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SLOVO NA ÚVOD
Neděle 21. října je nedělí díkůčinění za úrodu. Někteří křesťané v tomto období
vyjadřují vděčnost nejen za úrodu, ale za celé stvoření. Proto jako úvodní slovo
používáme část dopisu RNDr. Jiřího Nečase z roku 2007:
Vděčnost za stvoření
Máme co jíst. To není samozřejmostí. Samozřejmostí není ani to, že se máme
čím odívat, že máme střechu nad hlavou. A těch nesamozřejmostí je daleko více. To,
že máme pitnou vodu, můžeme dýchat. Máme kolem sebe lidi, s nimiž se můžeme
sdílet, s nimiž si můžeme navzájem pomáhat, spolu se radovat a kteří dovedou při nás
stát v zármutku a bolesti. Můžeme vnímat krásu přírody, krásu vesmíru. A vůbec není
samozřejmé, že svět se vším, co na něm je, vykazuje značnou stabilitu, že v něm
fungují úžasné mechanismy, které tuto stabilitu zajišťují. To vše je důvod k vděčnosti
– k vděčnosti Stvořiteli za celé stvoření.
Vděčnost znamená více než určité konstatování. Skutečná vděčnost ovlivňuje
postoje, myšlení a jednání. Víme, že celé stvoření je funkčním celkem, k němuž my,
lidé, patříme a který můžeme – zevnitř – ovlivňovat. A to také činíme, avšak žel, že
mnohdy dopad naší činnosti není dobrý, nýbrž přímo škodlivý. Spotřebováváme více,
než je země s to obnovovat, produkujeme více odpadů, než je země s to pohlcovat.
Ony zmíněné skvělé řídící mechanismy, které zajišťují jemu příznivé podmínky na
planetě Zemi, tak člověk může velice vážně poškodit. K vděčnosti za stvoření patří
postavit se vědomě a rozhodně proti tomuto škodlivému počínání a působit
konstruktivně: o stvoření pečovat a vzdělávat je.
Vděčnost za stvoření si připomínáme v průběhu září a října. Toto období
začíná 1. zářím, které je v pravoslavných církvích "dnem vděčnosti za veliký dar
stvoření a proseb za jeho zachování a obnovu", zahrnuje svátek sv. Františka, muže,
který předběhl svou dobu o více než osm set let tím, že si už tehdy uvědomoval
ohromnou hodnotu Božího stvoření jako celku, a leží v něm i ty neděle, kdy se v
evangelických sborech slavívá díkůvzdání za úrodu.

KNIHA RÚT, 2. ČÁST
Rt 1,1-16
Tři ženy váhají kam jít, aby nezemřely hlady. V Moábu má Rút a Orpa jen malou
šanci na slušný život a Noemi čeká bída s trvalou hrozbou smrti hladem. Přežívání na
okraji života a smrti byl osud mnoha vdov v té době a ještě dlouho poté – můžeme
připomenout třeba Annu Magdalénu Bachovou, která svému manželovi (slavnému
skladateli Bachovi) vychovala 16 dětí a nakonec umírala v osamění a bídě. A nebýt
státního sociálního zabezpečení, kdo ví, jaká by byla situace dnes.
Orpa se vrací k rodičům. Snad u nich nalezne zastání, snad se jí podaří se ještě
znovu vdát. Noemi jde do Betléma. Na vdávání je stará a tak doufá, že najde zastání u
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svého lidu, tam, kde vládne Hospodin. A Rút jde s ní – aby se Noemin lid stal jejím
lidem a Hospodin jejím Bohem.
