OBČASNÍK SBORU EVANGELICKÉ CÍRKVE V RŮŽĎCE A NA BYSTŘIČCE

Iz 21, 1-12n: Strážce, kolik zbývá z noci? Strážce,
kolik zbývá z noci?“ 12 Strážce praví: „Přichází jitro,
ale ještě je noc.
Jistě mi dáte za pravdu, že i dnes žijeme v době
celkem neradostné. Otevřete média – a tam? Jenom násilí a hrubosti, člověk má dojem, že svět je
plný pedoﬁlů, vrahů stařenek a šikanujících spolužáků…Každá úvaha o současnosti a budoucnosti je pochmurná a smutná. Zle je ve světě.
Temno, stíny, noc. Lidé si nerozumějí a nějak si
ani nechtějí rozumět, nesnaží se o to. Žijí lehkomyslně a nemorálně. A svět je v rozvratu, v nejistotě, v strachu. Ano. Jsou kolem nás zlé věci.
50% rodin je rozvedeno… Polovina dětí se rodí
mimo manželství. Mezi politiky to donedávna
vřelo, neboť oni nehledali prospěch a dobro celku, nýbrž jen peníze a moc. A mezinárodní život?
Terorismus, drancování rozvojových zemí, katastrofy, hlad, bída… A nejbližší budoucnost také
nevypadá růžově… A tak se nemůžeme vyhnout
závěru, jaký činí i prorok, že ty zlé věci jsou trestem Božím za nevěru a lidský hřích … A trest Boží
je v tom, že svůj lid nechá na pospas jeho vlastní
neposlušnosti… Nechceš žít dle mých nařízení?
Tak nežij… Vykácel jsi z chamtivosti lesy? Tak se
udus ve smogu, nebo zhyň pod tornádem… Opíjíš se, přejídáš se, tak mi pak nevyčítej, když tě
ranní mrtvice, nebo ti selžou játra. Co je ve světě nevěry, co svévole. Kolik nadutosti a pýchy je
ve mně, v tobě! Kolik lehkomyslnosti a odpírání Božím pořádkům sami sobě omlouváme! To
všechno nás dohání, a to vše nás jednou zničí…
Ano můj hřích, tvůj hřích je u kořene všeho zlého
kolem nás!
A do této situace prorok říká, že si Pán Bůh
přeje mít a má své strážné. Strážce, kteří by uprostřed tmy bděli a dávali pozor a upozorňovali
na to, co přichází. Verš 6 Neboť Panovník mi praví
toto: „Jdi, postav hlídku; ať oznámí, co uvidí… Pán
Bůh chce mít a má ve světě své strážce, kteří vidí
svět, jaký je a nepodléhají žádným iluzím. Ale
protože jsou to Boží strážní, Bohem povolaní, je
jim dáno vidět také něco víc, než jen bídu světa…
Strážci Boží vidí tmu a vidí noc, avšak uprostřed
tmy a noci vidí něco slavnějšího… přicházející
nový den. Strážce Boží vidí uprostřed zuřících
mocností zla přicházející den Boží milosti… On
vidí přicházející vítězství Boží a nastávající panování Boží lásky. Je to jako když plavčík vylezl

na stožár a ve strážním koši vyhlížel pevninu.
Nebo maják…
Nutně vyvstane otázka – kdo jsou ti strážní? V našem textu je to prorok a jeho druhové…
A dnes? I dnes jsou to ti, kdo pozorně naslouchají
hlasu Hospodinovu… Tedy církev, čili obecenství vyvolených Božích… Lidé, kteří vidí dál, než
na špičku svého nosu. Musím podotknout, že vyvolení Boží nejsou ti svatí a blahořečení, ale obyčejní lidé kolem slova Božího…my, ty, já, všichni, jak tu jsme. Ano. Strážci – to jsme my. Právě
my – neboť každý z nás vidí nejen bídu světa, ale
vidí i přicházející nový den. A to MY máme oznamovat lidem: „Přichází jitro, ale ještě je noc.“ Hle
narodí se Spasitel, tma již ustupuje!…
Úryvek z kázání
Vaše farářka
PRÁCE S DĚTMI
Koncem kalendářního roku bývá zvykem bilancovat. Také my se chceme ohlédnout zpět
a poděkovat za všechno dobré, díky čemu náš
sbor v současné době rozkvétá.
Jedním z hlavních pilířů naší činnosti je práce s dětmi a mládeží. Vidíme v nich budoucnost
sboru, obce i celé společnosti. Přáli bychom si,
aby byli zdraví, vzdělaní, přemýšliví a měli srdce
na pravém místě. Proto jsou aktivity připravované pro děti velmi různorodé a otevřené všem
z církevního i mimocírkevního prostředí.
Začínáme výukou náboženství v obou mateřských školách i na prvním stupni základní školy.
Na ni navazuje konﬁrmační příprava. Nabízíme
dětem řadu kroužků od hry na ﬂétnu, stolního
tenisu, lidových tanců přes výuku základů angličtiny pro předškolní děti a anglické konverzace
pro mladší školáky. Ve středu se děti mohou cestou ze školy zastavit na faře na kus řeči s „dědou
Zdeňkem“ a zahrát si deskové hry. Říkají tomu
„kroužek fara“, v řeči dospělých nízkoprahové
centrum.
To všechno by nebylo možné bez velkého nasazení paní farářky Jany Kadlecové a jejího manžela, ani bez letos nově zřízeného místa pastorační
pracovnice, na kterém působí Martina Kovářová.
Její profesionální přístup k práci, lidské kvality
a bohaté několikaleté zkušenosti s prací s dětmi
a seniory ve Velké Británii jsou pro děti i celý
sbor velkým požehnáním.

