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Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká 
trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i 

jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť 
příchod Páně je blízko. 

Jakub 4, 7–8 



Slovo kazatele 

O DUZE 
Bible se zmiňuje o duze 6x. 

 
„Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou 

smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“ 
(1. Mojžíšova 9, 16) 

 
Duha je obrovský světelný oblouk na obloze, složený z mnoha barev. 

Vznikne tehdy, když sluneční světlo prozařuje skrze dešťové kapky. Na zemi lze 
duhu spatřit jen tehdy, když se slunce ocitne nad obzorem v úhlu menším než 42 
stupňů. Duha se tedy většinou objeví buď časně z rána, nebo pozdě odpoledne. 

Duha se poprvé v Bibli objevuje v příběhu Noeho. Představme si, že trčíme 
skoro 5 měsíců na lodi s několika druhy zvířat, v omezené společnosti lidí. Muselo 
být úžasné po takové době, když přistáli a mohli z lodi vystoupit, postavit se na 
zem a dívat se na nové stvoření. Právě v takové chvíli Noe vzhlédl a uviděl duhu 
jako znamení od Boha, že se už nikdy nic takového nestane. 

V Bibli se pro duhu používá stejné slovo jako pro luk a luk byl symbolem 
války, takže se z oblouku symbolizujícího válku stal vysoko v oblacích symbol míru.  

Mír a pokoj patří jedněm z mnoha tužeb člověka na této zemi, protože 
jsme stvořeni pro pokoj. V dnešní chaotické a pohnuté době patří pokoj k 
nejdražším artiklům, něčím, co je nesmírně žádané, co si lidé vzájemně v závěru 
roku přejí nejen slovně (vnějšně), ale i skutečně vnitřně. Vždyť snaha zajistit mír a 
pokoj patří dnes k nejdražším snahám člověka. 

Mohu dnes přemýšlet nad tím, co je pro mě takovým symbolem pokoje, 
co mě uklidňuje, dává silu a naději jít dál. Mohu přemýšlet nad tím, jak mě vědomí 
věčné smlouvy Boha s člověkem ovlivňuje v těch nejvšednějších a 
nejstereotypnějších dnech a prožitcích mého života, které si umím představit. A 
výzvou je, být nositelem této věčné smlouvy pro ty, kdo jí nevěří nebo o ní nic neví, 
a přesto ji hledají…, nositelem, ať už jednáním, vnitřním postojem a způsobem 
přemýšlení, tak i slovem. 

A o tom všem, co mi na mysl přišlo při tomto přemýšlení a jak to prožívám, 
se mohu sdílet s Bohem i dalším čtenářem tohoto článku, a nejen čtenářem… :-) 

Jakub Chládek 
 

(Volně inspirováno kapitolou “Povídání o duze”; Nad Biblí bez nudy, Ian Smale, vydavatelství Samuel) 
 



Život s Bohem 

Manžel mi zemřel dne 10. 2. 1990. Sestřenice Jiřinka tehdy šla na operaci 
a neměl kdo hlídat děti. Maruše bylo 7 let a Fandovi 4 roky. Starala jsem se o ně a 
zůstala tam s nimi 1 rok. S tetou Fabišovou jsem začala chodit do zábřežského 
sboru, v té době tam byl kazatelem Jaroslav Gorný. Měl kázání, které mě nejvíc 
oslovilo a zapříčinilo, že jsem začala číst Bibli. Danielova socha – král viděl ve snu, 
ale nerozuměl. Celý výklad mu musel říct Daniel. V té době jsem pochopila, že to, 
co je v Bibli, je pravdivé.  

Začala jsem chodit na kurz Bible. Mohla jsem si to ověřit, dějiny o tom píší. 
Kurz byl večer od 18. hodiny a končil někdy až ve 20 hodin. Byly to měsíce říjen, 
listopad, prosinec. Měla jsem strach sama večer chodit v Ostravě, a tak jsem se 
modlila, ať mě Pán Bůh chrání na cestách. A to byla první moje zkušenost s 
vyslyšením modlitby. Nic zlého se mi nestalo.  

V Ostravě jsem byla do září. Od té doby mě začal vyučovat kazatel Vysloužil 
a bratr Vladimír Walach a 1. 3. 1992 jsem byla pokřtěna ve Vojkovicích. Jsem 
adventistkou 24 let.  

Jsem vděčná, že jsem poznala Pána Ježíše. Nebylo to z počátku s rodinou 
lehké, teď jim už to tolik nevadí. 

