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Advent 
 
„Jak vítati mám Tebe, můj Králi z výsosti, jemužto zem i nebe 

vstříc plesá s vroucností? Ó Jezu, světlo v duši mi rozsvěť jasné sám, 
ať, jak Tě ctíti sluší, vždy správně vím a znám!“ 
                                                                         Paul Gerhardt 
 
 Děkujme společně našemu Pánu, že nám dal tento čas - čas 
radostného očekávání i tolik potřebného ztišení. Každý z nás si přeje 
být na vánoční svátky co nejlépe připraven a předvánoční čas - 
ADVENT - se nám stal nejpříhodnější dobou k mnohému běhání a 
starání. Často věnujeme mnoho svého vzácného času nejen pečlivému 
úklidu svých domovů, ale trávíme i dlouhé hodiny v nejrůznějších 
obchodních centrech. Důsledkem toho pak je, že často již vyklizený 
byt, opět zaplníme věcmi novými, věcmi, které ale v posledku pro nás 
žádaným přínosem nejsou. 
 
 Raději se v tomto shonu včas zastavme a přemýšlejme! V čem 
a k čemu chceme být vlastně připraveni? O co si děláme starosti? A co 
má a chce být opravdovým přínosem našeho snažení? Přiznáváme, že 
se naše přemyšlení dotýká spíše hmotného zabezpečení, staráme se  
o to, aby byl adventní čas pro nás výjimečný především v této oblasti. 
 
 Neznamená ale snad slovo ADVENT - PŘÍCHOD? Příchod Pána 
Ježíše Krista, Spasitele, do našeho středu i našeho života? Není tedy 
ADVENT spíše časem, kdy máme očekávat příchod TOHO, který pro 
nás přišel na svět a za nás zaplatil tu nejvyšší cenu? 
 
 Ptejme se po správnosti všeho našeho snažení: „Toto po mně, 
Pane, chceš? Na tom Ti při mně záleží? Jsem tím, jak se připravuji, 
skutečně připraven přivítat Tě v Kristu jako svého i našeho Spasitele a 
Pána? Vždyť my jsme Ti nejdražší! Jen kvůli nám jsi opustil slávu nebes 
a sestoupil do tohoto našeho (ne příliš přívětivého) světa. Všechno 
naše běhání a starání je příliš laciné na to, aby bylo hodno Tvého 
přivítání!“ 

 

 Možná by se Pán Ježíš nenarodil v obyčejných jesličkách a na 
slámě, kdyby si přál naše vyzdobené domy a slavnostně a bohatě 
prostřené stoly. Možná nám svým tichým a skromným příchodem 
chtěl ukázat co je mu nejmilejší, co je pro nás potřebné a co je jen 
přítěží. V Pánu Ježíši Kristu nám je dáno zahlédnout, že jsme to právě 
MY na kom Bohu, našemu nebeskému Otci, nejvíce záleží. 

 
 Připravme tedy raději sami sebe! Vykliďme svá srdce pro Boží 
lásku a pozvěme přišlého a přicházejícího Pána, aby si v nich učinil svůj 
příbytek. Nenechme se svou zaneprázdněností připravit o to 
nejkrásnější, totiž: O RADOST Z OČEKÁVÁNÍ PŘÍCHODU NAŠEHO 
PÁNA, JEŽÍŠE KRISTA. O RADOST - BÝT PŘI TOM! 
 
 
Milé sestry, milí bratři. 
 
 Radujeme se, že společně s Vámi můžeme děkovat za vědomí, 
že třebaže je náš život plných chyb a pochybností, náš Bůh a Pán chce 
být přesto s námi. - Advent a Vánoce nám to znovu připomínají. 
 Jestli Vás to těší, pak je to dobře, jestli Vás to povzbuzuje 
k životu ve víře a pokoji - je to ještě lepší. 

