OZVĚNY
OBČASNÍK SBORU EVANGELICKÉ CÍRKVE V RŮŽĎCE A NA BYSTŘIČCE
Advent
Iz 9, 1-8 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi,
kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.

Filozof Platón má ve svém díle vyprávění o jeskyni. Jde
v něm o skupinu lidí žijících odjakživa v jeskyni. V jednom koutě mají
kuchyň, v druhém obývák, v dalším koupelnu. A celý život žijí pouze
v tomto prostoru osvětlovaném září ohně, topí si houbami.
Celé generace si vyprávějí legendy o tom, že tam někde
venku je slunce, zelené rostliny, ale nemají odvahu vyjít ven, protože
to tam nikdo nezná, nikdo z toho společenství tam nebyl a vůbec –
kdo ví, jestli je to pravda. A stejně už zapomněli, kde je východ z té
jeskyně. Živí se houbami, které umí pěstovat a ve svátek si uloví myš
– velmi namáhavě a těžce. Jedinou zábavou jim je pozorovat
mihotavé stíny na stěnách jeskyně, ale protože jsou napůl udušeni
špatným vzduchem, ani jim to moc nevadí.
Jednoho dne dojde k zemětřesení a uvolní se vchod a
do jeskyně zavane svěží vzduch a zasvítí slunce. Všichni jsou hrozně
vyděšeni, protože sluneční svit je oslepil. A nyní se tito lidé rozdělí na
dvě skupiny. Jedna jde hlouběji do jeskyně, do prostředí, které znají a
ve kterém se cítí bezpečně, ale druhá skupina to riskne a jde ven.
Zažívají mnoho protichůdných pocitů – slunce je pálí do očí,
ale zase příjemně hřeje. Kolem je nádherná příroda, nedaleko teče
řeka, ve které se mohou vykoupat, vidí stromy s ovocem, ale zatím
neví, že se to dá jíst. Ale se slunečním světlem a čerstvým vzduchem
jakoby procitli z chmurného snu a rychle se učí novým věcem.
Zpočátku, když slunce zapadne, mají strach, že už se neobjeví, ale
posléze si zvyknou na střídání dne a noci.
Ať se nám to líbí, nebo ne, život na této zemi je v podstatě
též takové živoření v jeskyni. Někdo má sice tu jeskyni
vyšperkovanou, ale pořád je to jeskyně. Vemte si svůj život. Ráno
vstanete a jdete shánět živobytí – tedy jdete do práce, nebo do školy;
pak se člověk vrátí, honem uvařit, uklidit, napsat úkoly s dětmi, občas
na pivko, televize, děcka kroužky. A protože si o Vánocích chceme
dopřát tu myš na vylepšení jídelníčku a tak ji honíme a honíme….,
abychom si v té naší jeskyni jednou za rok užili. Z rádia poslechneme
koledu, a pak budeme pozorovat stíny – tedy barevnou televizi.
V lepším případě půjdeme na procházku, v horším se pohádáme
všichni se všemi. Skutečně je smyslem Vánoc a života vůbec, tento
neustálý shon, pachtění a nespokojenost?
Když přijde v našem lidském životě zemětřesení a člověka
zasáhne světlo Boží lásky, tak si člověk též nejprve zakryje oči,
protože z toho náhlého světla ho pálí oči, cítí bolest. A má
na vybranou: buď půjde hlouběji do té jeskyně, zůstane duchovně
podvyživený, občas si uloví tu zmiňovanou myš a bude přežívat. A
nebo to riskne a začne nový život i když bude chvílemi na rozpacích,
nebo bude tápat.
Ten nový život nebude bez problémů, protože sluníčko
večer zapadá, ale ráno zase vyjde a na naše problémy bude vidět
a tím pádem se budou dát řešit. A takový zjistí, že tady na zemi
nedosáhne dokonalosti, že krámy, kterými se obklopuje stárnou
okamžitě po koupi, pozná, že už nemusí namáhavě lovit tu
pomyslnou myš, protože je pro něj připraveno mnoho ovoce, jak je
psáno v listu Galatským: Ovoce Božího Ducha však je láska, radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.
Kdo by nechtěl takový život…. Jak ho jednou ochutná, nebude se chtít
NIKDY vrátit do té jeskyně, kde vládla tma.