Ve smrti Elímeleka, Machlóna a Kiljóna můžeme ale najít i něco víc, než jen
osobní tragedii jedné z mnoha rodin té doby. Bible si hraje s vlastními jmény a s
jejich významy i souzvuky s jinými slovy. Zkusme se tedy do toho biblického
vyprávění zaposlouchat ušima židovského čtenáře: V domě chleba (Betlémě) byl
hlad. Muž z rodu plodných (Efratejec), jehož bohem je Moloch (Elímelek), nehodlá
čekat, až se Hospodin vrátí ke svému lidu a odchází do pohanské země. Jde se svou
rozkošnou (Noemi) ženou a dvěma syny. Jenže jak dlouho mohou žít, když budou žít
v pohanské zemi, otcem je uctívač modly a jeden syn je nemocný (Machlón) a druhý
vyčerpaný (Kiljón)?! Zůstane stará vdova a dvě ovdovělé snachy – šíje, tedy Orpa,
která již svým jménem ukazuje, že nakonec ukáže své tchýni záda a přátelská, tedy
Rút, která s ní zůstane. Již ta jména jako by čtenáře připravovala na to, co se bude dít.
A čtenář tedy čeká, jak to dopadne, až se setká přátelská (Rút) s tím, ve kterém je síla,
tedy Bóazem. Zmizelo modlářství i slabost a setká se láska a síla.
To ovšem až za chvíli, teď stojí Noemi a Rút na hranicích Moábu a Izraele. Což
Noemi, ta jde domů. Rút jde do neznáma – ale ne do prázdna. Jde do země lidu
Hospodinova, aby se tato země stala její zemí a Hospodin se stal jejím Bohem. Kvůli
této myšlence celá kniha Rút vznikla. Kvůli myšlence, že existuje nejen cesta pryč od
Hospodina, jak to kritizují proroci, že lid odpadá od Hospodina, neposlouchá jeho
příkazy a drží se pohanských praktik. Vždyť přeci existuje i cesta právě opačná!
Cesta, která začíná tím, že člověk pohanské praktiky opustí, připojí se k lidu, který
slouží jedinému skutečnému Bohu. I tato cesta je otevřena a jakkoliv se jí mnozí
bibličtí pisatelé obávali – připomeňme Ezdráše a Nehemjáše a jejich boj proti
pohanským manželkám – tak máme v Bibli i knihu Rút, která říká, že ta cesta nemusí
nutně být slepá a že nemusí nutně končit tím, že pohanský partner nakonec strhne
srdce věřícího na špatnou stranu a konec tohoto vztahu bude horší, než počátek. Tvůj
lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. To je vyznání pohanky Rút a je
předzvěstí a příslibem toho, že cesta k Bohu je otevřena pro každého, kdo po ní chce
za Bohem jít.
(Z ranních zamyšlení J. F. Pechara na letošní sborové dovolené v Želivi)

MIMINKO
manželům Kateřině a Janu Jeronýmovi Zvánovcovým
se 15.9. 2012 narodil syn

Křišťan

PROPOPULAČNÍ POLITIKA
Církev prý je zbytečná instituce. Nemohl by někdo napsat studii o vlivu
živého křesťanského sboru na zmírnění demografické krize, která nás prý
v blízké budoucnosti čeká? V předsíni našeho kostela není o kočárky nouze.
.
RČ
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STARŠOVSTVO
Zápis z 729. schůze staršovstva konané v pondělí 8. října 2012
Přítomni: Pechar, Drápal, Dus, Novotný, Plhák, Slabý, Stralczynská, Zvánovcová, Žilková,
Hoznauer. Omluveni: Bruncko, Holý, Chadima, Mazný
Biblický úvod: I. Plhák – Ef 5.15 – 16, jak my jako křesťané působíme na nevěřící,

Příští schůze staršovstva bude 2. pondělí v listopadu tedy 12. listopadu 2012,
biblický úvod bude mít A. Slabý.
Výstavba
Máme odborný posudek o stavu skály nad budoucí přístavbou, poslali jsme ho s dopisem na
MČP4 a čekáme na další kroky radnice.
Rekonstrukce části stávající budovy z grantů magistrátu
Na středu 10.10.2012 je domluvena schůzka technické skupiny s br. Mečkovským, který
nám poradí jak dále s žádostmi o granty. Máme připravené 3 předběžné studie:
• rekonstrukce topení
• výměna oken
• rekonstrukce sociálního zařízení
Podle doporučení br. Mečkovského je rozpracujeme do projektu a podáme žádost (žádosti)
na Magistrát hl. m. Prahy.
Změny v církevním zřízení – prodloužení funkčních období.
