
v naší době. Chceme se modlit za naše lidské potřeby, např. za uzdravení a řešení 

situací, kdy člověk nevidí východisko. Chceme pomáhat potřebným, radou, finanční i 

praktickou pomocí. Chceme spolupracovat s obcemi našeho sboru. Chceme 

připravovat různé akce a aktivity pro sbor i veřejnost… 

 Jednoduše a stručně, chceme být společenstvím, lásky a pomoci, 

důvěryhodným společenstvím, které si je vědomo svého křesťanského poslání. A 

protože nejsme dokonalí, a třeba jsme i někomu ublížili, prosíme: „Odpusťte nám!“ 

Ano, chtít můžeme. A jak se říká: „Bez Božího požehnání, marné naše 

počínání!“ Takže k tomu, aby byl náš evangelický sbor skutečně živý, aby pomáhal a 

sloužil nejširší veřejnosti, potřebujeme nejprve modlitby. K těm se může zapojit 

každý, každá z vás! Prosíme každého čtenáře těchto slov o modlitební podporu.  

 A to druhé, které je potřeba k tomu, aby náš evangelický sbor plnil své 

poslání, jak jej čteme v Písmu svatém je, abychom měli ochotné spolupracovníky, 

mladé i staré, ženy i muže. Proto prosíme každého čtenáře těchto slovo: Prosím, 

zvažte, jestli a jak byste se mohl podílet na uskutečňování  

 Takže, jaký náš evangelický sbor bude, záleží na nás všech. Kéž nejsme 

lhostejní, ani neteční, ani jen kartotéční, ani pochybovační, nýbrž důvěřující, že Boží 

moc stačí na každý náš lidský problém!  

 

VELIKONOČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ: 

 2.4.  VELKÝ PÁTEK 

 8.00 bohoslužby v Mořkově 

 9.15 bohoslužby v Hodslavicích 

     10.15 bohoslužby v Hodslavicích (pro presbytery a Straník) 

16.00-18.00 Otevřený kostel – možnost přečíst si a prohlédnout pašijní příběh, který 

nakreslily naše děti, napsat svou modlitbu, na znamení své odevzdanosti Kristu 

zapálit svíčku, posadit se a meditovat… 

  

 4.4.  VELIKONOČNÍ NEDĚLE (celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky):  

  8.00 bohoslužby v Mořkově 

 9.15 bohoslužby v Hodslavicích 

     10.15 bohoslužby v Hodslavicích  (pro presbytery a Straník) 

 
BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ za dodržování hygienických opatření (respirátory, 

dezinfekce rukou při vstupu do kostela, rozestupy). Nebude vysluhována Večeře Páně.  

 

SBOROVÉ KONTAKTY: 

- web: www.hodslavice.evangnet.cz;  

- najdete nás i na facebooku, zadejte ČCE Hodslavice  

-  číslo účtu: 1765704389/0800. Za vaše dary, salár, aj. děkujeme! 

- 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 
                             21. března 2021  

                         velikonoční číslo (53) 

 
 

 

 

JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH – HALELUJA 

 Vážený čtenáři, tak takto zní ta nejdůležitější zpráva, která kdy obletěla 

náš lidský svět. A že těch historických událostí třeba jen za ten náš letopočet je! A 

dnes tomu není jinak. Dostáváme zprávy z celého světa. Především však 

informace o tom, jak postupuje boj se zákeřným koronavirem i o tom, jak i dnes se 

stále najdou tací, kteří tuto nákazu zpochybňují. A nejenom že zpochybňují, nýbrž 

odmítají dodržovat všechna nařízená hygienická opatření. Vůbec si neuvědomují, 

že právě oni mají tímto svým přístupem největší podíl na současné kalamitě! 

Neskutečné!  

A vedle tohoto bojkotu vidíme záběry z kapacitně zahlcených nemocnic, 

kde zdravotní personál na hraně vyčerpání, slouží těm, kteří bojují o život. O to 

nejcennější, co člověk má, co nejde vrátit. Koho něco napadne, už to vydává za 

moudrá slova a musí se s tím podělit na facebooku a strhávat na sebe pozornost. A 

ti, kteří by měli říct jasně ano-ano a ne-ne, tak ti si počínají naprosto nekoncepčně.  