Děkuji všem, kteří mi pomáhali. Největší mojí rádkyní byla sestra Miládka. 
 
Děkuji, Pane Ježíši, že si mě našel v tomto hříšném světě!  

Zdeňka Salamonová 
 
Děkujeme sestře Zdeňce, že se s námi podělila o své začátky s naším Pánem 

a přejeme jí další krásná léta v jeho přítomnosti. Ať Ti Pán žehná a chrání na všech 
Tvých cestách! 

 

Zhodnocení roku 2016 

Někteří členové našeho sboru se s námi ochotně podělili o to, jak hodnotí uplynulý 
rok a jaká mají přání do toho nadcházejícího roku 2017. 

 
Můj pohled zpět do roku 2016 je kladný. Aspoň já si myslím, že se máme 

dobře v té naší české vlasti. Já jsem spokojená. Život mě naučil nenaříkat a jít 
vpřed. A jestli se vyskytne nějaký problém, řešit ho na kolenou. 



Už jsme oba s manželem v důchodu – manžel od dubna letošního roku, a 
narodil se nám další krásný vnouček. Díky Bohu za ně všechny.  

A mé přání do nadcházejícího roku? Aby v našich rodinách, v našem 
sborovém společenství vládla láska a důvěra našemu nebeskému Otci. 

Jarmila Buroňová 
 

Děkuji za prarodiče, jsem za ně moc vděčná, protože mě můj dědeček z 
maminčiny strany rád bere do Dinoparku, kde zná všechny dinosaury, i když má 
nemocná kolena, a celé to se mnou projde. Babička z maminčiny strany výborně 
vaří a kupuje mi oblečení a možná mi koupí i pejska. Babička z tatínkovy strany mě 
zase bere na koně a peče se mnou buchty. Dědeček z tátovy strany je vtipný a učí 
nás práci. Buďte vděční za své prarodiče, i když vám někdy přijdou otravní, ale 
podívejte se pořádně a uvidíte jejich krásné světlé stránky. 

Sára Chládková 
 
Byla jsem požádána, abych napsala, jak hodnotím uplynulý  rok 2016 a jaké 

mám přání do nadcházejícího roku 2017.  
 

Hodnocení člověka není mnohokrát úplné a častokrát je i mylné. Ale my 
věřící jsme Bohu vděčni, že když si nevíme rady, můžeme hledat pomoc, skrze Boží 
slovo a Ducha prorockého.  

Děkuji Pánu Bohu, že po celý rok jsem mohla navštěvovat v sobotu s 
manželem společenství věřících, a jsem mu také moc vděčná, že i přes týden 
můžeme poslouchat nahraná kázání z Božího slova. 
  Zase jsme se posunuli o rok dál. Jsme už s manželem staří, pamatujeme 
mnoho, vidíme a slyšíme, jak se proroctví rychle naplňuje. Žijeme ve velmi vážné 
době. Já vím… a slyším, to už se tak dlouho mluví… a nic se neděje. Ale chci 
podotknout, že to, co se dnes děje a co vidíme a slyšíme, to nikdy nebylo jak ve 
světě, tak i v našem společenství u Božího lidu. Ten čas tak rychle letí a ve shonu 
za jinými věcmi nestačíme to ani sledovat a vidět okolo nás.   

A přání do nadcházejícího roku? Doba je velmi vážná, blízko je příchod 
Pána Ježíše. Nezanedbávejme modlitbu a čtení ze Slova Božího a z Ducha 
prorockého, studujme proroctví. Pán Ježíš řekl: „Když uzříte tyto věci, které se dějí, 
vězte, že blízko je a ve dveřích.“ (Mat. 13, 29)  

Hledejte Hospodina, pokud může být nalezen, vzývejte Ho, pokud blízko je. 
(Izaiáš 55, 6) 

Modlím se, aby Pán Bůh byl nám milostivý, odpustil nám, dal nám sílu a 
pomáhal všem, jak nám starým, tak zvlášť mladým, neboť oni mají větší pokušení, 
které my jsme neznali.  



Moje přání je, abychom všichni mohli být jednou v nebeském království s 
Ježíšem a se všemi, kteří už nejsou mezi námi a čekají na vzkříšení. Velmi se na to 
s manželem těšíme.   

