OBČASNÍK SBORU EVANGELICKÉ CÍRKVE V RŮŽĎCE A NA BYSTŘIČCE

Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno ne‑
padne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře‑li
však, vydá mnohý užitek. (Jan 12,24)
Mílí přátelé, bratři a sestry,
přestože letošní zima je velmi mírná, tak přeci
jen je obrovský rozdíl mezi zimou a jarem. Zima
je obdobím spánku, mrazu, chladu, tmy. Naproti
tomu na jaře vidíme, jak se probouzí příroda, otep‑
luje se, přibývá světla a se zpěvem ptáčků a hřeji‑
vými slunečními paprsky se do člověka vlévá nová
síla a chuť k životu. V tom přechodu ze zimy do jara
my křesťané vnímáme ještě jednu věc – postní ob‑
dobí, jehož vrcholem jsou Velikonoce. Čím více se
blíží Velikonoce, tím je jasněji. Čím více se blížil
Ježíš k Jeruzalému, tím více se blížil vrchol jeho po‑
slání na Zemi. Jaké to ovšem muselo pro něj být?
Sám sobě předpověděl, že zemře na kříži. Záro‑
veň ale také zasliboval, že bude vzkříšen. Čím více
směřoval ke Golgotě, tím více se blížil neodkladný
konec jeho pozemského života. Věděl to moc dob‑
ře. Co u toho prožíval? Denně sloužil, uzdravoval,
vzkřísil mrtvého Lazara… Do Jeruzaléma ho nedo‑
provázel strach, ale Duch Boží ho posiloval. Prav‑
da, v Getsemanské zahradě, těsně před jeho zatče‑
ním, prožíval obrovskou úzkost a zřejmě i strach.
Vždyť doslova potil krev, což je psychiatry popsaná
diagnóza obrovského stresu a úzkosti.
V postním období bychom my křesťané měli více
vnímat zvláště právě tu cestu Pána Ježíše směrem
k Jeruzalému. Připravoval se na chvíli, kdy bude
obětován, ačkoliv to podstupovat vůbec nemusel.
O to více si můžeme uvědomit, jak veliká je Boží lás‑
ka k nám lidem. Abychom nezahynuli věčnou smr‑
tí, Pán Ježíš obětoval sám sebe. On podstoupil, a to
dobrovolně, více utrpení než mnohý člověk. O to víc
nám ale rozumí. Rozumí naší bolesti, nemoci, naše‑
mu strachu. Vezměme si však z Něj příklad a násle‑
dujme Jej. Nemusí nás doprovázet strach a nejistota,
ale On sám skrze Ducha svatého. On to přeci zaslí‑
bil, když řekl: „Hle já jsem s vámi, až do skonání
světa.“ Uprostřed všelijakých nejistot v tomto světě
si můžeme být tímto zcela jisti. A v této víře Pána
následovat. Činit dobře všem, dokud je to možné.
Tak, jak činil Pán. Vždyť i při svém zatčení uzdravil
uťaté ucho svému nepříteli. A z kříže prosil Otce, ať
odpustí těm, co ho ukřižovali, neboť oni nevěděli,

co činí. A co ještě bylo důležité? Než naposledy vyde‑
chl, odevzdal svého ducha do Boží otcovské náruče.
Kdyby ale Velikonoce končily Kristovou smrtí, pak
by bylo na světě mnoho otazníků a nejistoty. Kris‑
tovo vzkříšení je však jasnou demonstrací vítězství
nad smrtí. A je‑li smrt poražena, proč se báti? Bez
Kristova vzkříšení by nebylo žádné duchovní jaro,
ale chladná, studená, mrazivá a věčná zima. Vlád‑
la by smrt, nikoliv nově a čerstvě kvetoucí život.
Pán Ježíš nám dává stejného Ducha, který dopro‑
vázel Jeho a který Ho také vzkřísil. Vždyť kdyko‑
liv k Němu voláme, tak se do nás vlévá nový život.
Nové jaro. Otevřeme se mu tedy a dejme se do Bo‑
žích rukou. Pak budeme činit i chodit v jeho radosti
a moci. A nebojme se zemřít. Hříchu, tomuto světu,
ale i pozemsky. Teprve tehdy až zemřeme, může‑
me vydat mnohý užitek. Tak jako to zrno zasazené
do země. Teprve až zemřeme, může se na nás pro‑
jevit moc vzkříšení. Nový způsob života. Budeme‑li
stát v takovéto víře, budeme‑li umírat tomuto světu,
pak nás bude Kristův duch upokojovat i v dobách
zlých a bezpečně nás provede přes všechno těžkéke
vzkříšení a k věčnému životu. Amen