 Náš svět je porušený. Dlouho by se o tom dalo psát i debatovat. Jak 

z toho ven? Jak svět, sebe sama, naše vzájemné vztahy uzdravit? Jsem přesvědčen, 

že vhodným lékem pro nás mohou být blížící se Velikonoce. Ty křesťanské 

svátky, kdy si uvědomíme, že ne člověk, nýbrž Bůh je tím nejdůležitějším, 

nejhlavnějším. Protože ať člověk dělá cokoli, vždycky je v tom kus člověčiny. Ať 

už je to zvůle židovských představitelů, kterým se Ježíš znelíbil. Anebo jednání 

učedníků, kteří zradili a zapřeli. A nezapomeňme ani na dav, který se dává 

strhnout tzv. davovou psychózou, když v jednu chvíli volá „Hosanna“ (tzn. 

„Sláva“) a za kratičký čas otočí a volá „Ukřižuj!“.  

 Potřebujeme se všichni vrátit ke zdroji svého života. Vždyť přece Bůh 

stvořil tento svět. To Bůh poslal svého Syna, aby se za nás obětoval. To Ježíš 

Kristus umíral na golgatském kříži a třetího dne byl vzkříšen, aby dal našim 

životům nový smysl, cíl, naději věčného života.  

 Mnohdy to vypadá tak, jako bychom tady na země měli zůstat natrvalo. 

Ale tak to není. Čas běží každému z nás stejně, i když to tak třeba na první pohled 

vůbec nevypadá. Využívejme proto všech příležitostí, abychom dávali do pořádku 

to, co v pořádku není. Asi nikdo z nás nezastaví covidovou nákazu, ani oteplování 

Země, ani vymírání ohrožených živočichů… Každý a každá z nás však může 

přispět k tomu, že do toho dění kolem sebe vnese trochu naděje, radosti, pokoje a 

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


důvěry v Boží moc. Milý čtenáři, to není málo! Přece i Ježíš byl sám. V jednu chvíli 

to vypadalo, že prohrál, že všechno ztratil. Avšak i když to tak nevypadalo, stál za 

Jeho dílem Bůh svou mocí a láskou. Proto evangelium proniklo do všech světových 

stran a podmanilo si lidská srdce.  

 Pokořme se tedy před Boží tváří. Vyznejme své hříchy. Uznejme, že se od 

Něj odvracíme jinam. Čiňme pokání. Napravme se. A pak, můžeme spolu s Kristem 

vzkříšeným povstat k novému životu i my, já i Ty. Můžeme začít znova. Nebýt 

sobečtí, netoužit především po majetku, moci či vlivu. Ale po lásce, kterou budeme 

rozdávat všem duchovně, duševně i tělesně potřebným.  

 Kristus vstal z mrtvých, spolu s Ním povstaňme i my k novému životu!  

 

ROK 2020 VE SBORU ČCE HODSLAVICE 
 Pro evangelický sbor v Hodslavicích začal rok 2020 celkem slibně. V lednu 

se nám podařilo uspořádat v rámci Aliančního týdne modliteb sedm večerních setkání 

věnovaných Janu Amosi Komenskému, od jehož smrti uplynulo v letošním roce 

právě 350 let. Program jednotlivých večerů byl inspirován jeho dílem Obecná porada 

o nápravě věcí lidských a sešli jsme se na pěti místech, které patří do našeho sboru. 

Kromě našich tří míst, kde probíhají pravidelně bohoslužby – Hodslavice, Mořkov, 

Straník, jsme navštívili, díky vstřícnosti starostů, také Hostašovice a Životice. Setkání 

byla určena nejen křesťanům, ale i široké veřejnosti, která měla možnost se s životem 

a s nadčasovými myšlenkami J. A. Komenského seznámit.   