Pavla Polochová 
 
Za poslední dva roky se v mém životě tolik toho změnilo. Nepřestávám za 

to cítit vděčnost, která patří jedinému Bohu, který stvořil tento svět. Vzpomínám 
na rok 2015, kdy všechno pro mne přestávalo mít smysl, protože když jsem se 
podívala na sebe a svůj život, byla jsem zklamaná sama sebou. Nic nebylo takové, 
jaké jsem si vysnila. Toužila jsem po tom, aby Bůh do mého života zasáhl a všechno 
bylo jinak. A tak jsem s Jeho pomocí začala držet půst a modlila se o zázrak. Přála 
jsem si, aby mi Bůh dal muže podle Božího srdce a pomohl napravit i to, co jsem 
ve svém životě zpackala.   

Dnem za dnem, týden za týdnem půstu se můj život měnil . Viděla jsem 
a cítila, jak Bůh v mém životě koná. Bylo to tak silné. I teď, když na to vzpomínám, 
tak cítím na své tváři slzy vděčnosti. Uvědomila jsem si, že jsem to byla já, kdo celou 
tu dobu nedovolil Pánu Bohu, aby se v mém životě oslavil. Byla jsem to já, kdo měl 
zavřené očí a nechtěl slyšet. Přitom Pán Bůh je stále vedle nás a trpělivě čeká. Čeká, 
až my se pokoříme a budeme Ho opravdu ve svém životě chtít. Čeká, až naše srdce 
bude připravené.  

Pán Bůh v mém životě změnil daleko více, než bych čekala. Možná jsou 
ještě věci, které už nezměním, ale už vím, že mi Pán Bůh mou minulost odpustil a 
přijal mne i přesto, jaká jsem. A povede mne tím životem dál. Dnes jsem i vděčná 
za každý pád, protože jinak bych nezjistila, že jdu špatným směrem.  

Bůh poslal do mého života muže, se kterým mohu prožívat naplňující 
láskyplný vztah. Vztah, který jsem si nevysnila ani v těch nejkrásnějších snech. A 
ten muž se opravdu touží líbit celým svým srdcem Bohu, proto je to první muž, 
kterému dokážu důvěřovat a toužím se stát jeho ženou. Nemohu skrývat tuto 
vděčnost . Jsem prostě za Davida tak vděčná a tato má vděčnost každým dnem 
jen sílí. Proto tento rok 2016 prožívám milióny důvodů, za co a proč být vděčná. 
Také jsem šťastná za to, že mi Pán Bůh dal práci, kde můžu mít volnou sobotu! A 
také musím vyjádřit svou vděčnost za svou maminku, tatínka, bráchu, Martinku a 
jejich květinky Lilienku a Jasmínku – tolik je mám všechny ráda! Děkuji Ti, Pane, i 
za ně!  

Nikola Schwarzová 
 

Při ohlédnutí za uplynulým rokem musíme říct, že byl pro nás výjimečný a 
ne moc radostný. Již od počátku roku nás plně zaměstnával zhoršující se 
zdravotní stav maminky od Radany, který nakonec vyústil v létě až k jejímu 



skonu. Potom jsme se snažili více věnovat tchánovi, pomáhat mu se srovnat se 
situací a být mu oporou. 

Při tom všem, co jsme prožili, můžeme i přesto s vděčností děkovat Bohu, 
že nás jako rodinu vedl, že jsme zdraví, máme práci a to je současně i naše přání 
do dalšího roku, že ať už nám život připraví jakékoli situace, s Boží pomocí se dá 
vše zvládnout. A to je i naše naděje do budoucna. 

Radana a Daniel Gorní 
 

V roce 2016 se stalo pár změn. Jak v mém životě, tak i ve světě. Nový sbor, 
druhák a s Nomčou jsme se začali vyučovat. Byly dobré i špatné chvíle, ale byl to 
krásný rok. V roce 2017 bude ještě více změn. Bude mi 18 a k tomu patří i řidičák, 
který doufám, že udělám. Taky bychom se s Nomčou chtěli v létě pokřtít. Chtěl 
bych samozřejmě udělat druhák a hodně bych si přál, aby se spravily rozpory v 
Československé unii. Snad se mi to všechno splní a nadcházející rok bude plný 
šťastných zážitků a zkušeností pro nás všechny.  

Nicolas Harastej 
 
A také činovníci našeho sboru zhodnotili uplynulý rok a vyjádřili svá přání do toho 
nadcházejícího. 
 
