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Matouš 5,23–24 (ČsP) jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář 
a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech 
tam před oltářem svůj dar a odejdi; nejprve se usmiř se svým 
bratrem, a pak přijď a obětuj svůj dar.

Jeden postřeh ze svaté země
Již měsíc uplynul od doby, kdy jsem se vrátil z Blízkého východu. Viděl 

jsem toho hodně. A nebyly to jen památky a přírodní krásy. I v době mimo-
sezónní, v které jsem Svatou zemi navštívil, byla přítomna řada poutníků 
z různých částí světa – byl to takový veletrh národů. Zvláštní atmosféru 
pak završil sněhový čepec, který přikryl Jeruzalém jedno páteční ráno. Život 
se na chvíli zastavil. Židé se pro jistotu ani nevydali do práce – vždyť sobota 
byla za dveřmi (židovské obchody mají otevřeno v pátek jen do 12 hod.) 

Jak jsem již naznačil, na Izraeli není zají-
mavé jen to, co tam je k vidění, ale i to, kdo 
tam je. a teď již nemyslím cestovatele ze 
všech končin světa, ale samotné obyvate-
le. Izrael není jednolitou společností. Proti 
75 % Židů stojí zbytek arabů. a opravdu 
stojí proti. 

Nesoulad mezi kulturami je vidět 
na každém kroku. Zatímco ten, který je v Iz-
raeli poprvé, je většinou unesen památ-
kami, je tu něco, co je zastoupeno v ještě 
větším počtu. Co to je? Ploty a kamery. 

tak, jak jsou svatá místa nabyta bo-
hatým poselstvím, tak jsou i napěchova-
ným sudem prachu, který může kdykoliv 
vybuchnout. a vlastně nejen svatá místa. 
Při vjezdu do oblastí pod Palestinskou 
správou je izraelský občan varován, že je 
v ohrožení života a že jeho vstup je přímo 
zakázán zákonem. 

takovým místem je i Hebron. Žije 
zde 120 tisíc Palestinců obklopující en-
klávu s 500 židovskými osadníky. Je to 
velmi svaté místo, protože tu mají hrobku 
patriarchů abrahama a  Izáka s manžel-
kami. touto hrobkou je jeskyně, nad níž 
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se tyčí jedna jediná budova, která ale                          
ve skutečnosti je dvěma budovami. Je totiž 
rozdělena striktně na část muslimskou a ži-
dovskou. Ne proto, aby se znepřátelené 
národy mezi sebou občas nepohádaly, ale 
aby se přímo nezabíjely. v minulosti se to 
již stalo. 

a na závěr mého výčtu ještě tragiko-
mická vzpomínka: v zasněženém Jeruza-
lémě jsme se dostali do koulovačky s pa-
lestinskými kluky. se zarputilým výrazem 
ve tváři vrhali jednu ( jen) sněhovou kouli 
za druhou a křičeli allah akbar. už od mala 
se tak učí každému svému zápasu dávat 
náboženský podtext. a když něco člo-
věk pojme jako svatý boj, je hodně těžké 
v něm ustat. 

co s tím? 
Když si tak promítám v hlavě místní 

historii, není zde skupina, které by v minu-

losti nebylo ublíženo a nezažila bezpráví. 
Dá se vůbec zlo nějak napravit, když už je 
ho navršeno tolik? Můj názor je, že nikoliv. 
všechno nejde napravit; jsou škody, které 
jsou nevratné. vše je ale možné odpustit. 
opravdu? Dá se odpustit zlo, když už je 
ho hodně? 

Musí to jít. velkým příkladem je sám 
Ježíš. Jeden příklad za všechny: při cestě 
na Golgotu volá po odpuštění (L 23,34). 
odpuštění je pak ústředním motivem 
jeho kázání i chování vůči lidem. Ježíš nejen 
odpouští, ale dává sílu odpouštět i nám. 