Jáhen Radek Hanák, kazatel sboru
OHLÉDNUTÍ ZA KÝCHOVOU
I letos proběhl tradiční zimní pobyt v dlouhém
a zapadlém údolí Kýchová u Halenkova. Chci se
za nás, kteří jsme tam byli, podělit o naše zážitky.
Asi po necelé jízdy hodině vystupujeme před dře‑
věnou chatou na kamenné podezdívce. Je to bývalá
„Celnice“. Všude se line příjemné teplo, pokojíčky
s postelemi a výhledem do ohrady s lamami a oveč‑
kami, útulná jídelna s přítelem leguánem v teráriu
na zdi, který fascinuje zejména ty nejmenší.
Dorazil i náš sborový děda s vnučkou. Byl moc
rád, že je znovu s námi a my také! Pavla obětavě
zajela i pro Laděnku do Loučky. Ti, kteří na Celnici
nespali, se aspoň přijeli podívat, často i s krabice‑
mi napečeného. Rádi jsme se všichni sešli. Martina
všem rozdávala svůj nakažlivý smích a přátelskou
pohodu.
Milý a veselý byl výlet na Papajské sedlo – asi
3 km chůze. Tak jsme si zajímavě cestou povída‑
li, že jsme ani nevěděli, že už jsme tam. A ani ta

KALENDÁŘ AKCÍ

břečka pod nohama nevadila. Pepík bavil děti, hry
sypal z rukávu. A u pomníčku si všichni poslechli,
co se tady stalo, když končila válka. Díky generá‑
lu Klapálkovi, který znal místní krajinu, bylo toto
pěkné údolí ušetřeno bojů.
V sobotu večer nás překvapila návštěva z míst‑
ního huslenkovského sboru, rovněž se zásobou
dalších dobrot. V neděli šli mnozí k nim do kostela
na bohoslužby.
Vše běželo hladce pod Boží ochranou a dohle‑
dem obětavých organizátorů toho všeho – Pepy
a Milenky Bartoňů a Marka Fojtů, kteří si snad ani
nesedli, jak pořád procházeli a dohlíželi bedlivým
zrakem, zda je dost jídla a neustále odnášeli prázd‑
né talíře a přinášeli je plné dobrot a ovoce. Do prá‑
ce v kuchyni při mytí nádobí se zapojovali někdy
i účastníci pobytu. Jak kdo mohl. A nikdo ani ne‑
věděl, že každé ráno první vstal Tomáš a tiše jako
myšička uklidil a zametl celou jídelnu. Díky jim
všem se ti ostatní mohli bezstarostně bavit a jíst,
co hrdlo ráčí. Nebo si zaběhnout ven na procházku.
Nebo si jít hrát do herny, zazpívat s kytarou Ládi
Kudláčka nebo u klavíru…
Kromě dovezených koláčů, štrúdlů a zákusků
byly stále na stole i různé druhy frgálů, káva v kon‑
vici, čaj, med. Děti dostaly i talíře čerstvých jahod.
A nesmíme zapomenout na vyhlášenou Pepíkovu
zabijačku. Ráno se začínalo vaječinou, klobáskami,
výborným chlebem i rohlíky s chutnými poma‑
zánkami od všech „účastníků zájezdu“. A s plným
žaludkem se líhly ve spokojených hlavách i veselé
myšlenky a povídačky. Pořád jsme se něčemu smá‑
li. Celý pobyt byl tak úžasný a zbavený celodenních
starostí a stresů této přetechnizované doby, že to
nelze ani dobře popsat. Bez televize, bez mobilů,
pouze všichni spolu v milém povídání. Jako by se
tu čas na chvíli zastavil. Starší si užili přátel, děti
zase svých rodičů nebo prarodičů, rodinná pohoda
ve společenství dobrých a přátelských lidí.
Zakončím vzpomínkovým vydechnutím mno‑
hých z nás: „Z toho ještě budu žít pár týdnů…“
A proto ještě jednou všem, kdo se podíleli na or‑
ganizaci tohoto skvělého letošního pobytu, děkuje‑
me. A už se těšíme za rok na shledanou v Kýchové.