Starší sboru 
 Hodnocení uplynulého roku nebo možná ohlédnutí se za ním vnímám do 
určité míry subjektivně (osobitě), každý jsme totiž prožili něco jiného, a pokud jde 
o společně prožité události, na každého, věřím, působí trochu jinak. Někdo bude 
rád vzpomínat na dovolenou KD v Podkrkonoší (pathfindeři, jak jsem slyšel, i na 
tábor), řada lidí na spoustu návštěv, které k nám letos zavítaly a něco v nás 
zanechaly… Duchovní rámec v podobě deseti dnů modliteb na počátku roku a 
modlitební týden na jeho konci nás intenzivněji formovaly po duchovní stránce, 
která je žel často válcována tou tělesnou… Tyto a další programy připomínají, že 
jsme prožili bohatý rok. Pro naše společenství, jak asi většina z nás vnímá, to ale 
nebyl rok naplněný jen příjemnými událostmi, jako celek jsme prožívali a stále 
prožíváme i nepříjemné a bolestné věci. Některé řešíme či se s nimi vyrovnáváme 
v modlitbách, jiné se snažíme přijímat v důvěře v Hospodinovu prozřetelnost a 
v naději na brzký příchod našeho Pána Ježíše Krista. 
 A tak chci v tom novém – jubilejním – roce s vděčností vzpomínat na 
minulé roky strávené v našem společenství, zároveň ale doufat, že za další 
desetiletí se budeme ohlížet do minulosti už na jiném místě. A jsem si jist, že 
podobnou naději nebo vyhlídku do budoucna sdílí se mnou mnozí z Vás. 
 
 



Nakonec chci poděkovat Vám všem, kteří přispíváte v našem prostředí 
k přátelské, laskavé atmosféře, a přeji nám, aby nás v tomto úsilí Bůh ještě více 
podpořil. 

Lukáš Bolek 
 
Misie 
 Mám za to, že právě končící rok se do historie našeho sboru zapíše 
zahájením přímého internetového přenosu kázání Božího slova a některých dalších 
aktivit. Tato služba spojená s následným internetovým záznamem má ohromný 
misijní dopad, který nejde ani odhadnout. Domnívám se, že až na Nové zemi se 
v plné šíři dovíme dosah této činnosti. Těžko se najde sbor, který jako celek může 
sloužit lidem ve všech myslitelných oblastech misie. Proto je nutné si vybrat oblast, 
která je nám vlastní a kterou chceme přispět ke hlásání evangelia světu. Myslím, 
že právě v široce dostupném zprostředkování našich aktivit nejlépe využijeme 
darů, které Stvořitel našemu vojkovickému sboru dal. V našem sborovém prostředí 
míváme některá velmi aktuální kázání a velmi působivé programy, vážící se 
k různým příležitostem. Náš nebeský Otec nám dal předpoklady a schopnosti to 
vše představovat na společensky akceptovatelné úrovni. Tak proč se o výše 
jmenované nepodělit s ostatními a neposílit tak hlas, který v naší Československé 
unii není až tak moc veřejně slyšet? V této souvislosti se přimlouvám za cílevědomé 
zvaní těch kazatelů, kteří přinášejí pravé slovo v pravý čas, a tak dovnitř i vně 
zprostředkovávat něco, co z našich kazatelen k naší škodě zaznívá jen velmi 
sporadicky.  

Mým přáním a mou modlitbou je, aby nám náš Spasitel dal zdravý úsudek, 
moudrost, ochotu a odvahu v práci, jejíž ovoce sahá až do věčnosti! 

Norbert Pěkník  
 
Pokladník 

I když zodpovědnost pokladníka sboru vedu krátce, chci za uplynulý rok 
2016 poděkovat Pánu Bohu za finanční prostředky a za Jeho požehnání, které od 
Něho dostáváme. Chci také poděkovat za ochotu bratří a sester a za jejich 
podporu. 

Každý z nás ví, že náklady na náš sbor nejsou malé, ale díky vaší štědrosti 
a vašim dobrovolným darům můžeme udržovat chod sboru. 

Kéž nám Pán Bůh požehná a další rok 2017 a dá nám prostředky, abychom 
mohli dále podporovat svými dary náš sbor a Jeho dílo. 

Judita Turoňová 
 
 

 



