
OBČASNÍK SBORU EVANGELICKÉ CÍRKVE V RŮŽĎCE A NA BYSTŘIČCE

ADVENTNÍ POSELSTVÍ

Milí přátelé, bratři a sestry,
bratr Lukáš Pražský, biskup staré Jednoty bratr

ské, napsal před několika staletími píseň o přichá
zení Pána Ježíše Krista do  tohoto světa. Tu píseň 
jistě mnozí znáte. Najdeme ji v kancionálu pod čís
lem 269. Jmenuje se Vesele zpívejme. Lukáš Pražský 
v ní předává poselství, že Pán Ježíš přichází do svě
ta čtverým způsobem. Ve  druhé sloce se zpívá: 
Čtverý Kristův příchod / známe z Písma jistot: / první 
v těle jeho, / druhý v duch věrného / a třetí při smr-
ti, / v čtvrtém má souditi. Tento čtverý způsob nám 
mohou připomínat 4 svíčky na  adventním věnci. 
Teprve tehdy až jsou zapáleny všechny 4 svíčky, 
dochází k naplnění celého adventu. Budu rád, když 
si doma nebo kdekoliv jinde při pohledu na rozsví
cený adventní věnec připomenete právě ten čtverý 
způsob příchodu Pána Ježíše.

První hořící svící je betlémský příchod Pána 
Ježíše v  těle. Bible popisuje narození Božího Syna 
do tohoto světa jako něco velmi výjimečného a ra
dostného. A mnoho lidí se na Vánoce těší, radují se, 
ale někteří vlastně ani neví proč. O tom vypovídá 
třetí sloka písně: Proč nejprve přišel, / když z svých 
nebes vyšel, / ráčil sám povědět: / by sebe dal v oběť 
/ mzdu na vykoupení / za mnohé k spasení. Narodil 
se Spasitel, Zachránce. Vykupitel, skrze jehož oběť 
na kříži může člověk přijmout věčný život. Tahle ad
ventní svíce vlastně hoří jako naděje pro celý svět. 
Žel u těch, kteří Krista odmítají, vlastně nehoří. Ale 
pro ty, kteří věří, sice svíce hoří, ale jedna stejně ne
stačí. Pojďme proto tedy zapálit druhou svíci.

Druhá svíce připomíná druhý příchod jeho 
v ducha věrného. Co to znamená? O tom se zpívá 
v 5. a 6. sloce: Druhý příchod jeho / do srdce lidského 
/ darem víry bývá; / proto se ozývá: / Tluku již u dve-
ří, / každý mi otevři/ a vejdu hned mile, / obdařím té 
chvíle / předrahou milostí, / sebe účastností, / skrze 
Ducha svého / obživím věrného. Jinými slovy je zde 
řečeno, že nic nepomůže člověku, že se Pán Ježíš 
narodil v Betlémě, pokud se nenarodí také v  jeho 
srdci. Pokud však člověk otevře své srdce Tomu, 
který tluče, pak skrze Ducha svatého prožívá ra
dost a přítomnost Boží. Člověk pak jistojistě ví, že 
Ho Bůh miluje a že ho zachránil. Druhá hořící sví
ce, to je světlo v lidském srdci.

Třetí svíce nás pak má upomínat na třetí Kris-
tův příchod ve  smrti. Co se tím myslí? K  tomu 8. 

a 9. sloka písně: Po třetí přijití / slíbil, když vyjiti / 
z  těla věrný člověk / má již v budoucí věk, / by vy-
provázel ho / do  domu věčného. / Proto kázal bdíti 
/ a  střízlivě žiti, / by nás věrné našel, / kdykoli by 
přišel. / Blaze, kdo se chová / podle toho slova. Komu 
hoří první dvě svíce na adventním věnci, se nemusí 
bát smrti. Ve chvíli oddělení ducha od těla, jde Kris
tus vstříc těm, kteří si zachovali víru až do konce. 
Dle Lukášovy představy je duch člověka doprová
zen Kristem do  domu věčného. To zní nádherně. 
Nebo ne? Máme zde povzbuzení, abychom bděli 
a  střízlivě žili a  nenechali si zhasnout tu druhou 
svíci. Zachovejme si tedy víru až do konce. Pak se 
nemusíme bát.

