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„….hlavně to zdravíčko“ slýchá-
val jsem téměř dennodenně 
před vánocemi i před Novým 
rokem. Vždycky když jsem tato 
slova slyšel, mé nitro křičelo a 
chtěl jsem těmto lidem říci, že 
život není jenom o zdraví, ale 
více o pokoji v  srdci, radosti, 
lásce a hlavně smyslu života, 
který je pouze v Kristu. Nakonec 
jsem mlčel a ve svém nitru se za 
tyto lidi modlil, ať najdou více 
než je to zdravíčko. Nechtěl 
jsem nadále popichovat lidi 
kolem, protože již tak pravidelně 
činím, když jsem se naposledy 
nahlas pozastavil nad tím, jestli 
skutečně Ježíšek nosí dárky a 

pro sebe jsem nahlas řekl, že u 
mne určitě ne. 
„Tak do Nového roku to zdra-
víčko ….“, slyším při loučení 
s  lidmi. „No jo“, řekl jsem si. 
„Vím, že lidé mají zdraví jako to 
nejcennější a upínají se k němu“, 
pomyslel jsem si a ve svém 
uvažování jsem dále pokračoval, 
„a taky vím, že člověk nemusí 
být zdravý, a přece může být 
šťastně jš í než zdravý č lo-
věk.“ „Ano“, usoudil jsem, „o 
zdraví to v  životě není a tečka.“ 
S  touto myšlenkou jsem se 
v pátek 23.12. rozloučil s Dači-
cemi a ujížděl jsem s radostí a ve 
zdravé náladě a zdravém těle do
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Karviné za rodiči a manželkou s dětmi, kde 
jsme měli všichni strávit vánoce. 
„Byli jste dnes někde s našimi dětmi venku“ 
z nenadání jsem se svých rodičů zeptal, když 
jsem viděl svého nejstaršího syna mluvit přes 
nos a občas zakašlat. „Proč“, ptali se rodiče. 
„Protože je v  Moravskoslezském kraji a na 
Vysočině nárůst epidemie chřipky“, řekl jsem 
a dodal „říkali to v rádiu“. V Pondělí 26.12. se 
k  večeru ubíráme směrem k  domovu do 
Dačic a začínám si v autě stěžovat na sucho 
v  krku a jistou nevolnost. Necítil jsem se 
dobře a následující den mi bylo opravdu mi-
zerně a celou pracovní dobu jsem doslova 
prosmrkal a v  určitých bolestech jsem 
odpracoval svých 8 hodin. „No jo, … hlavně 
to zdravíčko“, problesklo mi hlavou. „Jo 
Bože, trochu toho zdravíčka bych přeci 
jenom ocenil“, povzdechl jsem si doma, kdy 
jsem byl téměř nepoužitelný, unavený, a 
s  bolavým tělem jsem uléhal do postele 
neschopen žádných aktivit. Najednou se můj 
život přeci jenom stočil kolem toho „zdravíč-
ka“ a mé modlitby se točili kolem dvou 
v  zásadě neoddělitelných témat, „Bože, dej 
ať tuto noc nějak přežiji i zítra v  práci a 
prosím tě uzdrav mne“. Ano, najednou jsem 
byl rád, že jsem nikomu před vánocemi 
neřekl pichlavou poznámku o zdraví, protože 
bylo pro mne velice těžké odpoutat svou 
mysl k něčemu jinému, než být zdráv. Uvě-
domil jsem si, že ono to naše zdraví přeci 
jenom má poměrně velikou váhu v  našich 
životech. Jinak se mluví a plánuje a „užívá“ 
života, když nic nebolí a kolikrát máme 
„silácké“ řeči, ale ve svém případě jsem zjis-
til, jak tyto věci velice rychle opouštějí a naje-
dou se stávám starostlivým a téměř 
neschopným, když na mne něco „leze“. 
Tento úvodník píši, kdy už je mi lépe a opět 
př ichází e lán do ž ivota, protože to 
„zdravíčko“ se opět navrací do mého těla. 
Nyní jsem však více vnímavější na svůj život a 

to, co pro mne Bůh připravil nejen pro rok 
2017, ale i další léta. Nechci se zaměřit 
pouze na rok 2017, jak lidé říkávají, protože 
věřím tomu, že jestli Pán v tomto roce nepřij-
de, budu pokračovat z  Jeho milosti i další 
léta. Zároveň si uvědomuji, že to není o tom 
„zdravíčku“, ale vím, že když jsme zdraví, je 
to Boží dar a milost a měli bychom tento čas 
maximálně a hlavně smysluplně využít.  
A co od roku 2017 čekám? Ve svém životě 
mám nějaká nová očekávání. Nehovořím o 
předsevzetích, ale o osobních věcech mezi 
mnou a drahým Kristem, do kterých chci 
dlouhodobě vstoupit. Ano, potřebuji k  tomu 
Boží milost, protože nás čeká rok, ve kterém 
budou končit určité etapy našeho života a 
zároveň další etapy začínat. Je to rok, který 
zdá se být velice pestrý a moc se na něj 
těším, i když to bude znamenat také spousta 
práce. 
A co očekávám v našem společenství? Větší 
touhu poznávat toho, který nám dal více než 
„zdravíčko“, abychom mohli statečně pro-
cházet právě těmito obdobími, které nebu-
dou v našich životech lehké pro to, aby lidé 
kolem nás viděli, že i v  těžkostech, bojích, 
zápasech, starostech a kdo ví čím ještě, 
máme naději v  Ježíše Krista a nebudeme 
ztrácet tu vnitřní radost v  srdci. Dále 
očekávám, že se jako společenství po-
suneme dále v osobních vztazích a budeme 
mezi sebou a v  církvi vytvářet prostředí, ve 
kterém lidé budou opravdu vnímat přítom-
nost Kristovu. Toužím a očekávám, že Bůh 
vyleje svou milost a budeme vidět zázraky 
v podobě tělesných ale i vnitřních uzdravení, 
dále se budeme radovat z nově obrácených 
lidí a také uvidíme návrat ztracených Božích 
oveček. A to nejdůležitější si nechám 
nakonec. Toužím a očekávám vidět každého 
z  nás chodit v  jednotě s  Kristem, dokud 
nepřijde. 

