
OBČASNÍK SBORU EVANGELICKÉ CÍRKVE V RŮŽĎCE A NA BYSTŘIČCE

SKRZE KŘÍŽ KE VZKŘÍŠENÍ

Milí přátelé, bratři a sestry,
koho z  nás by napadlo, že ještě ve  21. století se 

mohou v civilizované společnosti dít válečná zvěr-
stva? Když se ale ohlédneme a  rozhlédneme, tak 
musíme konstatovat, že války a  různá pronásle-
dování jsou na  tomto světě neustále (Sýrie, Libye, 
Afganistán, Irák, Islámský stát…). Jen teď se nás to 
více dotýká a  šokuje. Válka probíhá téměř za  ro-
hem, v  přímém kontaktu pomáháme těm, kteří 
před válečným běsněním utíkají. Slyšíme o neuvě-
řitelných krutostech na nevinných lidech i dětech 
a sami máme obavy z nejisté budoucnosti.

Naším přáním samozřejmě je žít klidným a po-
kojným životem. Taková přání jistě měli ale i ti, kte-
ří jsou zabíjeni, kteří ztratili své domovy a ve stra-
chu utíkají. Jak si můžeme být jisti, že se naše přání 
splní, když přání jiných splněna nebyla? Není jis-
toty v tomto světě. Kdysi na Biblické škole jsem ne-
souhlasil s jedním vyučujícím, který tvrdil, že svět 
je v  podstatě dobrý, že to s  ním není tak špatné. 
Jeho přesvědčení jsem dával do  kontrastu biblic-
kého výroku: Celý svět je pod mocí Zlého. (1. Janův 
5,19) Chci také věřit v  lepší svět a  má smysl o  něj 
usilovat i pro další generace. Vždyť Bible také říká: 
Je‑li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi 
v pokoji. (Římanům 12,18) Jak ale žít v pokoji s těmi, 
kteří mi ubližují a usilují o život?

Milí přátelé, ať už se nám přihodí v životě coko-
liv zlého (kéž by ale nepřihodilo), Pán Ježíš nám 
ukazuje, jak se k tomu postavit a k čemu je potřeba 
dojít. Kristus neudělal nic zlého, a přesto byl až ne-
důstojně mučen, týrán a popraven. Umíral ukřižo-
ván v neskutečných bolestech. Při pohledu z kříže 
má ale sílu se pomodlit za ty, kdo mu ubližují: Otče, 
odpusť jim, vždyť oni nevědí, co činí… Nejenže jim 
sám odpouští, dokonce se za své nepřátele i modlí 
a tak nám ukazuje příklad. Z perspektivy kříže Je-
žíš vidí, kdo za tím zlem vlastně stojí. A že ten Zlý si 
druhé používá jako zmanipulované loutky k tomu, 
aby konaly v zaslepenosti zlo a ubližovaly. Ačkoliv 
je každý zodpovědný za své činy, tak jen láska má 
sílu odpouštět a  hřích přikrýt. A  to Kristus udě-
lal. On sám ani na kříži neučinil hřích a neumírá 
s hořkostí a s hněvem. Nýbrž ve smíření s Bohem 
i  s  lidmi. A  tak i  právě proto poráží hřích a  jeho 

důsledek, totiž smrt. Třetího dne je vzkříšen, ne‑
boť smrt nad ním nemá moc.

