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Slovo kazatele – Mé dítě
Kniha Přísloví byla nejpravděpodobněji napsána uprostřed Šalomounova života. 
Měl již dostatek životních zkušeností a znal Boha od svého mládí. Ten mu zaslíbil 
dát moudrost, o kterou při svém nástupu na královský trůn prosil (1Kr 3).  Dobře 
věděl  o  Božím jednání  s  jeho  otcem Davidem,  kterého Bůh ustanovil  králem 
místo Saula. 
Třetí  kapitola  knihy  Přísloví 
začíná oslovením „můj synu”, 
stejně  jako  několik  dalších 
biblických textů. Dnes bych si 
dovolil napsat „mé dítě”, pro-
tože už nežijeme v patriarchá-
tu a oslovujeme syny i dcery. 
Málokdo,  stejně  jako  já, 
miluje rady, které dostává, ale 
zde  se  dělí  o  své  zkušenosti 
otec se svým dítětem. 
Jako  Šalomoun  vyzývá  své 
dítě,  mohou povzbudit  před začátkem nového roku jeho slova i  nás:  „Důvěřuj 
Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech 
svých cestách, on sám napřímí tvé  stezky. Nebuď  moudrý sám u sebe, boj se 
Hospodina, od zlého se odvrať.  To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.” 
(Př 3,5-8)
S touto základní moudrostí, s tímto základním nasměrováním, Šalomoun přidává 
další  rady:  „Neodvrhuj  můj  synu,  Hospodinovo  kárání,  neprotiv  se  jeho 
domlouvání.  Vždyť  Hospodin  domlouvá  tomu,  koho  miluje,  jako  otec  synu, 
v němž nalezl  zalíbení. Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel 
rozumnosti.  Nabýt  jí  je  lepší  nežli  nabýt  stříbra,  její  výnos je  nad ryzí  zlato.”  
(Př 3,11-14) 
Slova „…v němž nalezl zalíbení” nám mohou připadat známá. Objevují se v několi-
ka textech Starého i Nového zákona. Zazněla na adresu samotného Ježíše, ale i 

k těm, kteří mají svoji oporu v Bohu. Do nových 
dnů  roku  2018  přeji  nám  všem  moudrost, 
radost,  pokoj,  zdraví,  které  budou  pramenit 
z Božího zalíbení v nás.

Edvard Miškej



Ze života sboru 
Modlitební setkání: 
Dle aktuální situace.
Skupinka u Hubálků: 
20. 1. - 16:00
3. 2. – 16:00
Výbor sboru: 22. 1. – 17:00

Kázání: 
6. 1. – E. Miškej - novoroční
13. 1. – R. Černý
20. 1. – J. Vojvodík
27. 1. – S. Slanina
3. 2. - E. Miškej

Cestománie:
27. 1. 2018 - 16:00 - Miškejovi - Putování jižní Francií (1)
10. 2. 2018 - 16:00 - Miškejovi - Putování jižní Francií (2)
3. 3. 2018 - 16:00 - Miškejovi - Putování jižní Francií (3)

Bowling: 24. 2. – 17:45 – 19:45 hodin

Žabky ze studánky: koncert 13. 1. – 14:00 hod.

Dětský karneval: 3. 2. v 17:00 - 19:00 - tělocvična Gymnázium Česká Třebová

Tělocvična: každou sobotu vždy v 17:00 - 19:00
Jsou objednány dvě tělocvičny, jedna florbal, druhá děti, maminky, tatínkové...

Pathfinder – klub pro děti: Schůzky každý 
čtvrtek vždy v 17:00 - 18:30.

Zkoušky zpěvu: Každý pátek vždy v 17:30 – 
19:00 hodin.

Alianční týden modliteb za obnovu církve:
Společná bohoslužba všech církví v ČT. 21. 1. - 
17:00 - Kostel na Trávníku

Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého:
10. - 20. 1. - tématem je: "Náš Velekněz"
Materiály ke stažení na: http://www.casd.cz/wp-
content/uploads/2017/12/Deset_dnu_modliteb_2018_texty.pdf
Případně na požádání u Romana Černého.
Nebude společně organizováno, možno se zapojit jednotlivě. Dopis na nástěnce.

Národní týden manželství:
18. 2. - 16:00 - Muzeum ČT - A. Zástěra
19. 2. - 16:00 - Muzeum ČT - A. Zástěra
Dopis na nástěnce.