Staršovstvo souhlasí s navrhovanými změnami. Všichni pro.
20.10. pořádá Spolek přátel ETF UK od 9:00 do 12:45 hod. ve velké posluchárně ETF
setkání na téma "Religion - Trauma or Therapy" (anglicky). Přednášet budou Tomáš Halík a
Gunnar Engedal z Norska
20.10. Velký úklid kostela
21.10. Ohlédnutí za letními akcemi
16. – 18. listopadu – sbormistrovský kurz
proběhne ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Více informací podá
celocírkevní kantor Ladislav Moravetz, tel. 573 378 607, moravetz@e-cirkev.cz
Květiny na kazatelně řeší estetická komise – L. Havlena.
Křesťanská služba
Staršovstvo děkuje ses. Lence Pecharové, že se ujala organizace. Proběhla první schůzka
zájemců. Těch, kteří pomoc nabízejí i těch, kteří pomoc potřebují. Rozbíhá se.
Sbírky
14.10. celocírkevní sbírka na Jubilejní toleranční dar.
21.10. celocírkevní sbírka na charitativní a sociální pomoc. Z toho se hradí nenadálé
katastrofy a pobyty cizích studentů.
Společná modlitba Páně.

Zapsal A. Slabý
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KŘESŤANSKÁ SLUŽBA
Křesťanská služba v našem sboru
S velkou vděčností mnoha sestrám a bratřím, kteří již po celá léta věnují druhým svůj
čas, lásku, pomoc, energii a modlitby, a po odsouhlasení staršovstvem bychom rádi rozšířili
KŘESŤANSKOU SLUŽBU.
Chceme vnímat situaci svých bližních, pečovat o vztahy ve sboru a zajistit službu
potřebným sestrám a bratřím. V našem okolí jsou určitě lidé, jež uvítají návštěvu člena
sboru, který jim přinese a třeba i nahlas přečte kázání, společně s nimi se pomodlí,
doprovodí je na procházce nebo na jednání s různými úřady, či pohlídá vyčerpané mamince
jedno odpoledne děti. Stejně tak máme naopak mezi sebou sestry a bratry, kteří rádi
pomohou, jen se ostýchali nebo nevěděli, na koho se obrátit. Cílem je tedy vytvořit a
průběžně aktualizovat databázi pomocníků, jejich časových možností a osobních
obdarování. Sledovat, kdo potřebuje či uvítá cílenou pomoc. Hledat nejlepší možná řešení
složitých životních situací, zprostředkovávat kontakty.
Po bohoslužbách 7. října se proto sešli pomocníci a sestavili přehled oblastí, které se
odvažujeme nabídnout:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donesení kázání, sborového časopisu, společná modlitba, zpívání.
Doprovod po Praze, pěšky nebo MHD.
Zajít se „duševně občerstvit“ do Mateřské školky – zve p. učitelka z našeho sboru.
(Občasný) odvoz po nedělních bohoslužbách.
Doučování dětí věku 6 – 10 let ČJ, 6 – 14 let AJ, NJ.
Pomoc starším lidem, úklid a další.
Možnost nákupu květin ve velkoobchodu.
Hlídání dětí během týdne i o víkendu, včetně přespání dětí v bytě pomocníků.
Setkání nad deskovými hrami (kdo byste měli chuť, dejte prosím vědět, vymyslíme
termín).
• Zahájení adventu se seniory (podrobněji v samostatné pozvánce).

Naopak hledáme, kdo by měl chuť pomoci následující formou:
- poblahopřát k životnímu jubileu (můžete se domluvit, kdo z jubilantů bydlí ve vaší
blízkosti)
- občas se o víkendu postarat o psa a kočku v bytě majitele
Kdo máte chuť se zapojit podanou rukou i modlitbou, kdo víte o potřebném člověku, za
kým bychom měli zajít, ozvěte se, prosím.
Děkuji každému za sdělení a podněty, kam napřít své úsilí.
S prosbou o Boží požehnání a vedení – a s poděkováním za každý vstřícný krok.
