
OBČASNÍK SBORU EVANGELICKÉ CÍRKVE V RŮŽĎCE A NA BYSTŘIČCE

SÍLA SPOLEČENSTVÍ KRISTOVA KŘÍŽE

Milí přátelé, milí sourozenci v Kristu,
s  prvními podzimními dny bych se s  vámi rád 

podělil o zážitek, který jsme společně s manželkou 
prožili na začátku září v kopcích nad Priessnitzový‑
mi lázněmi v Jeseníku.

Byli jsme tam svými přáteli pozváni na Rodinnou 
slavnost nazvanou Obnova sourozeneckého kříže. 
Jak je vám jistě známo, v  lázních Jeseník je mno‑
ho pramenů. Sourozenecký pramen se nachází ale 
poměrně vysoko v  kopcích a  lesích nad lázněmi. 
Na vršku vysoké skály nad pramenem se od polo‑
viny 19. století tyčil velký dřevěný kříž. Ačkoliv byl 
několikrát renovován, přece jen zub času a  vlivy 
počasí se podílely na jeho zchátrání. A právě naše‑
mu známému, kterému se říká Zuko, leží na  srdci 
lázeňské okolí a zasazuje se tak o jeho obnovu. Ač‑
koliv sám nechodí do církve, požádal tamní katolic‑
kou a pravoslavnou církev, aby nový kříž, který ne‑
chal vyrobit, požehnaly. Celá slavnost byla spojena 
s  průvodem, který začínal prakticky už v  lázních. 
Silní muži se střídali v nesení cca 100 kilového kří‑
že. Na cestě bylo několik zastavení, kdy kněží měli 
krátká zamyšlení nad křížovou cestou Pána Ježíše 
a také nad významem rodiny. Jednotlivá zastavení 
byla ještě doprovázena zpěvem pěveckého sboru.

Když jsme po  asi třech kilometrech dorazili ko‑
nečně k  cíli, vynášeli statní muži kříž na  vrchol 
skály. S nimi k vrcholu putovali další lidé. Ze spodu 
to celkově vytvářelo krásný obraz na  téma Ježíšo‑
vy výzvy nám lidem: „Vezmi svůj kříž a  následuj 
mne.“ Když se následně podařilo zdárně kříž usadit, 
přicházeli blíže kříži další lidé, aby si ho především 
vyfotili. To byla zase nádherná scenérie, jak ke kříži 
putují nebo pod křížem zůstávají různí lidé, bez roz‑
dílu vyznání. Katolíci, pravoslavní, evangelíci, ateis‑
té, sponzoři akce a další a další pozvaní. Obraz světa, 
který se nakonec sejde u Kristova kříže ospravedl‑
nění. A také rodina. Jak symbolické u Sourozenec‑
kého pramene. Uvědomil jsem si u toho, jak důležité 
je pro nás společenství víry. A že jsme všichni jedna 
rodina Božích dětí, sourozenců v Kristu, kteří si mo‑
hou navzájem naslouchat, přátelit se, nést břemena 
těch, kteří potřebují pomoc, podepřít ty, kteří padají.

Jeden mladší muž, který si kříž fotil z  různých 
úhlů pohledu, v nestřežené chvíli na nerovné ská‑

le zavrávoral a začal zády padat směrem dolů. Dva 
metry pod ním ale stáli dva senioři, kteří ho stačili 
zachytit a podepřít. Nic se mu tedy nestalo. Ale tohle 
je přesně ono, řekl jsem si. To je síla Kristova spole‑
čenství. Když jeden padá, dokáže ho jiný podepřít. 
A kdo se zdá nezranitelný, je nakonec podepřen tím, 
kdo se jeví být slabý.