Poznamenejte si:
sobota 17. 3. 2018 - návštěva Rarka Jonczyho
sobota 28. 4. 2018 - rodinná bohoslužba v Pardubicích
sobota 26. 5. 2018 - návštěva Davida Čančíka
29. 7. - 5. 8. 2018 - sborová dovolená na chatě Karolína

Sbírka pro S. Vaňka:
Výbor na základě souhlasu s členským shromážděním vyhlásil sbírku pro S. Vaňka 
na  přírodní  léčbu.  Sbírka  bude  probíhat  během  ledna.  Dar  je  možno  přinést 
v obálce a předat hospodáři sboru.

Informace ze sdružení:
Výbor Českého sdružení rozhodl o prodloužení mandátu kazatele Edwarda Miške-
je v našem sboru do léta 2018 nebo do ukončení nemocenské br. S. Vaňka.

Narozeniny v měsíci lednu slaví:
Romana Boušková, Miroslav Fogl, Marie Frišová, Petr 
Herman, Lenka Nárožná, Jan Pávek, Dana Raisová, 
Josef Osmík

Narozeniny dětí: Kubík Hubálek

Žalm 16, 11 „Stezku života mi dáváš poznat; 
vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je 
neskonalé blaho.“

Zvířátkové povídání – Jelen lesní
Zobrazení jelení zvěře nacházíme v umění i těch nejstarších kultur a civilizací.  
V jejich mýtech má značný symbolický význam - jelen je průvodcem, nositelem  
ohně, pánem kouzla lásky, svým dotykem oživuje dosud mrtvou zemi. V biblickém 
kontextu zobrazuje laň hledající napajedlo lidskou duši toužící po Bohu…

Jelen lesní  je  sice zvíře obecně známé, ale 
přírodovědci se dosud neshodli v ná-zorech 
na jeho systematiku, tj. na otázku jeho ras a 
druhů.  Náš  středoevropský  je-len je  vůbec 
nejkrásnější  rasa  jelena  les-ního,  a  to  jak 
stavbou  těla,  tak  i  nádher-ným,  mohutně 
větveným parožím s pěk-nou korunou. Tato 
forma  takzvaného  „červeného  jelena"  se 
vyskytuje  jen v  Čechách,  na  Moravě a  jen 
částečně na Slovensku. 



Velikost  i  hmotnost  se  mezi 
jednotlivými  zástupci  čeledi 
viditelně  liší.  Nejtěžší  mohou 
vážit  až  500 kg,  oproti  tomu 
poddruhy  žijící  v  méně  pří-
znivých  podmínkách  dosahují 
hmotnosti sotva 100 kg. Středo-
evropský jelen váží 120 až 160 
kg, laň asi o třetinu méně.

Nejtypičtějším znakem pro sam-
ce jsou parohy, které váží i 8 kg. 

Vyrůstají od března, denně v průměru i o 2,5 cm. Plně vyvinuté jsou v červenci a 
na konci  zimy je  jeleni  shazují.  Cyklus se poté opakuje,  přičemž s přibývajícím 
věkem a při  dobrém zdravotním stavu paroží  mohutní  novými výsadami. Snad 
kvůli obsaženým minerálům bývaly ve starém lékařství parohy užívány k výrobě 
posilujících prostředků.

V rozporu se  všeobecně vžitou  představou o nevalném zraku přežvýkavců tito 
lesní savci výborně vidí, mají jemný sluch, přičemž dovedou zachytit i směr, odkud 
zvuk přichází, a jejich čich je rovněž citlivý. Jsou znamenitými běžci. Ocitnou-li se 
v úzkých, vyvinou rychlost až 70 km za hodinu a přeskakují překážky až 11 metrů 
široké. Vody se nebojí a dokáží hravě přeplavat i široké řeky. 

Jelena pozná každé malé dítě, přesto je řada otazníků v členění jeho druhů. Stejně 
tak  je  náš  Bůh  stále  tentýž,  a  přitom  odolává  všem  šablonám,  škatulkám  a 
řazením do systémů. Je stejným 
tajemstvím  jako  impozantní 
jeleni,  kteří  se  v lese  doslova 
ztratí,  a  šanci  na  jejich 
zpozorování  nedostanete 
zadarmo. Je právě tak zřetelný a 
naléhavý  jako  troubení  jelenů 
v říji, které se patřičně rozléhá za 
soumraku  i  svítání.  Někdy  i 
s ozvěnou  zaslíbení:  „Půjdeš-li 
přes  vody,  já  budu  s tebou, 
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud…“ Klára H.



Omalovánka pro děti:

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.)
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