Do výuky dětí se zapojují také rodiče, a to formou
práce v nedělní škole. Toto
slovní spojení může znít
dětem trochu strašidelně, ale když nahlédneme
do programu, zjistíme, že
se tady neznámkuje, nezvoní a čas od času se škola
„zvrhne“ v palačinkovou
párty nebo cukrově vatovou šou.
Z iniciativy nedělní školy
vycházejí také četné výlety
určené dětem, celým rodinám i široké veřejnosti.
Z těch letošních zmíním
alespoň jarních „Osm růždeckých vrcholů“, družební
výlet na Louky za Klenovem nebo podzimní putování „Z Hlaváčků na Bystřičku“.
Naší velkou radostí je
mládež. Schází se každý pátek ve zrekonstruované klubovně na faře a aktivně se účastní bohoslužeb i ostatních sborových aktivit. Mladí se
pravidelně setkávají s dalšími mládežnickými
skupinami ze seniorátu, navštěvují akce okolních sborů, křesťanské hudební festivaly, pořádají pobytové víkendovky, nacvičují s dětmi vánoční divadlo.
Největší oblibě veřejnosti se však těší naše letní dětské tábory. Letos proběhly dva – přífarský
tábor s angličtinou pod vedením Martiny Kovářové a pobytový letní tábor v rekreačním zařízení Celnice v Kýchové, který měl na starosti Jan
Sedláček mladší. Program pobytových táborů už
tradičně připravují zkušení „sporťáci“, o kuchyň
se starají skvělé kuchařky a do role vedoucích
skupin se pasují obětaví mládežníci. Dlouhodobě
se nám daří držet nízkou cenu táborů. Celý organizační tým totiž pracuje zdarma a v době své
dovolené. Zanedbatelný není ani příspěvek obou
obecních úřadů.
Všemi těmito aktivitami se snažíme v dnešní
digitalizované době vytvořit pro děti smysluplnou alternativu trávení volného času. Zároveň
jim však můžeme nabídnout daleko víc. Navazujeme totiž na hluboké křesťanské kořeny našeho
sboru. Stavíme na bohaté historii, tradici a křesťanských hodnotách. Pevně věříme, že takové
společenství se může pro všechny, kteří k němu
patří, stát druhým domovem.

Za staršovstvo sboru

Lenka Vidašičová

VÁNOČNÍ SETKÁVÁNÍ
18. 12. – 10.00
Růžďka
16.00
Růžďka – Dětská besídka
24. 12. – 20.00
Růžďka – Večerní bohoslužby
		
budou v kostele
25. 12. – 8.30
Bystřička
		
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
10.00 Růžďka
		
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
29. 12. – 15.30
Koncert v kostele. Cimbálová muzika
		
POLAJKA, soubory Ovečky a Bača
		
a smíšený pěvecký sbor Cantio
31. 12. – 19.00
Růžďka – Silvestrovské setkání
1. 1. 2017 – 8.30 Bystřička
		
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
10.00 Růžďka
		
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
PROGRAM ALIANČNÍHO TÝDNE
PO 2. 1. – 18.00 modlitebna Růžďka, káže kazatel z CB
ÚT 3. 1. – 18.00 na obecním úřadě v Malé Bystřici
		
– br. Krupa
ST 4. 1. – 18.00 modlitebna Růžďka, káže kazatel AC
ČT 5. 1. – 18.00 modlitebna Růžďka, káže br. Hořák z ŘKC
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Bystřička
2. a 4. NEDĚLE v měsíci 8.30
Růžďka 		
každou NEDĚLI
10.00
NÁVŠTĚVY SESTRY FARÁŘKY
ČTVRTEK a SOBOTA – termín návštěvy nutno dohodnout
předem se sestrou farářkou
OZVĚNY – VÁNOCE 2016

Občasník Ozvěny vydává Farní sbor Českobratrské církve v Růžďce,
Růžďka 138, 756 25, http://www.cceruzdka.cz; ruzdka@evagnet.cz;
číslo sborového účtu: 1765803379/0800 (dary církvi je možné odečíst
od základu daně); kontakt na farářku J. Kadlecovou: tel. 571420754,
737 333 647