Milí sourozenci v  Kristu, chtěl bych vás tímto 
svým svědectvím povzbudit. Mysleme na  ty, kteří 
padají, a  podepírejme je. Chtěl bych ale povzbudit 
i  ty, kteří už nedojdou až ke  kříži. To nevadí. Pán 
Ježíš ví, jak to máte ve svém srdci, a my ostatní se 
za vás můžeme modlit. A nebojte se říct, jestli budete 
potřebovat nějakou pomoc. A my, kteří ještě může‑
me? Takové všechny bych chtěl povzbudit, abychom 
si vážili, že se můžeme společně setkávat při boho‑
službách. Jak nám covidová doba ukázala, není to 
samozřejmost. Proto pojďte, přijďte, přicházejte 
a zvěte další mezi nás, neboť rodina a společenství 
Kristova kříže, to je velká síla. Amen

 
 Radek Hanák, kazatel ČCE Růžďka



OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍM TÁBOREM

Kdyby se Vám někdy za humny usadil drak, ur‑
čitě se obraťte na  naše malé táborníky z  Růžďky 
a  Bystřičky. Na  letošním táboře na  Malé Bystřici 
se jim podařilo opravdu jednoho pěkného pětihla‑
váka ulovit. Ve  znamení lovu na  draka se letošní 
tábor totiž odehrával.

V sobotu 17. července krátce po poledni jsme se 
s našimi táborníky sešli na faře a vydali se pěším 
pochodem přes Vršky a Brdo do malobystřického 
tábořiště, které se po  roce opět proměnilo v  Krá‑
lovství Světla krále Radúze. A během večerní hos‑
tiny se přihnal královský posel se zprávou, že se 
za humny usadil drak. Zvědové pak zjistili, že dra‑
ka poslal sám pekelný kníže, aby krále znovu po‑
koušel…

Kromě tábornických dovedností se děti pak mu‑
sely připravit na  boj s  drakem a  jeho záludnými 
hlavami, které byly symbolem strachu, hněvu, pý‑
chy, lži a lenosti. Během duchovního programu do‑
poledne se děti s těmito věcmi seznamovaly a učily 
se, jak nad nimi zvítězit. A tím také zvítězily nad 
patřičnou hlavou, až byl drak nakonec poražen.

Opět jsme při večerním programu hráli divadlo, 
které pojednávalo právě o tom, jak ďábel krále po‑
kouší a připravuje pro něj ošemetné zkoušky, a jak 
král nakonec s pomocí Božího posla všemi zkouš‑
kami projde.

Letos jsme si pro děti připravili spoustu dalších 
aktivit, aby si každý našel během celého týdne zá‑
bavu jemu vlastní.

Tábor jsme zakončili v sobotu 24. 7. 2021 dopole‑
dne, kdy si pro děti přijeli rodiče.

Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří se na pří‑
pravách podíleli. Děkujeme za  přiložené ruce 
k dílu i za finanční podporu. Děkujeme za návště‑
vy, buchty a další proviant i za modlitby, které nás 
provázely. Věřím, že se tábor účastnil nejen pod 
patronátem našeho sboru a  ZKK‑centra, ale i  pod 
záštitou našeho Pána.

Stejně jako vloni vařily Pavla Najtová st., Iveta 
Slováčková, kterým pomáhaly Pavla Dančáková 
a Martina Kovářová. Duchovní program a divadlo 
připravil Radek Hanák. Děti i  dospělé ošetřovala 
zdravotnice Eliška Barošová. Hry připravil Ondra 
Bartoň, Ondra Dančák, Bětka Hanáková a  Vojta 
Šrámek. Skupinky vedli Pavel Hrbáč, Pavel Novák, 
Jirka Nikodém, Martin Mikoláš ml., Marie Miko‑
lášová, Adéla Slováčková, Eliška Konvičná, Lucie 
Strakošová, Zuzana Adámková, Andrea Mierná, 
Jan Mikeš ml., Pavla Najtová ml. a Eliška Machal‑
cová.

Děkujeme sponzorům OÚ Růžďka, OÚ Bystřič‑
ka, Austin Detonator a TQM‑holding Opava.

 Jan Sedláček ml.



PŘÍFARSKÝ TÁBOR „LETEM SVĚTEM 
ZA VŮNĚMI ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ“

Rok se s rokem sešel a my jsme se i navzdory ne‑
příznivé kovidové situaci mohli sejít na přífarském 
táboře s  angličtinou. Jak již název napovídá, letos 
jsme procestovali kuchyně pěti anglicky mluvících 
zemí a okusili tamní tradiční pokrmy.