 V březnu naplno vypukla nákaza koronavirem, a my jsme museli přijmout 

omezení spojená s touto nemocí. Prožili jsme bez bohoslužeb a dalších setkání celé 

Velikonoce, sborový život se na deset týdnů téměř úplně zastavil. Znovu byly 

bohoslužby obnoveny až 17. května. Díky ústupu nákazy a uvolnění situace jsme se 

mohli sejít v kostele 12. června při Noci kostelů. Potěšili jsme se při zajímavém 

programu s mottem „I cesta může být cíl“, který moderovala Jana Tymlová. 

Připomněli jsme si znovu J. A. Komenského, návštěvníci  mohli shlédnout výstavu 

fotografií z Hematoonkologického odddělení nemocnice v Olomouci. O zážitky z 

misijního výjezdu do Africké Ghany se s námi podělila MUDr. Judit Blažková. 

Kapela Listověj nám přivezla křesťanské písně z Vysočiny. Na závěr jsme se podívali 

s manželi Tymlovými do Izraele, který stačili navštívit v únoru, ještě než začala řádit 

pandemie koronaviru, která zavřela hranice a zastavila cestování. Během 4 hodin se v 

kostele zastavilo a vystřídalo na různě dlouhou dobu téměř 100 lidí.  

 V neděli 21. června jsme se sešli k Ekumenické bohoslužbě v katolickém 

kostele, abychom poděkovali jednak za Boží pomoc a také za práci a službu všem, 

kdo nám pomáhali a sloužili v době nouzového stavu.  

 Ve státní svátek 6. července jsme si při setkání na hřišti připomněli 

památku Mistra Jana Husa. Letos se s úspěchem ujal role řečníka náš farář Lubomír 

Červenka.  

 Při bohoslužbách 12. července nás navštívila Mgr. Pavla Medková, sestra z 

Hematoonkologického oddělení nemocnice v Olomouci spolu s několika maminkami 

a dětmi, které na tomto oddělení prošly náročnou léčbou leukemie. Při besedě po 

bohoslužbách nás seznámily i se svými osobními prožitky a také s činností sdružení 

ŠANCE, které pomáhá rodičům a dětem s lepším zvládnutím jak léčby, tak potom 

i následně organizuje pravidelné akce a setkání vyléčených dětí. Sbírka, která byla 

vykonána při bohoslužbách, přesáhla 23.000,- Kč a věnovali jsme ji sdružení 

ŠANCE na podporu jejich práce.   

 Velké plány na druhé pololetí roku nám zase překazila tentokrát druhá 

vlna koronavirové nákazy. Od 12. října byl opět vyhlášen nouzový stav a musela 

být zrušena všechna sborová shromáždění. Neuskutečnila se proto ani plánovaná 

Konference o potenciálu církevních staveb, která měla být 24. října u nás v 

kostele. Snad se podaří tuto konferenci uskutečnit v náhradním termínu v r. 2021. 

Bohoslužby byly sice znovu obnoveny po pěti týdnech, 29.11., zatím bez zpěvu, v 

omezeném počtu a s dodržováním hygienických opatření, ale situace s nákazou je 

nevyzpytatelná.  

Vánoční svátky jsme prožili v nouzovém stavu, kdy byly povoleny 

bohoslužby pouze s omezeným počtem osob. Proto jsme na Štědrý večer nemohli 

uskutečnit bohoslužby, jak jsme na ně každý rok zvyklí. Kostel byl otevřen 

odpoledne na Štědrý den od 14 hodin do 17 hodin. Umožnili jsme všem 

zájemcům, kteří šli kolem, aby se zastavili, zapálili svíčku, vzali si natištěné 

kázání a ztišili se k modlitbě. Na první svátek vánoční byly vysluhovány 

bohoslužby v Mořkově a 2x v kostele, aby se dostalo na všechny příchozí a 

dodrželi jsme nařízená opatření. Z důvodů hygienických opatření k omezení 

nákazy ale nebyla vysluhována Večeře Páně.  

Prožili jsme rok, jaký jsme si na začátku roku jen stěží uměli přestavit. 

