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Slovo kazatele – Nebezpečná lež
Moderní člověk se žene za něčím, protože opustil Někoho. (Pavel Kosorin)
Každý den nás média přesvědčují o tom, že život je velmi nejistý. A my lidé
se této nejistoty děsíme. Stále častěji chceme hmatatelná ujištění, že se
zítřku nemusíme bát. Bůh nám sice slíbil, že nám dodá manu i na příští
dny, ale naše lidská přirozenost nám velí, abychom si dnešní manu zmrazili
jako jistotu pro případ, že by Bůh zítra selhal.
Náš nepřítel, který využívá našeho strachu z nejistoty, nám svůdně šeptá:
„Zapomeň na neviditelného Boha a zajisti si lepší postavení, lepší vzdělání,
víc majetku k zajištění své vlastní budoucnosti!” Je smutné, že tomu
věříme. Pro naše padlé lidské srdce je to však logické a svět této logice
tleská.
Když získáme více vlivu, více majetku, když naše finanční rezervy rostou,
satan s velkou vychytralostí plánuje zasít do naší mysli nebezpečnou lež:
„Skutečně potřebuješ Boha pro zajištění své budoucnosti? Vždyť už ji máš
zajištěnou! Nyní můžeš být kapitánem svého vlastního života!” Bohužel,
mnozí z nás odpoví: „Mám pokryté všechny své náklady! Nashledanou,
Pane!” Tato lež je nebezpečná, protože jakákoli nezávislost na Bohu
znamená naši smrt.
Žalmista
měl
jiný
pohled ohledně své
budoucnosti,
svých
zítřků. „Jen on je má
skála, má spása, můj
nedobytný hrad, mnou
nic neotřese. Má spása
a sláva je v Bohu, on je
má mocná skála, v Bohu
mám útočiště.”
(Ž 62,7.8)
Moje životní zkušenosti ukazují na pravdivost tohoto výroku.
Edvard Miškej

Ze života sboru
Modlitební setkání:
Dle aktuální situace.
Skupinka u Hubálků:
3. 2. - 16:00
24. 2. – 16:00

Kázání:
3. 2. – E. Miškej
10. 2. – L. Beneš
17. 2. – T. Staš
24. 2. – P. Zvolánek
3. 3. - E. Miškej

Výbor sboru: 19. 2. – 17:00
Cestománie:
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

Dětský karneval: 11. 2. v 15:00 - 17:00 - tělocvična Gymnázium Česká Tř.
Tělocvična: každou sobotu vždy v 18:00 - 20:00
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 hodin.
Vězeňská duchovenská péče:
24. 2. v 13:00 - sobotní odpoledne s P. Zvolánkem.
Národní týden manželství:
17. 2. - 16:00 - Muzeum ČT - A. Zástěra
18. 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:
Sbírka byla ukončena poslední sobotu v lednu. Vybraná částka byla ještě
téhož dne předána Vaňkovým. Moc děkujeme. RČ

Narozeniny v měsíci únoru slaví:
Dušan Przywara, Rudolf Svatý,
Barbora Synková, Anežka Nenovová
Narozeniny dětí: Kristýnka Hájková, Adámek
Vaněk
Žalm 59, 18 „Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat.
Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj
milosrdný.“

Zvířátkové povídání – Sojka obecná
Ve smíšených i listnatých
lesích, v horských smrčinách,
v parcích, zahradách a sadech,
ale i v samém centru měst –
všude tam můžete při troše
štěstí najít sytě modré pírko
s černými a bílými proužky.
Důkaz, že zde bydlí sojka
obecná.
V minulosti byla na českém území lovena jako škůdce drobného ptactva a
rovněž pojídána, jak dává tušit známá lidová písnička „Chytil táta sojku“.
V současnosti je celoročně hájená.
Sojka obecná je pozorným a ostražitým strážcem lesa. Bezpečně přečte
chování lidí a dobře ví, kdo ji pozoruje a kdo ji vlastně nevidí, ačkoli je v její
bezprostřední blízkosti. Ještě než začneme mít tušení o její přítomnosti,
prozradí tu naši celému lesu.
Stavba jejího hlasového ústrojí ji řadí mezi pěvce, ovšem její vlastní zpěv
(na rozdíl od jejího vzhledu) není právě atraktivní. Zaujme však svou
schopností imitovat nejrůznější zvuky především mňoukavého, hvízdavého
a skřehotavého charakteru. Může nás tedy zmást zpěvem jiného ptačího
druhu, napodobí vrzání nenamazaného kolečka trakaře, ale klidně bude
mečet jako koza, pokud poletovala v blízkosti pastviny. Z jejích zvukových

projevů nejsnáze postřehneme nápadný chraptivý křik, který napoví, že
sojka je taková dobře oblečená vrána. Patří totiž do čeledi krkavcovitých,
jejíž zástupci vynikají nespornou inteligencí, zvídavostí, přizpůsobivostí a
jsou i poměrně dlouhověcí. V přírodě se sojka může dožít více než 15 let.
Sojky jsou všežravci a jejich
jídelníček závisí jen na nabídce.
V létě je jejich potravou hlavně
hmyz, který pomáhá účinně
regulovat
v případě
jeho
přemnožení, loví ještěrky, žáby a
myši. Nenechá si ujít ani ptačí
vejce nebo holátka, ovšem její
role při plenění hnízd bývá často
zveličována. Počínaje podzimem
získává přednost rostlinná strava
jako obilí, semena, bobule všeho druhu, bukvice a především žaludy. Z těch
si s oblibou dělá zásoby na zimu. V hrdelním vaku jich dovede nastřádat až
9, potom je schovává na různá místa. Často vyklove v zemi díru, do ní
žaludy nastrká a poté otvor pečlivě zacpe. Jedna sojka takto ukryje až
3 000 žaludů. Z těch, které znovu nenajde, mnohé v příštím jaru vyklíčí, a
tak sojka nevědomky přispívá k obnově dubových porostů.
Sojka je příkladem toho, že být
sám sebou je užitečné a druhým
můžeme prospět, i když si hledíme
svého. Neplánovala být zahradnicí,
stará se o svou obživu a výsledkem
jejího snažení je pokračování
života a růstu. Ať jste tedy po
vzoru sojky v souladu s tím, jak vás
Pán Bůh vymyslel - jedinečnou
kombinaci schopností i nedostatků. To první pěstujte s vděčností, to druhé
přijímejte s pokorou. Možná dokážete jako sojka napodobit projevy
druhých, které vám připadají líbivější, než váš vlastní „hlas“. Ale když hrozí
nebezpečí, když jde o život, chrání sojka ostatní tak, že křičí, jak jí zobák
narostl.
Klára H.

Omalovánka pro děti:
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