
OBČASNÍK SBORU EVANGELICKÉ CÍRKVE V RŮŽĎCE A NA BYSTŘIČCE

BYLA CESTA, BYLA UŠLAPANÁ?

Milí přátelé, bratři a sestry,
nacházíme se již v adventním období, tedy v čase 

příprav na  Vánoce. Každý samozřejmě přípravu 
pojímá dle svého. Úklid, shánění dárků, návštěva 
koncertu, bohoslužby, vánoční dětská besídka, zti-
šení, anebo třeba podpora charitativních projektů. 
Z duchovního pohledu je ale nejdůležitější rozjímá-
ní a úklid ve svém životě, ve své duši. Při generál-
ním úklidu našich domácnosti leckdy nalezneme 
něco, co je potřeba vyhodit, vyčistit nebo opravit. 
Stejně tak se to ale týká i našich životů. A advent 
je vhodnou příležitostí udělat hloubkovou kontrolu 
ve  svém životě. Zhodnotit, co se povedlo, ale také 
být sám k sobě i před Bohem upřímný a říct si, co 
jsem pokazil, rozbil a také si ověřit, jestli pokračuji 
stále v dobré cestě.

A  právě o  cestě nebo o  cestách je výzva proro-
ka Izajáše, kterou cituje Jan Křtitel, když ohlašuje 
příchod Mesiáše: „Hlas volajícího na  poušti: Při-
pravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá 
propast bude zasypána, hory i  pahorky budou 
srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty 
budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží.“ Při 
tomto slovu můžeme tedy rozjímat, zda naše ces-
ta životem není pokřivená různými kompromisy, 
zda jsme nesešli z cesty za Bohem, zda právě tato 
cesta není přerušena propastí. To co nás od Boha 
odděluje, je náš hřích. Věříme, že Kristus je ten, 
který na naší cestě s Bohem přes tuto propast po-
stavil most, je ale potřeba se rozhlédnout, zda prá-
vě z této cesty jsem nesešel tím, že ve svém hříchu 
zůstávám. „Čiňte pokání!“ To je výzva, která přímo 
souvisí s výrokem o cestách a mluví právě o tom, 
opouštět cesty vedoucí do záhuby.

Rozjímejme ale také o dobrých cestách, kterými 
jsme přestali chodit, které zarostly. Pro někoho to 
mohou být cesty nesmyslně rozbitých vztahů, pro 
jiné cesta do kostela, do společenství bratří a sester. 
Pro dalšího může být advent příležitostí vykročit 
nově a novou cestou. Takovým přeji, aby předešlé 

cesty rozbité jim byly poučením, aby vykročili s čis-
tým štítem, ve smíření s Bohem, v odpuštění Kris-
tově, ale také ve smíření s lidmi, kteří nám ublížili, 
anebo my jim. Bez toho totiž nelze jít cestou novou, 
i  když se novou ta cesta zdá. Nakonec ale končí 
ve stejných problémech. V hořkosti a zlobě.

Závěrem bych vás, milí přátelé, chtěl všech-
ny pozvat také na cestu k adventním a vánoč-
ním setkáním v našem sboru. S přáním pokoj-
ných a  požehnaných Vánoc a  všeho dobrého 
v Novém roce.

 Radek Hanák, kazatel sboru
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KALENDÁŘ AKCÍ

2. adventní neděle  4. 12.
 10h bohoslužby Růžďka

3.  adventní neděle   11. 12.
 8:30  bohoslužby na Bystřičce
  (na Obecním úřadě)
 10h bohoslužby v Růžďce

4. adventní neděle   18. 12.
 10h  bohoslužby v Růžďce 
   16h  Vánoční dětská slavnost v Růžďce
   
Štědrý den    24. 12. 
 20.00 Štědrovečerní zpívání
  v kostele v Růžďce

Boží hod vánoční   25. 12.
 8:30 bohoslužby na Bystřičce 
 10.00 bohoslužby v Růžďce

Silvestr    31. 12.
 19.00 h společný večer plný zábavy

Nový Rok    1.  1. 2023
 8:30 bohoslužby na Bystřičce  
  (podle domluvy)
 10.00 bohoslužby v Růžďce  



Z JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA
Alespoň krátce bychom rádi touto cestou členy 

sboru informovali o aktuálních tématech, kterými 
se zabývá na svých jednáních staršovstvo. 

