OBČASNÍK SBORU EVANGELICKÉ CÍRKVE V RŮŽĎCE A NA BYSTŘIČCE

Milí členové evangelického sboru v Růžďce!
Dostal jsem za úkol napsat úvodník do Vaše‑
ho časopisu. Není to snadný úkol, protože jste tu
měli několik let dobrou pastýřku, která Vás uměla
oslovit svým vlastním nenapodobitelným způso‑
bem. Její odchod je pro Vás těžkou ztrátou. A pře‑
ce právě tyto svátky, Velikonoce, jsou především
svátky o tom, že smrt nemá poslední slovo nad
naším lidským životem.
Občas přemýšlím nad tím, že Ježíš zemřel příliš
mladý. A jeho působení v tomto světě bylo velmi
krátké – snad dva, maximálně tři roky. Říkal jsem
si, že je škoda, že Ježíš nebyl na tomto světě déle.
Co všechno ještě mohl udělat! Kolik nemocných
ještě mohl uzdravit! Kolik dalších lidí mohl potěšit
a oslovit svým učením! Jak je to krátká doba – dva
roky působení! Jenže takové uvažování není z Boha,
ale z nás lidí. Z naší, možná i zbožné, ale stejně jen
lidské, moudrosti. Z naší lítosti. Z našeho strachu.
Z našeho hříchu. Z našeho nepochopení. Z naší
neschopnosti vidět a brát vážně to, co je věčné.
Bože, smiluj se nad námi! Tak voláme, když
na nás dolehne naše zoufalství. Tak voláme, když
zabloudíme ve světě svých vlastních představ
a přání a ony se nám sesypou jako domeček z karet.
O Velikonocích nás Bůh ujišťuje: „Smiloval jsem
se!“ „Proč a jak?“ ptáme se nechápavě. „Ale člově‑
če“ odpovídá Bůh „vždyť je to tak prosté! Můj jed‑
norozený Syn na sebe vzal tvoje hříchy. A v pátek,
ne jen tak nějaký pátek, ale v onen Velký Pátek tvé
hříchy vzal na kříž. Umřel a s ním i tvoje hříchy.
Obětoval se za tebe! Ano, právě za tebe, který čteš
tyto řádky. A právě za ty hříchy, které tebe tíží
a pronásledují. Nejen za ty, o kterých druzí vědí
a možná ti je vyčítají. Ale právě za ty, které jsou
možná mnohem horší, protože zůstávají skry‑
té ve tvé mysli, ve tvém srdci. Tohle všechno On
dobrovolně na sebe vzal a nechal se ukřižovat.“
Strašné! Kdo pochopí Jeho utrpení? Ano, kdo po‑
chopí, ten také pochopí, jak mocné je tohle od‑
puštění. Možná už chápeš, jak strašný je hřích. Ale
pochop, že odpuštění Kristovo je mocnější. Není
hříchu, který by On nemohl odpustit. Právě pro
ten Velký Pátek.
Ale co dál?, ptá se ten, kdo myslí na budoucnost
a na život. Ano, co dál? Co pak, až jsou hříchy od‑
puštěny? Čím tedy budu žít, když se zbavím láka‑
del a slastných pokušení, která mi slibují naplnit
život rozkoší, ale nakonec mě stejně vrhají do ni‑
coty? Tady je rozdíl daný třetím dnem po ukřižo‑

vání. Rozdíl určený Nedělí Vzkříšení. Nový život.
Nová rozkoš. Úžasná rozkoš, protože věčná. To je
bomba! To je něco!
A to je to, o co jde. To je nový život, který vírou
v Krista i my dostáváme, získáváme. To je pravý
smysl „svátků jara“, jak velikonoce namnoze vní‑
má naše nevěřící okolí. Ano, v něčem jsou veliko‑
noce skutečně „svátky jara“ nebo „svátky nového
života“. Ale ne jen toho života, který je dán stří‑
dáním ročních období jaro‑léto‑podzim‑zima.
S Kristovým vzkříšením už tohle můžeme vnímat
pozemsky normálně jako součást toho, v čem žije‑
me. Uctívat nemáme přírodu, o tu máme pečovat.
Uctívat máme Boha, který dal Nový život v Kris‑
tu nám všem. Haleluja! Ve východních církvích
se na Neděli vzkříšení lidé zdraví slovy: „Christos
voskres“. A odpověď zní: „Voistinu voskres.“ (Kris‑
tus vstal – Jistě vstal.) Nechť nás všechny naplní
jistota Kristova odpuštění hříchů i zmrtvýchvstá‑
ní k novému životu v Duchu svatém. Amen.