Věřím, že mnozí z nás využili dobu, kdy nemohli cestovat, kam by chtěli a museli 

více času trávit doma se svou rodinou, k prohlubování vztahů jak v rodině, tak s 

Pánem Bohem. Díky nejmodernějším technologiím jsme nemuseli zůstat úplně 

bez Božího slova a bohoslužby. V době nouzového stavu vysílala Česká televize 

pravidelně každou neděli bohoslužby a na internetu se daly najít další bohoslužby 

a vysílání z různých našich sborů. Na webu naší evangelické církve se v době 

nouzového stavu objevovala denní zamyšlení nad Božím slovem, kde se střídali 

naši bratři faráři a farářky.  

 Ani se začátkem nového roku se situace zatím neuklidnila. Nouzový 

stav byl prodloužen a stále pokračujeme s bohoslužbami v omezeném počtu a 

beze zpěvu. Nebudeme moci konat ani Výroční sborové shromáždění začátkem 

března, proto k vám přicházíme s tištěnými zprávami o činnosti našeho sboru v 

loňském roce.  Zůstává nám jedině víra a naděje, že přijde čas, kdy se budeme 

moci vrátit k běžnému sborovému životu, bez omezení, a třeba doženeme, co jsme 

loni nestihli a nemohli. Snad jsme si i v uplynulé těžké době více uvědomili, jak 

nám chybí společné bohoslužby a setkání kolem stolu Páně a budeme si více vážit 

možností, které jsme měli v minulosti a dostatečně je nevyužívali.  

Na závěr chci poděkovat především a hlavně bratru faráři, který 

neúnavně připravuje bohoslužby a také on line setkání nad Božím slovem během 

týdne. Všechny vás zvu, abyste se o svůj sbor zajímali, přicházeli na bohoslužby a 

vzali si kázání písemně i pro ty, kteří nemohou přijít a také se připojovali na on 

line setkání. Prosím ty mladší, aby mysleli na své rodiče a prarodiče a umožnili  



jim i on line připojení, abychom se mohli vidět a povzbudit i touto formou.  
                                                                                              Libuše Palacká, kurátorka  

           

VÝHLED NA ROK 2021 
Události roku minulého nám ukázaly, že člověk není vždy nad vším pánem. 

Ostatně, zažíváme to i letos. Těžko se plánuje, když nevíme, jak se situace s covidem 

vyvine. Nicméně pokud to bude jen trochu možné, budou se konat nedělní 

bohoslužby tak, jako od začátku tohoto roku, tj. 1. a 3. neděli v kazatelské stanici 

Mořkov v 8.00 hod. a v Hodslavicích každou neděli vždy v 9.15 a také (pouze o 

Velikonocích je výjimka!) v 10.00 hod., a to pro presbytery a jejich rodiny a Straník.   
Nadále také budeme pokračovat v on-line setkáních nad Biblí. Probíráme 

Janovo evangelium, vyslechneme si příběh Bruna Ferrera, připojíme modlitbu a 

píseň. To vše nám nezabere víc jak 40 minut. A vše z domova, nemusíme nikam 

chodit. Jen si vyhradit čas. Tato setkání probíhají vždy v úterý, středu a čtvrtek v 

18.00 hod. Pro přihlášení je potřeba znát kód a připojovat se už od 17.45 hod. Kód 

bude všem zájemcům zaslán na vyžádání. 
Když dojde k nějaké změně, budete informováni prostřednictvím nedělních 

oznámení, sborového webu i na sborovém facebooku. Proto je, prosím, sledujte.  
Pokud jde o vyučování dětí, tak to je závislé na tom, kdy budou moci jít děti 

do školy. V takovém případě i pro ně připravíme vyučování náboženství. Nicméně 

každou neděli v Hodslavicích v 9.15 hod. probíhá pro děti Nedělní škola ve Staré 

škole. Samozřejmě také za dodržování proticovidových hygienických opatření. 
Jaká bude situace během velkých prázdnin a po nich, to se v tuto chvíli 

vůbec neodvažuji odhadnout. Věřím však, že v tu chvíli už bude epidemie na ústupu.  
Pokud jde o stavební aktivity, tak je našich úkolů hned několik. Předně 

opravit uprázdněný byt v domě nad modlitebnou v Mořkově. Na opravě se již nějaký 

čas pracuje. Věříme, že noví nájemníci se budou nastěhovat nejpozději během 

velkých prázdnin a že se jim v nově zrekonstruovaném bytě bude líbit.  
Letos také musíme dokončit nově budovaný chodník pro bezbariérový 

přístup na WC za Starou školou. A ihned po Velikonocích zrealizovat připojení Staré 

školy a fary na novou obecní kanalizaci.  
Rovněž tak bychom rádi provedli alespoň částečné odvodnění vstupní strany 

kostela. Při dešti totiž voda nebezpečně stéká po asfaltu až ze záhumení ke kostelu, 

čímž jej podmáčí.  
Tak to jsou základní stavební výdaje, které nás v letošním roce čekají. 