Tajemník sboru 
 Byla jsem požádána, abych napsala zprávu za tajemníka. Nebojte se, 
nebudu na Vás vytahovat tajemství, ale shrnu několik, řekla bych jen pozitivních, 
událostí za uplynulý rok 2016. 
 Do 1. čtvrtletí jsme vstupovali v počtu 136 členů. Uběhla polovina roku a 
bylo nás o jednoho více, a to díky Božímu působení a vedení v životě, našeho již 
bratra, Reného Rozsypala, který se rozhodl pro křest. O dva měsíce později se 
konala další významná a radostná událost, a to svatba, ve které opět figuroval jako 
hlavní postava René s jeho ženou Editkou. Nyní se blížíme ke konci 4. čtvrtletí a 
jsem vděčná, že mohu napsat, že jsme se zatím za tento rok nemuseli s nikým 
z našeho společenství loučit. 
 Počtem členů ale končit nechci, protože další součást našeho společenství 
tvoří naše děti. Konečně když píšu naše, myslím i to své . Nejdříve však, než jej 
zmíním, nesmím zapomenout na jeho kamaráda Maxíka staršího, který se narodil 
manželům Bolkovým v květnu, nám Galdovým se Max narodil v srpnu. Není to ale 
jisté, že toto jsou jediné přírůstky za rok 2016, protože je velká pravděpodobnost, 
že v tomto roce přijde na svět děťátko rodinky Kiszových. Jen oni však tuší, zda to 
bude další kamarád Maxíků nebo potencionální nevěsta . 
 Věřím, že se mnou budete souhlasit, když napíšu, že máme spoustu 
důvodů být našemu Bohu stále vděční. Končím tedy přáním celému našemu 
společenství, ať už to jsou členové, děti i přátelé, kteří naše společenství navštěvují 
či pravidelně poslouchají online přenosy, aby každý nový den v roce 2017 byl pro 
nás plný příprav a těšení se na setkání s naším Spasitelem. Věřím, že si v tom 
budeme navzájem vzorem a povzbuzením.  

Vladimíra Galdová 
 

Klub zdraví 
Zdravotní poselství bylo dáno těm, kteří věří přítomné pravdě, těm, kteří 

chtějí tělem, duchem a duší oslavovat svého Tvůrce, těm, kteří očekávají blízký 
příchod Ježíše Krista. Pán Bůh s ním má jasný záměr. A Kluby zdraví jsou jedním z 
článků v tomto Božím plánu zdravotní misie. Náš sbor v této oblasti postupuje 
pomalými krůčky, ale je dobře, že postupuje. Jsme takovým malým pramínkem, ze 
kterého se může stát velká řeka . To však záleží na každém z nás, jestli se tak 
stane. 

Děkuji Pánu Bohu, že nám v tomto mocně pomáhá. Vždy silně vnímám 
Jeho mocnou ruku, která si to vede. Díky za všechny ty drahocenné duše v našem 
sboru, kterým na této oblasti misijní práce záleží, protože si uvědomují její 
důležitost. Ona přinese ovoce pro Boží království. To je cíl Božího záměru. 
Smysl této práce můžeme jasně vidět i  v těchto citátech (níže), které nám zde zjevil 



Pán. Věřím, že nás všechny povzbudí a posílí  a rozvětví tým nadšených 
spolupracovníků pro tuto činnost  v dalším roce . 

 
Svět je veliká nemocnice, jeho obyvatelé jsou porušeni a bída je všeobecná. 

/8T169/ 
Misionář může nejen zmírnit tělesné neduhy, ale může také přivést hříšníka 

k Velkému lékaři, který dokáže očistit člověka od malomocenství hříchu. (MH) 
Správně vedené zdravotní dílo je vstupní branou jiných pravd k srdci. /Rady 

o výživě a pokrmech 73/ 
Mezi novými odvětvími žádná jiná práce není tak úspěšná, jako zdravotně-

misijní dílo. Je to průkopnická práce hlásání evangelia. Jsou to dveře, kterými má 
proniknout přítomná pravda do mnohých domácností. MM:239 

Toto dílo odstraní předsudky jako žádné jiné. Testimonies, Vol. 9, p. 211. 
{CME 8.3} 

Dejte si pozor, abyste se nestavěli proti dílu reformy. Ono půjde vpřed, 
neboť tím chce Pán zmírnit utrpení na světě a očistit svůj lid. /R38/ 

Bylo mi ukázáno, že zdravotní reforma je částí trojandělského poselství a 
že je s ním právě tak úzce spojena jako paže a ruka s lidským tělem. Viděla jsem, že 
my jako lid musíme jíti v tomto hnutí příkladem napřed. /Rady o výživě a pokrmech 
35/ 

      Marcelina Schwarzová 
 
Pathfinder 
Statistické údaje: 
V uplynulém roce jsme se zúčastnili 11 schůzek, 4 výprav, 3 sportovních akcí, 
Helfštýnu, Táboru a Múzičky. Náš oddíl čítá 50 dětí, rádců, vedoucích a činovníků. 
 
