
svrchovaně důležité, abychom hledali cestu, jak uskutečňovat náš potenciál lidsky.        

Problém věcí lidských s neobyčejnou prozíravostí pojmenoval Komenský právě ve 

své Poradě. Důkladně zde promýšlí jednak příčiny všech lidských neřádů a jednak 

volá lidstvo k poradě o jejich nápravě. Celé jeho nápravné úsilí stojí na základním 

předpokladu: Lidskost lidí není docela v pořádku, ale není docela ztracena. Existuje 

východisko, naděje.  

Každý z osmi večerů bude začínat v 17.00 hod. Témata pro jednotlivé 

večery jsou tato: 1- vláda, politika a věci veřejné; 2- jazyk, řeč a média; 3- 

podnikavost a byznys; 4- víra, spiritualita, náboženství; 5- vzdělání; 6- kultura, krása, 

umění; 7- rodina; 8- církev. Ke každému setkání bude pozván host. Podrobnější 

program i s místy konání bude zveřejněn co nejdříve.  

 

 Objevování křesťanství  - během prvních měsíců roku 2020 se budeme 

připravovat prakticky, organizačně i modlitebně na kurz s tímto názvem. Rádi 

bychom totiž přiblížili dnešnímu člověku, oč v křesťanství jde. Domníváme se totiž, 

že dnešní sekularizovaný = odnáboženštělý člověk nerozumí tomu, co to křesťanství 

vlastně je.   

 K přiblížení toho, kdo je to Bůh, Ježíš Kristus, Bible, evangelium, církev, 

poslouží několik večerů, ke kterým chceme pozvat širokou veřejnost, abychom 

účastníkům setkání přiblížili svou víru i touhu jak a proč měnit svět. Setkání se 

uskuteční na podzim roku 2020.  

 

VÁNOČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ: 

12.prosince   17.00 Misie ve sboru – Stará škola – br. f. Vlastislav Stejskal   

15. prosince    9.30 bohoslužby Straník – vánoční slavnost 

22. prosince    9.30 bohoslužby Hodslavice – vánoční slavnost 

24. prosince  16.00 štědrovečerní bohoslužby Hodslavice 

25. prosince    8.00 bohoslužby Mořkov – vysluhování sv. Večeře Páně 

                        9.15 bohoslužby Hodslavice – vysluhování sv. Večeře Páně 

                      10.45 bohoslužby Straník – vysluhování sv. Večeře Páně 

29. prosince    9.30 zimní turistické bohoslužby -  sraz 9.30 Straník, cíl Petřkovické         

                                Lurdy, v případě nepříznivého počasí bohoslužby ve Straníku.               

                                Bližší informace budou zveřejněny později.  

31. prosince  16.00 silvestrovské bohoslužby s ohlédnutím za rokem 2019 -  kostel 

1. ledna          9.30 novoroční bohoslužby – vysluhování sv. Večeře Páně - kostel 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 742 71 Hodslavice 96 

web: www.hodslavice.evangnet.cz; číslo účtu: 1765704389/0800. 

Číslo transparentního účtu pro opravu kostela (Česká spořitelna): 5078229369/0800. 

Tento účet je platný do 31.12. 2020.  

- farář Lubomír Červenka; mobil: 777 804 340;  

e-mail: hodslavice@evangnet.cz  

- kurátorka Libuše Palacká; mobil: 731 845 311; e-mail: libuse.palacka@centrum.cz 
Toto číslo Evangelického hlasatele dostáváte zdarma. Prosíme, pamatujte, že jeho vydání zdarma není 

     

          Evangelický   

     Hlasatel 
                             8. prosince 2019  

                         vánoční číslo (50) 

 
 

 

 

JEŽÍŠ KRISTUS – JEDINÝ SPASITEL 

Bratři a sestry, náš Spasitel a Pán, Ježíš Kristus, Syn Boží je největší muž 

dějin, kterého všichni potřebujeme. Bez něho bychom nezvládli pořádně ani jednu 

hodinu svého života - On není velký mezi mrtvými - ale on je Velký Živý - na 

věky. Připomeňme si spásu, učení a život našeho Pána Ježíše Krista, který se 

narodil v Betlémě, zemřel na kříži za naše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých pro 

naše ospravedlnění. 

Když byl dítětem, zneklidnil krále. Když byl chlapcem, udivil doktory. 

Když byl mužem, otřásal celým národem i základy veleříše římské. Ovládl 

zákony přírody, chodil po vlnách moře. Tišil bouři, sytil z mála tisícové zástupy, 

uzdravoval bez léků, křísil mrtvé. Nepřátelé ho nemohli přemoci, satan jej nemohl 

zničit, ani hrob jej nemohl zadržet. Nade vším zvítězil. 