Snažíme se na ně získat finance i z jiných zdrojů, což však není vůbec jednoduché. 

Proto je především na nás, abychom činnost sboru podpořili ze svých peněženek.  

 
FINANČNÍ VYDÁNÍ 
 Pokud máme jako sbor fungovat, potřebujeme k tomu i finanční prostředky. 

Jaké jsou naše možnosti jejich zisku?  

a) dary od členů sboru – v loňském roce jsme se na členy našeho sboru  

obrátili s výzvou 5% a hlavu vzhůru. Tzn., že by každý člen sboru, tedy ten, komu na 

jeho fungování záleží, sboru poskytoval měsíčně 5% ze svého čistého měsíčného 

příjmu. Nejlépe je, když přímo zadáme trvalý příkaz a peníze přejdou z našeho 

účtu přímo na sborový. Děkujeme všem, kteří tuto výzvu přijali a dali tak najevo, 

že svůj sbor mají rádi a podporují jeho duchovní službu a váží si toho, jak sbor 

funguje i směrem ven k veřejnosti.  

b) dary od příznivců našeho sboru – vážíme si těch, kteří sice nejsou členy  

sboru, ale tu a tam jej finančně podpoří. Děkujeme, vážíme si toho.  

V obou případech, tj. a) i b) můžeme na začátku nového kalendářního roku 

dárcům vystavit potvrzení o jejich daru sboru v roce minulém pro snížení 

vlastního daňového základu. Činíme tak na osobní vyžádání dárce.  

c) dotace obcí – i tady musíme poděkovat našim obcím, že nás dle svých  

možností na naši žádost podporují. Vážíme si toho. Rádi bychom však také pro 

tyto naše obce, na nichž se náš sbor rozprostírá, tj. Hodslavice, Mořkov, Životice 

u NJ, Hostašovice a také Straník byli nějak užiteční. Straník je součástí města 

Nový Jičín. S osadním výborem ve Straníku je také spolupráce výborná. Město 

Nový Jičín nám zdarma poskytuje prostory ke scházení se ve Straníku.) 

d) církevní granty – v posledních dvou letech se nám podařilo tuto podporu  

získat, samozřejmě při nám určené spoluúčasti.  

e) granty všeobecně  - se získávají na opravy budov velmi složitě. Byli  

bychom rádi, kdybychom měli někoho, kdo se jejich získáním pro sbor bude 

zabývat.  

 V roce 2020 byly příjmy tyto: nájmy 148.000 Kč; sbírky, dary, salár 

(členský příspěvek) 696.000 Kč; dotace 198.700 Kč; dary na kostel 91.800 Kč.   

  Pro rok 2021 bychom byli rádi, kdybychom v příjmech za sbírky, dary a 

salár vybrali minimálně o 5% více. O dotace máme zažádáno, výsledek však zatím 

není znám.  

 V roce 2020 byly náklady tyto: materiál 62.000 Kč; energie 116.000 Kč; 

opravy 72.500 Kč; cestovné 2.500 Kč; služby 23.400 Kč; ostatní 14.500 Kč; 

odvody do ústředí a Personální fond na mzdy kazatelů 244.000 Kč; splátka půjčky 

200.000 Kč. Zůstatek bude použit na investice v roce letošním a na další splátky 

půjčky.  

 Náklady v roce 2021 plánujeme tyto: materiál 45.000 Kč; energie 

136.000 Kč; opravy 422.000; cestovné a služby 49.000 Kč;  jiné 10.000; odvody 

do ústředí a Personální fond 303.400 Kč.  

