
OBČASNÍK SBORU EVANGELICKÉ CÍRKVE V RŮŽĎCE A NA BYSTŘIČCE

LETNÍ OHLÉDNUTÍ

Milí přátelé, bratři a sestry,
podzimní číslo Ozvěn se nese v duchu ohlédnu-

tí za létem. Jsem vděčný, že v našem sboru nejsou 
prázdniny hluchým obdobím. Pořádali jsme vlast-
ně 3 tábory, na Malé Bystřici, přífarský s angličti-
nou v Růžďce a mládežnický v Hošťálkové.

Chtěl bych touto cestou poděkovat na  prvním 
místě Pánu Bohu, dále pak všem organizátorům 
jednotlivých táborů (J. Sedláček, M. Kovářová, O. 
Dančák), vedoucím, pomocníkům, kuchařkám, 
a  všem ochotným, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli. Díky patří také všem, kteří se pravidelně 
za toto dobré dílo modlili, napekli a různým jiným 
způsobem přiložili ruku k dílu. Celé to na mě pů-
sobí jako obraz živé církve. Zapojeny byly všech-
ny generace, od  nejstarších po  nejmladší, všichni 
propojeni v Kristu k budování Kristova těla, totiž 
církve, a  navíc ještě s  misijním rozsahem. Vždyť 
právě proto děláme tábory, aby se mnozí dozvěděli 
o Ježíši Kristu, poznali Ho a přijali jako svého Pána 
a Spasitele.

Nejsilnější byl pro mne zážitek z tábora na Malé 
Bystřici, kdy po  výzvě následovat Pána Ježíše se 
modlilo téměř celé osazenstvo tábora. Následně 
pak přicházel pro modlitbu a požehnání k lesu, kde 
byl ve  tmě osvícený kříž, poměrně velký zástup 
lidu. Modlitbou, rozhovory a požehnáním jsem tak 
měl možnost sloužit snad více než hodinu. Viděl 
jsem mnohá srdce otevřená a  radostná, což bylo 
nádherné…

Jak už jsem psal výše, jsem vděčný za to, že v na-
šem sboru a jeho okolí je dost ochotných služební-
ků, díky kterým se všechny tábory mohly konat. 
I díky schopnostem jiných jsem se tak mohl účast-
nit po  celou dobu konání pouze tábora na  Malé 
Bystřici. Mnohé se zvládlo (i  tam) beze mne a  to 
je dobře. Já tak mohl mít i dostatek času na odpo-
činek a  jiná letní setkání. Každopádně jsem ale 
vděčný právě za setkání na přífarském táboře, kdy 
jsem s dětmi mohl 2× mluvit při ranním zamyšlení. 
Stejně tak jsem měl radost ze setkání v Hošťálkové, 
kdy jsem si mohl s mládežníky pinknout volejbal 
a večer jim posloužit zamyšlením rovněž spojeným 
s výzvou. Rád jsem se ale také setkal s vedoucími 

i dětmi na oderském táboře v Budišově nad Budi-
šovkou, kde jsem měl i zde možnost posloužit pro-
gramem s výzvou a modlitbami. I tam mnoho dětí 
dalo svůj život Pánu Ježíši. Nejsilněji tam na mne 
ale zapůsobil jeden mladý kluk, který své odhod-
lání věřit Pánu Ježíši vzal odhodlaně a  evidentně 
opravdově. Když jsem z toho tábora odjížděl, tak se 
mě ptal, jestli se ještě někdy uvidíme. Já mu řekl, 
že možné je všechno, že třeba příští rok. Na závěr 
jsem mu řekl: „Drž se Krista.“ A on rozhodně odpo-
věděl: „Budu! Věřím, že byl vzkříšen!“

