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Slovo kazatele - Buď světlo!
Konec podzimu, když mizí krásně barevné listí 
stromů a slunce ztrácí  svoji  sílu,  protože se 
země na své dráze blíží k zimnímu slunovratu, 
prožíváme  období  krátkých  dní  a  dlouhých 
nocí.  Někteří  z  nás  máme  slabší  či  silnější 
deprese a těšíme se na okamžik, kdy se vše 
obrátí  k  „světlejšímu”.  Tehdy  si  nejvíce 
uvědomujeme  dar,  který  na  počátku,  hned 
první den stvoření, Bůh dal celému světu. Tím 
darem je světlo. Bez něj by život na této planetě nebyl možný. 
Jen  některé  organismy  mohou  žít  bez  světla,  ale  zase  jsou  závislé  na  orga-
nismech, které bez světla nemohou žít. Světlo je nepostradatelné. Dlouho lidé 
přemýšleli  nad  tím,  co  světlo  je,  jak  se  šíří,  jak  vzniká  a  zda  není  možné  jej 
nějakým způsobem uchovat  pro dny,  kdy  je  šero a  tma.  Naučili  se  postupně 
vyrábět  louče a  svíce,  poznali  elektrickou  energii,  která  nám dodnes pomáhá 
„udělat” světlo. Ale stejně je slunce, které nám svítí na obloze, jeden z největších 
Božích zázraků,  který  Bůh  učinil.  Slunce  sice  nebylo  prvotním zdrojem světla,  
které  Bůh  svým  výrokem  -  Buď  světlo  -  přivedl  k  existenci,  ale  ve  čtvrtém 
stvořitelském  dnu,  je  Bůh  umístil  na  oblohu  jako  světlo,  aby  drželo  vládu 
nad dnem. 

Jsme vděční za tento dar a těšíme se 
z toho, že opět s novým rokem začne 
přibývat  slunečních  paprsků,  ale 
s  vděčností  přijímáme i  dary,  které 
nám  jsou  nabízené  pro  duchovní 
život  v  šeru  a  temnotě  hříchu. 
Ukazují  na  Světlo  světa,  které  po-
třebujeme nejen pro život zde na ze-
mi, ale zvláště pro věčný život.

V  Žalmu  119,105  čteme:  „Světlem  pro  mé  nohy  je  tvé  slovo,  osvěcuje  moji 
stezku” a v evangeliu Jana 1,1-5 se píše: „Na počátku bylo slovo a to slovo bylo 
u Boha a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. A všechno povstalo skrze 
ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To 
světlo ve tmě svítí a tma jej nepohltila.” 
Těšíme se na den, kdy Světlo světa - Ježíš, přijde podruhé, aby zahnal temnotu 
navždy.

Edvard Miškej



Ze života sboru 
Modlitební setkání: 
Dle aktuální situace.

Skupinka u Hubálků: 
14. 10. - 16:00
28. 10. - 16:00

Výbor sboru: 19. 10. – 18:00 

Kázání: 
7. 10. S. Vaněk (E. Miškej)
14. 10. L- Svrček
21. 10. Litomyšl – biblická soutěž
                                 - E. Miškej
28. 10. J. Krupa 
4. 11. E. Miškej

Cestománie:
11. 11. - 16:00 AUTOSTOPEM ROZMANITOU SYRIÍ - cestopisná beseda 
spojená s promítáním L. Drahoňovský, sál CASD ČT
Pathfinder: Schůzky každý čtvrtek vždy v 17:00 - 18:30
Zkoušky zpěvu: každý pátek vždy v 17:45
Pozvánka z České křesťanské akademie:
Cyklus přednášek k 500. výročí začátku reformace:
Zatím jsou naplánovány 4 přednášky
1)   1. 11. 2017 přednáška na obecnější téma k reformaci / garant: K. Vystavěl
2)   8. 11. 2017 přednáška o rodu ze Semanína (bratrské a kališnické osobnosti) / 

garant: D. Smyčka
3) 15. 11. 2017 prezentace knih z reformačního období a třebovského 

kancionálu / garant: M. Kolovratník 
4) 22. 11. 2017 prezentace hudby z reformačního období / garant: Tereza 

Heiflerová
Narozeniny v měsíci říjnu slaví:
Patrik  Farkač,  Klára  Hájková,  Anna 
Kubíková, Tomáš Staš, Jan Vojvodík

Žalm 70,5 „Ať jsou veselí a radují se 
z tebe všichni, kteří tě hledají; ať 
říkají stále: „Bůh je velký“ ti, kdo 
milují tvou spásu.“

Narozeniny dětí: Evička Vaňková, 
Ondra Janoušek, Toník Hubálek, 

Šimonek Zbořil, Pavlínka Svatá, Markétka Hermanová, Davídek Horák



Stále platí, že v bulletin je otevřen pro vaše příspěvky, zkušenosti a sdílení.
Své příspěvky do bulletinu zasílejte na adresu: vojvma@seznam.cz (Markéta V.)


