
 

 

„Toto praví Hospodin: "Stůjte na cestách a 
vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta 

dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou 
klid.“ 

Jer 6, 16.  
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Úkoly  
  7.7. – Budete mými svědky 
14.7. – Letnice 
21.7. – Život ranné církve 
28.7. – Bůh vede svou církev 
  4.8. – Pavlovo obrácení 
11.8. – Petrova služba 
18.8. – Pavlova první misijní cesta 
25.8. – Koncil v Jeruzalémě 
 
  
Rozpis učitelů a kázání 
 

Datum Učitel SŠ Kázání 

7.7. Pavel Pimek Ludmila Obadalová 

14.7. Bohumil Mroček Pavel Kostečka 

21.7. Petr Kimler Bedřich Čihala 

28.7. Anna Petrovičová Marek Wagner 

4.8. Sborový výlet, kázání Pavel Kostečka v Trutnově 

11.8. Květa Tyšerová Jaromír Juřínek 

18.8. Petr Chára Milan Kubičík 

25.8. Pavel Pimek Petr Kimler 

 
 
Blahopřání k narozeninám 
  4.7. – Smílková Mirka 
  8.7. – Škrlová Jiřina 
26.7. – Kimlerová Simona 
  4.8. – Kimler Petr 
  8.8. – Škrla Dan 
24.8. – Burešová Ivana 



 

Síla slova 

603 let od smrti Mistra Jana Husa 

 

Líná huba, holé neštěstí (české přísloví) 

Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. (Ř 10,17 (ČSP) 

 

Jak dávno se to stalo, a přece se na to nedá zapomenout. Je to až k nevíře, 

jak smrt jednoho člověka zasáhla do života mnohých. Režimy se střídaly, 

ale Mistr Jan byl stále ctěný. Každý si na katolickém duchovním našel to 

své dobré, dokonce i protináboženští komunisté 

Nejvíc se v souvislosti s Mistrem Janem skloňuje slovo pravda. To je 

úplně v pořádku. Jak se ta pravda ale dostala mezi lidi? Jednoduše – Jan 

Hus mluvil. Nevybudoval žádnou velkou stavbu, nevybudoval novou 

církev – Jan Hus hlavně mluvil. A stačilo to. 

Slovo má totiž velkou moc. Platilo to tehdy, platí to kupodivu i  dnes. 

Opravdu? Moderní doba přece přináší ohromný příval informací (tedy 

slov) a snad každý z nás jsme zažili situaci, kdy jsme jimi byli zahlceni. 

Této přemíře slova se někdy říká devalvace slova – podobně jako měna 

ztrácí svou hodnotu (devalvuje), tak i slova, zvláště když je jich hodně, 

ztrácí svou hodnotu. Nezapomínejte proto na duševní hygienu a vkládejte 

do svého života chvíle ticha a vybírejte si, jakým zprávám a v jakém 

množství se vystavíte, To, abyste nepřeslechli něco obzvlášť důležitého 

– slovo od Boha. 

A stejně i dnes, přes to všechno si slovo uchovalo svou sílu. Písmo říká, 

že „Tak i jazyk je malý úd, ale honosí se velkými věcmi. Hle, jak malý 

oheň, a jak velký les zapálí!“ (Jk 3,5). Jakub varuje, že nezvládnuté slovo 

dokáže udělat velkou škodu. Ale ono to platí i v pozitivním slova smyslu. 

Dobré slovo dokáže zapálit v člověku dobrý oheň a probudit ho k 

činnosti. Mluvení (kázání) bylo nedílnou součástí života první církve a 

jeho výsledkem byl její početní i duchovní růst. 

 

Josef Stalin se na vrcholu své moci jednou zeptal „Kolik má vlastně 

papež divizí?“ Narážel tím na svou moc, která měla jednou přinést konec 

náboženství. Moc Stalina byla v armádě, moc věřících ve slově. Kdyby 

jen věděl, jak se mají věci dnes… 

 



 

Jan Hus se ve svých kázáních neomezoval jen na kritiku zlého. Ta byla 

jen logickým důsledkem jinak veskrze pozitivní zvěsti o Bohu. Je 

důležité ukazovat na zlé, ale člověk roste z poznání dobrého (Ř 2,4). Ježíš 

vypráví podobenství o člověku (představovaným jako dům), z kterého 

vyhnali démona. Ten, když nemá kam jít, se po čase vrací s kumpány a 

je to ještě horší (Mt 12,43–45). Nestačí jen ukázat na zlé, je nutné zlé 

nahradit dobrým. V minulosti se církve zaměřily zejména na varování 

před zlým (s velkým i malým „z“). Neblahé výsledky této politiky známe. 