Uděláme pokus. Tak jako zkoušíš nový recept na cukroví,
vyzkoušej následující: Na chvilku si sedni, zavři oči a představ si, že jsi
vylezl z té zatuchlé jeskyně a vyhříváš se na sluníčku A to teplo proniká
celou tvojí bytostí, prohřívá klouby, které tolik trpěly… Bez ohledu
na to, zda jsi věřící, nebo ne, přijmi pro tuto chvíli skutečnost, že právě
tebe, a jen tebe má Bůh neskonale rád.
Najednou jste svobodní, starosti jsou pryč a vůbec se vám
nechce zpátky do toho vlhka a syroby. … spálilo se cukroví, no a co. Já
se přesto můžu na všechny usmívat. Nemám peníze – přece si
nezkazím tuto pěknou chvilku. Zažíváš radost, pokoj, mír. Nevadí,
že jste něco zapomněli koupit, najednou nepotřebujete mít doma vše
dokonalé, protože jste poznali, že dokonalý je jenom Bůh a že je to
On, jediný, který vás má rád i s vašimi nedostatky….
Tak takhle vypadá Boží láska v praxi. Nemusíte dělat nic. Ani
být velezbožní. Ani si dělat zásluhy. Stačí věřit, že to teplo, které se
vám teď rozlévá kolem srdce, je dotek onoho Spasitele, který se
o Vánocích narodil. U někoho byl ten dotyk slabší, u někoho silnější. Ať
už jste pocítili byť jen záblesk něčeho krásného, podržte si ho a
předejte to dál… AMEN

Advent 2013

Úryvek z kázání

Přeji vám mnoho Božího požehnání a pokoje pro tyto dny.
Jana Kadlecová, farářka

Tábor 2013

Valašská mládež v Růžďce

Letošní tábor se konal od 29. června do 6. července. Postu
hlavního vedoucího se tentokrát ujal Jan Sedláček. Hned první den
jsme to vzali sportovně a na Troják jsme došli pěšky až z Růžďky.
Ovšem na to jak perfektně to zní, to byl celkem záběr a ke konci jsme
moc sportovně nevypadali. Vedoucí sice ještě šlapali s hlavou
zvednutou a sem tam některé dítě taky vypadalo ještě k světu, ale
čím víc jsme se posouvali na konec řady, tím víc jsme měli pocit, že
za chvílí vypustíme duši. Když jsme konečně všichni zdárně dorazili
k cíli, tak nás přivítal hlavní vedoucí alias velký šerif našeho tábořiště.
A je to tady, všichni jsme se ponořili do divokého západu a začala ta
pravá sranda.
Jakožto noví obyvatelé divoké Ameriky jsme museli obstarat
vše potřebné pro naše nově vytvořené město. Takže jsme běhali
pro vodu, aby naší obyvatelé v obdobích sucha neumřeli žízní. Taky
jsme hledali pastviny pro náš dobytek, kdy jsme závodili s ostatními
skupinkami, abychom našli ty nejlepší. Dále jsme stavěli domy, takže
jsme se museli umět správně jistit, k tomu sloužila opičí dráha. Pak
jsme přeměřili síly v olympiádě s někdy opravdu nevšedními
disciplínami. Do programu patřil i jednodenní výlet na Hostýn,
s lehkým VTH (velká táborová hra) o to, kdo posbírá nejvíce
“diamantů”. Na konec jsme museli zrekonstruovat miniatury svých
měst a kupodivu to ve většině případů dopadlo dobře.

Valašská mládež se konala 13. září 2013 v 18:00. Po příjezdu
hostů jsme utvořili velký kruh a zazpívali několik písní. Následovala
seznamovací hra. Každý dostal kartu. Měli jsme si vždy přesednout
o jedno místo, když zazněl náš znak. Při hře jsme se hodně zasmáli
a poznali i nové mládežníky. Následoval program ..... rozdělili jsme se
do skupin podle toho, co jsme o prázdninách zažili. Ke každé skupině
byl přidělený text z Bible a otázky k němu . Potom jsme si zase sedli
do kruhu a prodiskutovali naše témata. A už přišel čas na hostinu,
kterou jsme přichystali, stoly se prohýbaly pod náporem jídla a každý
se dosyta najedl. :)

Každý den probíhal více méně stejně. Rozcvička, snídaně,
duchovní program, odbornosti, oběd, odpolední klid, VTH, svačina,
čas na hry a zábavu, večeře a táborák. A musím říct, že na jídle jsem si
vždy pochutnala, tudíž kuchařkám patří obří dík, za to, že nás celý ten
týden vykrmovaly.
I přes obrovskou snahu ostatních skupinek vyhrála
v celkovém hodnocení skupinka s názvem Winterhill. Jakožto účastník
tábora musím říct, že tento tábor byl velice vydařený a málokdy se
stalo, že bych se nudila. Možná někdy v poledním klidu.