Milí přátelé, každý si neseme svůj kříž na  po-
myslnou Golgotu, a postupem času ten kříž začíná 
těžknout. Ovšem jen ty a Kristus víte, jak ten tvůj 
kříž je těžký. A navíc, nikdo z nás neví, jaké to bude 
na vrcholu té pomyslné Golgoty. A nikdy také ne-
víme, který den bude náš poslední a jestli to třeba 
nebude bolet. Nicméně chci vás povzbudit k tomu, 
abychom se v tento čas zaměřili na Krista, jak jdou-
ce na  vrchol tiše trpěl, nereptal a  odpouštěl. On 
nám rozumí a má moc nám dát sílu všechno těžké 
unést. I to zlé. Obraťme se na Něj, neboť pouze On 
má moc uschopnit nás ke smíření s Bohem, s  lid-
mi i s těmi, kteří nám ubližují. Vždyť odejít z tohoto 
světa smířen v Kristu vede ke spasení a radostné-
mu vzkříšení těla, k  životu novému, pokojnému 
a bezpečnému v Nebeském království.

 f. Radek Hanák, kazatel ČCE Růžďka

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

Milí přátelé,
srdečně vás všechny zveme ke  společným Veli-

konočním setkáním:

Zelený čtvrtek 7. 4.
v 18 hodin Pašije na faře a možná něco navíc…

Velký pátek 8.4. 
v 17 hodin bohoslužby s Večeří Páně

Neděle vzkříšení 10.4. 
v 8:30 bohoslužby s večeří Páně (Bystřička)
v 10 hodin bohoslužby s Večeří Páně (Růžďka)

IGNITE TÝDEN POPRVÉ V RŮŽĎCE

Asi tohle anglické slovo slyšíte poprvé. O  co se 
jedná? Je to misijní aktivita Křesťanské akademie 
mladých, která v této zemi probíhá již několik let. 
Záměrem těchto evangelizačních týdnů v různých 
koutech České republiky je zasáhnout evangeliem 
mladé lidi. Zkušenosti z  minulých let napovídají, 
že se to skutečně daří. Letos Ignite týden bude pro-
bíhat asi v 5 ti městech a obcích. Jedním z nich je 
Růžďka.



Do každé destinace se rozjede tým norských mi-
sionářů, kteří po tři dny budou působit na školách. 
V Růžďce máme požadavek zasáhnout evangeliem 
druhý stupeň Základní školy. Každý den budou tito 
norští misionáři tři vyučovací hodiny mluvit v an-
gličtině o Norsku. Odpoledne pak děti dostanou po-
zvání na faru k různým aktivitám, kde také uslyší 
evangelium a  svědectví mladých lidí, jak uvěřili 
v Ježíše Krista a co jim to přineslo. Součástí těchto 
misijních týmů budou i  čeští křesťané a  zbytek 
týmu budou tvořit naši mládežníci. Ignite bude 
letos probíhat právě v  týdnu před Velikonocemi. 
Na  Zelený čtvrtek už mají děti prázdniny, a  tak 
na  čtvrtek i  Velký pátek se plánuje nějaký výlet 
a celodenní aktivity pro děti.

Prosíme o vaše potřebné modlitby, aby Bůh tuto 
misii požehnal a otevřel srdce mnoha dětí pro Ježí-
še Krista. Moc děkujeme.

SENIORÁTNÍ NEDĚLE V RŮŽĎCE 12. 6. 2022

Každým rokem v  našem seniorátu probíhá se-
niorátní neděle. Vloni byla v  Uherském Hradišti, 
letos seniorátu nabídl pořadatelství náš sbor. Na co 
se můžete těšit?

Doufáme, že přijedou bratři a  sestry z  jiných 
sborů v  seniorátu, že se setkáme se známými 
tvářemi, ale třeba i  s  novými lidmi. Setkání se 
teprve připravuje, takže nemůžeme říci jeho plný 
obsah. Co ale říci můžeme je skutečnost, že jedním 
z hostů by měl být farář Ondřej Titěra, náměstek 
synodního seniora. Ten by měl posloužit při 
dopoledních bohoslužbách a také při bohoslužbách 
U pomníčku. Doprovodným programem pro rodi-
ny i děti by měla být pátrací hra se stanovišti v obci 
k tématu událostí falešného tolerančního patentu.