Místo toho, aby se poučily, a začaly zvěstovat Boha, nejen soudícího, ale 

i milujícího, tak nyní nezvěstují nic a často mlčí.  

 

Přijde mi, že moderní církve sílu slova podceňují. Mluvíme o síle 

osobního příkladu a už nepromluvíme o Kristu samém. Zatímco v 

minulosti jsme položili přehnaný důraz na verbální zvěstování Krista, 

dnes jdeme do druhého extrému a o Ježíši mlčíme. Ale jak se má náš 

soused dozvědět, že to, jak žijeme, není výsledek štěstí, dobré rodiny či 

jiných okolností, ale dílo Boží na nás?  

 

A přitom slovo o Bohu má obrovskou sílu a moc. Vyzkoušejme to. 

Výsledky nejsou často vidět hned, ale vzpomeňme na sebe, jak vás slovo 

o Kristu proměnilo a stále proměňuje. A za takové slovo a žádné jiné byl 

ochoten Mistr Jan zemřít. 

Kazatel Pavel Kostečka 

  



 

Film Palau the Movie vypráví příběh jednoho z největších žijících 

evangelistů 

V říjnu přijde do latinskoamerických kin životopisný film, který popisuje 

životní cestu evangelisty Luise Palau, který svou službu začínal jako 

mladý pouliční kazatel. 

Příběh otevírá smrt Palauova otce, po které se budoucí evangelista snaží 

vypomáhat své chudé rodině. Později inspirován Billym Grahamem 

vstupuje do služby – film dokumentuje, jakým problémům musel čelit, 

než se z pouličního kazatele stal náboženským vůdcem celé generace. 

V nedávném rozhovoru syn Luise Palaua Andrew popsal scénu, ve které 

jeho otec poslouchá v rádiu Billyho Grahama. Moc a autorita Grahamova 

hlasu posloužily budoucímu evangelistovi jako potvrzení jeho vlastního 

povolání. „Graham mu dal tu vizi nebo potvrzení Duchem svatým. 

Později mu díky Boží milosti Graham dal i nějaké rady a poskytl 

důležitou pomoc,“ vysvětlil Andrew Palau. 

Natáčení filmu začalo krátce poté, co Palau oznámil, že mu bylo 

diagnostikováno čtvrté stádium rakoviny plic. „K našemu překvapení 

jsme se těsně před Vánoci dozvěděli, že má náš otec v plicích rakovinu,“ 

vysvětlil druhý syn Kevin, který působí jako prezident Luis Palau 

Ministries. „Pak jsme zjistili, že se jedná o čtvrté stádium rakoviny plic. 

Byl to šok, obzvlášť pro někoho, kdo byl celou dobu tak zdravý jako náš 

otec,“ uvedl Kevin. 

Jeho bratr přiznal, že je rád, že jeho otec vznik filmu schválil ještě před 

tím, než se dozvěděl o své rakovině, protože jinak by k natáčení vůbec 

nemuselo dojít. „Máme štěstí, že souhlasil s filmem ještě předtím, než 

dostal rakovinu, protože si všímám, že jak se blíží k Pánu, nechce, aby o 

něm lidé mluvili,“ vysvětlil Andrew. „Tento film neoslavuje jeho, je to 

upřímný pohled na mnoho z nás… Všichni jsme stejní, bojujeme stejné 

bitvy, ale můžeme také zažívat stejná vítězství, pokud si vezmeme k srdci 

biblické principy,“ dodal. 



 

Navzdory nepříjemným zprávám o Palauově zdraví příprava filmu 

pokračuje a třiaosmdesátiletý evangelista věří, že uvidí, co vše bude Bůh 

dělat po zbytek tohoto roku. „Je zvláštní pozorovat někoho, jak ztvárňuje 

vaši osobnost a váš příběh. Prosím, modlete se s námi za tento film, aby 

ctil Pána a jasně sdílel dobrou zprávu,“ vyzval Luis Palau. 

Film byl napsán a režírován Kevinem Knoblockem, zahraje si v něm 

například Gaston Pauls, Alexandra Bard nebo Darren Dowler. 