Nicméně je tu ještě ta čtvrtá svíce. To je Kristův 
slavný příchod na  konci věků. Tehdy přijde, aby 
soudil svět. Lukáš Pražský k tomu říká v 10., 11. a 12. 
sloce: Čtvrtý příchod bude, / když den soudný přijde; / 
to bude hrozný den, / kdy půjdou z hrobů ven / v předě-
šení všichni, / bezbožní a hříšní. / Proto se připravme, 
/ hotovi postavme / k svatému pokání / a v ctném ob-
cování; / v modlitbách trvejme, / tak Pána čekejme. / 
Rač, Pane, popřáti / v tvé pravdě zůstati, / abychom 
v ní bděli, / potom tě viděli, / Pána laskavého, / v den 
příchodu tvého. Pro toho, komu nehoří první dvě 
svíce, bude ten den soudu skutečně hrozný. Ale pro
to nás Písmo i autor písně varují, vybízí a také potě
šují. Ten, který otevřel dveře svého srdce pro Pána 
Ježíše a nikdy se ho nezřekne, ten může očekávat 
příchod Pána Ježíše s  radostí. Pro toho bude Jeho 
příchod laskavý a radostný.

Při pohledu na čtyři hořící svíce na adventním 
věnci si tedy připomínejme, kdy nastane skutečná 
plnost adventu. Přeji každému z  vás, aby jednou 
na adventním věnci vašeho života hořely všechny 
čtyři svíce. Přeji vám pokojný advent a Vánoce plné 
Božího světla.

 Jáhen Radek Hanák
 Kazatel sboru
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ROZHOVOR S MARTINOU KOVÁŘOVOU

Jak ses ocitla v růždeckém sboru?
Křtem. Maminka byla katolička, taťka evange

lík. Pan farář Matějka je v  r. 1974 oddal, a  tak se 
z  mamči „stala“ evangelička. Především moji sta
říčci (taťkovi rodiče) a mnozí členové růždeckého 
sboru nás k víře a ve víře vedli. Mnozí pro mě byli 
(protože už odešli) a  jiní zůstávají vzorem tiché 
zbožnosti a  skromnosti, vědění a  znalosti Písma, 
pokory a bázně před Bohem.

Vzpomínáš na své dětství v nedělní škole?
Na „nedělku“ vzpomínám moc ráda. Myslím, že 

to bylo kolem roku 1982, kdy jsme začali (my děti 
z  Panušky) do  kostela chodit. Ráda vzpomínám 
na  učitele nedělní školy, kteří nás naučili mnoho 
biblických příběhů a  písniček, kteří nás trpělivě 
a s láskou vedli při nacvičování vánočního pásma, 
organizovali pro nás výlety s  opékáním špekáč
ků… Vlastně si vybavuju hlavně sestry učitelky  – 
Aničku Koňařovou, Janu Bartoňovou a  Lidku Pí
chalovou. Pamatuju si dobře ochotné bratry, kteří 
nás vozili na nedělku – Jenda Sedláček s modrým 
„stejšnem,“ pan Kočíb s okrovou stodvacítkou, pan 
Žamboch zase s červenou a Jenda Dančák … No, to 
by si dnes nikdo „nelajznul,“ kolik se nás tam vešlo, 
bez sedaček a bez pásů…

Zpětně si uvědomuji, kolik obětavosti, času i tr
pělivosti to stálo všechny, kteří takto sloužili.

Jaké to bylo později v dorostu?
S  vděčností a  úsměvem vzpomínám na  Danku 

a Jeníka Hurtovy, kteří nás v dorostu vedli a pře
mlouvali naše rodiče, aby nám dovolili jet na náš 
první týdenní křesťanský pobyt v létě 1991 v Toša
novicích (to víte, sušení sena a jiné práce byly důvo
dem, abychom neodjeli, ale jezdili jsme pak i další 
4 roky, díky za ně!).

V 1992 nastoupili do našeho sboru Tadeáš a Wan
da Staniekovi a  ti se stali „duchovními rodiči“ 
mnohým z nás. V složité době dospívání nám pře
dávali živou víru a učili, jak porozumět biblickým 
textům. Předávali i  svůj způsob zbožnosti, vedli 
nás svým vlastním příkladem ke službě, která za
čínala úklidem sborových místností, mytím oken, 
nádobí a záchodů, přes službu vedení dorostu, poz
ději mládeže, a také službu v pěveckém sboru. Ten 
vedla dlouhé roky teta Mařenka Hurtová. Tadeáš 
s Wandou se nám plně věnovali, modlili se s námi 
a prožívali s námi naše duchovní boje a všechno, 
co život přinášel. Nastalo u  mě asi desetileté ob
dobí aktivní služby zde v  tomto sboru, především 
práce s dětmi, jako byla pomoc na táborech, v ne
dělní škole, vedení dorostu a mládeže. Nebyla jsem 
na to sama, byli jsme dobrá parta spolu s mojí sest
rou Mirkou a  dlouholetými kamarádkami z  „ná
božka“  – Janou Šimkovou (Strakošovou) a  Janou 

Žambochovou (Tajzlerovou). A  právě teď v  adven
tu nemohu zapomenout na  plný sál v  hospodě 
u Bártků, kde probíhaly vánoční slavnosti s diva
dlem a  zpěvem nebo v  bývalém kinosále při „Ve
černicích“ se slezskou mládeží. Byly to pěkné roky, 
na které ráda a s vděčností vzpomínám.

