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Hospodin si postavil trůn na nebesích,  
všemu vládne svou královskou mocí. 

     (Žalm 103,19) 

Naše sborové heslo pro rok 2018 



 
 

Biblická úvaha – Petr Kulík, farář ČCE Javorník 
 
ZAMYŠLENÍ NAD ŽALMY 
 
Milí bratři, milé sestry, 
Žalmy docela často mluví o problémech spojených s druhými lidmi. Ti, kteří 
žijí s Hospodinem, totiž nejsou svým okolím jen milováni a uznáváni. Jejich 
bližní jim často ubližují. Ti, kteří se spoléhají na Boha, jsou navíc snadný cíl. 
Měli by totiž umět milovat i své nepřátele a neměli by odplácet zlým za zlé, 
že?  
A tak třeba král David naříká: 

 1 Utíkám se k Hospodinu. Pročpak mi říkáte: "Jen si lítej, ptáče, po té 
vaší hoře! 2 Hle, jak svévolníci luk už napínají, šípy na tětivu kladou, 
aby skláli ve tmách ty, kdo mají přímé srdce. 3 Když se všechno od 
základů hroutí, co dokáže spravedlivý?" (Ž 11:1-3) 

A pro nás ovšem bude důležité zjistit: Jak se máme vyrovnávat s útlakem 
druhých lidí? S nástrahami a úklady těch, kteří nás třeba nemají rádi? Jak 
reagovat na skryté nebo dokonce otevřené nepřátelstvím těch, kteří žijí v naší 
blízkosti?  
Bratři a sestry, žalmisté na to jdou vždycky oklikou. Přes vrchol „C“. Hned to 
vysvětlím. Představte si trojúhelník. Vrchol „A“ jsme my. Vrchol „B“ jsou ti, 
kteří nám škodí. A vrchol „C“ je Bůh. Žalmisté svou situaci nikdy neřeší 
přímo, tou nejkratší možnou cestou. Nevezmou vidle a nejdou propíchnout 
vrchol „B“, své nepřátele. Nevyhrnou si rukávy a nedají do držky těm, kteří 
jim ubližují. Neseberou se a nejdou svým nepřátelům ani vynadat, ani je 
vystrašit, ani jim pohrozit, ani jim ukazovat ramena. Nikdy nepřejdou do 
protiútoku. Ale vždycky na to jdou oklikou. Přes vrchol „C“. Přes Boha.  
 
Někdy tito bibličtí svědkové skutečně všemi svými silami bijí na nebeské 
brány. Dožadují se okamžitého Božího zásahu, rychlého Božího zastání, 
kvapné pomoci. Tak to dělá král David (Ž 13). Nejprve si stěžuje Hospodinu 
na Hospodina.  
Stěžuje si Bohu, že Bůh – z jeho pohledu – příliš dlouho vyčkává se svou 
pomocí.  

 2 Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě 
chceš mi svou tvář skrývat? 3 Dlouho ještě musím sám u sebe hledat 



 
 

rady, strastmi se den ze dne v srdci soužit? Dlouho ještě se bude můj 
nepřítel proti mně vyvyšovat? (Ž 13:2-3) 

Vzápětí ale David přejde k prosbám o Boží záchranu. Proč? Protože stížnosti 
samy o sobě ještě nejsou prosbami o pomoc. A proto David křičí: 

 4 Shlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi! Rozjasni mé oči, ať 
neusnu spánkem smrti, 5 ať nepřítel neřekne: "Zdolal jsem ho!" Moji 
protivníci budou jásat, zhroutím-li se. (Ž 13:4-5) 

A víte, jak tato nářku-plná a stížnostmi prošpikovaná modlitba končí? 
Vyhlášením důvěry, že mu Hospodin pomůže. Že se ho zastane. Že ho 
vysvobodí z rukou těch lidí, kteří ho ničí.  

