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Slovo kazatele – Na laně…
Je tomu několik let, co jsem jel do města, kde jsem měl v sobotu kázat. Cestou 
jsem  musel  zastavit  a  pak  už  se  mi  nepodařilo  auto  nastartovat.  Stál  jsem 
na  kopci,  což mi pomohlo,  aby se jízdou dolů motor znovu rozběhl.  Světla se 
rozzářila,  ale  po  chvilce  zhasla  úplně.  S  velkými  problémy  jsem  „dojel” 
před modlitebnu, ve které bylo příjemně teplo, a při vyprávění aktuálního zážitku 
dětem se jeden dobrý bratr nabídl, že po skončení soboty mi auto opraví. Bylo  
však potřeba použít lano a nechat se do opravny odtáhnout. Ale ouvej! V autě 
byla špatná baterie a nedobíjela se. Nešla mi světla, nefungovaly stěrače, klakson 
a posilovač brzd. Dotyčný bratr, který mě táhl, jel velmi rychle a netušil, co jsem 
za ním prožíval. Jeli jsme pouze 5 km, ale bylo to pět nejhorších kilometrů na laně 
v mém životě. Venku byl mráz, drobně sněžilo, avšak já byl zpocený a vystrašený 
jak  zajíc.  Divil  jsem  se,  kolik  jsem  měl  odvahy  nechat  se  přivázat  na  lano  a 
táhnout. Tehdy jsem si uvědomil, že být na laně není nikdy jednoduché. 
Například  v  horolezectví  potřebujete  trvalé 
spolehnutí nejen na výstroj, ale v náročných a 
nebezpečných situacích i bezmezné spolehnutí 
na ty, kteří lezou s vámi, a zároveň musíte mít 
spoluodpovědnost  za  každého  z nich.  Mnozí 
však  máme  v sobě  touhu  všechno  zvládnout 
sami,  postarat  se  o  sebe.  Je  v tom  nejen  sebevědomí,  ale  často  i  pýcha,  že 
všechno umím a dokážu. Často v tom bývá i neochota někomu druhému věřit, 
spoléhat na něj a dát se mu do rukou. Problémem zůstává i někomu druhému 
pomáhat a za někoho ručit. Ať si každý poradí sám, já jsem to také neměl lehké a  
kdo mi pomohl?
Náboženský  život  se  podobá  horolezectví  a  často  je  srovnáván  s výstupem 
na vysokou horu. Velmi se obávám, že ze skutečného horolezectví jsme se příliš 
nepoučili. 
Ježíš  nám však ukazuje,  jak nám důvěřuje,  a přeje si,  abychom i  jemu věřili  a 
navzájem si pomáhali. Často je naše víra jako lano, na kterém se držíme. Jak je 
důležité znát toho, kdo nás jistí! Petr poznal, že Ježíš o nás všechno ví, i když jsme 
„vystrašeni na laně”. Bůh je připraven přes naše krize nás podržet. Jde jen o to, 
zda k němu máme důvěryhodný vztah.  
Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad  
tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty  
víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce!” (Jan 21,17)

Edvard Miškej



Ze života sboru 
Modlitební setkání: 
Dle aktuální situace.

Skupinka u Hubálků: 
5. 5. – 16:00
19. 5. - 16:00
2. 6. - 16:00

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

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

Výbor sboru: 21. 5. – 17:00
Na výbor sboru přijedou zástupci 
ČS, je možno se této části 
zúčastnit.

Kázání:
5. 5. – E. Miškej
12. 5. – P. Farkač
19. 5. – L. Beneš
26. 5. – D. Čančík
2. 6. – E. Miškej

Noc kostelů:
25. 5. 2018 - Program bude ve formě hry „Zachraňte Kateřinu.“ Účastníci 
budou procházet jednotlivými kostely, jako stanovišti hry. Na závěr bude 
divadelní představení v režií města. Jedno stanoviště bude v našem sboru. 
Doba hry je 17:00 do 20:00 hod.

Členské shromáždění:
Proběhlo 14. 4. 2018 - 13:00 - zápis je 
na nástěnce.

Sborové volby:
Předpokládaný termín sborových voleb 
je 2. 6. 2018

Jarní úklid sboru: neděle 13. 5. 2018
Poznamenejte si:
29. 7. - 5. 8. 2018 - sborová dovolená na chatě Karolína
12. 8. - 19. 8. 2018 - sborová dovolená Bojkovice
podzim 2018 - září, říjen - se plánuje okrskové shromáždění v Litomyšli
27. 10. Seminář duchovních darů (bude-li zájem) - J. Libotovský
10. 11. 2018 - Návštěva R. Homoly k projektu "Ten, který přichází"



Narozeniny v měsíci květnu slaví: 
Pavel Karabinoš, Josef Kroulík, Milan 
Nárožný, František Pávek, Bohunka 
Štanclová, Samuel Vaněk. 

Narozeniny dětí: 
Esterka Janoušková, Lea Zbořilová, 
Kristýnka Svatá

Žalm 126, 3 „Hospodin s námi učinil 
velké věci, radovali jsme se.“

Institut pro zdraví a rodinu Vás zve na srpnový 
• Kurz Zdraví a prevence pro PORADCE ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU.  

Přednáší Prof. Dr. Jochen Hawlitschek, PhD, MPH, z TE divize CASD. Poznáte 
nejnovější vědecké poznatky z oborů: Zdravá výživa, Prevence nemocí a Přír. 
prostředky, Zdr. měření, Poradenství, Kluby a Výstavy zdraví a praktické 
dovednosti ze základů Masáže, Zdravotního cvičení, Racio vaření, Lektorství, 
Tvorby prezentací apod.
Termín kurzu: 12. 8. – 26. 8. 2018; dotovaná cena 1080,- Kč (42,25 €). 
Místo konaní: Penzion spokojené stáří, A. Václavíka 369, Luhačovice – 
Pozlovice.

• Pokročilý ROČNÍ VÍKENDOVÝ KURZ LIGHT nabízí specializaci pro obory 
– Masér, Vodoléčby, Zdravotní cvičení, Bylinky, Ekozemědělství, Přírodní 
procedury a Kuchař racionální stravy. Naučíte se provádět 
vodoléčby, detoxikaci organismu, zúčastníte se rekondičního pobytu, kde 
získáte praxi ve zmíněných oborech, vyzkoušíte si účinky přírodních metod a 
posílíte své zdraví těla i duše. Studenti mají praxi na školách, kurzech vaření, 
Odvykovkách a v řadě wellness procedur.
Termín kurzu: 20. 9. 2018 – 16. 6. 2019 v 10 prodloužených víkendech (od Čt 
17 hodin do Ne 14 hodin). 
Cena se snížila z původ. 18.900,- Kč na 4.300,- Kč (169 €) – je možnost i 
měsíčních splátek. Studenti mají možnost polovič. prospěchového stipendia.
Místo konání: Penzion Spokojené stáří, A. Václavíka 369, Luhačovice – 
Pozlovice. Přihlášky i informace na info@ippoz.cz, tel. 732 267 771 
www.zdraviarodina.cz

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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