Přestože se mohl rozsáhle rozhovořit 
o chybách, neudělal to. K čemu by to také 
bylo? Lidé o svých chybách často vědí. 
Když si je odmítají připustit, je to odpuště-
ní, které jim pomůže si chybu přiznat a na-
pravit. odpuštění totiž zbavuje vinu její síly. 
tam, kde je odpuštění, už není potřeba si 
na něco hrát, protože ten, kterému je po-
třeba odpustit, má stejnou cenu jako ten, 
kdo chybu neudělal. a také – odpuštěno 
musí být někdy každému – Pán nezmínil 
jedinou výjimku, kdy by nějaký člověk 
odpuštění nepotřeboval. 

různá náboženství mají všeliké šlechet-
né důrazy – radost, ctnost, čistotu, posluš-
nost, milodary… Největším důrazem toho 
křesťanského je odpuštění. a to je přesně 
ono. Největší silou naší kristovské víry – 
nikoli slabostí – je odpuštění. to je všelék 
na všechny bolesti světa. Přesně toto jsem 
si uvědomil při své druhé návštěvě Izraele. 

odpuštění je nenahraditelné. Každý jej 
potřebuje a každý je má dávat. bez něho 
není míru nejen mezi národy, ale i uvnitř 
nich, v rodině, na pracovišti, v církvi. 

uČte se oDPouštět. 
uČte se oDPuštěNí PřIJíMat. 

Zdraví váš pastor 
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OKÉNKO PRO DeTI
Milé děti, máme pro vás připravenou další tajenku.

 takže, jako vždycky, děti, které mi ukážou správně 
vyluštěnou tajenku, dostanou odměnu. Katka Kubičíková

v

Zacheus (Lukáš 19,1-10)
Ježíš procházel Jerichem. Zacheus vylezl na strom, aby uviděl Ježíše. 
Pán Ježíš ho oslovil a společně se Zacheem odešli do jeho domu.  
Do políček zapiš slova, která Ježíš řekl Zacheovi. 
Najdeš je v Lukášovi 19,9-10 (ČEP)

?      Jak chtěl Zacheus dokázat, že se změnil po setkání s Ježíšem?

taJenka Je:  ZAchEuS ByL
1 2

CH
4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

Ježíš mu řekl 4

5 14

2vždyť je to také syn

17 1 11

10  , 12 13 15 7

16 8  , 6

9  .
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NAROZENINY:

Dospělí

	 6.	4.	 hurtová Anna
	 9.	4.	 Vávra Kamil
	 11.	4.	 Vávra Miroslav
	 4.	5.	 Obadal Daniel
	 11.	5.	 Pavlánová Daniela
	 23.	5.	 Kubičíková Gabriela
	 29.	5.	 Janičatová Olga
	 2.	6.	 Řádková Tatiana
	 7.	6.	 Kubičík Jan
	 7.	6.	 Podsedník Filip

narozeniny  
a výročí

Všem	oslaVencům	ze	srdce	gratulujeme.

VÝROČÍ SVATBY

	25.	4.	2004 Lidka a Dan Obadalovi
 27.	4.	1975 Marta a Josef Řádkovi
	 30.	4.	1972 Marie a Josef Pokorní
 1.	5.	2005 Katka a Milan Kubičíkovi
	 8.	5.	2007 Tatiana a Martin Řádkovi  
 7.	6.	2008 Barbora a David Skálovi
 16.	6.	1996 Martina a Daniel Řádkovi

VÝROČÍ KŘTU	

	 19.4.	1946	 Daněk Karel
	 19.4.	1946	 Juřínek Miloslav
	 21.	5.	1999	 Skála David
	 28.	5.	1975	 Juřínek Jaromír 
	 1.	6.	1979	 Juřínková Alena
	 5.	6.	1981	 Geržová Dana
	 5.	6.	1981	 Klodová Věra
	 9.	6.	1987	 Jochec René
	 10.	6.	2005	 Řádková Ilona
 20.	6.	2008 Novotná Blanka

Děti a nepokřtěná mládež:

	 19.	4.	 Řádková Sára (4 roky)
	 27.	4.	 Řádková Danielka (10let)
	 28.	4.	 Obadalová Ivetka (9 let)
	 2.	5.	 Mašata Michal
	 29.	5.	 Podsedník Matouš (3 roky)
	 5.	6.	 Podsedníková Ráchel (7 let)

	 21.	6.	1996	 Řádek Pavel
	 21.	6.	1996	 Řádek Martin
	 21.	6.	1999	 Podsedník Filip
	 23.	6.	1995	 Řádková Martina
	 26.	6.	1992	 Mikulcová Ester
	 26.	6.	1992	 Ondrová Marta
	 26.	6.	1992 Ručka Milan
	 26.	6.	1992 Ručková Radka
	 28.	6.	1991	 Obadal Daniel
	 28.	6.	1991	 Řádek Daniel
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18. 1. 2015. To bylo datum, které měla volejbalem nadšená část mlá-
deže uložené ve svých hlavách jako den D. A nejen mládeže, ale i několika 
našich opor, které nás provázely i v průběhu pravidelných tréninků. Také 
je potřeba neopomenout pomoc našich přátel, kteří nás neopustili ani 
ve chvílích nejhorších Å Těsně před začátkem turnaje, nejspíš ve slabší 
chvilce, jsme se rozhodli, že máme dostatek kapacit na to, abychom 
do boje vyslali 2 týmy. Na soupisce týmů tedy stál Vsetín I. a Vsetín II.