Od nového roku končí pro náš sbor fixace ceny 
energií a dochází k zhruba trojnásobnému navýše-
ní záloh za energie na 22 300 Kč měsíčně. Budeme se 
snažit šetřit, bratr farář navrhl zvednout své platby 
za spotřebu farního bytu, přesto budou náklady vel-
mi vysoké a podílet se na nich budeme muset spo-
lečně. Pro informaci – průměrný výtěžek nedělní 
sbírky na potřeby sboru činí kolem 2-3000 Kč. Vy-
násobeno čtyřmi nedělemi – dostaneme se zhruba 
na polovinu nákladů na vytápění fary. 

Jan a Šárka Sedláčkovi po letech končí s vedením 
sborové kroniky. Děkujeme za tuto jejich službu a 
hledáme následovníky, kteří by byli ochotni v práci 
na sborové kronice pokračovat. 

Zrušíme placení saláru formou složenek. Salár 
můžete zaplatit na číslo sborového účtu nebo kaž-
dou neděli po bohoslužbách přímo v kanceláři sbo-
ru pokladníkovi.

Jednáme o prodloužení pronájmu penzionu na 
další období. Původní rodiny se sice přesunují do 
samostatných bytů, ale vzhledem k situaci na Ukra-
jině čekáme další příliv lidí bez domova, kteří zde 
mohou nalézt dočasné útočiště – v  této chvíli jsou 
ubytovány 4 ženy. Provoz penzionu se daří financo-
vat z příspěvků státu a běží úspěšně díky ochotě a 
dobrovolné práci několika málo členů sboru. Děku-
jeme. 

 Za staršovstvo Lenka Vidašičová

ROZHOVOR S JANOU BARTOŇOVOU
Janu jsem si pro rozhovor do vánočních Ozvěn 

vybrala nejen proto, že se s ní vždycky hezky po-
vídá. Jana totiž dělá práci, které si s přibývajícími 
léty stále více vážím. Pracuje jako vedoucí osobní 
asistenční služby u vsetínské Charity. Dělá práci, 
která je nesmírně společensky prospěšná, fyzicky i 
psychicky velmi náročná a současně nedostatečně 
ohodnocená. Na to poslední jsem si Janu nikdy ne-
slyšela stěžovat, a to už pracuje v asistenční službě 
pěknou řádku let.

Kolik let je to přesně?
Nastoupila jsem v prosinci 2005, takže 17 let.
Jako vedoucí asistenční služby jsi ale určitě ne-

začínala…
Začínala jsem jako pracovník přímé obslužné 

péče, v únoru 2007 jsem se stala vedoucí. 
Byla to změna, najednou jsem byla odpovědná 

za celou službu. Vyšla jsem z původního kolektivu, 
od začátku jsem brala funkci jako týmovou práci. 
K mé náplni práce jako terénního pracovníka pří-
mé obslužné péče tedy přibyla ještě zodpovědnost. 

Co všechno osobní asistenční služba poskytuje?
Pomáháme osobám se zdravotním postižením 

nebo omezením postarat se o sebe v oblasti obléká-
ní, hygieny, přípravy jídla, doprovázíme k  lékaři, 
na úřad, aktivizujeme a nacvičujeme s nimi sebe-
obslužné úkony, pomáháme s udržováním domác-
nosti. 

Jaký je zájem o práci u vás?
Moc velký ne. Tu práci nemůže dělat každý – 

musíš mít vztah k  lidem. Ať je zakázka jakákoliv, 
hlavní potřebou toho člověka je mít někoho, kdo 
ho respektuje a naslouchá mu, věnuje mu svůj čas. 
Stáváme se důvěrníky, jdeme s těmi lidmi kus živo-
ta – máme je v péči třeba i deset let. 

Do práce odjíždíš brzy ráno, vracíš se často poz-
dě odpoledne, někdy až večer. Daří se ti při tom 
všem zvládat rodinu a domácnost?

Daří, ale jen proto, že mám velmi tolerantní ro-
dinu. Jsou samostatní, nevyžadují servis, který je 
v  jiných rodinách možná běžný. Mám obrovskou 
podporu manžela i dětí. 