 6 Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. 
Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal. (Ž 13:6) 

Pikantní na tom je, že to Hospodin ještě neučinil! Že se Davida ještě nezastal! 
Ale David je tak silně přesvědčen o tom, že ho Bůh ochrání, že už dopředu 
jásá nad Boží záchranou. Dopředu se raduje nad Božím vysvobozením, které 
se zatím odehrálo jen v jeho hlavě, jen v jeho představách víry. 
Bratři a sestry, i takovým způsobem smíme Boha prosit o pomoc, když máme 
problémy s druhými lidmi.  
Dávají nám někteří lidé „co proto“? Sužují nás, deptají nás, házejí nám klacky 
pod nohy? Nechtějí se s námi usmířit - ani za nic? Chtějí nás pokořit, zadupat 
do země? Pokud ano… Pokud jsme něco z toho v posledním roce prožili… 
Pokud něco z toho prožíváme i dnes, pak v důvěře volejme k Hospodinu. 
Neřešme tyto těžké situace přímo: Třeba oplácením zlých věcí lidem, kteří 
jsou na nás hnusní, hádkami a urážkami. Řešme tyto problémy s naším 
Bohem. Zařaďme se do zástupu těch milionů věřících, kteří v uplynulých 
staletích prosili Boha (možná právě slovy těchto Žalmů), aby jim pomohl.  
Vždyť nakonec se všichni dočkali jeho pomoci a zastání. Úplně všichni! 
Některým dal Hospodin svůj pokoj a svou sílu, aby dobře zvládali nepřátelství 
druhých lidí. Jiné skutečně vysvobodil. A další přivítal ve svém království 
věčného světla, kde už na ně nikdo zlý nikdy útočit nebude. Někteří zřejmě až 
tam - u Boha, v jeho věčné náruči - pochopili, že stálo za to držet se 
Hospodina. A to i v těch nejtěžších dobách.  
Ale chraň nás Bůh, aby se druzí lidé dožadovali Hospodina o záchranu – před 
námi. Proto, že my sami jim nějakým způsobem ubližujeme a škodíme. To by 
bylo velmi zlé… 
 



 
 

A tak zakončeme dnešní zamyšlení slovy Žalmu 103. (Tím si zároveň 
připomeneme verš 19, který jsme pro náš sbor vybrali, aby nás v roce 2018 
provázel.) Tento Žalm totiž pravdivě mluví o veškeré lidské pomíjivosti a 
nespolehlivosti. A na tomto pozadí chválí Hospodina za to, že náš Bůh není 
jako my. Náš Bůh není slabý, neschopný, omylný, nestabilní, důvěry nehodný, 
omezený ve svém vlivu a moci, smrtelný. Náš Bůh je jiný, než jsme my lidé. 
On je neomezený: Ve své moci. Ale především ve své lásce k nám. V něj se 
vyplatí doufat. Od něho se vyplatí čekat pomoc a zastání. A jeho se sluší 
chválit – srdcem i ústy. A tak:  

 1 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! 8 
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; 10 
Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich 
nepravostí.13 Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin 
nad těmi, kdo se ho bojí. 14 On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že 
jsme prach. 15 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní 
kvítí; 16 sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. 19 
Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou 
mocí. (Ž 103:1.8.10.13-16.19)  

 

 
Z knihy: John Piper -  50 důvodů, proč Ježíš přišel zemřít  
 
ABY OČISTIL NAŠE SVĚDOMÍ 
Čím více krev Krista, letmý skrze věčného Ducha sebe 
samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše 
svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu?    

Židům 9,14 (ČSP) 
 
Některé věci se nemění. Problém špatného svědomí je starý jako Adam a Eva. 
Jakmile zhřešili, jejich svědomí bylo poskvrněno. Jejich pocit viny byl 
zničující. Zničil jejich vztah s Bohem - schovali se před Ním. Zničil jejich 
vzájemný vztah - začali se obviňovat. Zničil jejich vnitřní pokoj - poprvé 
spatřili sebe samé a pocítili hanbu. 
V celém Starém zákoně jde o svědomí. Ale zvířecí oběti samy o sobě nemohly 
svědomí očistit. „Dary a oběti, které se tam přinášely, nemohly dokonale 
očistit svědomí toho, kdo je obětuje; jde jen o pokrmy: nápoje a různá 



 
 

omývání, tedy o vnější předpisy, platné jen do nového uspořádání“ (Židům 
9,9-10). Jakožto předobraz Krista považoval Bůh krev zvířat za dostatečnou 
pro očištění těla - obřadní nečistoty, ale ne svědomí. 
 