 Největší akcí, kterou jsme spolu prožili, byl určitě tábor, ale o tom jste si 
mohli přečíst v minulém čísle. O tom, co jsme prožili na Helfštýně, bylo psáno 
v Adventu. V tom článku bych se proto rád věnoval akcím, o kterých ještě možná 
nebylo psáno tolik jako o jiných a přece si zaslouží trochu vaší pozornosti, protože 
jsme se na nich snažili dobře reprezentovat náš vojkovický sbor. 
 Začátek školního roku neznamená jen přípravu na školu, ale také účast na 
tradiční akci Havířovská olympiáda. Jedná se o sportovní akci, na které děti soutěží 
v jakémsi atletickém víceboji. K disciplínám patří například vytrvalostní běh, sprint, 
skoky do výšky a dálky, hod oštěpem, nebo míčkem v mladší kategorii. Výsledky 
všech disciplín se sčítají a na konci jsou vyhlášení vítězové podle jednotlivých 
věkových kategorií. I když jsme měli v některých disciplínách své favority, vítězství 
nám nějak unikalo mezi prsty. Vše se ale zlomilo až s hlavní disciplínou, štafetovým 
během. Z každého oddílu byli vybráni běžci, za každou výkonnostní kategorii jeden 



běžec. Rozdíl mezi předchozími ročníky byl ten, že pro štafetu byla přidána 
kategorie vedoucích, kteří začínali. Ti kolík předávali nejmladších, pak běželi kluci 
a dokončovala děvčata. Byla to pro náš oddíl velká událost a pohár pro vítěze si 
můžete prohlédnout na skřínce s literaturou u naší nástěnky. 
 Každým rokem v říjnu se účastníme Múzičky pořádané Moravskoslezským 
sdružením. Jedná se o festival či přehlídku písní, básní, divadelních představení, 
filmů, obrazů, kreseb nebo plastik vytvořených nebo předváděných dětmi. 
V minulých ročnících se jednalo o soutěž, ale od tohoto se postupně upouštělo a 
v letošním roce již nebylo žádného vítěze, neboť ani dle mého názoru se nepřísluší 
hodnotit úroveň nebo způsob, jakým oslavujeme našeho Stvořitele a Pána Ježíše 
Krista, jestliže to myslíme upřímně a z celého srdce. V letošním roce nás hostili 
pathfindeři z Olomouce. Myslím, že jsme prožili krásnou sobotu a sami také 
přispěli jednou písní, animovaným filmem Daniel ve lví jámě, který jste viděli na 
dětské besídce k ukončení školního roku a několika obrázky. Druhý den v neděli 
v tělocvičně akce pokračovala florbalovým turnajem, na kterém se naši borci a 
borky umístili na vynikajícím druhém místě. 
 Pathfinder nejsou jen akce a sportovní aktivity, ale především vzdělávání a 
vývoj dítěte ve všech třech rovinách lidského bytí, v oblasti tělesné, duševní a 
duchovní. K tomuto poslání slouží také schůzky. Na nich se učíme různé dovednosti 
z oblasti tábornické (poznávání přírody, způsoby přežití, ochrany zdraví a pomoci), 
lidské (spolupráce, tolerance, mezilidské vztahy), tak i oblasti duchovní, kdy 
biblická část zaujímá přední místo každé schůzky. V ní si na biblických příbězích 
známých hrdinů ukazujeme hodnoty a příklady hodné následování. Na žádné 
schůzce nesmí chybět hry. I když nejsou hlavní náplní schůzky, jsou to právě ony, 
na které se děti těší nejvíce. Závěry schůzek patří celoroční hře, kterou bych vám 
ráda přiblížil v další odstavci. 
Hra Cestovatelé 
Smysl celoroční hry je zatraktivnit prosté bodování a dodat tak hodnocení 
dobrodružný nádech. Za body, které mohou pathfindeři získat za účast na našich 
akcích, schůzkách a výpravách, nebo za aktivitu během sobotního kázání (zápisky) 
si na začátku každého kola vymění tolary. Směnný kurz je 1 bod za 10 tolarů. Za 
tolary si pak nakupují letenky do států, které se jako recenzenti cestovních 
kanceláří rozhodli navštívit. Za návštěvu země získávají body podle vzdálenosti 
(sousední země, v rámci jednoho kontinentu, nebo mezikontinentální let) a také 
podle toho, jestli o zemi, kterou navštívili, něco vědí (hlavní město, vlajka, nejvyšší 
bod, hl. náboženství, atd.) Zvláštní skupinou jsou rizikové země, do kterých jsou 
sice letenky o polovinu levnější, ale hrozí nebezpečí, že za nesplnění speciálního 
úkolu, nezískají za uskutečněnou cestu žádný bod. Tyto země jsou na mapě 
označeny a patří mezi ně například Sýrie, Severní Korea aj. Každý z hráčů má svůj 
cestovní pas, do kterého si vše zapisuje, aby měl přehled, kterou zemi již navštívil 