Na konci prázdnin, než jsme s manželkou odjeli 
na rodinnou dovolenou, tak jsem měl ještě možnost 
sloužit na křesťanském festivalu UNITED na Vsetí-
ně. Sloužil jsem tam třetím rokem jako poradce, 
avšak nejvíce mne oslovila služba u modlitebního 
karavanu, kde se mohli kolemjdoucí, věřící i nevě-
řící, zastavit a byla jim nabídnuta modlitba, rozho-
vor, požehnání. Díky tomu člověk mohl na vlastní 
kůži zakusit, jak se dělá misie na  ulici a  taky to, 
jaký je ve světě duchovní hlad. Jak moc chybí lidem 
Boží láska a  také lidská vlídnost. Modlili jsme se 
tam i za uzdravení, za řešení různých krizí, mnozí 
odcházeli potěšení a radostní. Byla to výborná zku-
šenost sloužit s křesťany z jiných církví. Velice mne 
obohatili, svou upřímnou láskou k  lidem, které 
ani neznali a svou vírou, s kterou se nebáli modlit 
i za všelijak nemocné. A tak zázraky se pak děly…

Obohacen touto zkušeností a nakažen jejich lás-
kou a soucitem s nemocnými a zkroušenými bych 
na  tomto místě chtěl nabídnout modlitbu třeba 
i tobě, milý čtenáři. Můžeme se spolu modlit za tvé 
uzdravení nebo za různé jiné těžkosti, tak se neboj 
o  modlitbu říci. Závěrem bych pak chtěl poděko-
vat všem, kteří se společně spojí v modlitbě právě 
za nemocné, nebo za cokoliv jiného. Vždyť mnohé 
modlitby byly vyslyšeny! Osobně vám pak děkuji 
za přímluvy, které přispěly po komplikacích k na-
rození mé první vnučky. Společné modlitby a spo-
lečné konání to je prostě veliká a mocná síla. A tak 
nakonec přijměme výzvu a zaslíbení z Písma: Vaše 
práce v Pánu není marná. (1. Korintským 15, 58b) 
A proto: V konání dobra neumdlévejme; neochab‑
neme‑li, budeme sklízet v ustanovený čas. (Galat‑
ským 6,9)

Požehnaný podzim
 f. Radek Hanák



LETNÍ TÁBOR PRO DOROST A MLÁDEŽ 
V HOŠŤÁLKOVÉ

V letošním roce se podařil zrealizovat také letní 
tábor pro dorost a mládež.

V termínu od 7. 8. do 14. 8. 2022 se skupina odváž-
ných účastníků snažila čelit novým výzvám, které 
pro ně byly připraveny. Bez elektřiny, v teepee sta-
nech a s linoucí se vůní hotového jídla připravené-
ho v polní kuchyni mnozí zažili poprvé atmosféru 
polního tábora. Poradit si s přípravou, zapálením 
ohně a v kotlíku si uvařit dobrou polévku. Vyhod-
notit rizika a poradit si v situaci, když je někdo zra-
něný. Nejen tyhle dovednosti si táborníci praktic-
ky vyzkoušeli. 

Kam kráčíš? Tato otázka byla tématem, které 
provázelo jednotlivé dny tohoto tábora. Vážíme si 
a jsme vděčni za to, co máme? Kam v životě chceme 
směřovat, ale kam zatím kráčíme? V rámci večer-
ních programů nás navštívili hosté, kteří s námi 
sdíleli své životní zkušenosti, příběhy a zajímavos-
ti i ze své práce a nebo pomoci druhým lidem. 

Všem, kteří se podíleli na přípravách nebo něja-
kým způsobem pomohli, patří velké díky. Těšíme 
se na příští tábor a jeho účastníky.

 
 Za tým organizátorů
 Ondřej Dančák

PŘÍFARSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU

I tento rok jsme se mohli sejít na přífarském tábo-
ře s angličtinou. Probíhal denně od 1. 8. do 5. 8. 2022 
v čase od 8.30 do 16.00 a zúčastnilo se ho 24 dětí.