Žádná zvířecí krev nemohla očistit svědomí. Starozákonní lidé to věděli (viz 
Izajáš 53 a Žalm 51). A my to víme také. Proto přichází nový velekněz - Ježíš, 
Boží Syn - s lepší obětí: se sebou samým. „Čím více krev Krista, který skrze 
věčného Ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše 
svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu?“ (Židům 9,14) Zvířecí 
oběti byly předobrazem konečné oběti Božího Syna. Synova smrt sahá do 
minulosti, aby přikryla všechny hříchy Božího lidu za starých časů, i do 
budoucnosti, aby přikryla všechny hříchy Božího lidu v nové době. 
 
A tak jsme tady v moderní době - době vědy, internetu, transplantací orgánů, 
neustálého posílání zpráv, mobilu - a náš problém je v zásadě stejný, jako byl 
vždycky: Naše svědomí nás odsuzuje. Necítíme se dost dobří na to, abychom 
předstoupili před Boha. A nehledě na to, do jaké míry je naše svědomí 
porušeno, je to velká pravda: Nejsme dost dobří, abychom před Něj mohli 
předstoupit. 
 
Můžeme se rozkrájet, házet své děti do posvátné řeky, dát miliony Člověku 
v tísni, působit jako dobrovolníci ve výdejně polévky na den Díkůvzdání, činit 
stovky různých způsobů pokání, nebo se sebepoškozovat - a výsledek bude 
stejný: Poskvrna zůstává a smrt nás děsí. Víme, že naše svědomí je 
poskvrněné - ne vnějšími věcmi, jako je sáhnutí na mrtvolu nebo požití kusu 
vepřového. Ježíš řekl, že člověka poskvrňuje to, co z něho vychází, ne to, co 
do něho vchází. (Marek 7,15-23) Jsme poskvrnění pýchou, sebelítosti, 
hořkostí, chtíčem, závistí, žárlivostí, pokrytectvím, lhostejností a strachem - a 
skutky, které toto vše plodí. Jsou to všechno „mrtvé skutky“. Nemají v sobě 
žádný duchovní život. Nepřicházejí z nového života; přicházejí ze smrti a 
vedou ke smrti. Proto způsobují, že ve svém svědomí cítíme beznaděj. 
 
Jedinou odpovědí v této moderní době - stejně jako ve všech ostatních dobách 
- je Kristova krev. Když se naše svědomí ozve a odsoudí nás, kam se 
obrátíme? Obrátíme se ke Kristu. Obrátíme se ke Kristovu utrpení a smrti - 
Kristově krvi. To je jediný čistící prostředek ve vesmíru, který může ulevit 
svědomí za života a přinést pokoj ve smrti. 



 
 

Ahoj děcka, 
víte, že křesťané se odedávna, zejména o Velikonocích, zdravili radostným: 
 

 

Pirhgfh ybo eapirhvm! 
Lkizewf ybo eapirhvm!!   

Szovofqz!!! 
 
 

Že to nedává smysl? Že tomu není rozumět? Některým věcem je těžké rozumět, 
když nemám klíč. Zato když budu mít klíč, šifru snadno rozluštím. 
 

Ani Ježíšovi nejbližší nerozuměli tomu, co se stalo, když v hrobě nenašli Ježíšovo 
tělo. Dokud nedostali klíč… Jaký klíč? A kdo jim ho dal?  
No přece Ježíš sám! Až setkání se vzkříšeným Ježíšem jim pomohlo porozumět, 
že jeho smrt, kříž a hrob nebyla prohra, ale vítězství! Jak jinak by mohl porazit 
hřích, ďábla a smrt než pustit se do této bitvy? A On ji neprohrál. On zvítězil!  
 

Evangelista Marek skončil svoji zprávu, svůj "počátek evangelia Ježíše Krista, 
Syna Božího…", vyprávěním jak ženy utekly od prázdného hrobu a nikomu nic 
neřekly, protože se bály. To stačilo. Markovi čtenáři rozuměli. Oni ten klíč měli. 
Oni znali vzkříšeného Ježíše! 
To Matoušovi čtenáři potřebovali slyšet víc. A tak Matouš píše o Ježíšově setkání 
s ženami i s učedníky. O tom, jak se mu klaněli a jak je přesvědčoval, že se 
nemusí bát, protože On je vítěz a teď už s nimi bude pořád. I když tu nebude. 
Stejně je i s námi dnes. I když ho nevidíme očima. Ani my se nemusíme bát. 
A co teprve, až si budeme vyprávět, jak to napsal evangelista Lukáš… Ale to si už 
přijďte poslechnout do nedělky! 
 