30 dětí ve věku 6–13 let bylo rozděleno do 4 jazy‑
kových skupinek podle věku pod vedením Pavlín‑
ky Najtové, Markétky Širočkové a Lucky Strakošo‑
vé, Marti Kovářové a  mne samotné. Cílem výuky 
bylo zopakovat již to, co děti umí, utvrdit se v osvo‑
jených dovednostech a naučit se něco nového, ať už 
slovíčka z kuchyně a vaření, reálie dané země nebo 
umění připravit nějakou tu dobrotu.

Děti byly také rozděleny do 5 vařících skupinek 
pod vedením P.  Najtové, M. Širočkové, Marušky 
Mikolášové, Adélky Hurtové a Lucky Novosadové, 
Matyáše Kotrly a  Marušky Kadlecové. Z  anglické 
kuchyně si děti připravily brunch, což je vlastně 
anglická snídaně servírována místo oběda. Skládá 
se ze slaniny, párečků, volského oka, fazolí, smaže‑
ných rajčat a žampiónů. K tomu všemu se přikusuje 
toast. Dále si děti připravily voňavé americké ham‑
burgery, kanadské lívanečky s javorovým sirupem, 
okusily australský masový koláč a  dezert Pavlo‑
va a na závěr se ocitly v Indii s chutným kuřecím 
a  zeleninovým curry. Vaření, přípravu jídelníčku 

a potravin měla ve své kompetenci Pavlínka Dan‑
čáková a té patří za tento kus práce veliký dík.

Na táboře se tedy děti mohly naučit mnoha no‑
vým dovednostem a  znalostem. Jsme vděční, že 
jsme tábor prožili ve zdraví. Užili jsme si ho po všech 
stránkách, dobrým jídlem nakrmili hladové žalud‑
ky a při ranním ztišení také duši. Ráda bych touto 
cestou poděkovala všem, kteří k hladkému průbě‑
hu tábora přispěli a že jich letos vůbec nebylo málo.
 Mirka Hrabovská Kovářová

LETOŠNÍ RODINNÁ DOVOLENÁ
V MALENOVICÍCH POD LYSOU HOROU 

…byla příjemnou a účastníky velmi očekávanou 
změnou oproti loňským kovidovým opatřením, 
které se dotkly života každého z nás.

Poslední červencový týden jsme prožili s bratry 
a sestrami z různých sborů na hotelu KAM, kde nás 
semináři provázel Tomáš Hasmanda s manželkou 
Martinou. Témata byla velmi zajímavá a každý si 
našel to své. Jedním ze silných témat bylo „Odpuš‑
tění“.

Dovolte mi pár myšlenek. Odpuštění uzdravu‑
je a obnovuje. Je to jediná cesta na rozbité vztahy. 
Nám bylo odpuštěno jako prvním, a to Pánem Bo‑
hem. Odpuštění je rozhodnutí, ne emoce. Je to krok 
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vůle a poslušnosti. Pak přichází Boží moc, která to 
ostatní pomáhá zvládnout.

Odpouštím kvůli sobě. Neboť neodpuštění zničí 
mne, moje srdce. Neničím toho druhého, ale sebe.

Odpuštění je velká věc a ďábel udělá vše proto, 
aby k němu nedošlo.

Odpuštění není slabost, ale projev veliké odva‑
hy – neboť tak to chce Bůh.

Síla odpuštění je v tom, že člověk zapomene a ne‑
připomíná víc. Stejně tak činí Bůh vůči každému 
z nás.

Ale co když nám lidé stále ubližují?
Máme jim žehnat, žehnat nepřátelům. Hledat 

způsob, co by nás nebolelo, když jim v tom Bůh po‑
žehná.

Moje odpuštění mění druhou stranu. Je to proces 
na celý život. Začnu dnes, neboť o zítřku nevím.

NAŠE ODPUŠTĚNÍ ŘEDÍ INTENZITU ZLA TO‑
HOTO SVĚTA.

