OBČASNÍK SBORU EVANGELICKÉ CÍRKVE V RŮŽĎCE A NA BYSTŘIČCE

Setkání s Kristem o Adventu
Milí přátelé, bratři a sestry,
je před námi adventní čas. Advent je dobou
příprav a očekávání nejen na Vánoce. V tento čas
si připomínáme především zaslíbení Pána Ježíše Krista o jeho druhém příchodu na tuto zem
v moci a slávě na konci věků. Jaksi důrazněji nám
zaznívají biblické výzvy, že máme být připraveni,
neboť nevíme dne, ani hodiny. Byli tady již mnozí
„proroci“, kteří předpovídali, kdy Pán Ježíš přijde.
Ani jednomu to nevyšlo, a tak se ukázali jako falešní proroci. A ono to vyjít ani nemohlo. Vždyť
sám Pán Ježíš řekl, že to neví ani on, ale že to ví
jen Otec v nebesích. A víte, ono je vlastně dobře,
že to nevíme. Udržuje nás to v určité pohotovosti, ve které si můžeme uvědomit, že připraveni
máme být pořád. A kdybychom znali přesné datum, tak bychom jako lidé snadno podlehli pokušení, že je ještě čas, že se nemusíme třeba ještě
dlouho připravovat. No, prostě Bůh to dobře vymyslel. On Pán Ježíš nemusí přijít ještě mnoho let,
ovšem kdo z nás ví, jak dlouho tu budeme? Máme
být tedy nejen připraveni na Kristův příchod, ale
také na náš odchod! Jednou, když jsem jel se svou
dcerou Bětkou na kole, tak v jedné vesnici za Hranicemi, v Podhoří, je hřbitov, u jehož brány je napsáno: Smrt jistá, hodina smrti nejistá…
V době, kdy tento článek píši, umírá ve vyspělé
Americe v Kalifornii mnoho lidí díky lesním požárům. Ještě před několika dny byli tito lidé v naprosté pohodě, plánovali si, co budou dělat v příštích dnech, nakupovali vánoční dárky, a dnes? Už
nejsou na tomto světě. Nedávno byly v Itálii smrtící záplavy, a další různé katastrofy a utrpení
už ani nepostřehneme. Mnohé lidi totiž zajímají
víc sportovní výsledky nebo zábava, než tragédie
a utrpení někde daleko. Bylo by ale chybou si myslet, že to, co se děje ve světě, se nás netýká. V naší
zemi máme stále větší sucho, to společně s kůrovcovou kalamitou mění ráz naší krajiny. Kolikrát
si říkám, proč Hospodin nastrojil tohoto brouka?
A to buďme rádi, že ještě nehoří. Měli bychom si
tedy uvědomovat, že všechno dobré, co se nám
doposud dostávalo, byla milost Boží. A třeba nám
tím vším Pán Bůh také chce něco říct. Možná podobná slova jako Izraeli za velikého sucha v Elijášově době. Přestali jste spoléhat na Mne, Hospodina,
Dárce života. Odvrátili jste se ode mne a začali jste