Nenapsal ani jednu knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly 

knihy, které byly napsány o něm. 

Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel písněmi 

chvály více než všichni básníci světa. 

Nezaložil náboženskou školu, vědecký ústav ani seminář, ale všechny 

školy vzdělaných národů se nemohou pochlubit tolika žáky jako on. 

Nezařídil lékařskou ordinaci, ale uzdravil více chorých duší, než tisíce 

lékařů nemocných těl. 

Nevelel žádné armádě, nedobyl železem ani píď půdy a přece žádný 

vojevůdce neměl tolik dobrovolníků, jako on. Mocí své lásky, poselstvím 

evangelia přetvořil svět. 
Velcí mužové světa přišli a odešli. Všichni lidé zklamali, avšak on nikdy 

nikoho. Všichni lidé zhřešili, ale on jediný zůstal svatý, věčný, dokonalý a 

nejkrásnější mezi lidskými syny. A tento Ježíš je Spasitelem světa, můj Spasitel a 

přímluvce u Boha. Chceš-li, bude i tvůj. Skloň se před ním, provolej ho králem 

svého srdce a života. Vyvol si Ježíše, neboť nikdo není jako on. 

  Můžeš se modlit třeba následující motlitbou: 

Pane Ježíši, potřebuji Tě. Děkuji Ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé 

hříchy. Otvírám Ti dveře svého života a přijímám Tě jako svého Spasitele a 

Pána. Děkuji Ti za odpuštění hříchů. Ujmi se vedení mého života a změň mě, 

abych byl takový, jakým mě chceš mít. Amen. 

http://www.hodslavice.evangnet.cz/
mailto:hodslavice@evangnet.cz
mailto:libuse.palacka@centrum.cz


OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019 

  Milé sestry, milí bratři, rok 2019 končí. Alespoň v krátkosti si připomeňme 

dvě události, která nesmazatelně zůstanou vryty v našich vzpomínkách. 

 11. dubna 2019  byl po roční generální opravě slavnostně otevřen za  

přítomnosti synodního seniora Daniela Ženatého náš kostel. Slavností den byl 

doplněn bohatým programem, kde si snad každý našel něco, co jej oslovilo, potěšilo. 

Díky patří samozřejmě i sestrám za přípravu a organizaci bohatého občerstvení.  

Bylo už vyloveno a napsáno mnoho k tomu všemu, co se podařilo vykonat. 

Opravit. Zmodernizovat. Díky patří všem, kdo se o to zasloužili. Prakticky svou 

pomocí při brigádách či při přípravě pohoštění. Svými dary, bez kterých by toto 

náročné dílo nikdy nemohlo být uskutečněno. A samozřejmě a předně svými 

modlitbami, protože naše veškeré lidské snažení je marné, pokud u díla není 

Hospodin sám.  

 Vám všem, kterým ležela oprava kostela na srdci, ještě jednou: Pán Bůh 

zaplať! A díky vřelé! 

 22. září 2019 jsme si za přítomnosti nejvyššího laického představitele naší 

církve – synodního kurátora – Vladimíra Zikmunda, připomněli 200 let od otevření a 

posvěcení kostela. I tentokrát byl připraven pestrý program i bohaté občerstvení.  

 Díky patří všem, kdo i toto setkání nejrůznějším způsobem zajišťovali, 

podporovali. Je to nesmírný dar, který nám byl svěřen. Kostel, který svědčí o našich 

předcích, kteří v průběhu dvou staletí nelitovali vynaložené námahy a úsilí, aby byl 

evangelický chrám v Hodslavicích místem, kde se zvěstuje evangelium, kde se 

ukazuje k vyšším a nepomíjejícím hodnotám.  

 Opravou kostela i my, soudobá generace dáváme najevo, že nám není stav 

kostela lhostejný a jsme rádi, že se máme kde shromažďovat. Přejeme si, aby byl 

místem, kam každý přichází rád. Samozřejmě především ke slyšení evangelia, té 

dobré zprávy o Boží lásce, která se projevila především v Ježíšově oběti a Jeho 

zmrtvýchvstání.  

 Přáli bychom si, aby byl kostel také místem setkání, kam lidé přicházejí rádi, 

ať věřící, či jinak smýšlející, aby si odpočinuli od všedních starostí a zapřemýšleli o 

tom, nač třeba jindy nemají ani čas ani chuť.  