 
 

Tady je klíč k rozluštění toho radostného velikonočního pozdravu z úvodu: 

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  
z  y  x  w v  u  t  s  r  q  p  o  n  m l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  

A tady místo na jeho správné znění: _ _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ ! 

_ _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ !! 

_ _ _ _ _ _ _ _ !!! 

Velikonoce prožité v této radosti vám přeje Světlana 



 
 

Událo se.. 

Ekumenické bohoslužby 2018 
V neděli 21. ledna 2018 od 15.00 hodin jsme se v kostele ŘKC ve Veselí nad 
Moravou setkali při ekumenických bohoslužbách. Letošní bohoslužby 
připravili křesťané z Karibiku. A biblickým heslem, na které tentokrát kázala 
s. farářka Alexandra Prčíková, byl verš z knihy Exodus 15,6:  „Tvá pravice, 
Hospodine, velkolepá v síle.“ Letos se ekumenických bohoslužeb poprvé 
zúčastnil také kazatel CASD z Veselí, Roman Mach, za což jsme byli vděční. 
Po bohoslužbách jsme se občerstvili na faře kávou a chlebíčky a příjemně 
jsme si popovídali. 
 
 
Setkání učitelů nedělních škol 
Východomoravského 
seniorátu 
V sobotu 3. 3. 2018 proběhlo 
seniorátní setkání učitelů 
a učitelek nedělních škol. 
Účastníci se sešli ve sboru ČCE 
ve Zlíně už ráno v 9 hodin. 
Tématem letošního vzdělávání 
bylo: „Jak dětem tlumočit 
srozumitelně biblický příběh a tím v nich probouzet duchovní život“.   
Pohled do dětského způsobu myšlení a mnoho zajímavých postřehů z dětského světa 
přinesl jeden ze dvou pozvaných řečníků - farář a psycholog v jedné osobě – bratr 
Ivan Ryšavý z ČCE v Kroměříži. Sestra Světlana Greplová z ČCE v Javorníku zase 
ukázala, jak lze děti zaujmout vyprávěním biblického příběhu. Do setkání vnesla něco 
z teorie i praxe. Ukázala možnosti, jak přesvědčivě podat dobře vystavěné biblické 
vyprávění. 
Stejně tak jako minulý rok, i letos nás sestry z hostitelského sboru seznámily s jejich 
stylem práce s dětmi. Byla zde možnost vzájemného sdílení zkušeností a čas pro 
rozhovory. 
Za organizátory mohu říci, že máme radost z podařeného setkání a pevně doufáme, 
že zase za rok budeme moci podobné setkání zopakovat. Všichni učitelé, učitelky, 
pracovnice i pracovníci s dětmi budete srdečně zváni.  

Jaroslava Michnová, seniorátní farářka ČCE - VMS  
 



 
 

Víkendovka v „Hodoši“ 17. 2. 2018 

Vážení a milí,  
často se to nestává, ale podařilo se to. Podařilo se nám přesunout mládež z pátku na 
sobotu a vyměnit naši oblíbenou klubovnu za prostory hodonínského sboru Církve 
bratrské. Tam nás čekalo vřelé přivítání a spoustu her a dobrot připravených od 
tamějších mládežníků.     
V rámci zamyšlení jsme probrali téma s názvem: Proč se dobrým lidem dějí špatné 
věci?, což nás vedlo k otázce, jestli jsou vlastně lidé dobří. Schválně, myslíte si o sobě, 
že jste dobrý člověk? A co vás dělá dobrým člověkem? Nebo co vůbec člověka dělá 
dobrým?      
V Markově evangeliu 10:17-18 se píše: Když se vydával na cestu, přiběhl k němu 
nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co mám dělat, 
abych měl podíl na věčném životě? “Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo 
není dobrý, jedině Bůh. Byl to tak trošku chyták. Nejenom z tohoto textu vyplývá, 
že člověk dobrý není, protože jediný dobrý je tady Bůh. Neznamená to jenom to, že 
Bůh je perfektní, bez poskvrny, ale taky to, že vládne tomuto světu, že je dobrý ke 
svému lidu a že se mu nikdo nevyrovná.     
 Proč se nám ale teda dějí špatné věci? Jeden z důvodů může být test 
vzájemné důvěry. „Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka 
Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a 
vystříhá se zlého,“ Job (1:8). Špatné věci, které se nám dějí, ukazují mimo jiné taky na 
to, jak moc Pán Bůh důvěřuje nám. Jób si prošel hodně drsnou zkouškou. Přišel o 
celou rodinu. Satan chtěl zničit jeho oddanost vůči Bohu. To se mu ale nepodařilo. 
Bůh Jobovi důvěřoval, Job zase Bohu, a tak to vedlo až ke společnému vítězství. Job 
nic špatného neudělal. Přesto se mu špatné věci děly. Stal se tak ale příkladem pro 
druhé. 
Byť je to pro nás někdy těžké, nepřekonatelné, je potřeba vědět, že On nám nikdy 
nedává zkoušky, které bychom s Jeho pomocí nezvládli. Pán Bůh, kromě toho že je 
dobrý, je taky velký. Je mnohem větší než naše problémy. Jen na něj musíme vložit 
naši naději a důvěřovat mu.       
        Klárka Pešková 
 