spoléhat na něco jiného. Na své schopnosti, na své
jistoty. Tak zkuste volat tyto vaše jistoty, zda vám
dají déšť! Myslím, že je čas, aby se církev začala
usilovněji modlit za náš národ. A také je třeba volat k pokání nejen uvnitř církve. Vždyť Pán Ježíš
nás s naléhavou zvěstí posílá i mimo zdi kostelů.
Bratři a sestry, ať už by se dělo cokoliv, nechtěl
bych končit skepticky a slovy, že smrt je jistá.
Jako křesťané máme jistotu v Pánu Ježíši Kristu.
I když se mění ráz krajiny, i když se mění nebo
rozkládají společenské systémy, i když by nám
hrozilo nebezpečí nebo smrt, Pán Ježíš nás ujišťuje, že ten, kdo v Něho věří, ten se zachrání. Kristus
je naše jistota v nejistém světě. Kristus přemohl
smrt a je Vzkříšený. A přichází k nám každého
dne. O adventu i v kterýkoliv jiný čas v roce. Ale
právě o adventu, kdy se nám plní kalendáře, kdy
s koncem roku nestíháme, vám přeji, abyste měli
otevřeny všechny smysly i srdce. Pán přichází
mnohdy překvapivě, jinak, než bychom si představovali. A já se těším na vaše svědectví, co o adventu s Kristem prožijete.
Přeji vám tedy pokojný a požehnaný adventní
čas. Osobně se na něj moc těším, protože je pro
mne a mou rodinu první mezi vámi, zde v Růžďce a Bystřičce. Těším se tedy na všechna setkání, která s vámi budu moci z milosti Boží prožít. Na setkání, při kterých jsem přesvědčen, že
s námi bude i On, Král králů a Pán pánů, Ježíš
Kristus.
Váš kazatel Radek Hanák
Ohlednutí za táborem ZKK 2018 a krátká
informace o táboru 2019
Vážení čtenáři,
kalendářní rok se blíží ke svému konci. Lidé si
zvykli na to, že na konci roku se bilancuje. Hodnotíme, co uplynulý rok dal či vzal. Zda jsme prožili
rok plný hezkých zážitků nebo to byl rok, na který bychom raději rychle zapomněli. Stalo se toho
opravdu hodně. Jaké vzpomínky vyvolává dětský
letní tábor, který se uskutečnil na Malé Bystřici
od 14. do 21. července 2018, se dozvíte v následujícím příspěvku.
Tábora se zúčastnilo přesně 40 dětí (většina z Růžďky a Bystřičky a jednotlivci z Oznice, Mikulůvky
a dalších míst). O tento početný houf se staralo
18 členů organizačního týmu (kuchařky, vedoucí, vyučující, zdravotnice, tvůrci her). A nesmíme

zapomenout ani na ty, kteří sice nebyli na místě
s námi, ale svou práci odvedli jinde. Téma tábora
se jmenovalo „Po stopách pirátů“, leč občas nebylo zřejmé, kdo je na straně pirátů a kdo proti nim.
Mezi charakteristické rysy tábora patřily dětské úsměvy a déšť. Nejprve něco o tom dešti. Pršet
začalo vlastně hned poté, co nám rodiče předali
své děti. Kdybychom se na tábor přesouvali autobusem, asi bychom si z padající vody nic nedělali.
Jenže správný táborník jde do tábora pěšky. Několik telefonátů nás přesvědčilo, že déšť mnohem
více vadí starostlivým rodičům než spontánním
dětem. Rýsovaly se sice možnosti, jak děti přepravit na místo sušší cestou, nicméně bylo rozhodnuto: „Nejsme z cukru, jdeme!“. Trošku nás vyděsil fakt, že některé děti nechaly pláštěnky doma
v suchu, nicméně improvizace je silná zbraň. Ale
nutno dodat, že v ten den se letní vedra jaksi nedostavila, takže cestu zpříjemňovala teplota tak
akorát. Než děti s vedoucími dorazili do tábora,
přestalo pršet.
Předpověď počasí v dlouhodobějším výhledu
příliš slunečných dní neslibovala. O to více nás
motivovala, abychom ty tři krásné prosluněné
dny využili jak jen to bude nejlépe možné. Pohybovali jsme se hlavně venku, hráli plno výborných her a užívali si zábavu. Nic ale netrvá
věčně a slibovaný déšť skutečně přišel, chvílemi
byl i velmi vydatný. Nutno dodat, že jsme na tyto
okolnosti byli připraveni a program pro děti jsme
přesměrovali do prostor, kde neprší. Na nepřízeň
počasí je tábořiště vybaveno velmi dobře.
A tak pršelo a pršelo, z okolí se pod desítkami gumáků stávalo bahniště, všechny podlahy
v chatkách i společných prostorech jsme stěží udržovali v čistotě. Ale co je podstatné – bylo
nám spolu dobře. Je potřeba si uvědomit, že takový život už moderní člověk nezná. Pokud se může
před deštěm schovat, udělá to. Zpočátku se nám
dařilo děti držet v suchu. Ale po nějaké době neustálých zákazů a instrukcí, jak se mají v dešti chovat, nám přišlo, že propadly naprostému smíření
s okolnostmi a déšť jakoby pro ně neexistoval. Ani
rozmary počasí je nepřipravily o ty krásné dětské úsměvy, o kterých byla zmínka v úvodu. Faktem je, že na tábory se jezdí proto, abychom zažili
něco neobvyklého, to znamená třeba i zmokli.
Blížil se konec našeho pobytu. Počasí se umoudřilo, abychom dostali příležitost realizovat co nejvíce aktivit. Sice jsme kvůli počasí nestihli zorganizovat celodenní výlet a obvyklou noční hru, ale
o to více jsme si užili cestu za pokladem pirátů.
Určitě máme na co vzpomínat. Donesly se
k nám jen kladné ohlasy, za což jsme my organizátoři velmi vděční. Pokud se nám podařilo děti
smysluplně zabavit, umožnit jim prožít něco mi-