 

STATISTIKA 

 Farní sbor má k dnešnímu dni 608 pokřtěných členů. Z toho jenom 

čtvrtina se nějakým způsobem účastní sborového života a sbor nějakou částkou 

podporuje. Zbylé ¾ jsou sice zapsány ve sborové kartotéce, ale ani na potřeby 

sboru nepřispívají, ani se sborového života nijak neúčastní. Žel. Otázka je, proč 

právě tito jsou členy sboru. 

Tímto chceme povzbudit vás všechny, kteří jste byli v našem sboru, nebo 

v nějakém jiném sboru naší církve, pokřtěni a třeba i konfirmováni, abyste přijali 

naše pozvání a přišli se na naše bohoslužby podívat. Domníváme se, že v dnešní 



všelijak zkoušené době je potřeba mít pevné kořeny a jistotu, o níž se člověk může 

opřít. Nabízíme vám společenství sboru, který sice podle božích ani lidských měřítek 

není dokonalý, nicméně se v něm zvěstuje slovo evangelia, slovo o Boží lásce, která 

je stálá a nemění se se žádným závanem dění ve společnosti.  

 

VIZE 2025 

A - Každý z nás doma nějakým způsobem plánuje. Přitom musíme zohlednit 

především své finance, jednoduše proto, zda na uskutečnění svých potřeb, přání a 

tužeb budeme mít. Podle toho plánujeme vymalovat, pořídit si nový nábytek, novou 

televizi, dovolenou, auto, atd. 

 Ani evangelický sbor se nemůže dovolit neplánovat. Také musí mít jasnou 

představu, na co bude mít a co kdy bude realizovat. Přitom se především držíme toho, 

co víme s naprostou jistotou. To jsou především výdaje. Za energie, za údržbu budov, 

odvody do ústředí, Personální fond – od státu dostaneme poslední každoročně se 

zmenšující příspěvek v roce 2029. Na nás je, abychom si vytvořili rezervu, nejlépe 

takovou, která by nám vynášela slušné úroky.  

 A příjmy? Tak ty jsou závislé na naší obětavosti. K té vás chci povzbudit! 

Je-li pro nás existence evangelického sboru důležitá, prosíme, podporujte jej 

pravidelně, nejlépe měsíčně, částkou, kterou se rozhodnete.  

 K tomuto druhu vize patří také vybudování odvodnění kolem kostela, oprava 

fasády, nové varhany, atd., ne nadarmo se říká: „práce jak na kostele!“  Odhadujeme, 

že v roce 2025 bude muset být příjem sboru 1,5 milionu Kč. 

B-  Každý z nás máme nějaké povinnosti, touhy a záliby. Nejinak je tomu i se 

členy sboru. Sbor nemá vlastního zaměstnance, farář je zaměstnancem ústředí. To 

znamená, že všechny práce ve sboru a kolem sborových budov dělají dobrovolníci. 

Tzn. kolem budov, pozemků, pohoštění, úklidu, výzdoby, hraní při bohoslužbách… 

většinou jsou to stále titíž bratři a sestry, kteří jsou samozřejmě rok od roku starší. 

Přirozená je vždycky věková obměna. Proto k této péči a starosti o sbor zveme i vás 

ostatní. Každá ochotná ruka je vítaná a potřebná.  

C-  V roce 2025 se bude volit nové staršovstvo. Pro někoho je to za hodně 

dlouhou dobu. Ale již dnes musíme vychovávat bratry a sestry k této náročné 

odpovědnosti za sbor. Evangelíci to mají tak, že sbor ze svého středu volí  na 6 let 

staršovstvo (z řečtiny presbytery), kteří spolu s farářem mají odpovědnost za chod 

sboru. I oni jsou dobrovolníci, často ještě v produktivním věku, kdy chodí do 

zaměstnání, pečují o děti, anebo o staré rodiče, apod. Jsme vděčni za každého, kdo je 

ochoten přijmout tuto odpovědnost, kdo nechce jenom ukazovat prstem a kritizovat. 

Takových bylo, je a jistě i bude hodně. Těch však, kteří by se o něco snažili, namáhali 

se, a to i na úkor svého volného času, bývá vždycky málo.  

