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Slovo kazatele – VÍTE, ŽE...?
Co očekáváte, když zaslechnete otázku: Víte, že…? 
„Určitě bude následovat nějaká zajímavost,” říkám si. V takovém případě se tato 
otázka používá. Např.: Víte, že kočky pohybují svým uchem pomocí třiceti dvou 
svalů, zatímco člověk pouze šesti? (Už vím, proč nemohu střihat ušima.)
Víte, že elektrické křeslo bylo vynalezeno zubařem?
Víte, že oxymóron znamená protimluv? 
Ten se často používá v naší řeči, v básních… a ani si to neuvědomujeme.
Jan Neruda napsal v Povídkách Malostranských: Přivedla žebráka na mizinu. Jsou 
ale i jiná slovní spojení v kontrastu: andělský zloduch; čím dál, tím blíž; hlasité 
ticho;  moudrý  blázen;  hrozně  krásná;  objektivní  Sparťan,  mateřská  dovolená 
nebo upřímný a poctivý politik… Nalezneme i celé věty, které si protiřečí: Nikdo 
do té hospody nechodí, protože je tam vždycky narváno. 
A co výrok, který jednou pronesl známý athénský filosof Sókratés: „Vím, že nic 
nevím.” Možná je to protimluv, možná jen filosofické povzdechnutí nad marnou 
snahou pochopit  věci,  o kterých nic  neví.  Někteří  filosofové se nechtějí  smířit 
s tím, že by muž, od kterého se učil Platón i Aristotelés, věděl, že nic neví. 
Oproti  tomuto tvrzení  stojí  slovo muže,  který  se narodil  asi  o 500 let  později  
v Tarsu.  Jmenoval  se Saul.  Po své  konverzi  ke křesťanství,  kdy přijal  za  svého 
učitele Ježíše Krista a dostal jméno Pavel, prohlásil:  „Vím, komu jsem uvěřil…” 
(2Tm 1,12)
Tato slova píše svému mladému spolupracovníkovi Timoteovi, aby ho podpořil 
v jeho práci a svědectví. Pavla neodradilo ani to, že se dostal do vězení, že pro 
svou víru v Ježíše Krista fyzicky trpěl, že zůstal sám, protože jej někteří z přátel 
opustili.  Věděl,  komu  uvěřil!  Živý  Pán  se  stal  každodenním  průvodcem  jeho 
života. Ve svém dopise obrací pozornost Timotea k babičce, k mamince, k ženám, 
které  přijaly  víru  v  Ježíše  a  v  této  víře  žily.  Mladého Timotea vedly  nejenom 
k Jeho poznání, ale i k životu s ním, který má moc, kdo dává moudrost a sílu, kdo 
dává naději a ukazuje cestu. Snahou Pavla je Timoteovu víru upevnit, protože si  
uvědomuje nebezpečí, které přichází na každého z nás. Když nevím, komu vlastně 
věřím,  jak  kvalitní  může  být  moje  víra?  Věřit  v  nějaké  dogma,  věřit  v  tradici  
rodiny, v tradici církve, ale neznat toho, který mě přišel zachránit a nazývá mě 
svým přítelem, je velmi smutné. Pak dokonce mohu být označen protimluvem 
„bláznivý mudrc”. Prožívejme s Kristem každý den a sdílejme opravdově Pavlovo 
vyznání. E. Miškej

P.S.  Řekli  mu:  „Bůh  je  Ježíš  Kristus,  v  něho  uvěř  a  budeš  zachráněn  s  celou 
rodinou." (Sk 16,31 SNC)



Ze života sboru
Datum Kázání

4. 5. 2019 J. Vojvodík

11. 5. 2019 Výročí 111. let sboru v Luži

18. 5. 2019 E. Miškej

25. 5. 2019 J. Dymáček

Pravidelné týdenní aktivity:
každý čtvrtek v 17:00 – schůzky Pathfinder - klub pro děti
každý pátek v 17:30 – nácvik písní Worship

KVĚTEN
sobota 4.5. v 13:00 – zprávy z konferenčního jednání ČSU
sobota 4.5. v 16:00 –skupinka u Hubálků
neděle 12.5. – brigáda, úklid sboru
sobota 18.5. v 13:00 – setkání diakonů sboru
pátek 24.5. – Noc kostelů
sobota 25.5. v 9:00 – dopoledne o vztazích, host 
J. Dymáček
sobota 25.5. v  15:00 – Velká Hradubická, setkání 
mládeže v Pardubicích
sobota  25.5.  v 16:00  –  koncert  v kostele  ČCE 
ve Džbánově (Worship)

ČERVEN
sobota 1.6. – ordinace Davida Horáka
sobota 1.6. v 14:00 – Křeslo pro hosta – Marek Miškej

Bohoslužba v našem sboru se nekoná:
11.5.2019 z důvodu pozvání na 111. výročí založení sboru v Luži.
8.6.2019 z důvodu pozvání na slavnostní konferenční bohoslužbu ČSU 
v Brně.



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

Štanclová, Edvard Miškej

Narozeniny dětí: Esterka Janoušková, Lea Zbořilová, Kristýnka Svatá

Žalm 97, 11 „Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří 
mají přímé srdce.“
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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.)


