OBČASNÍK SBORU EVANGELICKÉ CÍRKVE V RŮŽĎCE A NA BYSTŘIČCE

KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOBY,
KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVODY
Milí přátelé,
pro své zamyšlení si vypůjčím známý a velmi
výstižný citát Jana Wericha: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Co je jím řečeno?
Všechno podstatné. Ten, kdo chce jít za nějakým cí‑
lem, hledá způsoby, jak překonat všechny překáž‑
ky a dojít k cíli. Ten, kdo ale naopak je líný a nechce
dělat nic, ten zase hledá důvody, aby mohl obhájit,
proč to vlastně nejde. Hledá důvody neboli výmlu‑
vy. Ten, kdo chce, má víru, že se dá vše zvládnout.
Kdo nechce, ten vidí ve všem problém.
Jsem velmi rád tomu, že Bůh našel způsob, jak
zachránit člověka z jeho bídy. Jak ho zachránit pro
věčnost. Ta cesta k věčnému životu vedla dokonce
přes smrt Božího Syna Pána Ježíše Krista. A Veliko‑
noce nám ukazují, že ani smrt nemusí být překáž‑
ka tomu, kdo věří. Tomu, kdo hledá způsob, jak ji
překonat. Bůh ji našel. I pro nás. Nám už stačí tomu
jenom uvěřit. Uvěřit, že za nás zemřel a uvěřit, že
byl pro nás i vzkříšen. A každý, kdo uvěřil v Ježíše
Krista, našel způsob, jak dojít do věčného života.
Ještě ale pár slov do naší časnosti. Kvůli pande‑
mii přibylo překážek k tomu, abychom mohli dělat
něco dobrého. Abychom se mohli scházet na bo‑
hoslužbách i jiných setkáních. Abychom se mohli
bez obav navštívit a popovídat si. Na jedné straně
je třeba opatrnosti, ale nedělat nic a nikam necho‑
dit, s nikým se nepotkat a neprohodit pár slov, to
je jako nebýt a nežít. To je jako pomalé umírání
zaživa. A tak bych vás chtěl všechny povzbudit. Je
mnoho důvodů, ale je ještě více způsobů. Je potřeba
je hledat. Můžeme se setkat v malém počtu na bo‑
hoslužbách, můžeme udělat třeba i dvoje nebo tro‑
je bohoslužby. Můžeme se na ně podívat při onli‑
ne přenosu, můžeme se setkat v online kavárně
a na biblické skupince takto v úterý. Můžeme jít
třeba na procházku. Nyní v předvelikonoční čas již
probíhá Velikonoční vycházková hra pro jednot‑
livce i rodiny s dětmi, kterou pro vás nachystala
mládež. Můžeme si zavolat a povzbudit se vzájem‑
ně. Jistě je mnoho způsobů, jak se k sobě přiblížit
povoleným způsobem. A tak neztrácejme naději,
hledání způsobů je těžké, ale vede k životu, hledání
důvodů je snadné, ale vede k apatii a smrti.

A tak začněme vždy u Toho, s kterým se může‑
me setkat a kterého nemůžeme nakazit. U nohou
Vzkříšeného Pána. Nezapomínejme hledat Jeho
tvář, vždyť Bůh je přece zdrojem života, lásky, na‑
děje a vzkříšení. Bůh nám přece nedává ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy (2. Timoteovi 1,7) A s tím nám dá také nápady a inspirace.
			
			
S nadějí a vírou v lepší časy
			
Radek Hanák, kazatel sboru
VELIKONOČNÍ POVZBUZENÍ A POZDRAVY
Ráda bych všechny z našeho milovaného sboru
pozdravila a chtěla všem říct, že už mi velice chy‑
bí plná chodba akčních dětí, šplhajících po moli‑
tanových kostkách a výhled z oken na ty krásné
muškáty, při poslouchání Radkova kázání. Už
bych si přála, abychom si zase mohli podat ruku,
aniž bychom se obávali nemoci. Celý sbor mi velice
chybí a doufám, že se už brzy budeme moci vidět.

Terka R.
Těšíme se na společné setkávání a mezitím se
můžeme povzbudit slovy z epištoly Římanům 8,
38‑39: „Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé
ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani
žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného
v celém tvorstvu, nedokáže nás odloučit od lásky
Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

Mirek B.
Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě
mé nohy.
Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou,
jsem tak sám, tak ponížený.
Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě z úzkostí.