Každé ráno jsme začínali snídaní, kterou jsme 
zahájili den. Dopoledne bylo zaměřené na  výuku 
v angličtině ve třech skupinkách podle věku. Cílem 
bylo zdokonalit se v konverzaci o základních téma-
tech. V  pondělí si děti zopakovaly znalosti o  lid-
ském těle, popsaly svou rodinu, kamaráda, řekly, 
co na nich mají rády. V úterý jsme se věnovali po-
časí a  ročním obdobím. Po  obědě nám starší děti 
zahrály nacvičenou scénku s  názvem WEATHER 
FORECAST. Ve  středu jsme se věnovali bydlení, 
ve čtvrtek zvířatům a v pátek jsme si všechno zopa-
kovali. Odpoledne byl pro děti připravený program 
formou sportovních aktivit. V  letních horkých 
dnech byli všichni rádi za vodní bitvu.

Jsem vděčná a chtěla bych touto cestou poděko-
vat všem, kteří se podíleli na organizaci letošního 
tábora. Za  všech 6 pomocníků pro výuku i  v  ku-
chyni, za  dobré jídlo, které nám bylo připraveno 
k  obědu, za  dobroty, které jsme měli k  snídani, 
nebo svačině, ale hlavně za to, že jsme tábor prožili 
v pohodě, ve zdraví a s dobrou náladou.

 Aneta Kotrlová



TÁBOR NA MALÉ BYSTŘICI

„Jeden má víru, jiný má skutky.“  – Tomu odpo-
vím: „Ukaž mi svou víru bez skutků a já ti ukážu 
svou víru na skutcích.“ To se můžeme dočíst ve dru-
hé kapitole Jakubova listu. Jsem velmi potěšen, že 
podobnou výzvu vyslyšela výborná skupina dob-
rovolníků, se kterými jsem mohl spolupracovat 
na přípravě letního tábora pro děti. Tento se usku-
tečnil od 16. do 23. července na tábořišti v Malé Bys-
třici. Účastnilo se ho 55 dětí z  Růžďky, Bystřičky, 
Mikulůvky, Jablůnky, Oznice, Veselé a Vsetína.

Letošní téma vycházelo z cyklu Biblických pátrá-
ní, což je pořad České televize, který má dětem při-
blížit základní biblické příběhy, na jejichž základě 
se utvářela naše evropská kultura (Abrahám, Josef, 
babylonská věž, potopa světa, vysvobození z Egyp-
ta, Ježíš). Děti se večer s vybraným příběhem sezná-
mily při večerním promítání daného dílu a druhý 
den se jím zabývaly během duchovního programu.

Ranní budíček byl plánován na  čtvrt na  osm, 
ale děti většinou stejně nemohly dospat a  vstáva-
ly daleko dříve. Po  snídani následoval duchovní 

program a  po  něm děti měly možnost zdokonalit 
se nejen v  tábornických dovednostech (učily se 
uzly, orientace v mapě a terénu, poznávaly kytky, 
utužovaly fyzickou zdatnost, zdokonalovaly se 
ve znalostech angličtiny i bible apod). Když se den 
překlopil přes poledne, následoval oběd a odpoled-
ní klid. Někdy po druhé hodině odpolední začínala 
velká táborová hra inspirovaná zmíněnými příbě-
hy z  Bible. Za  dobré umístění získávaly děti body 
a indicie, které je měly nasměřovat na konci tábora 
k nalezení klíčového verše z listu Římanům (6, 23): 
„Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je 
život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

Děkujeme za pomoc při přípravách naší mláde-
ži, všem sestrám a bratrům za podporu a zejména 
Pavle Najtové, Ivetě Slováčkové a Martině Kovářo-
vé za odvedenou práci v tábornické kuchyni. Děku-
jeme sponzorům a  podporovatelům, bez nichž by 
se tábor uskutečnit nemohl.

 Jan Sedláček ml.
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