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Slovo kazatele – Každý může vyhrát
Často  jsem  sledoval,  jak  se  děti  nebo  i  dospělí  při  hře  tak  „rozvášnili”,  až 
zapomněli na to, že si šli pouze zahrát. Nakonec jim šlo tolik o vítězství, že byli 
schopni ublížit si slovně i fyzicky. Možná si někdo řekne: V čem je problém? 
Vyhrát a vyhrávat je krásná věc. Prožíváte pocit, že se vám něco podařilo. Ve světě 
vítězství znamená slávu, uznání a peníze. Vítězové obíhají čestné kolo s vlajkou 
své  země,  dostávají  zlaté  medaile,  jsou  plní  emocí,  které  se  často  objevují 
v podobě úsměvů, výkřiků, křepčení, ale i slz radosti. A je jedno, zda to jsou muži 
nebo  ženy.  Proto  jsou  mnozí  schopni  podstoupit  pro  vítězství  všechno,  a  to 
doslova. Najdou se i takoví závodníci, kteří jsou schopni pro vítězství podvádět.
Dnes, když jsem starší,  to tak již nevidím. I já jsem ale vyhrával rád. Nyní více  
oceňuji vítězství sám nad sebou, a to nejen ve sportu. Navíc upřednostňuji sporty, 
kde  mohou  vyhrávat  všichni.  Je  to  například  turistika,  společná  cvičení, 
synchronizované plavání apod. V ostatních sportech mi vadí, že vítězství jednoho 
je  porážkou druhého -  a  to  ho  mrzí,  dráždí,  hněvá,  pokořuje  a  vyplavuje  slzy 
hořkosti. Nikdo nechce prohrát. A to nejen ve sportu. 
V životě je mnoho oblastí, kdy se člověk musí umět vyrovnat s prohrou. Musí se 
také umět smířit s tím, že je někdo v určité činnosti lepší než on, přestože tomu 
věnoval mnohem méně času a námahy. Navíc má spoustu záporných vlastností… 
Často je to člověk mladší, méně zkušený, a přesto lepší. 
A tehdy se pozná osobnost člověka. Dokáže přát úspěch druhému, umí se těšit  
z jeho radosti a uznává jeho kvality. Nebo mu závidí a je schopen ho obvinit z pod-
vodu?  Dokázat  s radostí  pokračovat  v práci  nebo  v běhu,  když  už  není  šance 
na  hodnocené  umístění  a  zůstane  jen  místo  „vzadu”,  to  chce  velkou  vnitřní  
pozitivní sílu.
V závodě, který běží každý z nás, v závodě o věčný život, musíme mít vlastnosti,  
které vyhrávají zlaté olympijské medaile -  vytrvalost, odhodlání, soustředěnost, 
nadšení, věrnost „první lásce”, pracovitost, vzájemnost… Závod o věčný život je 
ještě  v  něčem  výjimečný.  Musíme  použít  doping!  Ježíš,  který  už  zvítězil,  běží 
s  námi.  On  je  naše  podpora,  on  je  náš  povolený  doping.  Když  se  jej  držíme,  
nejsme diskvalifikováni. S ním se dostaneme do cíle. Apoštol Pavel napsal: 
„Nevíte snad, že ti,  kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden  
dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné  
kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.”  
(1 K 9,24.25)
„Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych  
se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš.” (Fp 3,12)

Edvard Miškej



Ze života sboru 
Modlitební setkání: 
Dle aktuální situace.

Skupinka u Hubálků: 
  2. 6. –  16:00
16. 6. –  16:00
30. 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: 18. 6. – 17:00 

Kázání:
2. 6. – E. Miškej
9. 6. – J. Vojvodík
16. 6. – L. Ondráček
23. 6. – E. Miškej - VP
30. 6. –  R. Černý
7. 7. – P. Farkač

Informace z jednání výboru sboru s představiteli ČS:
Za ČS byli přítomni Tajemník D. Čančík a hospodář C. Čák.
Stručný výsledek jednání v bodech:
 Manželé Vaňkovi podali žádost o přestěhování do služebního bytu 

v  Liberci. Konečné rozhodnutí vynese Výbor sdružení 3.6.2018, ale 
žádosti bude s velkou pravděpodobností vyhověno. Stěhování by mělo 
proběhnout během letních prázdnin.

 Uvolněné prostory 2. patra bude, po drobných úpravách, možno využít 
pro aktivity sboru.

 Třetí patro by bylo přebudováno na garsonku pro správce.
 Během letních prázdnin by měla proběhnout schůzka vedení ČS, 

technik sdružení, projektant, zástupci sboru o možnostech zateplení a 
dalších úprav a oprav budovy sboru.

 Na školní rok 2018 - 2019 bude i nadále odpovědným kazatelem 
našeho sboru br. E. Miškej.

 Nový kazatel pro sbor by měl být instalován v létě roku 2019, počítá se 
s tím, že by měl bydlet mimo budovu sboru.

Členské shromáždění:
2. 6. - 13:00 - Sborové volby



Jarní úklid sboru:
Celkový úklid sboru byl proveden 13.5. a podařilo se zvládnout vše 
potřebné. Děkujeme všem, kteří se do úklidu zapojili.

Jarní Worship:
Jarní koncert Worship se uskutečnil 12.5. a byl velmi dobře připraven. 
Navštívilo jej asi 50 posluchačů. Děkujeme všem, kteří se na něm podíleli.

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 červnu slaví: 
Zuzana Hermanová, Vladimír Novák, Petra Przywarová, Dagmar Svatá

Žalm 5, 12 „Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou 
plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo 
milují tvé jméno.“

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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