(Žalm 25, 15‑17)
Mnoho z nás prožívá těžké období. Máme strach
o své zdraví, o zdraví svých blízkých, o práci, finan‑
ce, vzdělání našich dětí. Cítíme osamělost, odlou‑
čení a možná i oslabení naší víry. Každý se s tím
vypořádáváme svým způsobem. I na mě doléhá
osamělost, stesk po blízkých a po setkání ve spole‑
čenství Božího lidu. Avšak vynořuje se mi v mysli
verš, který mě provází už mnoho let a stal se jed‑
ním z mých oblíbených.

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je
výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli
o zlu: chci vám dát naději do budoucnost i. Budete mě
volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vy‑
slyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne
budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám
nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl, shro‑
máždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam
jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás
zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval.“ (Jeremjáš
29, 11‑14)

Jana K.
Současná doba nám nepřeje, abychom strávili
Velikonoční svátky ve větším společenství a s tra‑
dičními návštěvami příbuzných a přátel. Ale díky
tomu, můžeme prožít tyto svátky v pokoji a s rozjí‑
máním nad velikonočním příběhem.

Martin M.
Milé sestry, milí bratři, není lehká doba. A když
se podíváme do historie, kdy byla? Ať je doba zlá,
špatná, nebo dobrá – vše jednou pomine (Kazatel 2,
26). Vždy nacházejte sílu a povzbuzení v Hospodi‑
nu! Tam je třeba hledat ten smysl. Povzbuzení. Lás‑
ku. Požehnání. Chci Vám všem popřát hodně síly,
zdraví a optimistického nasměrování. Ať Vám Bůh
žehná!
V Bohu je má spása a sláva, on je má pevná skála,
v Bohu mám útočiště.

Lucka M.
Velikonoce jsou svátky probouzejícího se života,
ukazují na Boha jako dárce života, kterému není
nikdo lhostejný. Velikonoční poselství ukazuje, že
existuje ještě jiný rozměr života než tento časný.
Připomínáme si pro nás to tolik vzácné a jedineč‑
né, Ježíšovo ukřižování a zmrtvýchvstání. Kdo pro‑
žil dotek této jedinečné lásky, už bez ní nemůže být.
V Kristově kříži se nachází všechna Boží láska,
nesmírné milosrdenství, a to je láska, které může‑
me důvěřovat a ve kterou můžeme věřit.
Ze srdce vám přejeme, aby se vám dobře a ra‑
dostně putovalo životem v tomto složitém světě,
v čase pandemie a různých zkoušek… Kristus nese
na ramenou naše kříže a říká nám, svůj kříž nene‑
seš sám, já ho nesu s tebou.

Renata a Luboš
ANKETA: CO DOBRÉHO VÁM PŘINESL
UPLYNULÝ ROK?
Televize, rozhlas a internet se staly během po‑
sledního roku přehlídkou špatných a ještě horších
zpráv. Jakoby se nám dobré věci přestaly dít. Je to
omyl. Dobré věci se dějí dál, jen zprávy o nich mají
většinou daleko menší sledovanost.

Chceme, aby náš časopis nesl především dobré
zprávy. Proto jsme členům našeho sboru položili
odvážnou otázku, kterou najdete v titulku. Odpo‑
vědi, které se během krátké doby sešly, vám před‑
kládáme. Kéž jsou vám inspirací i povzbuzením.
Odpověď na tuto otázku není lehká. Slovo z Bib‑
le nám ale říká: Věřícímu všecky věci napomáhají
k dobrému. První věcí je to, že jsme si uvědomili,
jak křehký a zranitelný je náš život. Druhá věc je,
že ani svoboda nezaručuje scházení se ve sboru
a ani s našimi přáteli. Prověřily se také základy
naší víry, jestli převládal strach nebo víra v Boží
ochranu. Ukázaly se i dobré vztahy našich rodin
a přátel, když je potřeba pomáhat. Jako poslední
jsme se přesvědčili, že klidný život není samozřej‑
mostí. Až tato těžká doba pomine, přál bych si, aby
nás to vedlo k větší vděčnosti.

Jan D. st.
Ještě pevnější vztahy v rodině, ještě větší vděč‑
nost za všechno a všechny, ještě více výzev, ještě
více trpělivosti, ještě více pokory, ještě více modli‑
teb, ještě větší Boží blízkost.

