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Slovo kazatele – Rozhodnutí
Končící zimní olympijské hry v Jižní Koreji ve mně vyvolaly nostalgické
vzpomínky na dětství. Těžce jsem nesl, skoro i plakal, že setkání sportovců
celého světa už končí. Mnohé z nich jsem znal jménem a obdivoval jsem ty,
kteří získali některou z medailí. Byli to ti, kteří dosáhli v nějakém sportu
nejen oblastní, národní, evropské, ale i světové úrovně. Rozhodně však
neprovozovali všechny sporty, dokonce ani několik sportů najednou, ale
věnovali se důkladně jednomu. Jsou samozřejmě i výjimky – tzv.
„obojživelníci”, kteří dokážou hrát dopoledne fotbal a odpoledne hokej.
Jsou schopni pomocí tréninku dosahovat dobrých výsledků v několika
sportech, zvláště ve sportech příbuzných, ale běžně se to nedělá. K tomu,
aby mohl sportovec skutečně něco dokázat, měl by se věnovat jen
jednomu sportu.
V duchovní oblasti je analogie víc než zarážející. Vedle lidí, kteří jasně
vykročili určitým směrem, který bývá velice zřetelně vytyčený (i když to
neznamená, že je neměnný), se setkáváme s lidmi, kteří z důvodu
„všestrannosti” se věnují všemu rovnoměrně. V praxi pak téměř s jistotou
skončí na „duchovním gauči“. Neradi by upřednostnili jeden směr, neradi
by se „ochudili“ zúžením, a tak v plné „širokosti“ neudělají nic. Abychom se
mohli pro určitou oblast činnosti „odpovědně” rozhodnout, musíme zvážit
své schopnosti a možnosti, stejně tak i nechat promluvit své srdce.
Každý má nějaký dar (dary). A my se s nimi potřebujeme ve svém životě
poctivě seznámit, protože Bůh nás touto formou volá k určité službě cestě. A potom musíme pozorně a citlivě naslouchat svému srdci. Pán Ježíš
nás nevolá k tomu, abychom mu sloužili s nechutí a v křeči, ale
s radostným nadšením. K práci, ke které nás zve jako věrné správce, nám
dal dost schopností, které je nutné zdokonalovat poctivým „tréninkem”.
„Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán;
a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.
Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.”
(1K 12,4-7)
Edvard Miškej

Ze života sboru
Modlitební setkání:
Dle aktuální situace.
Skupinka u Hubálků:
17. 3. - 16:00
31. 3. – 16:00
Výbor sboru: 19. 3. – 17:00

Kázání:
3. 3. – E. Miškej
10. 3. – P. Farkač
17. 3. – R. Jonczy
24. 3. – E. Miškej - VP
31. 3. – S. Slanina
7. 4. – K. Farkač

Skupinka Ústí nad Orlicí - RC Medvídek: 10. 3. - 16:00
S sebou je nutné vzít přezůvky, program pro děti je zajištěn a pro dospělé
také, je možné přinést malé občerstvení. Na místě je možné uvařit kávu,
čaj. V MC jsou hračky, skluzavka do balonků, knížky, stavebnice a podobně.
Vše máme k dispozici. Po použití vrátit a uklidit. � �
Cestománie:
3. 3. 2018 - 16:00 - Miškejovi - Putování jižní Francií (3)
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.
Setkání učitelů DSŠ:
3. 3. v 12:00 - Setkání učitelů DSŠ s kazatelem a vedoucí DSŠ. Setkání není
omezeno jen na učitele, ale mohou přijít i další, zájemci o vyučování příp.
další.
Členské shromáždění:
14. 4. 2018 - členské shromáždění
Poznamenejte si:
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