Pracuješ roky v  oboru, jehož zaměstnanci jsou 
ohroženi tzv. vyhořením. Co děláš proto, abys ne-
vyhořela?

Mě práce baví, je pestrá, každý den je jiný, a to je 
asi nejdůležitější. Přesto - jsem vděčná za chvilku 
s knížkou. Těší mě příroda, raduju se z malých věcí. 



Mám radost z vnoučátek, jsou pro mě protipólem 
seniorů, se kterými pracuju v práci. 

Jak to máš se svými spolupracovníky a podříze-
nými? 

Za své spolupracovníky jsem moc vděčná. Vní-
mám týmového ducha a velkou podporu z  jejich 
strany. I nově příchozí se v  našem kolektivu cítí 
dobře. Všichni se snaží pomáhat. 

Je to tak, že většina vašich zaměstnanců jsou vě-
řící? 

Není to tak, víra není rozhodující, ale všichni 
zaměstnanci souhlasí s  tím, že vycházíme v  naší 
práci z křesťanských hodnot.

Stává se, že se práce zdá nad tvoje síly?
Jednou se mi stalo, že jsem musela nahradit ko-

legyni ve službě u starší paní, která špatně snáší 
změny. Docela jsem se toho bála, myslela jsem na 
ni a prosila jsem v modlitbě Pána, aby se se mnou 
ta paní mohla cítit v pohodě, aby nebyla nervózní, 
že je s ní někdo jiný, než je zvyklá. Celá asistence 
proběhla nad očekávání. Četly jsme si Broučky, 
paní, která nikdy nechtěla chodit ven, šla se mnou 
na procházku, seděly jsme venku v altánku … Na-
konec mi ujel autobus na Vsetín, do dalšího mi zbý-
valo půl hodiny. Když jsem tak stála na zastávce, 
zastavilo u mě auto a cizí pán mi nabídl, že mě na 
Vsetín sveze.  Byl to trochu zvláštní pocit, sednout 
si do auta k  cizímu člověku, ale nakonec jsme si 
spolu cestou moc hezky popovídali. 

Mám pocit, že když se cítíme nedostateční a my-
slíme na druhé víc než na sebe, Bůh nás vyslyší a 
přidá nám daleko víc, než čekáme. 

Co ti v práci dělá největší radost?
Když odcházím od člověka a cítím, že jsme spo-

lu prožili hezký čas. Samotnou mě to obohacuje. 
Potkávám se se spoustou životních příběhů, vidím 
různé inspirativní postoje k problémům a k životu …

Bez čeho si neumíš představit Vánoce?
Bez společného času stráveného s  rodinou. Bez 

bohoslužeb, bez ztišení a rozjímání.

Jakou roli ve tvém životě hraje společenství na-
šeho sboru?

Naše společenství vnímám jako dobrý a poctivý 
základ pro všechny další vztahy a jsem za něj moc 
vděčná. Cítím tam ducha lásky a přijetí, a to i na-
příč generacemi. Čas strávený na jakékoliv aktivitě 
sboru mi „dobíjí baterky“. Vnímám, jak je naše spo-
lečenství živé. 

Co bys našemu sboru popřála do nového roku?
Aby Duch svatý mocně působil, aby přibývalo 

nových lidí, abychom nezapomínali, že Bůh je naše 
útočiště i síla, pomoc vždycky hotová (Žalm 46,2)

 Ptala se Lenka Vidašičová

VÁNOČNÍ PŘESMYČKY
Vylušti vánoční přesmyčky (všechna slova úzce 

souvisí s Vánocemi, nejrychlejší úspěšný luštitel si 
po kontrole výsledků na tel. č. 777 692 446 svoji od-
měnu vyzvedne ve farní kanceláři):

HLEMTEBE   7) KYSLIČJE
ZATRABLA   8) DOKLIDA
MEKOTA   9) KAPRVASK
JÍLČEHI   10) VÍROCUK
KLIČADEJ   11) PENERČÍK
LANIKROČ   12) SLETIPAS

VYBARVI
V obrázku je skrytý objekt. Najdeš ho?

NAJDI JEDENÁCT ROZDÍLŮ