Lenka Pecharová

Kontakt:
Lenka Pecharová, tel.777 221 393, mail: pechle73@seznam.cz
Též osobně po nedělních bohoslužbách nebo písemným vzkazem v kanceláři.
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Ve středu 28 listopadu od 18 hodin
se uskuteční

Adventní setkání seniorů (nejen) z našeho sboru.
Třeba máte ve svém sousedství člověka, kterého byste rádi pozvali do shromáždění
a chyběl vám nápad na první impulz. Možná ani po delší době pořád nevíte, kdo je
„ta paní v té a té lavici“ – vida, nejlepší čas se blíže poznat.
Při této příležitosti bychom rádi také konkrétněji představili křesťanskou službu,
a to nejen formou malého pohoštění, na které se rozhodně můžete těšit!
Pro potřebné nabízíme možnost odvozu po setkání domů.

ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY S MOTYKOU…
...a než jsme se rozkoukali, máme před kostelem skalku. A ne ledajakou. Už je to víc než
rok, co byl položen základní kámen (vida, nakonec se ty kameny, co padaly za kostel,
hodily) -- to bylo tu sobotu, co mě jedna myš nedala spát -- a než jsme se večer vrátili z
výletu, byly dobré dvě třetiny hotové. A práce pokračovaly závratným tempem.
Koneckonců se o tom můžete přesvědčit. Zásluhu má na tom zahrádkářská domobrana
vedená bratrem Václavem. Takový místní okrašlovací spolek. Zjara plno fialek
roztodivných barev, sem tam koniklec a řada dalších druhů, teď s podzimem září do dáli
afrikány.
Hlavně aby nám to nepřerostlo přes hlavu (kostel), ať nedopadneme jako v Šípkové
Růžence. Ke správné skalce ovšem patří trpaslík -- zatím ho občas dělají děti, ale do
budoucna můžeme něco takového opatřit -- ovšem stylového. Co třeba takového sádrového
Luthera nebo jiného reformátora? V Medžugorii jsem viděl metrové sochy panny Marie -toť námět na ekumenické sousoší. Anebo -- co myslíte, čí sochu mají ve Strmilově (i s
nezbytným Noharem)?
A aby lidi kytky netrhali a my ušetřili za ostrahu, můžeme pořídit Adélu (co ještě
nevečeřela) nebo rovnou hlídacího Trifida.
A snad nám skalku nikdo nezničí -- abychom nemuseli říct "a inspektorská zahrádka je v
pr**".
Milan Bareš

ROZHOVOR ELIŠKY SE SOFIJÍ
Sofije Djurić je studentka ekonomie v Banja Luce, BaH,
pochází z ateistické rodiny. Přibližně před půl rokem si poprvé
přečetla celý Nový zákon, čímž se jí naprosto změnil život.
Přečtěte si rozhovor, ve kterém jsem se Sofijí mluvila právě o té
změně, která u ní nastala, o tom, jaký byl její život před jejím
rozhodnutím jít za Bohem, a třeba i o tom, že i v pravoslavné
Bosně vám mohou rodiče zakázat chodit do kostela.
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Co pro tebe, před tím, než jsi uvěřila v Ježíše Krista, znamenali víra a Bůh?
V mé rodině se nikdy moc o Bohu nemluvilo. Všechno, co jsem kdy slyšela, to bylo od
babičky. Vyprávěla, že žila v rodině kněze, kde drželi pravoslavné zvyky, chodili do
kostela, k příjímání… Moje máma ale nikdy o Bohu nemluvila, jen táta trval na tom,
abychom slavili Slávu (pravoslavný rodinný svátek, pozn.). Mně se ale nelíbil způsob,
jakým táta jako domácí Slávu slavil. Na konci vždycky všichni skončili opilí (mužská část
oslavy). Ve škole jsme měli náboženství. U nás ale kněží jezdí do práce předraženými auty,
takže pro mě osobně nikdy nebyli vzorem ve víře. Podtrženo sečteno, nikdy jsem neměla
nikoho jako vzor, kdo by opravdu mluvil o Bohu a ne o obyčejích.
Jak jsi se tedy později rozhodla jít za Bohem?
