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Slovo kazatele – PLOT
Lidé si  dnes kolem svých domů a zahrad 
staví vysoké ploty, ohrady a někdy doslova 
hradby.  Možná  mají  strach  ze zlodějů, 
nebo nechtějí, aby bylo vidět, co se u nich 
doma  děje.  Moc  se  mi  to  nelíbí.  Jejich 
majitelé  dávají  najevo,  že  chtějí  to  „své” 
oddělit od ostatních. Jakoby říkali: „Nikoho 
nepotřebujeme, stačíme si sami, nerušte nás.” 
Jednoho dne jsem šel  kolem domu, který nebyl  oddělen vysokým plotem ani 
dřevěnou ohradou. Za rohem na mě přes zrezivělý drátěný plot „vybafl” robustní 
černý rotvajler. Uff… Taková překvapení nemám rád. S leknutím jsem odstoupil 
od plotu a letmo zhodnotil jeho kvalitu. V této situaci je dobrý plot nutný, i když 
mám raději živé ploty, plné zeleně. 
Kdo asi vybudoval první plot? Kdo si chtěl ohradit svůj pozemek, aby mu na něj  
nikdo nechodil?  Bůh  mohl  být  prvním tvůrcem,  kdyby  postavil  kolem stromu 
poznání  dobrého a zlého vysokou hradbu.  „Za tu ohradu mi nechoďte!”  Pak  
bychom se třeba neocitli v situaci, kdy přišlý hřích nás oddělil „velmi kvalitním 
plotem”  od  našeho Boha.  „Vaše  viny  jsou  však  překážka  mezi  vámi  a  vaším  
Bohem.”  (Iz 59,2a B21)
Stvořitel to neudělal, ale dal Adamovi a Evě důvěru a svobodu. Lidé však zklamali, 
postavili se na stranu nepřítele. „Proto je Hospodin Bůh vypověděl ze zahrady…” 
Hřích  způsobil,  že  jsme se  dostali  za  „hradby”,  které  nás  oddělily  od  našeho 
nebeského Otce, a tím i domova, kde chtěl s námi být. Bůh však pracoval na tom,  
abychom se dostali zpět. Dovolil svému Synu „trpět venku za branou” a otevřel 
nám  novou  cestu  -  bez  plotů,  zdí,  ohrad  a  jiných  překážek.  „Protože  Ježíš  
obětoval  svou krev,  smíme se,  bratří,  odvážit  vejít  do svatyně cestou novou a  
živou,  kterou  nám otevřel  zrušením  opony  –  to  jest  obětováním svého  těla.”  
(Žd 10,19-20)
Ježíš nás zve domů. Připravuje pro nás nové město s hradbami, které jsou však 
„přerušované”  stále  otevřenými  branami  -  jako  potvrzení  toho,  že  se  Bůh 
nemění. Je stále laskavým Otcem, jenž dopřává svým dětem svobodný přístup 
ke stromu života. Důvěřujme mu a jděme s Ježíšem cestou, kterou nám otevřel.

E. Miškej
P.S. „Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti  
anděly a na branách napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele… Jeho brány  
zůstanou otevřeny…” (Zj 21,12.25)



Ze života sboru
Datum Kázání

1. 6. 2019 M. Miškej
8. 6. 2019 Společná konferenční sobota ČSU v Brně

15. 6. 2019 E. Miškej - Večeře Páně
22. 6. 2019 P. Farkač
29. 6. 2019 R. Černý

Pravidelné týdenní aktivity:
každý čtvrtek v 17:00 – schůzky Pathfinder - klub pro děti

každý pátek v 17:30 – nácvik písní Worship

ČERVEN
sobota 1.6. – ordinace Davida Horáka

sobota 1.6. v 14:00 – Křeslo pro hosta – Marek Miškej

středa 5. 6. v 17:00 – studijní a modlitební setkání

sobota 15. 6. v 16:00 – skupinka u Hubálků

středa 19. 6. v 17:00 – studijní a modlitební setkání

sobota 22. 6. v 15:00 – Velká Hradubická, setkání mládeže v Pardubicích

středa 26. 6. v 18:00 – Výbor sboru

sobota 29. 6. – besídka na ukončení školního roku

sobota 29. 6. ve 13:00 – členské shromáždění

Bohoslužba v našem sboru se nekoná:
8.6.2019 z důvodu pozvání na slavnostní konferenční bohoslužbu ČSU 
v Brně.

Agenda k členskému shromáždění dne 29. 6. 2019:
1) výsledky konferencí ČS a ČSU
2) oznámení o ukončení členství Dušana Przywary na jeho vlastní žádost
3) evangelizace
4) nový kazatel



Narozeniny v měsíci červnu slaví:
Zuzana Hermanová, Vladimír Novák, Petra Przywarová a Dagmar Svatá

Narozeniny dětí: Lukášek Zbořil
Deuteronomium 32, 4 „On je Skála. Jeho dílo je dokonalé, na všech 
jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a 

přímý.“
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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.)