 
 

9. - 11. března proběhla NG víkendovka ve Svatobořicích.  
 
Výroční sborové shromáždění se letos konalo 11. března v rámci nedělních 
bohoslužeb, za účasti 82 členů s hlasovacím právem. Zazněla zde shrnutí celoroční 
činnosti sboru, bylo schváleno hospodaření sboru za rok 2017 a rozpočet na rok 2018.  
 
V období od minulého čísla se konaly tyto sbírky: 
17. 12. dětská vánoční slavnost, sbírka na děti a mládež – 8 565 Kč 
24. 12. štědrovečerní sbírka  na děti a mládež – 18 505 Kč 
25. 12. sbírka na bohoslovce a vikariát 14 670 Kč  
31. 12. silvestrovská sbírka na děti a mládež 8780 Kč 
Salár 2017 =  631 150 Kč 
18. 2.  sbírka na tisk 5 145 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: 23 052 Kč, ve Velké n/Vel. 74 907 Kč  

Čeká nás..  

18. března proběhne celocírkevní postní sbírka, která je letos určena na pomoc 
dětem a rodinám syrských válečných uprchlíků, kteří žijí v táboře Zátarí v Jordánsku. 
 
Dostali jsme také pozvánku na Biblickou stezku: 
 

 

Milí dorostenci, konfirmandi a všichni, kteří se s nimi setkáváte,  
zveme vás na již tradiční závod Biblická stezka, který se v letošním roce 
uskuteční pod záštitou sboru Církve bratrské v Letovicích, a to 4. - 6. května. 
Vážíme si toho, že budete reprezentovat ČCE Javorník.  
Rádi vzpomínáme na závod, který se konal ve Vašem kraji a doufáme, že i Vy 
budete u nás spokojeni.  

Za Dorostovou unii Věra Halamásková a manželé Soudkovi.   
 

Pokud byste chtěli jet, ozvěte se Světlaně Greplové nebo Aničce Kománkové. 
 



 
 

V neděli 8. dubna 2018 navštíví sbor ČCE v Javorníku synodní 
senior, br. Daniel Ženatý. Bude kázat při bohoslužbách v 10 
hodin. A odpoledne od 14:30 hodin ve sborovém domě bude 
přednášet na téma: 100 let ČCE - a jak dál? 
 

Po přednášce bude beseda nad dotazy posluchačů.   
Srdečně zveme všechny zájemce, využijte této příležitosti! 
 
 
Letos budeme slavit 100 let od vzniku naší církve. Kvůli tomuto výročí byly vytvořeny  
samostatné webové stránky www.100letcce.cz, kde se postupně budou objevovat 
informace o aktivitách různých sborů k tomuto výročí,  články o historii církve, 
historické dokumenty z Ústředního církevního archivu, rozhovory atd.  
Každý týden až do slavnostního celocírkevního setkání poslední zářijový víkend také 
můžete sledovat novou zajímavost ze života naší církve na adrese www.39plus1.cz. 

 

 
Seniorátní výbor východomoravského seniorátu  

připravuje na 10. 6. 2018  
Seniorátní Evangelickou Neděli (SEN)   

s tématem „S kalichem a Biblí ve znaku",  
tentokrát v prostorách vsetínského dolního sboru.  

(To jsou ty prostory, v kterých jsme před pár lety vystupovali na Synodu ČCE.) 
 

