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Slovo kazatele –  A tak zůstává…
Každý  asi  milujeme  malé  děti.  Jak  jsou  roztomilé!  Jejich  grimasy,  úsměvy, 
bezprostřední  reakce,  miminkovská  „tvůrčí“  snaha  projevit  za  každou  cenu  své 
potřeby a touhy. Když se žvatlání dítěte začne pak měnit v blíže určitelné zvuky a 
vyslovené hlásky se začínají spojovat v jednotlivá slova, můžeme být překvapeni, co 
všechno zaslechneme. Kromě běžných slůvek jako „máma“, „táta“, „Jája“ a „babí“… 
vaše  ucho  zachytí  i  výrazy,  nad  kterými  musíte  hodně  přemýšlet,  co  vlastně 
znamenají. My jsme doma třeba slyšeli „tokoko“ či „opekina“ a dlouho jsme nevěděli, 
že je to rohlík a lokomotiva.
Slova  mají  svůj  význam  a  pro  někoho možná  i  trochu  posunutý  smysl.  Někdy  se 
dokonce setkáme se zcela rozdílným chápáním. Kolik nedorozumění přineslo chybné 
chápání slov „ne“ a „ano“, když se nám to zdálo tak naprosto jasné. 
Bruno Ferrero ve své brožurce „Rosa pro duši“ píše:
„Jsou slova lehká i slova zlá, slova, která poletují, i ta, která tíží jako obrovské závaží.  
Jsou slova, jež ubližují  srdci,  jiná ho zase zahřívají.  Některá slova jsou k pláči,  jiná  
k smíchu.  Jsou  slova,  jež  dávají  život,  přinášejí  odvahu  a  důstojnost.  Slovy  se  dá  
chybovat, ublížit i chybu odčinit. Jsou slova jako ‘miluji tě’, ‘odpuštění’, ‘společně’. Jsou  
také slova věčného života. Ale ta už neznáme…”
Neznáme? Apoštol Petr před mnoha lety u Cesareje Filipovy řekl:  „Pane, ke komu 
bychom šli? Ty máš slova věčného života.” (Jan 6,68) Mluvčí skupiny Petr i  ostatní 
učedníci rozpoznali, kdo má jen slova a kdo má „slova věčného života“.
I my jsme v průběhu dvou let, co jsme zde společně s vámi žili, zjistili, že víte, kde 
hledat  „slova  věčného  života“,  slova  o  lásce,  o  pokoji,  o  životě,  smrti,  záchraně, 
o naději a shledání. Proto nám bylo s vámi dobře. Spolu jsme těmto slovům určitý čas 
naslouchali  a  spolu  jsme  je  prožívali.  Nejdříve  to  bylo  do  Vánoc  roku  2017,  pak 
do konce školního roku 2018. Nakonec jsme spolu vstoupili  i  do druhého školního 
roku a dokonce začínáme i třetí rok „povinné“ školní docházky. Ten už ale společně 
nedokončíme.  Prožili  jsme  zde  skutky  víry,  odhodlání  v  naději,  zvlášť  pak  silné 
okamžiky  lásky.  A  můžeme  se  ztotožnit  s  apoštolem  Pavlem,  který  napsal:  
„A tak zůstává víra, naděje,  láska – ale největší  z  té  trojice je  láska.“  (1 K 13,13) 
S vírou, s nadějí a láskou jsme s vámi mohli prožívat dny a měsíce naplňování „slov  
věčného života“. 
S pravidelnými i nepravidelnými čtenáři „Pražce“ se těmito slovy loučíme a věříme, že 
v Kristu jsme již nyní přijali něco maličko z věčného života, ale až se zjeví po druhé, 
pak všechno přijmeme v plnosti. E. Miškej

P.S.  „To  není,  není  loučení,  byť  chvěl  se  nám i  hlas,  jsme vírou v  Krista spojeni  a  
sejdeme se zas.“ Přejeme vám všem Boží přízeň a setkání s Pánem Ježíšem. Tímto 
bych chtěl také poděkovat Zdeně za opravy a úpravy mých článků do „Pražce“.



Ze života sboru 
Kázání:
  7. 9. – D. Čančík
14. 9. – E. Miškej VP
21. 9. – shromáždění Chotěboř
28. 9. –  P. Zvolánek

Poznamenejte si:
sobota  7. 9. – loučení a instalace kazatele
sobota 14.9. – památka Večeře Páně + agapé
sobota 14.9. v 13.30 – setkání diakonů našeho sboru
sobota 14.9. v 16:00 – skupinka u Hubálků
sobota 21. 9. – okrsková rodinná bohoslužba par. okrsku v Chotěboři
středa  25.9. v 18:00 – výbor sboru
pátek   27.9. v 17:30 – křest Ester Zahrádkové a Štěpána Zahrádky
sobota 28.9. v 16:00 – skupinka u Hubálků

Narozeniny v měsíci září slaví: 
Roman Černý, Jana Foglová, Jana Horáková, Dana Pávková, Jaromír Štancl

Žalm 48,15 „Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás 
povede věčně.“



Vymaluj si:

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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