 Při této příležitosti byl vydán tzv. Sborník. Publikace o zhruba 200 stranách 

podává přehled o historii dávné či nedávná, i přítomnosti našeho evangelického 

kostela i sboru. Jedná se o jediné dílo, které se zabývá čistě naším evangelickým 

sborem v Hodslavicích. Podává zprávu o jeho počátcích, zápasech, o tom, co se 

podařilo, i o tom, co naopak zůstalo za očekáváním.  

 Neocenitelným materiálem jsou autentické vzpomínky pamětníků na 

nejrůznější události, z nichž někteří dnes již nežijí.  

 Knihu je možné zakoupit během bohoslužeb, anebo přímo na faře 

v Hodslavicích za 150 Kč. Věříme, že může posloužit jako krásný dárek, a to nejen o 

Vánocích.  

 K rychlejšímu a přehlednějšímu informování nejprve o probíhajících 

opravách v kostele, později i o všech akcích ve sboru, byl zřízen facebookový profil. 

Na stránkách facebooku stačí ve vyhledávači zadat: ČCE Hodslavice. Pak na vás 

vyskočí informace o aktuálním dění ve sboru a zároveň množství fotografií 

z nejrůznějších sborových akcí.  

 Instalace topení – ke konci roku se nám podařilo s přispěním mnoha 

dárců, pořídit nové topení do kostela. Věříme, že nám bude sloužit minimálně 

několik desetiletí a že nám pomůže překonat tu největší zimu, která by nám snad 

bránila v účastni na bohoslužbách či jiných setkáních.  

 Díky patří všem dárcům a samozřejmě i brigádníkům, bez kterých by se 

dílo nepodařilo uskutečnit.  

 Varhany – není tajemstvím, že již na podzim loňského roku jsme museli 

dát pryč tento hudební nástroj, který byl pořízen v roce 1932. Na základě posudku 

dvou nestranných varhanářů byly odstraněny. Jednalo se o nástroj, který sám o 

sobě nebyl příliš velké kvality. Před několika lety byl nákladnou opravou 

rekonstruován, nicméně už během sedmi let se objevily staré potíže, a začalo 

přibývat dalších. Navíc červotoč, který využíval vlhké prostředí kostela, byl 

k nezastavení.  Proto byl tento nástroj odstraněn.  

 S tím se někteří jednotlivci žel nedokázali vyrovnat, a proto podali 

anonymní zprávu (aniž by s námi o tomto nejprve mluvili a zjistili naše důvody) o 

této naší činnosti oddělení památkové péče v Novém Jičíně.  Ti si osobují právo, 

byť varhany samy o sobě nebyly kulturní památkou, tuto záležitost posuzovat, prý 

proto, že kulturní památkou je kostel a varhany jsou jeho součástí. Nyní čekáme, 

jak se k této naší činnosti vyjádří, zda po nás budou požadovat nějakou pokutu.  

 K pořízení nového nástroje, digitálních varhan v celkové relaci mezi 200 

a 300 tisíci jsme podali žádost o grant u naší církve. Minulý týden jsme dostali 

informaci, že této naší žádosti nebylo vyhověno. Je tedy před námi rozhodnutí, jak 

postupovat dál. Pravděpodobně v současné napjaté finanční situaci k pořízení 

varhanního nástroje žel nedojde. 

 

PŘED NÁMI – VÝHLED  

 Silvestrovské bohoslužby – stalo se již tradicí, že při shromáždění 

v kostele si na konci roku připomínáme, kdo byl pokřtěn, konfirmován, oddán a 

také, kdo nás předešel na věčnost.  

 Kromě toho si již řadu let pomocí fotoprezentace připomínáme, co jsme 

na půdě sboru, ale i na jiných místech jako sbor a bratři a sestry prožili.   

 

Alianční týden modliteb – se bude konat po celém území naší republiky 

ve dnech 5. – 12. ledna 2020. V roce, kdy si budeme připomínat 350 let od úmrtí 

Jana Ámose Komenského, byl zvolen název těchto večerů Porada o nápravě.  

 Když J. A. Komenský zemřel, zanechal po sobě své nejvýznamnější 

nedokončené dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských.  

Lidskost je vzácná komodita. Je tím vzácnější, čím intenzivněji jsme si 

vědomi jejího nedostatku. Pozorujeme, že naše lidství je rozporuplné. Máme 

vynikající potenciál, hodně toho víme, hodně toho umíme, hodně toho můžeme – 

ale právě tato naše kapacita je naší největší hrozbou. Všechno, čím disponujeme, 

dokážeme zneužít. Jsme jediné bytosti, které mají potenciál sebezničení. Je proto  