Jitka M.
Mnohý by na tuto otázku odpověděl, že samé
zlé, těžké a beznadějné chvíle, dny naplněné stra‑
chem a zprávy v médiích systematicky vzbuzující
pocit, že pokud nebudeme absolutisticky poslou‑
chat příkazy dané shora, tak nejspíš brzy onemoc‑
níme, zemřeme anebo způsobíme újmu na zdraví
našim nejbližším (v tom lepším případě jen újmu).
Ano, i já patřím mezi tyto lidi. Nebudu předstírat,
že jsem si nesáhla na dno své duše, že online život
a práce a vyhnanství ve vlastním domě je zcela při‑
jatelný nový styl, kterému se nebráním a dávám
„lajk.“ Ne. Vývoj v naší zemi a světě je alarmující
(jen Švédsko jako by neprožívalo restrikce našeho
druhu). Nicméně, právě tyto zprávy, prožitky a po‑
city přinesly následné osvobození a uvědomění si,
že sílu selského zdravého rozumu, silná pouta ro‑
diny, laskavá slova přátel, kterými jsem obklope‑
na a přetrvávající víra v živého Boha nemohou být
ani zničeny, ani převýšeny jakýmkoliv zlem, kte‑
ré si na sebe vzalo podobu smrtelného viru. Víru
nelze ani omezit, ani zastrašit, protože pokud si
budeme připomínat pokoj Boží převyšující veške‑
ré pomyšlení, vydržíme. A toto poznání mi loňský
rok daroval.

Mirka K.
To byl nejlepší rok mého dosavadního života!
Každý uplynulý rok mého života byl ten nejlep‑
ší, protože mi ještě bylo dopřáno jej prožít.

Pavla M.

Uvědomění si, že:
• zdraví, svoboda a osobní kontakt není každo‑
denní samozřejmost
• co je pro mne opravdu důležité a co je jen na‑
víc
Zjištění, že:
• mám doma školu, tělocvičnu, restauraci, ka‑
várnu, kino i kostel

Martin M.
Naučila jsem se radovat z drobností, uvědomila
jsem si, že nejsem na světě sama, a i když necho‑
dím ven s kamarády, tak mám neustále Boha vedle
sebe, a hlavně v srdci. A díky němu se těším v na‑
ději na lepší dny.

Markétka Š.
Loňský rok mi přinesl hodně obav a omezení,
ale zároveň tolik dobrého, že ho považuji doslova
za požehnaný. Zásadním způsobem proměnil můj
život. Začátkem roku jsme s Milánkem oslavili
třicet let společného života tím, že jsme začali na‑
vštěvovat místa, která pro nás v našich začátcích
byla důležitá. Přineslo to velké oživení v našem
manželství. V dubnu jsme se dozvěděli, že se naše
neziskovka Permanet z.s. stala partnerem projek‑
tu „Valaši sa učija,“ a že máme na tři roky zajištěné
prostředky na vzdělávání našeho týmu a hlavně
růždeckých dětí a mládeže. Začátkem léta obě
naše dcery otěhotněly, jedno vnouče už je na svě‑
tě a druhé se má vykutálet příští týden. Pro nás
i pro každého, kdo zná jejich příběhy, je to přímo
zázrak.
V září jsme začali s realizací projektu. Přes ome‑
zení způsobená pandemií se nám podařilo sestavit
skvělý tým. Úspěšně jsme zvládli první čtyřměsíč‑
ní období projektu, i když to nebylo lehké. Na pod‑
zim jsem strávila kouzelný měsíc u přátel v jurtě
v jihočeské vesničce Vrábsko. Splnila jsem si sen,
podílet se svými designérskými a zahradnický‑
mi zkušenostmi na vzniku dvou prvních českých
ekovesnic ve Vrábsku a v Pěčkovicích.
V zimě se začala, na pozemku našeho kamará‑
da Jožky, scházet parta skvělých lidí a připravovat
společné aktivity, zaměřené na přírodní hospoda‑
ření a oslavy přírodních svátků. Díky nim jsem
se mohla seznámit s celou řadou lidových tradic
Valašska, které mě nadchly. No a taky se mi díky
dietě podařilo zbavit se začínající cukrovky.
Růždeckou Semínkovnu, krabici s mnoha dru‑
hy semen jedlých rostlin, se nám ze zavřené hos‑
pody podařilo přestěhovat na místní poštu, tak se
na ni ptejte a sejte, jaro je za dveřmi.
V současné době zařizujeme v našem domě
klubový prostor. V něm budou, kromě ostatních
aktivit projektu, od května probíhat také tvořivé

kluby pro děti. Takže jak skončí omezení, budeme
se těšit na shledání s vámi i vašimi dětmi u nás
ve Vodnářské zahradě.