Jak to bylo s tvým odchodem do Anglie?
Zde se mi vybavují slova z knihy Kazatel, „Všech

no má svůj čas…“ Tak nastal i můj čas ve třiceti le
tech „vyletět z hnízda“ rodného domu na Panušce. 
Pracovala jsem v  té době jako sekretářka v  jedné 
vsetínské realitce a  pozvání od  stárnoucích ne
mocných manželů přišlo v pravý čas. Sestra pana 
faráře Tomáše Holečka, „teta“ Hana a  její manžel 
Dr.   Anthony Lane hledali někoho na  výpomoc 
v  domácnosti a  péči a  společnost pro dceru Sáru 
(měla tehdy 55let). Tak jsem na konci dubna 2006 
odletěla do Manchestru, do třicetitisícového města 
Wilmslow, s cílem naučit se jazyku a pracovat jako 
pečovatelka a chůva. Původní plán byl jeden rok, 
ale vrátila jsem se až v létě 2015.

Strávila jsi v cizině skoro deset let. Co t i toto období 
přineslo?

Mnoho dobrého, ale i  bolestivého. Nové přáte
le a rodiny, které mi svěřily do rukou nejen svou 
domácnost, ale i péči o své ratolesti. O  Joea (5 let) 
a Freyu (20 měsíců) jsem se starala po dobu šesti let. 
U druhé rodiny jsem se od r. 2012 starala také o dvě 
děti, čtyřletou Evu a půlročního Jacka, po dobu tří 
let. Tyto rodiny mě braly jako dalšího člena, účast
nila jsem se každé jejich rodinné oslavy, svatého 
příjímání, pohřbů… Mohla jsem si k  nim pozvat 
svou rodinu a společně poznávat krásu Anglie a na
učila se aspoň něco z pro mě tak krásného a melo
dického jazyka.

V  průběhu let některé vztahy ochladly, jiné se 
upevnily, rodina rozrostla, ale také jsme prožili vel
mi těžké období, když u mě v Anglii v březnu 2010 
zemřela naše maminka. To jsem prožívala po smrti 
taťky nejhorší a nejtěžší období svého života. Když 
se na to zpětně dívám, vím, že mě nesl Pán, a že mě 
nesly modlitby vás mnohých a mé rodiny.

Jakou atmosféru jsi zažila ve sborech anglické círk-
ve?

Na  bohoslužby jsme chodili pravidelně s  rodi
nou Lane (a když už nemohli, tak na vozíčku – bylo 
to půl míle od jejich domu) do anglikánské církve 
Sv. Anny,občas do metodistické církve a s první ro
dinou od  dětí  do  katolického kostela Sv.  Terezy. 
Vnímala jsem všude přijetí a  přátelskou atmosfé
ru, i když si každý hlídal svoji lavici . U sv. Anny 
se bohoslužby odehrávaly podobně jako u nás, ale 
líbilo se mi, že se u písní stálo a při čtení se sedělo. 
Vysluhována byla také SVP každou neděli, ale kdo 
se necítil jít k příjímání, šel dopředu pro požehná
ní. Také byla každoroční červnová setkání členů 



sboru u  někoho na  zahradě, pikniky se „Straw
berries and cream“ (jahody se smetanou) nebo 
charitativní akce. Například někteří dobrovolníci 
otevřeli veřejnosti svou zahradu (někdy jen malou 
bylinkovou zahrádku s  tůňkou, jindy zase multi
milionářský dům s obrovskou moderní zahradou) 
a vybrané vstupné šlo na dobrou a užitečnou věc, 
třeba studny v Africe.

Dnes tě naplno zaměstnává práce v naší církvi. Jak 
tuto změnu vnímáš?

Před třemi lety jsem díky s. farářce Janě Kadleco
vé a staršovstvu dostala práci, o které se mi ani ne
snilo. Po letech „pouště“ a jakési duchovní vyprah
losti, se k mým kořenům víry zase dostalo vody živé 
a díky práci pastorační pracovnice je pouto s  růž
deckým sborem ještě silnější a pevnější. Jsem jeho 
součástí, jako bych odtud nikdy neodešla.

Přijímám veliké požehnání skrze děti, které cho
dí na  zájmové kroužky, a  které mám na  starosti 
(náboženství v  mateřských a  základních školách 
na Bystřičce a v Růžďce, základy hry na zobcovou 
sopránovou f létnu, lidové tance a zpěv, angličtina 
od  nejmenších v  MŠ až po  teenagery), pingpong 
a jiné sportování, kroužek „Fara“.