Pavla Křištofová

Worship festival United
Znáte ten pocit, když jenom těžko hledáte pro něco slova?
Tak přesně takový byl pro mě letošní festival United, jehož třetí
ročník se uskutečnil letos od 22. do 24. srpna ve Vsetíně. Tématem
tohoto ročníku byl „Jeden život“, heslo, které se pochopitelně
promítalo do programové náplně festivalu. Kromě vystoupení
křesťanských kapel z různých koutů světa a řečníků z různých církví
mohli účastníci navštívit různé workshopy, semináře, k vidění byla
také divadelní představení a filmy. K dispozici byl také tým
duchovních poradců a modlitební místnost, která byla příležitostí
ke ztišení a přemýšlení.
Pro mě osobně znamenal United obrovský posun ve vztahu
s Bohem, setkání s úžasnými lidmi, na kterých se odrážela Kristova
tvář a kteří chtějí udělat maximum pro to, aby sloužili Bohu. V mnoha
směrech mě to obohatilo a jsem vděčná, že jsem mohla být součástí
něčeho tak neuvěřitelného. Pokud budete mít možnost se tohoto
festivalu zúčastnit, neváhejte, stojí to za to!
Barbora Vidašičová

Občasník „Ozvěny“ vydává
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Růžďce
Růžďka 138, http://www.cceruzdka.cz, ruzdka@evangnet.cz
redakční kruh: Ondřej Dančák, Jan Bartoň
kontakt na farářku: Jana Kadlecová, tel. 737 333 647
kontakt na kurátora: Jan Dančák, tel. 571 443 229
Číslo sborového účtu: 1765803379/0800
(Dary církvi je možné odečíst od základu daně.)

Venda Tajzlerová

Mládežnická víkendovka
Konala se 11. – 13. října 2013 v pěkné chaloupce na kopcu
v Hošťálkové, kam jsme se museli po tom, co nás autobusová limuzína
vyhodila u chodníkového okraje, doplazit. Po pár pochybnostech o
správnosti cesty celkem úspěšně. Hlavním organizátorem této akce
byla Baru Píchalová, která si také připravila úžasný, zajímavý a
přínosný program s názvem „Jak být in a neztratit svou tvář“,
rozdělený do dvou částí.
Po našem velice rychlém ubytování jsme povečeřeli a
následně poslouchali Bářino čtení a zamýšleli se nad otázkami jako
„Co znamená být in? Zapadnout, jít s davem…“ „ Co je důležité?
Zaměřit se na vztah k Bohu a neupínat se tolik na hmotné věci…“
Nutno říct, že spát brzy se rozhodně nešlo a veselo bylo. Následující
den po lehké rozcvičce a královské snídani jsme shlédli film To save a
live, po němž se rozpoutala docela žhavá diskuse. Odpoledne,
nasyceni výtečným obídkem od paní farářky, jsme si užili na louce a
večer nám přinesl další kopec zábavy. Paní farářka si pro nás taky
připravila program a to o tom, jak být trendy, cool, in… Tedy na téma,
móda, malování, tetování a co na tyto věci říká Bible. Potom jsme si
zahráli Activity, jedli, fotili, povídali si a smáli se až do pozdních hodin.
Následující den začal, stejně jako ten předešlý, poklidnou snídaní,
modlitbami a pokračoval velkým úklidem, kdy se rozdělily úkoly, díky
čemuž nám to šlo hezky od ruky… Ještě nás párkrát zaostřil foťák a
jelo se domů. Tolik ve zkratce a shrnula bych to asi takto: Počasí vyšlo,
jídla bylo sice nad hlavu, ale naše břicha to zvládla. A přes tu spoustu
legrace, kterou jsme zažili, nám dala ta vážnější část tohoto víkendu
hodně povzbuzení do života. Za každého zúčastněného můžu říct,
že na tento společný čas s přáteli a s Bohem hezky vzpomíná.
Nikol Baletková

Přehled vánočních bohoslužeb a setkání
neděle 15.12. - 3. adventní neděle
10.00 – bohoslužby v Růžďce
16.00 – dětská vánoční slavnost (vánoční divadlo dětí)
neděle 22.12. - 4. adventní neděle
10.00 – bohoslužby v Růžďce
úterý 24.12 – Štědrý den
20.00 – štědrovečerní zpívání (kostel)
středa 25.12. - Boží hod vánoční s večeří Páně
8.30 – bohoslužby na Bystřičce
10.00 – bohoslužby v Růžďce
neděle 29.12. - nedělní bohoslužby
10.00 – bohoslužby v Růžďce
úterý 31.12. - sborový Silvestr
19.00 – na faře
středa 1.1.2014 - novoroční bohoslužby s večeří Páně
8.30 – bohoslužby na Bystřičce
10.00 – bohoslužby v Růžďce
neděle 5.1. - nedělní bohoslužby
10.00 – Růžďka (VP)

