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Slovo kazatele – Sportovní

Nedávno jsem si šel koupit noviny a můj známý se mě zeptal: „Ty to ještě čteš?”  
Překvapilo mě to.  Většinou jsem nesledoval,  kolik  lidí 
čte noviny, ale spíše, jak je čtou. Od první stránky nebo 
od  poslední?  Pak  jsem  je  rozděloval  na  čtenáře 
sportovní  a  nesportovní.  Každý,  kdo  čte  od  poslední 
stránky,  ví,  že  tam  najde  sportovní  výsledky.  Ty  jej 
zajímají na prvním místě. Kdo čte tisk od začátku, ten 
má priority někde jinde.
Jsou lidé,  kteří  jsou sportem nadšení  až  tehdy,  když hraje  národní mužstvo a 
informace na nás chrlí všechna média. Jinak je sport mnoho nezajímá.
Zjistil jsem také, že sportovní nadšení se nedá přenést na jiné lidi, ani na své děti.
Nadšení  nesdílejí  jedinci,  kteří  se  o  sport  nezajímají.  Manželka  nechápala,  jak 
mohou muži v pátek odpoledne jít  na hodinku hrát fotbal, když je tolik práce. 
Moje maminka nedokázala pochopit, jak se můžeme jako blázni honit celé hodiny 
po hřišti za „kulatým nesmyslem”. 
Zažil  jsem  na  hřišti  spoustu  hezkých  okamžiků  po  vítězném  zápase,  ale  také 
smutných,  když  jsme  prohráli.  Proto  jsem  měl  tuto  hru  rád,  stala  se  mojí 
prioritou. V šestnácti letech, když jsem už hrál za dospělé, jsem začal studovat 
Bibli. Tehdy jsem se musel rozhodnout: Budu věnovat tomuto sportu veškerý svůj 
čas? Budu hrát každý den v týdnu a dobrý výsledek oslavovat s kamarády u piva? 
Rozhodl jsem se. U aktivního sportu jsem nezůstal.
Oslovil  mě apoštol Pavel, o kterém nevím, zda byl nadšený pro sport, atletiku 
nebo  jen  dobrý  sportovní  pozorovatel.  V  jednom  ze  svých  dopisů  píše: 
„Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych  
se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za to, že jsem  
již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je  
přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu  
Ježíši.” (Fp 3,12-14) 
Hebrejské myšlení jej vedlo k tomu, že svůj život viděl jako cestu, po které běží 
k určitému cíli.
Každý z nás rozhodujeme v životě o svých prioritách. Věřte mi, je to těžké. Jsme 
vystaveni zkoušce, zda budeme žít  jako „svévolníci”,  nebo respektovat Boha a 
jeho povolání ke službě.
„Všechna moudrost světa se nevyrovná jednomu správnému rozhodnutí.” 
(P. Kosorin)

Edvard Miškej



Ze života sboru 
Modlitební setkání: 
Dle aktuální situace.

Skupinka u Hubálků: 
31. 3. – 16:00
21. 4. - 16:00
5. 5. - 16:00

Výbor sboru: 9. 4. – 17:00

Kázání:
  7. 4. – K. Farkač
14. 4. – R. Špinka + dopoledne 
               J. Chánová o ADŘE
21. 4. – S. Slanina
28. 4. – R. Jonczy – Rodinná
               bohoslužba
               (Malá scéna ČT)
  5. 5. – E. Miškej

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

Zkoušky zpěvu: Každý pátek vždy v 17:30 hodin.

Členské shromáždění 14. 4. 2018 
Agenda:

• Konání smutečních obřadů (rozloučení) ve sboru
• Zahájení sborových voleb
• Informace o fondu oprav
• Rodinná bohoslužba 28. 4.
• Seminář duchovních darů
• Různé

Rodinná bohoslužba sobota 28. 4. 2018 od 9:30 – Malá scéna v ČT:
Konání Rodinné  bohoslužby 
bylo  přeloženo  do  České 
Třebové, jako sboru s velkým 
počtem šikovných  dětí. 
Bohoslužba bude mít sobotní 
školičku, pak bude mít Radek 
kázání  pro  děti  a  pak  ještě 
pro  dospělé.  Začátek  9:30 
hodin, protože chceme uvítat 
i  rodiny  z  okolních  sborů. 
Moc prosíme děti (případně jejich rodiče), aby Davidovi H. nahlásili svoje 
příspěvky do bohoslužby (písnička, básnička, hudební přednes apod.) Také 



moc prosíme, ty starší,  aby se přihlásili  na vedení bohoslužby (uvádění, 
čtení  z  písma,  modlitba  2x).  Občerstvení  bude  zajištěno  bagetami,  ale 
uvítáme i když něco dobrého přinesete ještě k tomu. Většinu nákladů bude 
hradit Radek ze svého rozpočtu.
Od  14:00  bude  přednáška  s  předním  českým  psychologem  PhDr.  Mgr. 
Jeronýmem  Klimešem  Ph.D.  „O  vztazích  v  rodině“.  Věříme,  že  se 
bohoslužba povede a přiblíží Ježíše Krista dětem, ale i dospělým.

Poznamenejte si:
neděle 13. 5. nebo 20. 5. jarní úklid sboru
sobota 26. 5. 2018 - návštěva Davida Čančíka
29. 7. - 5. 8. 2018 - sborová dovolená na chatě Karolína

Narozeniny v měsíci dubnu slaví: 
Renata Farkačová, Miroslav Gregar, Eva Hermanová, Jitka Hubálková, 
Karel Klacl, Monika Lipenská, Marcela Richterová, Daniela Šlechtová, 
Markéta Vojvodíková a 
Eliška Zahrádková.
Narozeniny dětí: Káťa 
Hájková, Daniel Bouška

Žalm 138, 5 „Budou zpívat 
o Hospodinových cestách, 
neboť sláva Hospodinova 
je velká.“

Záznam kázání z našeho sboru
Zaujalo vás v sobotu kázání? Chtěli byste ho předat k poslechu dalším 
lidem? Nebo si kázání poslechnout znovu? Každou sobotu pro vás 
pořizujeme audio záznamy dopoledního zamyšlení nad Božím slovem. 
Nahrávky se snažíme zveřejnit cca do 2 týdnů na webových stránkách 
našeho sboru v sekci "Kázání". Přejeme obohacující poslech.
(Míra, Patrik, Adam)

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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