Rodiče žili v manželství a jejich vztah byl opravdu hrozný. To na mě a mojí sestru mělo
dost špatný vliv. Jednoduše řečeno nám nedali vzor toho, jak by muž a žena měli žít
společně, jak se mají milovat a chovat k sobě navzájem. A důvod, proč jsem já začala číst
Nový zákon byl, že jsem stále vstupovala do vztahů s kluky, a to nepřipravená, a pak vztahy
opouštěla vždy zraněná. Nový zákon jsem zkoušela přečíst asi před dvěma lety, ale
nepodařilo se mi to. Prostě jsem žila naprosto odlišně od slov, která tam byla napsaná, a to
mě frustrovalo. Kdy konečně jsem uspěla a Nový zákon si přečetla, to bylo, když jsem se
dostala na své emoční dno v souvislosti s mým posledním klukem. Bylo to opravdu těžké
období mého života. Bylo to před půl rokem. Při čtení Nového zákona jsem si uvědomila a
vnímala, že Boží slovo mi může pomoci, ale že se musím změnit. Na začátku to bylo těžké.
Cítila jsem se tak hříšná a přála jsem si, aby všechny moje chyby byly pryč. Pak jsem se
pomalu začala učit…pomalu… že Bůh mě postupem času bude měnit, tak, jak on chce, ne
tak, jak bych si já přála.
Co pro tebe a tvůj život toto rozhodnutí znamená?
Znamená to rozhodnutí, že se změním. Učím se, jak mě Bůh miluje, a jak si přeje, abychom
i mi milovali svoje bližní. Největší změna ale byla přestat lhát sama sobě. Přestat si
nalhávat, že můžu být ve vztahu s kde kým a že ho můžu nějak změnit. Nikdo tě nemůže
změnit, kromě Boha v hloubi duše. Přestat lhát sama sobě, že já nemám žádný hřích, a
přiznat si, že hřeším neustále. Jelikož je Bůh náš otec, začala jsem si dávat takové otázky
jako, jestli by se mu líbilo, že dělám tohle nebo tohle. Například, jestli by se mu líbilo, že se
ke mně kluci chovají hrozně, nebo jestli by se mu líbilo, že se hádám se sestrou nebo že
neposlouchám mámu. A tak, pokaždé, když stojím před nějakou otázkou nebo pokušením,
zeptám se ho na to a pak mi nějak přijde odpověď. Vím, že není dobré, když se hádám se
sestrou, a tak se modlím, aby mě naučil, abych se nehádala. Přeji si, aby mě měnil, nejen
kvůli mně, ale i kvůli nim. Je důležité si říci, že prostě vždycky budeme hříšní a nedokonalí.
Ale je také důležité říct, že se budeme snažit, a modlit se, abychom hřešili stále méně a
neubližovali tak sobě a druhým.
A co tvoje rodina a přátelé, jak oni reagovali na změnu ve tvém životě?
Většinou zmateně a spíše negativně. Nejsou mi v tom všem přílišnou oporou, jako by
čekali, že s tím vším jednou přestanu. Možná jsem ale i já byla příliš intenzivní a říkala jim,
aby četli bibli, a oni se vystrašili, co se mnou bude a do jakých problémů bych se mohla
dostat, jelikož mě považují za naivku.
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Máš možnost chodit někam do kostela nebo s někým o své víře mluvit?
Moje máma byla proti tomu, abych chodila do kostela, a tak jsem se rozhodla respektovat
její rozhodnutí. Mluvila jsem jedině s Belindou, Davidem a Irenou, oni mě podporují
(misijní pracovníci ze zahraničí, pozn.).
Stále jsi studentka, co studuješ?
Mezinárodní ekonomii na ekonomické fakultě v Banja Luce. Jsem ve čtvrtém ročníku.
Jaké máš plány, až skočíš školu?
To je pro mě jedna z nejtěžších otázek. Víš, že bych se ráda po tomhle zkusila přihlásit na
sociální práci, abych mohla pracovat s dětmi? Nebo bych chtěla přednášet na střední škole
ekonomii. Opravdu bych chtěla pracovat s dětmi. Hlavně abych něco dělala… něco
užitečného.