a kolik bodů získal. Aktuální pořadí si můžete prohlédnout na naší nástěnce u 
skřínky s literaturou nebo na webu divosi.vojkovice.net. 
 V roce 2017 náš čekají kromě tradičních akcí jako je Helfštýn, Tábor, 
Olympiáda, Múzička… také Unijní Camporee, o kterém vás budu včas informovat. 
Z akcí pořádaných naším oddílem to bude Rajd (cyklistické závody) pořádané 
někdy v jarních měsících. Chtěli bychom kromě okolních oddílů pozvat také děti 
z Dobratic a Vojkovic. 
 Prosím, abyste na náš oddíl, akce, které pořádáme, děti, které k námi 
chodí, a také na nás vedoucí, mysleli na vašich modlitbách, aby vše, co děláme, 
bylo ku prospěchu a k oslavě našeho Boha. 

Martin Buroň 
 

Ze života čtenáře 
 
POTLESK NEBES 

              Max Lucado 
 

Znáte blahoslavenství, která vyslovil Ježíš na hoře? Máte je rádi? Jsem 
přesvědčen, že každý z nás opakovaně tato slova četl z Bible samotné, nebo v 
převyprávěné formě ze skvělé knihy od Ellen Whiteové „Myšlenky z hory 
blahoslavenství“. Kristová slova jsou pro nás i v dnešní době velice povzbudivá a 
aktuální. 

Není proto divu, že i současní autoři jsou blahoslavenstvím natolik 
osloveni, že o nich píšou články a zamyšlení. Jsou ale i takoví, kteří neváhají napsat 
celou knihu. A to je právě případ i dnešní knihy od Maxe Lucada – Potlesk nebes. 
V osmnácti kapitolách rozebírá jednotlivá blahoslavenství a nádhernou čtivou 
formou „šije na míru“ tato slova nám, do dnešní doby. Často používá příběhy – z 
minulosti i ze současnosti, cizí i vlastní – abychom lépe pochopili přesah těchto slov 
do dnešních dnů. Možná jste už některé příběhy slyšeli vyprávět v kázáních, nebo 
někdy jindy. Já sám jsem už v kázání vyprávěl asi tři z těchto příběhů :-). 
  Tajuplné názvy kapitol, jako například „Království absurdních“, „Vězení 
pýchy“, „Zloděj radosti“, „Otec ve tváří nepřítele“, nebo předposlední „Království, 
pro které se vyplatí zemřít“, jsou takovou malou pozvánkou k přečtení této knihy. 
Z řádku této knihy lze vyčíst, že autor hluboce miluje svého Nebeského Otce a chce 
tuto lásku předat dalším lidem. Pevně věřím, že i vy budete osloveni a pocítíte 
skutečné setkání s Dárcem radosti a pokoje… 

Čtenář Days 
LUCADO, Max. Potlesk nebes. Přeložil Jan MORAVEC, přeložil Jiří DREJNAR. Praha: Luxpress, 1998. ISBN 80-7130-
075-6. 



Báseň 

 
NADĚJE 

 Ty, Bože, léčíš lidskou beznaději, 
lidé nevědí, co chtějí. 

Ve světě se šíří strach, žal a trápení, 
někteří mají blahobyt a peněz dost, 

však nic se nezmění. 
Nejistota člověka jen sužuje, 

bez naděje lepšího života v ní zlo kraluje. 
 

Celý rok uplynul jako voda, 
co jsme v něm nestihli, je věčná škoda. 

Čas je určen pro člověka a život plyne jako řeka. 
Ohlédněme se zpět, co vše prošlo kolem nás, 
kdo by občas nechtěl, ať se vrátí zpátky čas? 

 
Pomohli jsme, když bylo třeba? 

Nabídli náruč, dobré slovo, teplo doma, vodu či chleba? 
Možná jsme propásli tu správnou chvíli, 

kdy potřebovali pomoc naši milí?  
 

Hřích na zemi panuje a zlo se množí, 
však ne všichni mu podlehnou, 

zvítězí nad ním jen s pomocí Boží. 
Náš Otec s Ježíšem i Duchem svatým vše vidí, 

připravil záchranu pro všecky lidi. 
  

