůh ze své milosti dopřál žít a pracovat
Vlaštovky už třetím rokem přilétají vždy
a těšit se z jeho darů. Náš sbor má v součas11. dubna.
nosti 689 bratří a sester, což je oproti loňskéV březnu loňského roku započala rozsáhlá
mu roku pokles o 5 členů. V roce 2009 jsme
rekonstrukce prostranství před kostelem, ktepokřtili Tomáše Majtána a Elišku Lukáčovou, rou provedl Obecní úřad s částečným přispěa přijali do sboru přistěhovanou rodinu Vajním našeho sboru. Rekonstrukce byla dokončnerovu. Deset členů sboru zemřelo a jeden
čena v květnu 2009 a významným způsobem
se odstěhoval. Konfirmováno bylo sedm
zlepšila prostředí před kostelem.
chlapců. Konaly se tři
1. – 3. května se
svatby. Oddáni byli
v našem sboru konaly
manželé Krumniklovi,
seniorátní dny mládeSvětlíkovi a Vybíraže.
lovi. Posledně jmenoNa závěr šk. roku
vaní bydlí mimo javor
jsme v neděli 28.6.
-nický sbor.
uspořádali sborové
Průměrná účast
odpoledne s bohatým
v kostele je 120 lidí,
programem.
u sv. večeře Páně
Od 3. do 10. července
150. Kromě běžných
se konal dětský tábor
a svátečních bohosluv areálu Monte Lope
žeb jsou i bohoslužby
na Lopeníku.
plný javornický kostel, nakreslil Daniel Dermíšek
pro děti, tedy Nedělní
21. července vystoupil
škola a jednou měsíčně slavíme společné rov kostele soubor Javornické smyčce při tradinné bohoslužby. V kazatelské stanici na
dičním koncertu pro Javorník.
Suchově se jednou měsíčně schází
11. – 13. září vyjela mládež a dorost na
k bohoslužbám kolem deseti členů sboru. Praspolečnou víkendovku do Zádveřic.
videlně se schází dorost a mládež. Ve sboru se
20. září se konala sborová beseda k 500.
konají biblické hodiny pro děti i pro dospělé.
výročí narození Jana Kalvína, při které ses.
Z Boží milosti jsme směli v loňském roce
Světlana Greplová hovořila na téma - Helvétuspořádat tyto akce:
ská tradice a současnost javornického sboru.
Ve spolupráci se sborem v Hrubé Vrbce
Začátkem října se konala sborová brigáda,
a Velké nad Veličkou probíhal začátkem roku při níž jsme provedli úklid po demolici přív pronajatých prostorách obecního úřadu kurs stavku u sborové stodoly a dokončili odvodManželské večery, kterého se zúčastnilo více
ňovací kanál za kostelem.
než deset manželských párů z našeho regionu.
V rámci Dnů vděčnosti za stvoření se pro25. ledna jsme se sešli k tradiční ekumemítaly křesťanské filmy ve sborovém domě,
nické bohoslužbě ve Veselí nad Moravou.
kde byla i výstavka fotografií od dětí
V předvelikonočním týdnu se konala celo- z KOBSu. V neděli4. října jsme pak slavili
evropská evangelizační kampaň ProChrist
bohoslužby díkčinění.
2009. V pátek 3. dubna se jedno
Ve středu 18. listopadu jsme uspořádali
z evangelizačních shromáždění konalo také
další sborovou besedu, tentokrát s Evou Gro-
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lovou, náměstkyní ředitele Diakonie ČCE, která
povídala o problémech černého kontinentu.
V adventu se sešly děti ke zdobení perníčků a také k výrobě přáníček pro jubilanty,
které pak jménem sboru rozesílá ses. Anna
Pavlincová.
Na 4. adventní neděli jsme jako každý rok
uspořádali dětskou vánoční slavnost, na které
děti předvedly svá připravená divadelní představení.
V Adventu nám na rorátech sloužili tito
kazatelé: farář ČCE v Kyjově Dan Petříček,
náměstek seniora Petr Pivoňka ze Zlína, Josef
Kloda, kazatel CASD z Veselí n.M., farář
Miroslav Hvožďara z Vrbovců, ř. kat. kněz
Václav Vrba z Veselí n.M. a Norbert Waclav
Nawrat, ř. kat. kněz z Boršic u Blatnice.
Kromě toho v Javorníku kázali také
Mojmír Blažek, Štěpán Pavlinec, Jiří Klimeš,
Anna Lavická a Světlana Greplová.
V průběhu roku se pravidelně scházejí
modeláři pod vedením br. Šimši a Dermíška
a KOBS, který vede ses. Greplová a který
pravidelně reprezentuje náš sbor v soutěži
Biblická stezka. Znovu se začaly scházet děti
na stolní tenis, který je nyní dvakrát týdně.
Na tuto volnočasovou aktivitu dohlíží br.
Kománek, manž. Petruchovi, ses. Pavlincová
a ses. Čerešníková. Nově se začaly scházet
také maminky na mateřské dovolené. Toto
setkávání vede ses. Vlaďka Hašová.
V loňském roce jsem kompletně zmodernizoval sborové stránky na internetu, které teď lépe
a v mnohém aktuálněji odrážejí život sboru.
Staršovstvo se v uplynulém roce zabývalo
potřebou častějšího slavení svaté večeře Páně. V celé církvi je patrná snaha přiblížit se
k původní praxi církve, kdy slavení svaté
večeře Páně bylo nedílnou součástí každých
bohoslužeb. Zatím nemáme v úmyslu zavést
vysluhování této svátosti každý měsíc, jak je
už obvyklé v mnoha sborech naší církve.
Staršovstvo ale rozhodlo rozšířit počet bohoslužeb s touto svátostí, a to o 1. neděli adventní a 1. neděli postní. Zdá se, že tato změ-