Přeji vám všem krásný podzim. Bůh vám moc 
požehnej. Jitka Klenotičová

TÁBORY 2022

Milé děti, vážení rodiče,
ZKK‑Centrum Růžďka ve  spolupráci s  naším 

sborem připravuje na  léto 2022 dva letní tábory 
pro děti. Tábor pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ se usku‑
teční od soboty 16. 7. do soboty 23. 7. 2022 na tábo‑
řišti Synodos Malá Bystřice. Hlavním vedoucím je 
Jan Sedláček ml. Pro starší a akčněji naladěné děti 
a mládež připravujeme tábor v Hošťálkové od ne‑
děle 7. 8. do neděle 14. 8. 2022. Tento tábor bude ur‑
čen pro děti cca od 12 do 18 let. Hlavním vedoucím 
je Ondřej Dančák. Přihlášky a další doplňující in‑
formace zveřejníme během ledna až února 2022.

 Jan Sedláček ml.

PŘEHLED  AKTIVIT PRO DĚTI
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
(pastorační pracovnice Martina Kovářová)

Pondělí
 » Angličtina 1. třída 12.00 – 12.45 h ZŠ Bystřička
 » Angličtina 2. třída 13.00 – 13.45 h ZŠ Bystřička
 » Angličtina 3. třída 14.00–14.45 h ZŠ Bystřička
 » Angličtina pro předškoláky 15.00 – 15.20 h MŠ Růžďka
 » Biblické příběhy pro nejmenší 15.25 – 15.45 h MŠ 

Růžďka

Úterý
 » Kroužek „FARA“ 12.30 – 15.00 h (vede br. j. Radek 

Hanák, volnočasové aktivity pro děti, stolní 
a společenské hry, sportování dle počasí)

 » Náboženství (pro 1.  – 5.  tř.) v  ZŠ Valašská Bystřice 
13.30 – 14.15 h

 » Pastorační návštěvy (po osobní domluvě)

Středa
 » Náboženství 1. a 2. tř. 12.30 – 13.15 h ZŠ Bystřička
 » Hra na zobcovou sopránovou f létnu – začátečníci, 

1. – 2. tř., 13.30 – 14.15 h
 » Angl. konverzace pro 6. a 7. tř., 14.30 – 15.15 h ZŠ Růžďka

Čtvrtek
 » Angličtina pro 4. a 5.tř. 12.30 – 13.15 h na faře
 » Lidové tance a zpěv pro 1. – 5. tř., 13.30 – 14.30 h 

tělocvična ZŠ Bystřička
 » Angličtina pro nejmenší 14.45 – 15.05 h MŠ Bystřička
 » Angličtina pro předškoláky 15.10 – 15.30 h 

MŠ Bystřička
 » Biblické příběhy pro nejmenší 15.35 – 15.50 h 

MŠ Bystřička

Pátek
 » Pastorační návštěvy (po osobní domluvě)
 » Náboženství 3. – 6. tř. 12.30 – 13.15 h ZŠ Růžďka
 » Ping‑pong a  jiné sportování 3.  – 9. tř. 13.15  – 15.15 h 

tělocvična ZŠ Růžďka

PŘEHLED DALŠÍCH SBOROVÝCH AKTIVIT

Úterý
 » Senioři 1× měsíčně 10.00 – 12.00 h
 » Skupinka u Hrazdilů, příp. na faře od 18.30 h (biblická 

témata k zamyšlení)
 » Staršovstvo 1× měsíčně 18.00 – 20.00h

Středa
 » MAMINKY na faře 9.30 – 12.00 h

Čtvrtek
 » Biblická hodina 18.00 – 19.00 h na faře

Pátek
 » Zpěváčci 17.00 – 17.45 h – vede Hanka Vaňková
 » Pěvecký sbor 18.00  – 19.00h organizuje Hanka 

Vaňková, sbormistryně, varhanice
 » Mládež 19.00 – 21.00 h

Sobota
 » Tělocvična ZŠ Růžďka 18.00 – 20.00 h

Neděle
 » Bohoslužby na Bystřičce, zasedací místnost na 

Obecním úřadě, každá 2. a 4. neděle, 8.30 – 9.30 h 
 » Bohoslužby v Růžďce v 10.00 h, poté posezení 

u kávy (nedělní škola během bohoslužeb)
 » Modlitební setkání (kromě léta) v 18.00 ‑–19.00 h 