Milena Žambochová

»» V neděli 22. 3. v 10 hodin se uskuteční výroční sboro‑
vé shromáždění, tentokrát s volbou nového staršov‑
stva
»» Neděle 5. 4. v 10:00 – Palačinková párty pro děti – fara
Růžďka (po bohoslužbách)
»» 9. 4. v 18 hodin – Zelený čtvrtek, Pašije (čtení biblic‑
kých textů prokládané zpěvy)
»» 10. 4. v 18 hodin – Velký pátek, bohoslužby s vysluho‑
váním Večeře Páně
»» 12. 4. v 10:00 – Neděle velikonoční, bohoslužby s vys‑
luhováním Večeře Páně (8:30 na Bystřičce)
»» Pondělí velikonoční 13. 4. – Společný sborový výlet
»» 17.–19. 4. – Seniorátní dny mládeže
»» Neděle 19. 4. – Společné bohoslužby v Jablůnce (u nás
bohoslužby nebudou, pojedeme tam auty na návště‑
vu)
»» Neděle 26. 4. v 10:00 – Sborová neděle s obědem, 14:00
beseda CESTA PO IZRAELI – II. část
»» Pátek 1. 5. v 8:00 – Prvomájový pochod OSM VRCHO‑
LŮ RŮŽDECKÝCH
»» Pátek 8. 5. v 8:00 – Společný výlet pro rodiny s dětmi
»» Neděle 17. 5. – Sborová neděle s obědem – návštěva –
přijede sbor z Huslenek – moc se těšíme
»» Neděle 31. 5. – Letnice, bohoslužby s Večeří Páně
»» Pátek 5. 6. – Noc kostelů
»» Neděle 7. 6. – Seniorátní evangelická neděle – tradič‑
ní bohoslužby u pomníčku s hostem
»» Sobota 20. 6. v 18:00 – Koncert hudební skupiny Obo‑
roh – Slávek Klecandr
»» Neděle 21.6. v 13:30 – Velká společná Grillpárty + dět‑
ská olympiáda + překvapení – zveme všechny!
»» Neděle 20. 9. – Návštěva sboru v Leskovci a společné
bohoslužby

PRÁZDNINOVÉ AKCE PRO DĚTI
»» 1.–3. 7. – Florbalový sportcamp, příměstský tábor
v Růžďce pro děti, které rády hrají f lorbal a chtějí se
naučit i víc. Bude probíhat výuka f lorbalu s hostem,
výuka taktiky, výuka respektu k soupeři, týmová
spolupráce atd. Je možno se hlásit u vedoucím: Ra‑
dek Hanák – hanakradek.evang@seznam.cz. Pavel
Novák – pavel.maveric@gmail.com
»» 18. –25. 7. – Rytířský tábor na Malé Bystřici
»» 10.–14. 8. – Přífarský tábor s angličtinou (od 6ti let)

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
»» Bystřička 2. a 4. NEDĚLE v měsíci 8.30
»» Růžďka každou NEDĚLI 10.00
»» Každou neděli můžete od 11:00 navštívit Dědovu ka‑
várnu v Růžďce na faře.
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