Budeme společně slavit bohoslužby s  luterskou liturgií (pro nás možná nezvyklou,  
ale většina sborů našeho seniorátu byla původně luterská), besedovat, zpívat...  

Na svůj program se mohou těšit i děti a mládež. Udělejte si čas a přijďte!   
 

 
Informace o evangelickém letním dětském táboře Ranch Rovná 2018 
 

 Tak se sešel rok s rokem a opět připravujeme letní dětský tábor s nadšenými 
a lety ověřenými Božími služebníky z Vašeho sboru. Tábor se bude konat od prvního 
dne letních prázdnin – sobotního rána 30.6.2018 do pátečního podvečera 6.7.2018, 
opět na osvědčeném, bezpečném a cenově nejdostupnějším 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 
ukončili povinnou školní docházku (9. třídu). 



 
 

 Tyto tábory jsou výsledkem dlouholeté evangelizační aktivity Vašeho sboru 
mezi školou povinnými dětmi. Vše probíhá formou kreativních, napínavých i 
dobrodružných her, v překrásné okolní přírodě, prostřednictvím písniček a osobních 
rozhovorů, rukodělných a sportovních workshopů (pro zájemce i jízdy na koních), či 
biblických výkladů od Vašeho faráře.  
 Přestože na táboře panuje přátelská atmosféra, dodržujeme táborový řád, 
kterému se všichni podřizujeme, tak abychom dokázali spolu všichni ve zdraví a lásce 
vycházet.  
 Předpokládaná cena, kterou se budeme snažit udržet, bude 2 500 Kč (každý 
další sourozenec 2 000 Kč). Tato cena zahrnuje týdenní pronájem kvalitního 
oploceného a udržovaného tábořiště s dřevěnými chatkami, sportovním hřištěm, 
výbornou pestrou domácí stravou - 5 x denně (po domluvě možnost individuální 
dietní, vegetariánské, bezlepkové, či bezlaktózové stravy). Tábořiště nám dále 
poskytuje zázemí velké zděné budovy s jídelnou, sprchami a toaletami.  
 Jsem si vědom, že 
částka 2500Kč není pro většinu 
z nás malá, ale tato suma, 
kromě výše uvedeného, 
zahrnuje i zajištěnou dopravu 
autobusem se zastávkami 
Javorník a Velká nad Veličkou, 
výměnu již opotřebovaného 
sportovního vybavení a náčiní, 
výtvarné potřeby všech 
skupinek a mnohé materiálové 
vybavení potřebné pro velké 
množství her a soutěží.  
 Tento tábor je určen 
především pro Vaše děti a děti z okolních sborů. Minulý rok se jej zúčastnilo 53 dětí.  
I letos chystáme tento tábor s vírou, že se jej zúčastní alespoň 45 – 50 dětí, protože 
bez dostatečného počtu dětí, nemůžeme tyto tábory, s takto kvalitním zázemím, 
domácí stravou, bohatým programem a vybavením, za dostupnou cenu pořádat.  
 Bližší informace o chystaném táboře 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 



 
 

 

Přehled bohoslužeb ve velikonočním období 
 

5. postní neděle  10:00  bohoslužby s postní sbírkou  
18.3. 2018             15:00  zkouška konfirmandů 

 

Květná neděle  10:00  konfirmační slavnost 
25.3. 2018 

 

Zelený čtvrtek  18:30  čtení pašijí 
29.3. 2018                                  

 
Velký pátek  10:00  bohoslužby se sv. večeří Páně 
30.3. 2018   

 

Neděle vzkříšení  10:00  bohoslužby se sv. večeří Páně 
          1.4. 2018                              a sbírkou na Hlavní dar lásky  
                                                          Jeronýmovy jednoty 
 

Pondělí velikonoční  10:00 bohoslužby, s.f. A. Prčíková 
2.4. 2018                                                       

 

24. března od 16 hodin se v našem kostele uskuteční 
koncert skupiny Only His 

(členové Církve adventistů z Veselí nad Moravou). Vstupné dobrovolné. 
 

8. dubna - návštěva synodního seniora ČCE, Daniela Ženatého 
 

Sbírka darů Jeronýmovy jednoty bude v pátek 20. dubna (17-19 hod)  
a v sobotu 21. dubna (9-11 hod) 2018 na faře. 

 

Svátek Nanebevstoupení Páně letos bude 10. května. 
_______________________________________________________ 
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