v neděli ráno, v čase kdy každý normální člověk spí, tj. něco 
před šestou, jsme se začali skládat do aut a vyrazili na Frýdek. 
od večera padal mokrý sníh, takže už samotná cesta se stala 
místy zážitkem. v krásné hale na nás dýchla atmosféra turnaje 
a my pro uklidnění začali vtipkovat, shazujíce při tom své 
schopnosti. Nejvíce nás bavila představa toho, že budeme stát 
proti sobě jako soupeři, což se při počtu 15ti týmů hrajících 
na třech hřištích hrajících vyřazovací metodou jevilo jako příliš 
velká náhoda. ale to nic nemění na tom, že po rozlosování byl 
první zápas vsetín I. versus vsetín II. Možná díky tomu z nás 
trochu opadla nervozita, protože jsme hráli první zápas spolu, 
tak jak jsme byli zvyklí. o náš postup ze skupiny se postaral tým 
vsetín II. ale kvůli našim nekončícím změnám v sestavě stejně 
soupeři nevěděli, proti komu že to zrovna hrají. 

Po postupu k boji o příčky nejvyšší nám byl přidělen sou-
peř nejobávanější a to vojkovice. 

K našemu údivu se půlka prvního setu vedla ve velice vyrovnaném duchu, ale pak 
přišla šňůra soupeřových úspěchů, na kterou jsme neuměli zareagovat. o to větší bylo 
překvapení, když druhý set patřil nám, sice ne s tak velkou převahou jaká byla ta jejich, 
ale nechápavé pohledy vojkovických byly pro nás balzámem. to bylo z našich úspě-
chů všechno, vojkovičtí roli favorita uhlídali až do úplného konce a trofej byla jejich. 

ale jak se řeklo hned na ranním zahajování, hraje se hlavně pro radost! Poslední 
bod programu byl totožný jako ten první – modlitba.  Modlitba díků za aktivně strá-
vený den plný zážitků, vždyť pohyb je jedna z cest ke zdraví a kdo ví, třeba i k tomu 
duchovnímu zdraví ƒ

Za mládež Jan Kubičík

voLeJBaLový 
tUrnaJ  

MLÁDEŽE 
2015

konečné pořadí 

 1. Vojkovice I
 2. Šumperk
 3. Babinec
 4. Frýdlant
 5. Vsetín II
 6. Skoczów
 7. Karviná
 8. Frýdlant - staříci
 9. Staříci
 10. Vojkovice II
 11. Frýdek
 12. Vsetín I
 13. Komoška
 14. Bystřice
 15. Přerov
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Když jsem tyto tehdy vědecké názo-
ry přečetl, uvědomil jsem si dvě vcelku 
důležité věci. tou první je to, že za dobu 
existence této brožurky, což je zhruba 
délka mého života, se dramaticky změnil 
vědecký náhled na náš vesmír. Nejenže 
došlo k mnoha novým objevům, ale tato 
odhalení nakonec vedla k naprosto opač-
ným závěrům. Zatím co otazník za názvem 
dílka měl myšlenku o počátku a konci 
světa zlehčit, dnes za něj patří vykřičník 
k důraznějšímu připomenutí. 

Druhá věc, kterou chci říct je ta, že 
věda se nakonec dopracovala k  tomu, 
co známe z bible již dávno. „Na počátku 
stvořil bůh nebe a zemi.“ (Gn 1,1) „Nebe 
a země pominou...“ (Mk 13,31) Materialisté 
se zahleděli do hmoty a přisoudili jí prven-
ství, protože vycházeli z pozemské zkuše-
nosti, kdy hmotné tělo umožňuje duševní 
a duchovní život. ukazuje se ale, že tomu 
může být i naopak. Dnes mluvíme bez 
ostychu o světech jiných dimenzí, které se 
prolínají s naším vesmírem a z nichž přišla 
energie pro zrození tohoto světa. Písmo 
svaté zmiňuje jiné nebe jako sídlo boží od-
kud svým slovem – myšlenkou, moudrostí 
a mocí všechno tvoří a udržuje. Za po-
všimnutí také stojí celá řada zaznamena-
ných událostí, kdy nějaká energie odně-
kud způsobila pohyby, zjevení, uzdravení 
i vznik hmoty apod. tento fenomén dobře 
známe z Písma, ale v současnosti jako by 
se více objevoval zejména v zemích vý-
chodních náboženství. Jak se dívat na ony 