 

Petr Maláč, administrátor sboru 
  

Přehled vánočních bohoslužeb a setkání 
 

Srdečně zveme k účasti (nejen) při následujících adventních a 

vánočních setkáních, které se ve sboru konají (není-li uvedeno 

jinak, pak v sále evangelické fary v Růžďce ) 
 

neděle 16.12. - 3. adventní neděle 
 10.00 – bohoslužby v Růžďce 
 16.00 – dětská vánoční slavnost (vánoční divadlo dětí) 
neděle 23.12. - 4. adventní neděle 
 10.00 – bohoslužby v Růžďce 
pondělí 24.12 – Štědrý den 

20.00 – Štědrovečerní zpívání (kostel) 
úterý 25.12. - Boží hod vánoční s večeří Páně 
   8.30 – Bohoslužby na Bystřičce 

10.00 – Bohoslužby v Růžďce  
neděle 30.12. - nedělní bohoslužby 

10.00 – Bohoslužby v Růžďce 
pondělí 31.12. - sborový Silvestr (na faře od 19.00, ohlédnutí 
za uplynulým rokem) 
úterý 1.1. - novoroční bohoslužby s večeří Páně 

          8.30 – Bohoslužby na Bystřičce 
10.00 – Bohoslužby v Růžďce 

neděle 6.1. - nedělní bohoslužby 
 10.00 – Růžďka (VP) 
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Valašská mládež ve Valašském Meziříčí 
 

Poslední „Valašská mládež“ se konala 16. listopadu 2012 
v 18:00 hod. Po příjezdu na faru jsme se pozdravili s přáteli, se 
kterými jsme při zahájení utvořili velký kruh. Na začátek jsme 
zazpívali několik písní za doprovodu klavíru (Pepík Hurta) a kytar 
(Pavel Kotrla, David a Jindra Jelínkovi). 

 
Následovala hra. Rozdělili jsme se rozpočítáním, na prvého 

a druhého, do dvou skupin. Každá skupina byla v jiné místnosti, 
které spojovaly otevřené dveře. Hra spočívala v tom, že první 
skupina se měla „prorvat“ přes druhou skupinu do jejich místnosti. 
Po této fyzicky náročné hře následovala hra poznávací. Tak, jak 
jsme byli rozpočítáni, jsme zůstali. Jedničky vytvořily malý kruh a 
dvojky okolo nich větší (jedničky byly otočeny čelem ke členům 
skupiny dvě). Vedoucí této hry řekl, ať se jedničky posunou o tři 
místa doprava. Vždy byli naproti sobě dva mládežníci, kteří měli   
za úkol něco o sobě říct, např. jak se jmenují, odkud jsou, jejich 
záliby, jestli pochází z věřící rodiny (pokud ne, díky čemu uvěřili). 

 
Po hrách následoval program, který si připravila Maruška 

Škrobáková. Téma této Valašské mládeže bylo: Dary Ducha 
Svatého. Vyslechli jsme si její názor a zkušenost, také nám přečetla 
z Bible. Poté jsme se opět rozpočítali, tentokrát do pěti skupin. 
Každá skupina měla svého zástupce, kterému dala Maruška papír. 
Na papíru bylo osm otázek. Dostali jsme určitý čas na 
prodiskutování tématu. Po necelé hodině měli všichni hotovo. Pro 
zjednodušení a urychlení čtení odpovědí všech skupin se sešlo pět 
zástupců a vytvořili shrnutí všeho podstatného. Poté jsme se 
všichni sešli opět ve společném kruhu a Ondra Dančák s Matějem 
Halašem přečetli podstatné poznatky k tématu. Po Slovu 
následovala hostina, kterou nám přichystala valašsko-meziříčská 
mládež.  

 
Jan Klenotič 

 

Godzone v Považské Bystrici 
  

Godzone je projekt, který je zaměřený na evangelizaci 
mladých lidí na Slovensku. Jedná se o sérii konferencí v několika 
slovenských městech, jejichž hlavním cílem je budovat generaci lidí, 
kterým jde o Boží království, přinést toto poselství způsobem, který 
zasáhne. Dne 15. listopadu se nám naskytla jedinečná možnost 
zúčastnit se jedné z těchto konferencí, která se konala v Považské 
Bystrici. 