mořádného, něco je naučit, naplnil se účel, proč
tábory každoročně připravujeme. Mezi úspěchy
letošního tábora patří, že se nám podařilo vychovat větší množství nových vedoucích, kteří
dostali důvěru a své úkoly splnili nad očekávání dobře. Závěrem děkuji všem, kteří jakkoliv
přidali svou ruku k dílu. Bez nich a Boží pomoci
by tábor nemohl fungovat. Rodičům dětí děkuji
za důvěru a sponzorům za jejich podporu.
Příští tábor se uskuteční od 13. do 20. července
2019 na Malé Bystřici. Téma, které jsme vybrali,
a další podrobnosti se dozvíte v příštím čísle tohoto občasníku.

Za organizátory tábora Jan Malina
Adventní a vánoční setkávání
Farní sbor Českobratrské církve evangelické srdečně všechny zve na adventní a vánoční setkání
sobota 8. 12. 2018 – 16:30 tradiční loupání ořechů
a pečení cukroví + pečená husička na faře
17:00 Mikulášská nadílka na Bystřičce u zbrojnice
neděle 9. 12. 2018 – 2. adventní bohoslužby
(na Bystřičce v 8:30)
neděle 16. 12. 2018 – 10:00 3. adventní bohoslužby
16:00 – Vánoční divadlo na faře v Růžďce
sobota 22. 12. 2018 – 16:00 – Vánoční koncert na faře
neděle 23. 12. 2018 – 10:00 – 4. adventní bohoslužby
(na Bystřičce v 8:30)
16:30 – rozdávání Betlémského světla na Bystřičce
pondělí 24. 12. 2018 – 20:00 – Štědrovečerní zpívání
v kostele
úterý 25. 12. 2018 – 10.00 – bohoslužby na Boží hod
s Večeří Páně (na Bystřičce v 8:30)
sobota 29. 12. 2018 – 9:00 – celodenní tělocvična
ZŠ Růžďka (Volejbalový turnaj)
neděle 30. 12. 2018 – 10:00 – bohoslužby
pondělí 31. 12. 2018 – 19:00 – Silvestr – slovo,
promítání fotek, videa‚ scénky
úterý 1. 1. 2019 novoroční bohoslužby s Večeří Páně
(na Bystřičce v 8:30)
pátek 25. 1. 2019 – neděle 27. 1. 2019 – zimní
víkendovka v Kychové společně se Vsetíňáky
čtvrtek 31. 1. 2019– neděle 3. 2. 2019 – zimní
víkendovka v Kychové
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Občasník Ozvěny vydává Farní sbor Českobratrské církve v Růžďce,
Růžďka 138, 756 25, http://www.cceruzdka.cz; ruzdka@evagnet.cz;
číslo sborového účtu: 1765803379/0800 (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.