hinduistické svaté muže, kteří schopnostmi 
šokují lidi křesťanského západu a i tím si je 
získávají pro ideu jejich náboženství? asi 
jsou opravdu někým shora obdařeni. Pro 
nás však je to zároveň potvrzení toho, že 
duch vládne nad hmotou a energií.

tím jsme se ale dostali k  tomu nej-
podstatnějšímu. Křesťané řadu let řeší, jak 
proběhlo na zemi stvoření života. v oka-
mžiku nebo dlouhým vývojem? Hlavně 
je ale důležité, že výsledkem jsou bytosti 
schopné duchovního života! to bylo 
božím záměrem a v Jeho plánech. Lidské 
duchovno představuje, co říká bible, 
že jsme stvořeni k obrazu božímu a že 
jsme děti boží. Pravda ovšem je, že lidé 
jsou různí a různý je i náš duchovní život. 
o lidské spiritualitě si zkusíme zauvažovat 
v některém dalším zamyšlení. Do té doby 
přeji nám všem vedení Duchem svatým 
a moudrosti božího slova. 

Pavel Skála

zamyšLení nad dvěma světy
Víceméně omylem se mi dostala do rukou knížečka G. A. Gureva z roku 

1951, která má název Byl počátek a bude konec světa? Přináší tehdejší 
materialistický vědecký názor na tento svět (myšleno vesmír), který prý 
byl a bude, tedy je věčný a jen se všechno samočinně vyvíjí, vzniká a zani-
ká. Osud lidstva je tak zajištěn na mnoho milionů generací. 



dat. Vsetín Kateřinice ValašsKé
meziříčí

začátek 9:15 začátek 9:15 začátek 9:00

4.	4. Pavel kOStečkA / vSetÍn Petr KIMler

11.	4. Filip PODSeDNíK Pavel KOStečKA Pavel rOZBrOJ

18.	4. Pavel PIMeK František MAlIŠ Pavel KOStečKA

25.	4. Pavel KOStečKA Jaromír JUŘíNeK Bohumil MrOčeK

2.	5. Jaromír JUŘíNeK Pavel kOStečkA / valašské Meziříčí

9.	5. Jan WAGNer Zdeněk lUKŠíK Marek WAGNer

16	.	5. Pavel KOStečKA Milan KUBIčíK Filip PODSeDNíK

23.	5. konference mss / ostrava

30.	5. Jiří veSelÝ Marek WAGNer Pavel PIMeK

6.	6. tenkráť na valašsku

13.	6.   Jiří veSelÝ   P. kOStečkA/M. PAvLÍk / valašské Meziříčí

20.	6. PAvel KOStečKA Blanka NOvOtNÁ Jaromír JUŘíNeK

27.	6. Marek WAGNer Pavel KOStečKA Blanka NOvOtNÁ

2. čtvrtLetÍ 2015rOzPiS kázánÍ

SObOtnÍ škOLA
	dat. tř.	a tř.	B tř.	c Vedení	sš

sál	v	přízemí Hlavní	sál třída	mládeže

4.	4. P. Skála P. Kostečka D. Řádek V. Vaculík

11.	4. v. vaculík J. Kloda J. Kubičík ml. J. Kubičík ml.

18.	4. J. Juřinek P. Skála v. vaculík E. Kurtinová

25.	4. J. Kubičík st. J. Pokorný P. Kostečka T. Vaculík

2.	5. P. Skála J. Kloda J. Juřínek V. Vaculík

9.	5. D. Řádek M. Pokorná J. Kubičík st. J. Stradějová

16.	5. v. vaculík J. Kloda P. Skála V. Vaculík

23.	5. konference mss / ostrava

30.	5. J. Kloda J. Kubičík st. J. Juřínek N. Vaculíková

6.	6. tenkráť na valašsku

13.	6. J. Pokorný / společná třída v hlavním sále J. Stradějová

20.	6. J. Kubičík st. J. Řádek J. Pokorný E. Kurtinová

27.	6. J. Kloda P. Skála D. Řádek V. Vaculík