Pavel Čmelík, Váš administrátor
SBOROVÝ POBYT V KYCHOVÉ
O víkendu 20.–22. ledna 2017 jsme se s mláde‑
ží zúčastnili sborového pobytu v Kychové. Měli
jsme se rozhodně na co těšit, protože tato víken‑
dovka už má svou tradici a všichni jsme věděli, co
nás tam čeká – ať už jsou to zábavné večery pro
děti i dospělé nebo legendární kynuté knedlíky se
šlehačkou a ovocem. O část zábavného programu
jsme se postarali i my mladí. Jeden z nezapome‑
nutelných zážitků byl tzv. kosmonautický večer,
při kterém se děti oblékaly do skafandrů, na čas
stavěly venku sněhuláky, používaly speciální dý‑
chací přístroje (díky kterým najednou zpívat uměl
každý – helium) a další podobné úkoly. Také nás
velmi bavilo secvičování večerníčku, kterým pro
nás byla jednohlasně Červená Karkulka. Ale jeli‑
kož jsme Valaši jak poleno, tak jsme si ji přetvořili
k obrazu svému, tudíž sme ju ťápali po valašsky.
A po celý zbytek večera jsme se všichni smáli oné
„cérce v červené jupce z dolního konca dědiny“.
Zbytek snad není třeba ani dodávat:‑) Také ne‑
můžu vynechat velký výlet na Papajské sedlo, při
kterém se vyžili jak rodiče tak děti. Na své si při‑
šli i milovníci zabijačkových produktů, kterých se
jim dostávalo v hojnosti. Musím ale podotknout,
že ochuzeni nebyli ani milovníci kávy. Byli s námi
také někteří členové Horního sboru ze Vsetína
a dovezli s sebou velice výkonný kávovar, který

zvládal vařit jedno kafe za druhým. Na závěr ví‑
kendového pobytu byla tradiční návštěva evan‑
gelického sboru v Huslenkách při nedělní boho‑
službě. Po milém setkání jsme se vrátili na chatu
a dopřávali si ještě pár chvil odpočinku a stolních
her. Jsme moc rádi, že jsme se mohli této akce zú‑
častnit a podílet se tak aktivně na sborovém živo‑
tě našeho milovaného sboru.

Jana Klenotičová
LIST RŮŽDECKÝM

Při studiu Bible se v Novém zákoně můžeme
dočíst o Pavlových misijních cestách, při kterých
vznikla řada sborů. Pavel s nimi udržoval kore‑
spondenci, aby je skrze dopisy ve víře povzbuzo‑
val, ale i napomínal.
V dnešní době můžeme cestovat po celém světě
a tolik času a úsilí nás to nestojí jako první křes‑
ťany. Proč tedy nenavštívit sbor v jiné zemi? Po‑
dařilo se mi navázat kontakt s jedním protestant‑
ským sborem blízko Madridu ve Španělsku. Sbor
je situován v jedné menší vesnici a nazývá se Sin
Fronteras (= Bez hranic). Kdybych ho měla kla‑
sifikovat do naší značné škály církví, přirovnala
bych ho nejspíš k Církvi bratrské. Před 3 lety byl
založen 2 věřícími manželskými páry a do dnešní
doby se rozrostl na počet 60 členů. Nicméně první
členové to neměli vůbec lehké založit sbor na ryze
katolické půdě. Avšak ve své víře a snaze šířit evan‑
gelium vytrvali a Pán Bůh jejich práci požehnal.
V únoru letošního roku jsem se tam vyda‑
la, abych jejich církev více poznala. Ubytovala
mě u sebe na 10 dní jedna milá rodina ze sboru. Je‑
jich dcera měla od mého příjezdu v pokoji jen svoji
postel a moji matraci, více místa tam nebylo. Přes‑
to měla z mé přítomnosti obrovskou radost a já
si její dobrosrdečnosti velmi vážila. Do sboru jsme
dojížděli téměř každý den na různé setkání – sku‑
pinka pro ženy, skupinka pro muže, mládež, mod‑
litební setkání, bohoslužby + nedělní škola pro
děti. Lidé se zde aktivně zapojují do služby, nabízí
své malé obývací pokoje pro společné modlitby

a studium z Bible. Je pro ně důležité stavět svůj ži‑
vot na pravdě, každý den si vyhradit čas pro ztišení
a čtení Božího slova. Vždyť přece: ‚,Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází
z Božích úst.“ (Matouš 4,4) Mnoho členů sboru musí
pracovat 6‑7 dní v týdnu a často více než 8 hodin,
ale i přesto se snaží aktivně účastnit sborového ži‑
vota. Smysl jejich života není práce, mít děti, nebo
majetek, ale oslava a zvěstování živého Boha!
Tímto vás pozdravuje sbor ze Španělska. Milost
Pána Ježíše buď s vámi.

Baru Píchalová
LETNÍ TÁBOR 2017
8. – 15. července (So – So)
Také letos se uskuteční Váš oblíbený letní tábor.
Místem konání bude tábořiště na Malé Bystřici.
Tábor je určen pro děti ve věku cca 7 až 15 let.Před‑
pokládaná cena je 1800,- / dítě. Organizuje ZKK
Centrum Růžďka. Děti čeká týden plný her, soutě‑
ží a sportovních aktivit. To vše ve společnosti oblí‑
bených vedoucích a skvělých kuchařek. Přihlášky
a bližší informace budou k dispozici po Velikono‑
cích u paní vychovatelky Dančákové v družině na
Bystřičce nebo u pana školníka Kladňáka ve škole
v Růžďce. Počet míst je omezen, proto je nutné se
přihlásit včas!

VELIKONOČNÍ SETKÁVÁNÍ
Čt 13. 4. – 18.00 Růžďka Pašijové čtení
Pá 14. 4. – 18.00 Růžďka
		
Velký pátek s vysluhováním Večeře Páně
Ne 16. 4. – 8.30 Bystřička
		
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
10.00 Růžďka
		
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Bystřička
2. a 4. NEDĚLE v měsíci 8.30
Růžďka 		
každou NEDĚLI
10.00
OZVĚNY – VELIKONOCE 2017

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 administrátora sboru – Pavel Čmelík: tel. 739 755 819.