 

 



 

Modlitba v přírodě 

Všemohoucí věčný Bože, Stvořiteli světa, pobývám uprostřed tvého 

stvoření, užívám si zeleně tvých luk a klidu lesů. Celá příroda je 

prosycena tvým Duchem. V živoucnosti přírody vnímám tvůj božský 

život, který proniká vším, co mám kolem sebe. V přírodě zakouším, jak 

tento tvůj božský život proniká i do mě a jak mě oživuje. V kráse krajiny 

vidím tvou krásu, v něze květin hledím na tvou něhu, v pokoji tvých 

mírných pahorků vnímá tvůj božský pokoj a laskavost. Děkuji ti za dar 

přírody. Uprostřed ní nalézám osvěžení. V ní se setkávám s vlastní 

vitalitou. Uvědomuji si, jak do mě prostřednictvím květin a stromů 

proudí tvá láska a jak mě naplňuje. Děkuji ti za to skrze Ježíše 

Krista,  neboť skrze něho jsi stvořil všechno, co je. 

Čerpáno z knihy Moje modlitební kniha, Anselm Grün,  

Karmelitánské nakladatelství 

 

  



 

Modlitba za ty, kteří o to nestojí 

Moji rodiče, bratr i všichni ostatní blízcí jsou nevěřící. Dráždí je 

k zuřivosti už jen ten fakt, že jsem věřící, že navštěvuji shromáždění a 

jakékoliv svědectví o Boží lásce či modlitbu ihned nekompromisně 

zavrhnou. Mohu se za ně modlit i proti jejich vůli? A bude to „fungovat“? 

„Upřímná modlitba, která je ovocem naší víry ve všudypřítomného a 

milujícího Otce, pomáhá vyřešit i nejsložitější situace. Ježíš přece v 

horské řeči prohlásil: Proste, a dostanete. Neboť každý, kdo prosí, 

dostává. Proto se nikdy nezapomínejme ve svých potřebách, ať našich 

nebo bližních, s důvěrou obrátit na našeho Pána. Uvědomme si, že 

modlitba je duší naší víry, kterou také svou vnitřní silou oživuje. Pak 

nemluvíme někam do prázdna, ale s Bohem, kterému na nás záleží, takže 

nepodléhejme klamnému pocitu, jako bychom mluvili jen sami se sebou. 

Od milosrdného Otce můžeme očekávat vše, co nás posiluje a pomáhá 

plnit jeho vůli. On totiž nejlépe ví, jak jsme slabí, a tedy odkázaní na jeho 

účinnou lásku a pomoc. Vždyť jeho Syn o sobě prohlásil, že je cestou, 

pravdou a životem. 

Jeden z největších teologů Tomáš Akvinský nabádal své žáky, aby nikdy 

na modlitbu nezapomínali, neboť jde o hluboký kontakt s živým Bohem 

– a na něm záleží úplně všechno. Proto je žádoucí, abychom do svých 

rozhovorů s Bohem zahrnuli celý svůj život, všechny naše potřeby, a 

totéž vyprošovali i pro své bližní, zvláště když jde o ty, na nichž nám 

záleží. Kdybychom si chtěli připomenout nějaký inspirovaný text, pak se 

nabízí výrok zkušeného apoštola sv. Jakuba, abychom prosili s důvěrou 

a vůbec nepochybovali. 

Je ovšem nezbytně nutné, abychom nejdříve usilovali o život v Boží 

přítomnosti. Měli bychom si to uvědomovat a prožívat i ve všedních 

chvílích – při práci, při setkání s druhými, při odpočinku, neboť každý 

sebekratší okamžik je Božím darem. Při vědomí, že nikdy nejsme sami, 

i když putujeme pouští mezilidských vztahů a na obzoru není nikdo, kdo 

by nás doprovázel, právě v takových momentech máme jedinečnou 

možnost pohlédnout vzhůru k Otci světel a naděje. Řekněme si: On je 



 

zde, vidí mě, slyší mé prosby a miluje mě. Je spolehlivým průvodcem a 

pomocníkem na našich cestách. A je jím i pro ty druhé, i když si to vůbec 

neuvědomují a podobnou myšlenku odmítají. Církev si je toho dobře 

vědoma, a proto se při každé příležitosti modlí za nemocné, opuštěné, 

pronásledované a trpící, i když oni sami to nevědí, protože nedostali dar 

víry a nepotkali nikoho, kdo by jim o Boží lásce něco pověděl. 