Eliška Adamcová

EVANGELIUM V TV
Střípek z jednoho programu při Ekumenickém setkání s Biblí a uměním –
ESBU Třebíč 2012.
Michael Otřísal: EVANGELIUM v TV.
Není to jednoduché. Evangelium je dobrá zpráva, že Bůh stále počítá s člověkem a Bible
je plná svědků, které Bůh posílá svědčit. Bůh chce člověka získat, ne ho omráčit různými
jevy na nebi, pod zemí i jinak.
Komunikace je komunio = rozhovor dvou zanícených lidí; to není paralela pro
"informovanost". Jak to ale udělat, aby ta zvěst o tom, že Boží bezmoc je vítězství člověka,
se dostala přes media k lidem? Hodí se do sdělovacích prostředků? Nebyl by to její konec?
Médium (TV) si vytváří vlastní svět, potřebuje velké obrazové příběhy - my jsme se ale
zrodili ze SLOVA. Médium si určuje, co se tam hodí a co ne.
Odpověď na otázku co s evangeliem v TV není jednoduchá. Náboženský pořad má být
pozvánkou k evangeliu. Jak by na to šel Ježíš? Byl v pozici rozsévače, když hovořil k
zástupům. Neučil je teologii (tu učil své učedníky). Vycházel z lidské zkušenosti a lidských
příběhů.
Celé naše působení ve světě je evangelizační. Úkolem církve není spravovat, ale být
svědkem, zbavit lidi předsudků o víře (např.: když uvěřím, budu muset dělat to a to a to). V
každém případě by se církev měla zabývat čistotou médií.
poznámky Rut Nývltové z přednášky Michaela Otřísala
Doplňuji:
Letos setkání „ESBU“oslavilo své 20. výročí. Někteří z těch, kdo byli při zrodu této
ekumenické akce, již nejsou mezi námi, některým v účasti brání zdravotní stav. Přesto počet
účastníků stále stoupá. Přijíždějí ti staří, ale vždy se objeví i někdo nový, kdo chce zblízka
vidět a slyšet známé osobnosti a diskutovat s nimi. Každý rok se přednášející zaměřují na
předem vybrané téma. Letos „O moci médií“ hovořili Petra Procházková, Jiřina Šiklová,
Helena Klímová, Michael Otřísal, Karel Hvížďala, Jan Sokol, režiséři filmu Český sen Vít
Klusák a Filip Remunda, Jefim Fištejn, Goranka Oljača, Pavel Klinecký a také náš farář
Jaroslav Pechar (o přednostech i nebezpečí internetu).
RČ
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Z TVORBY ČLENŮ NAŠEHO SBORU
Mi(mi)ny@túry
O namyšlené holčičkce I.
Byla jedna holčička s namyšlenými myšlenkami. Její myšlenky byly tak namyšlené, že se s
ní vůbec nebavily, a tak se musela obejít bez nich. Chudák holčička. :-(
O namyšlené holčičkce II.
A žila byla jiná namyšlená holčička. Její rodiče si chtěli původně namyslet celý dům plný
holčiček, ale dostali rozum a spokojili se jen s jednou.
Vyjíždí auto z parkoviště
„Dávej mi pozor, jestli něco nejede.“
„Dobrý, můžeš.“
~~~B * u * M * p * R * á * S * k * T * ř * Í * s * K~~~
Později v nemocnici: „Proč jsi říkala ‚dobrý‘, když se blížil ten tirák?“
„Když já myslela, že to chceš slyšet.“
Autora těchto moudrostí asi uhodnete (Kešolim)

SVATBA TOMÁŠE A ADÉLKY

Tomáš Bedrník a Adéla Pospíšilová
22. září 2012
u Martina ve zdi
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zpěváci a hudebníci – braničtí i vypůjčení – byli výborní

Těch, kdo mohou dosvědčit, že na vlastní oči viděli a slyšeli, že Tomáš a Adélka jsou manželé
bylo tolik, že se nevešli do jednoho záběru. Lukášovi se však povedlo celkové foto vytvořit.