na byla sborem vděčně přijata. Zároveň staršovstvo umožnilo přijímat víno z individuálních kalíšků těm komunikantům, kteří mají
hygienické zábrany. Tuto praxi zatím nezavádíme automaticky, ale jen na požádání pro
zájemce, kteří se předem nahlásí.
Loňský rok byl pro mě a pro moji manželku obzvláště náročný, protože jsme prožívali
těžké rozhodování ohledně naší i vaší budoucnosti. Jak víte, dostal jsem pozvání ke službě do sboru ve Stříteži nad Bečvou. Takových žádostí dostávám každoročně několik.
Tato však byla první, na kterou jsem odpověděl kladně. Jednak proto, že se mi naplňuje
čas, po kterém je v naší církvi obvyklé změnit působiště, a také proto, že si uvědomuji,
že na některé nároky, které farářská práce
v Javorníku obnáší, už prostě nestačím a rád
bych uvolnil místo někomu schopnějšímu. Po
několika jednáních jak s javornickým tak se
střítežským staršovstvem (poslední se konalo
14. 2.2010) bylo rozhodnuto o mé kandidatuře ve Stříteži. Volební shromáždění je naplánováno na říjen 2010, nástup do Stříteže na
léto 2011. Javornické staršovstvo se již začalo zabývat hledáním nového kazatele pro Javorník. Mé rozhodnutí, učiněné s velmi těžkým srdcem je neseno nadějí, že Pán má s námi své dobré plány, a to jak s Javorníkem tak
i se mnou. K tomuto kroku bych se patrně
neodhodlal, kdybych neměl jistotu, že jste
sbor živý a z Boží milosti velmi životaschopný,
v němž práce nespočívá na jediném člověku
a že svoji budoucnost odvozujete od Krista
a nikoliv od postavy faráře. V každém případě
se ale s vámi dnes neloučím, na to je ještě čas.
Závěrem chci poděkovat všem vám, kdo
tiše a nezištně ve sboru sloužíte a také těm,
kteří práci sboru podporujete svou obětavostí
a přímluvnými modlitbami. Děkuji vám i za
podporu, kterou projevujete mě osobě a mojí
rodině.
Josef Hurta
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Biblické hodiny pro děti
Josef Hurta
Každé úterý se schází 15 dětí z Javorníka na biblickou hodinu. V současné době
probíráme příběhy ze Starého zákona.
A nedá mi to, musím to tu napsat: Nevím, jak
je znáte vy, ale pro mě to jsou velice hodné
až pozoruhodné děti. Nejsou to děcka, která
by si znuděně odseděla svou třičtvrtěhodinku
na faře. Ale nejsou to ani zlobivci, kteří by
neustálým vyrušováním nepustili faráře ke
slovu. Jsou to děti, které vyučujícímu „visí
na rtech― a nechají se do biblického děje
doslova vtáhnout. S napětím sledují příběhy
jednotlivých postav a řeší otázky, před které
je biblický příběh staví. Ale mýlili byste se,
pokud byste si mysleli, že je to dáno osobou
vyučujícího. Občas se s manželkou ve vyučování prostřídáme. A když mě paní farářová
jednou omlouvala, že je dnes bude učit místo
mě, jeden ze žáků ji uklidnil slovy: „To je
jedno, hlavně že bude biblická hodina!―
V náboženství také zpíváme. Dnes
děti obecně zpívají velmi málo. Ne tak děti
javornické. Ty zpívají rády, krásně a kultivovaně. A když jsem nachlazený a nemohu
zpívat s nimi, tu faráře lehce zastanou. Uvědomuji si, jaké bohatství se skrývá ve zdejší
tradici lidového zpěvu.
Když děti v hodině kreslily, jak si představují správnou církev, byl tam i obrázek javornických bohoslužeb s postavičkou na kazatelně, která říká: „Ježíš je báječný!― Autor kresby k tomu dodal: „Pane, faráři, to jste vy.―
Pochopitelně je přirozené, že po skončení biblické hodiny, zkráceně po „nábožáku―
se děti rozprchnou, jako když střelí do vrabců.
Ale není to tak vždy. Jednou jeden tichý žáček
zůstal v učebně, počkal, až všichni odejdou
a velmi vážně se mě zeptal: „Pane faráři, a proč
někteří lidé v Pána Boha nevěří?― Když odešel,
ani netušil, že mě málem rozplakal.