POMOC UKRAJINĚ

Chtěl bych i  touto cestou poděkovat všem, kte-
ří jakýmkoliv způsobem pomáhají ukrajinským 
občanům prchajícím před válkou. Děkujeme také 
obci i paní majitelce penzionu, že poskytla jeho pro-
story k ubytování. Děkujeme všem, kteří finančně 
či materiálně podporují naše nové spoluobčany, 
děkujeme i těm, kteří se modlí a všelijak jinak a po-
třebně se starají.

f. Radek Hanák



NALÉHAVÁ PROSBA

Milý bratře, milá sestro,
kdosi řekl, že pandemie koronaviru je trestem 

pro rozežranou společnost, která si žije nad pomě-
ry. Osobně si to nemyslím. Když se podíváme do 
historie, je potřeba sice uznat, že dnešní západní 
společnost si žije nejlépe ze všech generací, pande-
mie ale zasáhla celý svět, tedy i ty, kteří hladoví a 
trpí, např. v zemích třetího světa. A navíc, vždycky 
když přijde na svět něco zlého, odnáší to především 
ti, kteří jsou nejchudší. Všechno se i nyní zdražuje 
a propast mezi bohatými a těmi ostatními se pro-
hlubuje.

I v  naší církvi rostou náklady, zvláště poté, co 
proběhla odluka církve od státu. Aby si náš sbor 
mohl udržet faráře, je potřeba každý rok odvádět 
do Ústředí církve do tzv. Personálního fondu ne-
malou částku peněz, ze kterého je farářům vyplá-
cena mzda.

Jen tak pro zajímavost: v roce 1995 to byla částka 
15 000,- Kč za rok. Každým rokem se ale tato částka 
zvedala, po odluce církve od státu zcela zásadním 
způsobem. A tak např. v r. 2 000 činil odvod do PF 
50 000,- Kč, v r. 2010 to bylo 71 000,- Kč, v r. 2020 
pak 160 000,- Kč a předpis pro letošní rok 2022 činí 
259  701,- Kč. Jak vidíte, předpis se každým rokem 
zvyšuje. Personální fond vytvořila naše církev 
dávno před odlukou církve od státu. Jeho účelem 
bylo vytváření rezervy, aby přechod na samofi-
nancování nebyl tak dramatický. Díky tomu si 
mnohé i menší sbory mohly dovolit kazatele na 
plný úvazek. V následujících letech bude odvod do 
PF každým rokem narůstat k částce, kterou bude 
sbor potřebovat na zaplacení mzdy svého kazatele.  

Náš sbor by i do budoucna chtěl mít nejen svého 
faráře, ale nadále i pastorační pracovnici, která je 
zaměřena především na práci s dětmi a dorostem. 
Růždecký sbor patří mezi ty větší a chce se nadále 
rozvíjet a misijně působit. Bez dvou celých úvazků 
by to bylo velmi obtížné, a spíše by se to citelně po-
depsalo na životě sboru. Za rok 2022 bude muset 
náš sbor odvést do PF za dva pracovní úvazky té-
měř půl milionu korun. A k této vysoké částce ještě 
musíme připočítat náklady na energie a další pro-
voz sboru, které činí asi 500 000,-Kč. 

Stát nám stále přispívá na platy farářů, pří-
spěvky se však snižují a za pár let nebudou žádné. 
Pokud si budeme chtít udržet faráře i pastorační 
pracovnici v našem sboru, nebude to možné bez 
vyššího výběru saláru. I když máme v současnosti 
na účtu více peněz, musíme vytvářet rezervu pro 
příští léta. Tyto peníze nám dlouho nevydrží. Mno-
zí máte nastavené trvalé měsíční příkazy a chceme 
požádat vás všechny, kteří máte příjem na účet, po-
řiďte si, prosím, trvalý příkaz a přispívejte měsíčně 
na provoz sboru. Tak, jako platíte měsíčně inkaso, 

posílejte své příspěvky i na náš sbor. Nespoléhejme 
se na to, že to někdo za nás zaplatí – je to, bratři a 
sestry, na každém z nás!