(Rozpoznatelné osoby jsou na velké barevné fotografii, která se do Brány nevejde)

Odpoledne oslava pokračovala v branickém kostele dobrým jídlem a programem, který
připravila mládež současná i ta odrostlá. Protože novomanželé jsou vodáci, „připádlovali“
jejich kamarádi za zpěvu vodácké písně. Tomáš musel se zavázanýma očima vytáhnout
z obalu kanoi, nafouknout ji a připravit k odplutí. Potom manželé do ní nastoupili a úspěšně
absolvovali sedmistupňovou zkoušku, kterou připravila Marie Jelínková:
„Indiáni kmene Dakotů mají přísloví, že manželství je jako sjíždění řeky, v obou nesmíš ztratit
správný směr, musíš vytrvat, pořádně se nadřeš a čekají tě výhledy, o jejichž kráse jsi ani neměl/a
potuchy.
Vy jste se dnes na takovou plavbu vydali. Vypadá to, že jste připraveni. Poznali jste se, plavíte se
stejným směrem. Oba jste vytrvalí a o tom, že život, respektive manželství, je dřina také něco tušíte.
Oba jste vodáci, takže netřeba připomínat, že na řece často čekají pěkná i nepěkná překvapení,
přeje, při kterých výskáte nadšením a peřeje, při kterých ani nedutáte hrůzou. My jsme vám dnes jako posilu na vaši plavbu – sedm takových zkušebních peřejek připravili.
Jste připraveni? Začínáme!
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1. Ajajaj, start není lehký – ale to je život. Inu, sžíváte se. Uprostřed příprav na vyplutí na řeku vás
napadl medvěd, který vás oba poranil, Tomášovi oči a nohy, Adélce krk a ústa včetně hlasivek a
všechny prsty na jedné ruce. Ovšem můžete se zachránit útěkem na řeku, kde se v klidu uzdravíte,
pokud ovšem zvládnete loď připravit k vyplutí, nasednout do ní a začít pádlovat. Tak směle do
toho, než se medvěd znovu připraví k útoku.(Tomášovi se zaváží oči a nohy, Adélce pusa a
obvážou ruce, cílem je aby seděli v nafouknuté lodi hotovi k vyplutí).
2. Vydali jste se na cestu, jste zdraví a hned za první zákrutou vjíždíte na širou krásnou řeku, počasí
je skvělé a vy se rozhodnete zpívat, váháte ovšem co, a protože se nemůžete rozhodnout, tak
vymyslíte slova (nikoli nutně melodii) své první manželské písně. Musí obsahovat tato slova:
Tomáš, Ada, pádlo, spolu, domu, věčně, hrázka Během minuty na lodi píseň sestavte a společně! ji
nám všem zanotujte!!! Umělecký přednes je vítán.
3. Ovšem abychom vás nepřechválili, blíží se pořádné peřeje a na ty pozor.
Vidíte, že na každé lavičce lodi je malý kyblík s vodou, v každém jsou tři míčky různého označení –
vaším úkolem je přenést tyto míčky pouze za pomocí úst a lžíce z jednoho kyblíku do druhého,
Tomáš přitom přenáší míčky z AB, Adéla TB. Ovšem nikdo z vás nesmí opustit prostor, který
vymezují v lodi lavičky. Jak to provedete? Nebudete si překážet? Nevypadnete z lodi?
4. Áááách. Stalo se vám to, co se stává. Pohádali jste se a to dosti ostře. Nemůžete se jeden na
druhého ani koukat. Z lodi však není úniku, sednete si tedy k sobě zády a nemluvíte spolu. Po chvíli
jeden z vás začne zjišťovat, zda se ten druhý zlobí. Oba dva ale nejste zprvu moc dobře naladění,
teprve postupně se usmiřujete, přestáváte být mrzouti, pomalu tajete, až je vše v pořádku a vy
spokojeně vrkáte. Jste k sobě zády a jediné, co Adélka může říkat, je: „ňala ňala ňala ňa“,a jediné co
Tomáš může říkat? je: „jedna dva tři čtyři pět“, dohadujete se tedy intonací – tónem vašich hlasů.