Plán záchrany Pán Ježíš za nás hříšné podstoupil, 
Svou krví nás na Golgotě vykoupil. 

On vše má ve své péči, když mu vše odevzdáš, vše vyléčí. 
Samotu, zármutek, nemoci či žal, On je nade vším, 

co víc by si člověk přál? 

Jaroslava Spielvogelová 

                   

              



Narozeniny 
 
Leden Únor Březen 

1. Radoslav Kantor 3. Simona Kollárová 2. Benjamín Kisza 

2. Lukáš Sabela 4. Ivana Kantorová   Vlastislav Pěkník 

8. Sára Chládková 9. Tomáš Kantor 4. Žaneta Sovišová 

12. Darja Bardošová 14. Richard Buroň 7. Gerda Janková 

  David Pěkník   Zuzana Steblová 9. Dagmar Buroňová 

16. Miriam Dýrrová 17. David Grycz 10. Simeon Galda 
 Karel Poloch st.   Miroslava Králíčková 13. Matyáš Walach 

21. Anna Bijoková 18. Jasmin Schwarzová 15. Ondřej Dýrr 

24. Andrea Harastejová       Dan Stebel 

  David Soviš     17. Olga Pěkníková 

25. Silvie Gryczová     20. Martin Schwarz 

  Vladimír Walach     21. Roman Sikora 

29. Vasile Manoli       Tomáš Sosna ml. 

31. Tomáš Sosna     27. Alena Madová 

Modrou barvou jsou označeny naše děti.         

 

 
Křestní slib 
 
Leden Únor Březen 

20. Timea Laufersweilerová-Denhardtová 27. Roman Sikora 13. Zdeňka Salamonová 

        19. Oldřich Dýrr 

        23. Vladimír Harastej 

        25. Andrea Harastejová 

25leté výročí     28. Eduard Skalka st. 

 
 
 

 

 

 



Zamyšlení 

Milost vám a pokoj od Boha našeho otce a od Pána Ježíše Krista.  
Milí bratři a sestry vojkovického sboru, kdyby mi někdo z vás před 20 lety 

řekl, že se bude psát rok 2017, asi bych nevěřil. Když rok dobíhá svého konce a 
přichází další, často se v slzách a chvěním ptám: „Pane Ježíši, proč jsi ještě nepřišel? 
Jak dlouho ještě?“ Tak jako neposlušnost, vzpoura a nevěra, která se projevovala 
mezi Božím lidem starého Izraele a způsobila prodlevu o 40 let, tak podobně čelíme 
stejnému problému i dnes. Pomalu a postupně se vytrácí láska k Bohu, k Jeho Slovu 
a dostáváme se do nebezpečného stereotypu. Zamilovali jsme si více rozkoš, 
požitkářství, honbu za majetkem než samotného Krista. Důsledek? Manželství se 
rozpadá, obchází se svěcení soboty různými způsoby, pěstuje se duch kritiky a 
nespokojenosti, nezájem setkávání se nad Božím slovem v modlitebně, naše 
děti  neví, co je úcta k Bohu…  Tak bych mohl pokračovat.  

Moc bych si přál, abychom v tomto roce zatáhli každý osobně  za „ruční 
brzdu“ skrze pokání, která otvírá cestu k novému životu s Kristem. Jestli cítíš, že jsi 
v roce 2016 nechal Krista stát za dveřmi svého srdce, ať už v 
jakékoli  podobě,  prosím  nedopusť se stejné chyby v novém roce. Pozvi jej dál a 
dovol mu vejít do každého „pokoje“ svého srdce. Jde přece o věčný život. 

Váš bratr v Kristu Jiří Kisza 
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A trocha luštění… 

    1.                 

      2.               

        3.             

                      

      4.               

      5.               

6.                     

                      

        7.             

      8.               

  9.                   

  10.                   

11.                     

        12.             

 
Karin Sikorová 

 
1. Křesťan, jemuž Pavel posílá pozdrav              
2. Proměnila se v hada              8. Muž, kterému napsal Lukáš knihy 
3. Jiné jméno Ester                                                        9. Našli jsme v ní manu, Áron. hůl,   
4. Sedmiramenný…                                                            desatero atd. 
5. A tak zůstává víra, naděje a…             10. Chtěl zabít Mardochea 
6. Prorok, který zvěstoval zkázu Jeruzaléma          11. Vrátný ve svatyni (1. Par. 26, 7) 
7. Druhá egyptská rána                                               12. Ezauova manželka 

 
 

Děkujeme všem za přispění do tohohle čísla! 
 



 