Jako člena našeho růždeckého evangelického 
sboru si Vás proto znovu dovolujeme oslovit o pra-
videlnou úhradu členského příspěvku – saláru, a 
tak pomáhat nést náklady našeho sboru. Bez darů 
každého z  nás to však nepůjde, ostatní to za nás 
všechno neuhradí. Musíme ale smutně konstato-
vat, že mnoho členů sbor nenavštěvuje a mnozí ani 
nepřispívají.

Naše církev doporučila každému členu s  vlast-
ním příjmem přispívat na potřeby sboru 5% měsíč-
ně ze svého příjmu. Jedná se tedy o příspěvek pro 
potřeby sboru – církve. Mnozí jistě přispíváte na 
různé sociální projekty, na charitu a jiné potřebné. 
Tyto dary se však do uvedených 5% nezahrnují a 
neměli bychom náš salár – příspěvek člena sboru o 
tyto prostředky zmenšovat. 

Informace pro ty, kteří pracují a pobírají mzdu:
Při čisté měsíční mzdě okolo 22 000,- Kč čistého 

je 5%  1 100,- Kč měsíčně. 
Informace pro důchodce:
Při důchodu 12 000,-Kč za měsíc je 5%  600,-Kč 

za měsíc.
Tato čísla nám orientačně ukazují očekávanou 

výši našich darů pro sbor, drobný dar či almužna 
to neřeší. Naše mzdy a důchody se zvyšují, naše 
obětavost tomu však neodpovídá.

Máme v kartotéce 335 členů sboru, z  toho těch, 
kteří přispívají salárem na sbor je pouze necelá tře-
tina. Už desátý rok se náš stát nestará o to, jak bu-
deme získávat finance. Je na nás, abychom to řešili 
my sami. Zvládneme to!

Na závěr Vám chceme poděkovat za Vaší finanč-
ní podporu a povzbudit Vás ke zvýšené obětavosti. 
Velmi si toho vážíme a ceníme, že máte i tímto způ-
sobem s námi podíl na Božím království v Růžďce.  

Prosíme Vás tak, abyste sami v  zodpovědnosti 
vůči sboru uvážili, jakým způsobem chcete svůj 
sbor nadále podporovat. Mějte v tom svobodu, ale 
mějte také na paměti, že ochotného dárce miluje 
Bůh. Každopádně za každou Vaši obětavost a pod-
poru budeme velmi vděčni.

S pozdravem a požehnáním za staršovstvo sboru

 farář Radek Hanák
 pokladník Miroslav Bartoň
 kurátor Jan Dančák



OZVĚNY – VELIKONOCE 2022
Občasník  Ozvěny vydává Farní sbor Českobratrské církve v Růžďce, 
Růžďka 138, 756 25, http://www.cceruzdka.cz; ruzdka@evagnet.cz; 
číslo sborového účtu: 103062300/2250 (dary církvi je možné odečíst 
od základu daně); kontakt na kurátora sboru – Jan Dančák ml.: tel. 571 
443 229; kontakt na kazatele – Radek Hanák: tel.  731 174 641.

TÁBORY LETOS DVA!

Vzhledem k velikému zájmu o dětské tábory bu-
deme letos pořádat dva. Ten první pro mladší ale i 
starší děti bude probíhat ve dnech 16.-23. července 
tradičně na Malé Bystřici. Ponese název Lovci zá-
had a ústředním tématem bude večerní promítání 
několika dílů z projektu České televize z cyklu Bib-
lická pátrání. Budeme prostě pátrat po záhadách 
z biblických dob.

   Druhý tábor pro větší děti proběhne od 7. -14. 
srpna na tábořišti v  Hošťálkové. Zde budou pod-
mínky více táborové, neboť se bude spát ve stanech 
Tee Pee. A tématem je QUO VADIS?, tedy Kam krá-
číš? Přihlašujte své děti dokud jsou místa! (viz po-
zvánky)
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