D- Čím je naše sborové společenství charakteristické? No především tím, že 

nese evangelium, tzn. radostnou zprávu o Boží lásce a jeho milosrdenství. Toto 

zvěstovat a touto zvěstí žít, je základní povinnost každého křesťana a samozřejmě i 

našeho evangelického sboru. Proto nechceme jenom opravovat budovy, chceme také  

investovat do lidí. Zvát ke Kristu, dodávat naději, modlit se za druhé lidi, uctívat Pána 

Boha, přimlouvat se za tento svět se všemi jeho problémy… 

 Sem patří i naše nedělní společenství – bohoslužby – které jsou středem 

naší evangelické zbožnosti. Společně se sejít, společně s dětmi i nejstaršími, 

obracet svou pozornost k Pánu Bohu. K tomuto společenství vás všechny, i 

všechny zájemce zveme. V kazatelských stanicích Mořkov (8.00 hod.) a Straník 

(10.45 hod.) bývají bohoslužby 1. a 3. neděli v měsíci. To proto, aby se nedělního 

společenství mohli zúčastnit i lidé staří, či méně pohybliví. Společně se setkáváme 

v kostele, a to v 9.15 hod. v Hodslavicích každou neděli. Přičemž 2. a 4., případně 

5. neděle v měsíci mají svůj zvláštní charakter, protože se sejde celý sbor. Toto 

vše platí samozřejmě v době, kdy není vyhlášen nouzový stav! 

 Pro děti v Hodslavicích probíhá ve Staré škole Nedělní škola pro děti. 

Vás všechny k těmto setkáním, i spolu s dětmi, srdečně zveme! Možná se 

účastníte nedělních setkání pravidelně, možná při házíte nepravidelně, možná 

patříte k těm, kdo náš sbor navštíví jen naprosto výjimečně, a to třeba při pohřbu 

nebo na Štědrý den.  

 K účasti na nedělních bohoslužbách máme mnoho důvodů:  

- slyšíme při nich slovo o Bohu, který miluje každého člověka 

- slyšíme slovo o člověku, a tím jsme přece my všichni 

- slyšíme slovo o Božích plánech s tímto světem, a to by nás mělo zajímat 

- společně zpívanými písněmi můžeme vyjádřit svůj vztah k Bohu, i když 

třeba sami neumíme vyjádřit to, co ve vztahu k Bohu prožíváme 

- svým „Amen“ (= staniž se!) na konci každé modlitby se můžeme osobně 

přiznat k pronesené modlitbě, aniž se musím modlit nahlas 

- ve chvílích ticha můžeme přemýšlet o slyšeném slově evangelia a 

můžeme se modlit 

- společně, ne tedy jeden před všemi, se modlíme Modlitbu Páně, v níž 

vyjadřujeme svůj vztah k Bohu 

- společně se potkáváme s lidmi, které rádi uvidíme, můžeme s nimi před 

kostelem popovídat, nebo se jen pozdravit, někdy bývá také posezení u 

čaje či kávy ve Staré škole 

- při sbírce můžeme přispět na něco užitečného 

 

E-  Živý sbor – tak k tomu bychom chtěli v roce 2025 dospět. Nikdo tím 

samozřejmě neříká, že nežijeme, nebo snad jsme mrtví. Snad v každém z nás je 

nějak zakořeněna snaha, být lepším člověkem, růst, vzdělávat se, stávat se 

moudrým, empatickým, potřebným pro druhé. A to bychom rádi i v našem sboru.  

 Nejen tedy pečovat o sborové budovy, nejen se scházet při bohoslužbách 

– jakkoli je to potřebné a důležité. Chceme pamatovat na všechny věkové skupiny, 

protože každá z nich má své potřeby. Chceme se podílet na duchovním vzdělávání 

především dětí, i když je to především povinnost rodičů. Chceme, aby se v našem 

sboru scházeli mládežníci, mladí lidé, kteří by si naslouchali, pomáhali tam, kde je 

to potřeba. Chceme, aby své zázemí ve sboru nacházeli i senioři. Chceme společně 

číst Bibli a promýšlet, co se v ní píše a jak její poselství může ovlivnit naše životy 

   