Alenka S.
Jistotu. Že víru naštěstí nelze ztratit nechtěnou
ztrátou společenství, že víra nespočívá na tom,
jakou mám zrovna náladu, že přátelství neskon‑
čí nařízeným pokynem nevídat se, že jde o mou
vůli a chtění konat či nekonat, dodržovat či nedo‑
držovat, respektovat či urážet ve jménu svobody
a práv…, že pouto rodinné i bratrské ne nadarmo
je nazýváno pouto, které ale nesvazuje, ale které
je jako záchranný kruh, že samota nemusí být
prázdnotou, že štěstí nespočívá v tom, jak se na
mně dívají a hodnotí druzí, ale že je tu Někdo, kdo
mně vede za ruku, rozumí, odpouští, vlévá Naději
a daruje Pokoj. (Nechť je i s vámi všemi. )

Martina K.
NOVÝ EVANGELICKÝ ZPĚVNÍK
Milé sestry, milí bratři,
ráda bych vám napsala pár slov o novém evan‑
gelickém zpěvníku, který vyjde na konci roku 2021
a chtěla bych vás motivovat k jeho koupi. Asi vás
jako první napadá otázka, proč nový zpěvník?
Zpěvník má odrážet soudobý život církve a stáva‑
jící zpěvník (1979) vznikal v 50. letech minulého
století, jistě přinesl mnoho krásných a oblíbených
písní, některé je však potřeba probrat, „očistit“
a dát jim novou formu a do nového zpěvníku přidat
písně nové. Nebojte se, s největší pravděpodobností
nepřijdete o své „hitovky“, asi 2/3 písní budou za‑
chovány, 1/3 bude písní nových (celkem 859 písní).
Nový zpěvník nebude jen „písničkovník“, ale
přinese i jiné zpěvní formy, kánony, moderní pís‑
ničky, modlitby, textové oddíly. Tvůrci zpěvníku
usilují o to, aby se zpěvník dal využít nejen při
bohoslužbách, ale také v malých shromážděních,
při návštěvách v nemocnici, na setkání mládeže,
v osobním ztišení.
A jak bude nový zpěvník vypadat? Zpěvník mír‑
ně povyroste na 18×12 cm, s tím se decentně zvět‑
ší i písmo. A další dobrá zpráva: bude mít kvalitní
vazbu, tzn. zpěvník se bude dobře držet bez usilov‑
ného „lámání hřbetu“:‑)
Myslím, že nový zpěvník přinese mnoho nové‑
ho, zajímavého, barevného a společné objevování
všeho, co nám nabídne, bude jistě výzvou pro nás
všechny. Já se na to těším moc!
Každý, kdo chce vlastnit svůj zpěvník (což dopo‑
ručuji), hlaste se u bratra faráře nejlépe do konce
března. Cena bude cca 500 Kč/ks.
Více informací naleznete zde: https://evangelic‑
kyzpevnik.cz/

Hanka Vaňková

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
Srdečně vás zveme na bohoslužby o Velikono‑
cích. Vzhledem k potřebným opatřením proti ší‑
ření koronaviru může být kapacita prostoru na‑
plněná z 10 %, bohoslužby proto budou probíhat
následovně:
Velký pátek v 17 hodin v kostele s vysluhováním Večeře Páně
Nebojte se přijít, kapacita je zde velká, můžeme
zde být s odstupem a do povolené kapacity se vejde‑
me, nebude ale program pro děti.
Bohoslužby budou rovněž vysílány přímým
přenosem on line na you tube a facebooku na ad‑
resách: https://www.youtube.com/cceruzdka nebo
na https://www.facebook.com/cceruzdka
Neděle velikonoční
v 8:30 v modlitebně pro 13 přihlášených dopředu u br. faráře s vysluhováním Večeře Páně
v 10:00 v kostele pro ostatní s vysluhováním Večeře Páně
(tyto bohoslužby budou také vysílány přímým
přenosem on line)

POZVÁNKA K VELIKONOČNÍ
VYCHÁZKOVÉ HŘE
Pro rodiny s dětmi i dospělé jedince chystáme
v období posledního týdne před Velikonocemi vycházkovou hru po Růžďce a pro Bystřičku na Bystřičce s 12 zastaveními s velikonoční tématikou.
U této hry je možné si to rozložit na několik dnů
a obejít stanoviště postupně. Na stanovištích zjistí‑
te, jaký úkol máte splnit a zároveň budete doplňo‑
vat tajenku, z níž se dozvíte, kde najdete závěreč‑
nou odměnu. Každá rodina nebo jednotlivec kvůli
opatřením vychází ve svůj čas, který si určí, nikoliv
tedy hromadně. Začátek je pro růždecké na evan‑
gelické faře v Růžďce, kde si na nástěnce před farou
přečtete instrukce, kam jít a co hledat. V Bystřičce
jsou stanoviště okolo Bystřičky a informace získá‑
te na evangelické nástěnce u Obecního úřadu. Více
informací o této procházkové hře je možno také
najít na webových stránkách ruzdkasbor.cz
Možnost tuto hru hrát je od pondělí 22. března
do Velikonočního pondělí.
Radek Hanák
OZVĚNY – VELIKONOCE 2021
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