5. Uff, jste schopni plavby, řeka je klidná a toho využíváte k drobné zastávce, protože se potřebujete
poradit o cestě. Máte kilometráž - průvodce řeky, který vám říká, na jakých tábořištích je bezpečné
přenocovat, tábořiště se jmenují podle známých oper, ve vaší mapě jsou však jejich jména
všemožně přesmýkaná. Abyste tábořiště dobře identifikovali, musíte si jména v mapě opravit.
6. Jste ve velice prekérní situaci, během vašeho vášnivého líbání na lodi vám uplaval klíč
k loďáku,ve kterém máte úplně všechno, zvolit možnost proříznout loďák nechcete, takže se musíte
potopit do hluboké vody, nic moc nevidíte, proto se raději oběma rukama držíte za zády házečky,
vaším spojením s lodí, pod vodou se potkáte a zjistíte, že klíč se pravděpodobně velmi rychle obalil
místními řasami, na řešení i jeho realizaci přitom musíte spolupracovat, jak ho dostanete na
hladinu? (Ke klíči se prokousávají buchtou, tu je třeba velmi velmi pocukrovat)
7. Vidíme, že jste připraveni a že ta dnešní svatba byl dobrý nápad. Jako každý se budete v
manželství ještě mnohému učit. Jednou z častých výzev bývá, že se jeden s druhým snaží jednat tak,
jak by se to líbilo jemu samému. Co ale dělá radost Tomášovi, nemusí dělat radost Adélce a naopak,
a tak se budete stále učit porozumět tomu jazyku lásky vašeho partnera – Tomáš bude mluvit
jazykem Marsu, Adélka jazykem Venuše, všichni s tím bojujeme. Jednou z cest k úspěchu je učit se
uvažovat jako ten druhý a v tom spočívá váš poslední úkol. Představte si, že vás čekají nádherné,
ale někdy ne úplně snadné peřeje, můžete si na ně vzít mimo pádla, dokladů, peněz, stanu, jídla a
pití, karimatky a spacáků a trochy oblečení pouze další tři věci. Adélko, Tomáši, napište každý (1)
tři věci, co byste si vzal sám / vzala sama – až to budete mít napsané – napište (2) tři věci, které si
myslíte, že by si vzal váš manžel, respektive manželka, tedy to, co stojí na papírku vašeho
manžela/manželky. Cílem je samozřejmě uhodnout, co si na začátku napsal každý z vás.

Novomanželé Bedrníkovi udatně zdolali všechny peřeje, a to v oděvu nevodáckém – svatebním.
Doufejme, že stejně dobře zdolají i všechna úskalí, která na ně čekají v manželském životě.
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Pravidelný sborový program
Neděle 9,30 bohoslužby
první neděli v měsíci rodinné,
třetí neděli vysluhována
sv. večeře Páně;
8,30 chvály (kromě 1. neděle)
Úterý 7,00 ranní modlitební setkání

18,30 mládež
16,00 dívčí odrost. skupinka
(jednou za 14 dní )

Středa 15,30 a 17 maminky s dětmi
18,00 biblická hodina
Čtvrtek 8,05 čtení knihy
20,00 PoMlaSg „třicátníci“
(2. a 4. čtvrtek v měsíci)

Pátek 15,30 mladší dorost
17,00 starší dorost
úřed. hodiny faráře Jaroslava Pechara:
úterý a středa 14,00 – 16,00
čtvrtek
10,00 – 12,00

Obsah:
Vděčnost za stvoření
2
Kniha Rút – 2. část
2
Křištan
3
Propopulační politika
3
Staršovstvo
4
Křesťanská služba
5
Pozvánka na adventní setkání
6
Šel zahradník…
6
Rozhovor Elišky se Sofijí
6
Evangelium v TV
8
Miniatury
9
Svatba Tomáše a Adélky
9
Sbor program, obsah
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--------------------------------------------------A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův,
k němuž jste byli povoláni v jedno
společné tělo. A buďte vděčni.
Kol. 3,15
-------------------------------------------------fotografie: Lukáš Havlena
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