 

Naše modlitby mohou obsahovat i věci, které bychom neřekli ani 

nejlepšímu příteli. Nebeský Otec zná i naše největší tajnosti, neboť nic 

není před ním skryto. V modlitbě Otčenáše mu říkáme Buď vůle tvá! Tím 

se mu zcela odevzdáváme ve všem, co prožíváme a co nás provází, ať jde 

o radosti nebo bolesti. Když vyprošujeme dobro, pomoc, uzdravení nebo 

dar víry druhým, známým nebo zcela neznámým, kteří také kráčejí 

„slzavým údolím“ podobně jako my, věřme, že všechno, oč pro ně 

prosíme, dostanou, i když třeba v jiné podobě, než jak jsme si to my nebo 

oni představovali. 

Když se modlíš, potřebuješ mnoho lásky a ne mnoho slov! To platí za 

všech okolností, ať už prosíme o nějaké dobro pro sebe, nebo pro své 

bližní.“ 

Katolický týdeník, Miloslav Fiala 

 

Interview s Bohem 

"Pojď dál," řekl Bůh. "Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview?" 

"Jestli máš čas," řekl jsem. Bůh se usmál a odpověděl: "Můj čas je 

věčnost, a proto je ho dost na všechno. A na co se mě vlastně chceš 

zeptat?" 

"Co tě na lidech nejvíc překvapuje?" 

Bůh odpověděl: "To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli, 

a když jsou dospělí, zase touží být dětmi. Překvapuje mě, že ztrácejí 

zdraví, aby vydělali peníze, a pak utrácejí peníze za to, aby si dali do 

pořádku své zdraví. Překvapuje mě, že se natolik strachují o budoucnost, 



 

že zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani 

pro budoucnost. Překvapuje mě, že žijí, jakoby nikdy neměli umřít, a že 

umírají, jako kdyby nikdy nežili." 

Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. 

 

Pak jsem se zeptal: "Co bys chtěl jako rodič naučit své děti?" Bůh se 

usmál a odpověděl: 

"Chci, aby poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval. Mohou 

jen dovolit, aby je druzí milovali. 

Chci, aby poznali, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají. 

Chci, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý bude 

souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo horší než jiní. 

Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo 

potřebuje nejméně. 

Chci, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, 

hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se taková zranění uzdraví. 

Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem. 

Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří nevědí, jak 

své city vyjádřit. 

Chci, aby věděli, že za peníze si 

mohou koupit všechno kromě štěstí. 

Chci, aby poznali, že opravdový přítel 

je ten, kdo o nich všechno ví, a přesto 

je má rád. 

Chci, aby poznali, že vždycky nestačí, 

aby jim odpustili druzí, ale že oni 

sami musejí odpouštět." 

 

Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, 

že si na mne udělal čas. Poděkoval jsem mu za všechno, co pro mne a 

mou rodinu dělá. A Bůh odpověděl: "Kdykoli. Jsem tu čtyřiadvacet hodin 

denně. Jen se zeptej a já ti odpovím."  

Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy 

nezapomenou, jak se vedle vás cítili. 

  

Jan František Bím 



 

Sborový výlet 2.8. - 5.8.2018  - DOLCE U TRUTNOVA 

 

Program: 

Čtvrtek 2.8.2018 – odjezd cca ve 14.30hod od sboru CASD 

                                po příjezdu ubytování ve 2 finských chatkách 

Pátek 3.8.2018    – výlet do Krkonoš  na Sněžku, lanovkou či pěšky 

                            - večerní společný program  

Sobota 4.8.2018 – návštěva sboru Trutnov 

                              společný oběd ve sboru zajištěn 

                              výlet z České Skalice do Babiččina údolí 

Neděle 5.8.2018  -  Adršpašsko – Teplické skály 

                                Oběd, odjezd domů 

  



 

  



 

  



 

Příloha – Kvatro Es    (Smějeme Se Sami Sobě) 

Nastává čas prázdnin a zaslouženého odpočinku spolu s našimi rodinami 

či přáteli.  

Ať už se rozhodnete prožít 

volné dny v přírodě s kytarou 

v ruce,  

či se rozhodnete zdolat nějaký ten vrchol,  

nebo když budete obdivovat naše nádherné 

kulturní památky,  

 

 

 

pěšky či na voze, 

 



 

či se rozhodnete dovolenou prospat                      nebo se jí projíst,  

ať už budete trávit krásné chvíle u rybníka nebo moře –  

 

nezapomínejte fotit a filmovat, 

ať se s námi můžete o své 

zážitky následně podělit. 

 

 

 

Přejeme všem krásné a požehnané letní putování s Ježíšem v srdci. 

 



 

Retro foto 

 
 

Křesťanský vtip                                            

 