Přijímám veliké požehnání skrze maminky, kte
ré chodí na  faru každé středeční dopoledne, dále 
skrze týdenní sborové aktivity jako jsou modliteb
ní setkávání, skupinka u  Hrazdilů, biblické hodi
ny, páteční pěvecký sbor, mládež, bohoslužby. Po
žehnání přichází skrze setkávání seniorů. Mnohé 
z  nich obdivuji pro jejich vytrvalost ve  víře přes 
mnohé těžkosti a  životní zvraty větší než byly ty 
moje.

Tvoje práce pro sbor je velmi náročná na čas a ener-
gii. Máš kde čerpat?

Ráda čerpám z ticha, ráda chodím na procházky 
do lesa. To je důležité proto, aby člověk mohl zase 
naslouchat. Dále se mi dostává sil právě od těch, se 
kterými se setkávám na kroužcích a jiných setká
ních. Čerpám z  toho, když je moje snažení na dě
tech vidět, jejich pokroky, růst, jejich smích a  ra
dost, přijetí. Čerpám od těch, kdo žijí v skromnosti 
a pokoře.

Denně pracuješ s dětmi předškolního i školního 
věku, vzděláváš, vychováváš. Jaké jsou dnešní děti?

Dnešní děti  – stejné jako před sto lety  – živé 
a  zlobivé, výlupci i  slušňáčci, citlivé i  tvrdohlavé, 
ostýchavé i  veselé, rozvážné i  důvěřivé, šikovné 
i lajdácké, ale i ti největší raubíři a drzouni vás pak 
překvapí svojí dobrotou, humorem a naopak ti nej
více hodní se zase dokážou proměnit v pěkné kvít
ko…

Mimo jiné vedeš dět i k lásce k valašskému folklóru. 
Je i tohle pro tebe srdeční záležitost?

Odmalička jsme měli rádi hudbu, zvláště tu lido
vou. Moji rodiče byli výborní tanečníci, „kroksun
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krok“ nás učili i cestou na sena, nebo od Panušky 
po  křižovatku, když jsme šli na  návštěvu. Prošla 
jsem tanečními, krátce i v souboru – lásku k tanci 
mám. Výuku tanečků, jako laik a  jen s citem pro 
rytmus a  základní kroky, jsem převzala po  paní, 
která již nemohla pokračovat. A tak připravujeme 
každoročně ve  spolupráci s  kolektivem učitelek 
a  vychovatelek základní školy vánoční vystoupe
ní, vystoupení na Den matek, vítání občánků nebo 
mikulášskou nadílku. Předat dětem základní kro
ky, rytmiku a lásku ke zpěvu a tanci se mi doufám 
alespoň trochu daří.

Byly pro tebe některé Vánoce výjimečné?
Až s věkem a prožitými událostmi si člověk uvě

domí, že všechny Vánoce prožité s těmi, které má 
rád a kteří milují jeho, byly výjimečné. To když už 
s  námi nesedí kolem svátečně prostřeného stolu 
a zbývají jen vzpomínky.

Co bys popřála našemu sboru do nového roku?
Přeji celému sboru především radost, která 

na nás, kteří se nazýváme křesťané, žel někdy ne
jde vidět. Ano, každý máme své trápení a těžkosti. 
Přesto dostáváme radost, která je jedním z  darů 
ovoce Ducha svatého a  která by na  nás měla být 
vidět. Nemluvím o  povinnosti nasazovat zářící 
úsměv, kdykoli se vidím s druhými, ale o radosti, 
která vyvěrá z  pramene živého  – Krista. On je ta 
jediná cesta. Přeji vám všem i sobě, ať naděje pře
trvá, láska vydrží a víra roste s Boží pomocí a po
žehnáním.

SRDEČNĚ VÁS SAMOZŘEJMĚ ZVEME 
NA VŠECHNA ADVENTNÍ I VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

4. avd. neděle 22. 12. v 10 h bohoslužby
    (Bystřička 8:30)
    v 16 h  Dětská vánoční slavnost
Štědrý den 24. 12. ve 20 h Štědrovečerní zpívání
Boží hod 25. 12. v 10 h bohoslužby s Večeří Páně
    (Bystřička 8:30)
Sobota  28. 12. od 9 h vánoční volejbalový 
    turnaj na ZŠ Růžďka
Silvestr  31. 12. v 19 h, silvestrovské setkání 
    pro všechny 
Nový rok 1. 1.  v 10 h  novoroční bohoslužby 
    s Večeří Páně
    (Bystřička 8:30)

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Bystřička 2. a 4. NEDĚLE v měsíci 8.30
Růžďka každou NEDĚLI 10.00


