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Slovo kazatele – HUSTÝ

„To je hustýýý!” zvolal Kili a běžel dál za míčem, který se koulel po hřišti. 
„Co je zase hustý?” ptám se, a hledám důvod pro slovo, které jsem z jeho úst 
slyšel  už  několikrát.  Ukázal  mi  na  parádní  auto,  které  právě  mizelo  za 
zatáčkou. „Hmm, tak to je opravdu hustý.”
Jistě chápete, jako jsem pochopil i já, že se nejedná o nějaké  „husté” auto, 
oproti těm „řidším a ještě řidším” ve smyslu skupenství. Slovo hustý znamená 
vynikající,  dobrý,  lepší  než ostatní.  To je slovo,  které dnes používají  děti  a 
mládež k tomu, aby vyjádřili kvalitu činu, výrobku, známky ve škole a dalších 
věcí, se kterými se setkávají. 
Nedávno  jsem  četl  článek  o  nových  slovech,  která  se  v  českém  jazyce 
„zabydlují”. Nad některými jsem se pousmál a nad některými podivil,  např. 
zrakvit, krachonoš, snaženka, esterfikace, kolnout atd. Z několika výrazů vám 
skutečně zůstává rozum „stát” údivem, nad dalšími úmorně přemýšlíte,  co 
mohou slova znamenat.  Jazyk se tvoří,  jazyk se mění  a záleží  na tom, zda 
přijímáte  slova,  která  slyšíte,  nebo  se  jim  úporně  bráníte.  Je  samozřejmě 
rozdíl,  když  slyšíte  slovo  hustý  z  úst  devítiletého  vnuka,  nebo  v  řeči 
sedmdesátiletého  dědy.  Základem řeči  ale  stále  zůstává  slovo,  ať  už  staré 
nebo nově vzniklé. 
Je  zvláštní,  že  pisatel  jednoho  evangelia  používá  hned  v  úvodu několikrát 
termín SLOVO - LOGOS. V jazyce (řečtině), ve kterém Jan psal, logos znamená 
řeč, slovo, příběh a význam. Jan však použil tento výraz k tomu, aby zaměřil 
pozornost čtenářů a posluchačů ke Slovu, k osobě Ježíše Krista. Nikde (kromě 
Zj 19,13) už toto označení pro Ježíše nenalezneme a ani v další části tohoto 
evangelia se nevyskytuje. Jan si po prožitých zkušenostech  „uvědomil, že je  
třeba napsat zprávu o tom, co je pro víru na světě největší a nejdůležitější. Je  
to zpráva o Pánu Ježíši Kristu, o jeho životě, slovech i jeho smrti a vzkříšení.”  
(Werner de Boor) Tato zpráva by měla nám, věřícím v Pána Ježíše, plně ukázat 
jeho slávu pro posílení a utvrzení naší víry. A tak hustý nemusí být hustý a 
slovo nemusí být jen slovo. Hustý může znamenat dobrý, lepší i nejlepší.
A Slovo? „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To  
bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic,  
co jest. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.” (Jan 1,1-3.14) 

E. Miškej

P.S. „Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží.” (Zj 19,13)



Ze života sboru
Datum Kázání

9. 3. 2019 P. Farkač

16. 3. 2019 E. Miškej - VP

23. 3. 2019 S. Slanina

30. 3. 2019 T. Staš

Pravidelné týdenní aktivity:
každý čtvrtek v 17:00 – schůzky Pathfinder

každý pátek v 17:30 – nácvik písní Worship

BŘEZEN
Sobota 2.3. v 13:00 – Setkání diakonů

Sobota 2.3. v 16:00 – Skupinka u Hubálků (Roman Černý)

Sobota 9.3. v 13:00 – Představení knih – Liduška a Anežka

Sobota 9.3. v 15:00 – Velká Hradubická, setkání Východočeské mládeže v 
Pardubicích

Neděle 10.3. v 14:00 – Dětský karneval v tělocvičně místního Gymnázia

Pondelí 11.3. v 16:00 – Setkání maminek

Středa 13.3. v 17:00 – Studijní a modlitební setkání ve sboru

Pátek 15.3. v 18:00 – Křest Tomáše Trunce

Sobota 16.3. – Vítání Tomáška Fogla + PVP + Agape

Sobota 16.3. v 17:00 – Beseda Marian Jurečka

Středa 20.3. v 18:00 – Výbor sboru

Sobota 23.3. v 16:00 – skupinka u Hubálků (Eda Miškej)

Sobota 23. 3. – Konference ČSU

Pondelí 25.3. v 16:00 – Setkání maminek

Středa 27.3. v 17:00 – Studijní a modlitební setkání ve sboru

Sobota 30.3. v 13:30 – Seminář: Jak vést děti k Bohu.



Narozeniny v měsíci březnu slaví:
Alena Balousová, Jiří Hájek, Lucie Janoušková, Jitka Karabinošová, 

Věra Klaclová, Daniela Stašová, Štěpánka Hermanová

Narozeniny dětí: Jan Kopecký, Dráža Zahrádková, Elenka Zbořilová
Žalm 67, 2 „Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad 

námi rozjasní svou tvář!“



POZVÁNKY

ČKA zve na: Cyklus přednášek o rodině a mezilidských vztazích. 
 neděle 10. 3. v 16:30 Městské muzeum - GENDER, GENDEROVÁ STUDIA 

A GENDEROVÁ IDEOLOGIE
  neděle 17. 3. v 16:30 Městské muzeum. - CO RODINU OHROŽUJE 

Z VNĚJŠKU
 neděle 24. 3. v 16:30 Městské muzeum --  ZKUŠENOSTI S GENDEREM 

Z POHLEDU MAMINKY NA ZÁKLADĚ ŠESTNÁCTI LET ŽIVOTA VE ŠVÉDSKU
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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.)