Petr Kománek, 11 let

Dominik Rybnikář, 12 let

apoštol Petr
pozván ke
Kornéliovi

Filip Hurta, 9 let

Monika Sítková, 9 let
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Vybíráme z bohaté nabídky knih v našem sboru
50,-

299,-

392,-

Velká rodinná
encyklopedie Bible

Praktický pomocník
při křesťanské
výchově dětí

O základech
křesťanské víry
v širokých
souvislostech

117,-

240,-

250,-

O manželství
křesťansky

149,Biblické příběhy pro
milovníky detektivek

599,399,-

né
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i
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i
l
b
Bi ámý
zn

Křesťanské
rodinné
poradenství

149,-

Biblické příběhy
pro milovníky
červené knihovny
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Přehled bohoslužeb ve velikonočním období
24.3. středa

18:30

příprava ke sv. večeři Páně

28.3. neděle květná

10:00

konfirmace

1.4.

Zelený čtvrtek

18:30

pašije podle Jana

2.4.

Velký Pátek

10:00

bohoslužby s VP

18:00

bohoslužby s VP na Suchově

4.4.

Hod Boží velikonoční

10:00

bohoslužby s VP (sbírka na hlavní dar lásky JJ)

5.4.

pondělí velikonoční

10:00

bohoslužby (br. f. M. Blažek)

Na Hod Boží velikonoční se koná
sbírka na Hlavní dar lásky JJ - viz. přiložený leták JJ
Sbírka darů Jeronymovy jednoty bude vyhlášena v květnu.
Svátek
Nanebevstoupení Páně
je ve čtvrtek 13. května.
Bohoslužby jsou v 10:00

Neděle sv. Trojice
je 30. května.
Bohoslužby jsou v 10:00
Javornický evangelík -

Martin Petrucha, 12 let

Svatodušní svátky
jsou 23. a 24. května.
Bohoslužby jsou v neděli
i v pondělí v 10:00
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