Ohlédnutí za akcemi:
Cestománie - na prvním setkání bylo cca 35 návštěvníků na druhém 32.
Dětského karnevalu se zúčastnilo 22 dětí s rodiči.
Národní týden manželství - Manželství bez mýtů - přednášel A. Zástěra
- první přednášku "Rozumíme řeči emocí" si vyslechlo asi 30 návštěvníků,
- druhou přednášku "Jak poznat svou cestu životem" si poslechlo asi 15
návštěvníků.
Z obou přednášek byl pořízen záznam, bude zpracován na CD. Zatím je
možno si u RČ objednat přednášky A. Zástěry - Šťastná a fungující rodina.
Narozeniny v měsíci březnu slaví:
Alena Balousová, Jiří Hájek, Lucie Janoušková, Jitka
Karabinošová, Věra Klaclová, Daniela Stašová
Narozeniny dětí: Honza Kopecký, Drahuška
Zahrádková, Elenka Zbořilová
Žalm 37, 5 „Svou cestu svěř Hospodinu, doufej
v něho, on sám bude jednat.“

Zvířátkové povídání – Rys ostrovid
První v evropských kulturách známý popis rysa
ostrovida vykresluje zvíře „podobné vlku s pardálími
skvrnami“ a „napadající jeleny“. Díky jeho plachosti a
skrytému způsobu života se s rysem málokdo setkal a
mohl tuto vágní charakteristiku upřesnit. A tak
vznikaly pověsti o fantastické a zuřivé šelmě schopné
zabít člověka, nebo jej oslepit pohledem briliantových
očí vrhajících ostré světlo. Skutečně seriózní výzkumy,
které o rysovi pravdivě referují, byly podniknuty až
v druhé polovině 20. století.
Typickým životním prostředím rysa jsou oblasti smíšených a jehličnatých
lesů středních a vyšších poloh, s bohatým podrostem a skalními útvary.
V minulosti byl rys na území ČR zcela vyhuben. Podařilo se jej ale do volné
přírody opět vrátit a v současnosti zde zakládá stálé populace, žel nadále
silně ohrožené důsledky lidské činnosti a pytláctvím.

Rys patří mezi kočkovité šelmy s jedinečným vzhledem. Má krátký ocas,
tělo je posazeno na vysokých nohách, takže z boku vypadá téměř
čtvercově. Výrazné zadní končetiny jsou příčinou kymácivé chůze a
schopnosti mohutně skákat i rychle běhat na krátkou vzdálenost. Nápadné
jsou neobyčejně široké tlapy, jejichž plošný tlak na zem má hodnotu
pouhých 40 g/cm2 - třikrát méně než u koček divokých. Ve sněhu tak
fungují jako sněžnice a umožňují snadný a rychlý pohyb i tam, kde jiná zvěř
nemá šanci projít.
Přízvisko ostrovid získal pro své velmi
dobře vyvinuté smysly: Prostorově
ostré vidění na velkou vzdálenost je
uzpůsobené k zachycení pohybu a
nezklame ani za snížené viditelnosti.
Za denního světla dokáže rys spatřit
myš na vzdálenost 75 m, zajíce na 300 m a srnu na 500 m. Při lovu spoléhá
především na citlivý sluch, v zachycení zvukových signálů mu pomáhají
jeho nezaměnitelné černé štětičky na uších (tzv. chvostky) a licousy. Zajíce
okusujícího větvičku dokáže zaslechnout až na 60 m.
Nejaktivnější je za soumraku a svítání, loví i v průběhu noci. Není žádný
vytrvalý pronásledovatel, na kořist trpělivě číhá, často na vyvýšených
místech, nebo se k ní nepozorovaně přiblíží. Pokud ji nedostihne několika
skoky, nechá ji být, jelikož jejím štvaním by se brzy vyčerpal. Přesto je to
zdatný turista a ve svém revíru se neustále pohybuje z místa na místo.
Během jedné noci může toulavý rys urazit přes 20 km.
Od rysů se můžete učit umění čekat. Poznat, že klid neznamená apatii
nebo nečinnost. Číhat na Hospodina pozorně a soustředěně. Když vám
uniká, vytrvale hledat novou příležitost pro setkání. Na těchto cestách je
Bůh kořistí i průvodcem, s Jehož pomocí překonáte jako rys i obtížné úseky
bezpečně a s lehkostí. A ještě jedno poučení si lze z příběhu této
samotářské kočky vzít – nesuďte ukvapeně, nedejte na drby. Navzdory
v úvodu zmíněným povídačkám o nelítostném predátorovi rys nemá
ve zvyku útočit na člověka, a to ani v případě, když se přiblíží k jeho
mláďatům.
Klára H.

Omalovánka pro děti:
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