 
Odpoledne jsme vyjížděli ze Vsetína dvěma autobusy. Ke 

sportovní hale, ve které se konference konala, jsme dorazili krátce 
před začátkem. Před halou se už tísnilo obrovské množství lidí, kteří 
přijeli z různých koutů Slovenska. Po menších zmatcích při cestě na 
tribunu dostal každý z nás razítko. Šli jsme si sednout na místa a 
s nadšením čekali, co se bude dít. Konference začala prezentací          
o generaci, o jejíž budování usiluje. Zároveň s prezentací nastoupila 
kapela eSPé v doprovodu taneční skupiny, která své taneční kreace 
sladila s doprovodnou hudbou. První píseň byla pro mě osobně 
jedním z nejemotivnějších zážitků z koncertu. Zpívaly se chvály a mezi 
diváky pod pódiem se vznášely svíčky, které pak nosili na pódium a 
vytvářeli z nich kříž. Byla to nádherná podívaná. Modlili jsme se a 
uslyšeli několik svědectví o úžasné Boží moci a uzdravení mladých lidí, 
kteří se rozhodli dát svůj život Bohu. Shlédli jsme také dojemné 
scénky, které názorně ukázaly, jak moc nás Bůh miluje. 

 
Zajímavým zpestřením byla přednáška kněze a ředitele 

slovenské křesťanské televize LUX Jána Buce. Na začátku nám 
vyprávěl příběh Rosy Parksové, která odmítla uvolnit místo v autobuse 
bílému cestujícímu. Byla zatčena a způsobila to, že ve Spojených 
státech vzniklo hnutí za zrovnoprávnění černošských obyvatel. Tento 
příklad použil záměrně, aby nám ukázal, že i my můžeme způsobit 
změnu v naší zemi, pokud nalezneme svou identitu v Kristu. Během 
koncertu jsme také měli možnost zpovědi, nebo jsme mohli jít za 
mladými lidmi z Godzone týmu, kteří se za nás modlili a dali nám 
přívěsek. 

 
Z koncertu jsme se vraceli pozdě v noci plní zážitků. Bylo 

úžasné vidět tolik mladých lidí, kteří touží patřit Bohu. Během celého 
vystoupení jsem cítila Boží milost a záměr pro svůj život. Touhu 
vykročit z pohodlí průměrnosti a šířit Boží království. Celá konference 
předčila moje očekávání a jsem moc vděčná, že jsem se jí mohla 
zúčastnit. 

 
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 administrátora: Petr Maláč, tel. 571 115 371 
petr.maláč@evangnet.cz 
kontakt na kurátora: Jan Dančák, tel. 571 443 229 
Číslo sborového účtu: 1765803379/0800 
(Dary církvi je možné odečíst od základu daně.) 

Společná mládež 
 

Dne 10. 11. 2012 vyrazila naše mládež na Vsetín,  kde se 
konala společná mládež. Asi si někteří  říkáte, co je to společná 
mládež? Setkávají se zde mládeže z různých sborů a ne pouze z ČCE 
z okolí Vsetína. Mládež se konala u Baptistů. Potom co jsme vešli 
dovnitř, tak jsme si sedli na velice pohodlné lavice. Na začátek 
programu kapela zahrála pár chval. Poté měl přednášku Mgr. Petr 
Rattay na téma MOJE  ŠKOLA = MOJE ODPOVĚDNOST. Byla o tom, že 
máme vést naše spolužáky k Pánu Bohu a s tím související projekt 
Nová generace. Ukázali se zde i dva „ogaři“, kterým se to povedlo na 
jejich škole. Po programu bylo připraveno občerstvení  a některým 
mládežníkům se skoro vůbec nechtělo odjet. 

 
Martin Šrámek 

 

Sudoku 
Je to hra zaměřená na logické myšlení. Tvoří ji čtverec sestavený z 
81 políček - má tedy 9 sloupečků a 9 řádků. Čtverec je uvnitř 
rozdělen na 9 menších čtverečků, z nichž je každý tvořen 9 políčky 
- má tedy 3 sloupečky a 3 řádky. V zadání je do políček vepsáno 
několik číslic. Úkolem luštitele je na základě logické úvahy a 
daných pravidel doplnit číslice do ostatních políček. 
 
Pravidla: používají se jen číslice od 1 do 9 a současně celá řada 
číslic musí být použita v každém sloupečku, v každém řádku a        
v každém čtverečku, číslice se v rámci těchto celků nesmí 
opakovat. Vyluštěné sudoku tedy obsahuje číslice od 1 do 9 v 
každém sloupečku, řádku a čtverečku.  