Roman V.
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Our Identity is not in who we used to be,  
who we are now  
nor in who we want to be or who we will 
become. 

Our Identity is not in where we come from 
where we are now 
nor in where we want to go or will be going. 

Our identity is not in what we did  
what we are doing now 
nor in what we want to do or will be doing. 

We are not created to just survive. 
To keep up with what our mind tells us to 
do,  
sometimes influenced by the opinions of 
others,  
what they tell us. 

No! 

The whole reason of our existence is to 
please the Father 
with nothing more than only our being. 

Our identity is in Love itself 

And that is enough.  

Naše identita není v tom, kým jsme byli, 
kým jsme teď,  
ani v tom, kým chceme být nebo kým 
budeme. 

Naše identita není v tom, odkud pocházíme, 
kde se právě nacházíme, 
ani v tom, kam chceme jít nebo půjdeme. 

Naše identita není v tom, co jsme udělali, 
co právě děláme, 
ani v tom, co chceme dělat nebo budeme 
dělat. 

Nejsme stvořeni, abychom jen přežívali, 
abychom drželi krok s tím, co nám říká naše 
mysl, 
někdy ovlivněni názory druhých  
co nám říkají. 

Ne! 

Celá podstata naší existence je dělat radost  
našemu Otci 
ničím jiným než tím, kým jsme. 

Naše identita je v samotné Lásce. 

A to stačí. 

Jeska Trčková      

Retrospektiva: Identita

MOJE IDENTITA
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Zj 22,20 „Ten, který o tom svědčí, praví: Ano, 
přijdu brzy. Amen, přijď, Pane Ježíši!“ 
Tato slova řekl Ježíš Janovi před více jak de-
vatenácti stoletími. Možná si pomyslíš: „De-
vatenáct století, to že je brzy? “Odpovídám: 
„Jak pro koho.“ Čas není pro každého, a i 
pro nás vždy stejný. Říká se, že je relativní. 
Stejný časový úsek můžeme chápat jednou 
jako dlouhý, podruhé jako krátký. Abych 
ještě lépe vysvětlil, co je to relativní, nebudu 
vám tu opisovat slovník cizích slov, ale povím 
vám příhodu. Je z knihy „Podivuhodné 
zázraky“ od Gösty Ömana. Se skupinou 
dřevorubců pracoval v lese. Bylo mínus 
dvacet stupňů. Pořádný mráz. Pracovali in-
tenzivně , takže nebyl i promrzl í , a le 
propocení. Na konci směny zakřičel někdo 
heslo. Bylo důležité, aby všichni odpověděli, 
a aby bylo jasné, že jsou všichni v pořádku a 
jede se domů. Ve chvíli, kdy všichni končili, 
dostal Gösta intenzivní touhu po modlitbě. 
Protože byl v jízdě na lyžích rychlejší než os-
tatní, řekl si, že to stihne. Poklekl tedy k 
modlitbě. Někdo ho při tom však zahlédl. 
Všichni tedy jeli a on se modlil. Připadalo mu, 
že se modlí pět minut, když se ho zmocnil 
pocit, že na něj někdo čeká. Vstal tedy a 
uviděl, že ho při modlitbě zahříval velký los. 
Poděkoval mu za teplo, poplácal ho po 
čumáku a jel. Když přijel domů, otec se na 
něj vyčítavě podíval a řekl: „Kdes byl tak 
dlouho? Už jsme o tebe měli obavu. Kdyby 

tě kdosi neviděl, že se modlíš, dávno by-
chom se tě vypravili hledat.“ Odpověděl: 
„Jaké pak dlouho? Pět minut.“ „Pět minut?“ 
řekl mu otec. „To bylo téměř pět hodin.“ Toto 
je relativita času. Gösta to vnímal jako pět 
minut, bylo to však pět hodin a ostatním to 
připadalo zřejmě ještě delší než pět hodin. 

Těch devatenáct století je pro Ježíše 
„brzy“. Janovi to řekl ze svého pohledu. To 
neznamená, že by si neuvědomoval naše 
vnímání času. Petr, vedený Pánem Ježíšem, 
napsal, že ke konci času budou někteří říkat: 
„Kde je to zaslíbení Jeho příchodu?“ A pak 
vysvětluje: „… že jeden den je u Pána jako 
tisíc let a tisíc let jako jeden den.“ (2 Pt 3,3-9) 

Vezmeme-li to takto. Tak těch devatenáct 
století, to bylo včera a těch zbývajících sto let 
do dvou tisíc, to bude ještě dnes. Čekáš 
Ježíše, jakoby měl přijít ještě dnes? Víš, že 
On to tak chce? Proto to Janovi také řekl ze 
svého pohledu. Víte, mně je jasné, že se 
ještě nenaplnilo všechno, čemu podle Bible 
věřím, že se má stát před vytržením církve. 
Ani Ježíš, když byl na zemi, ale neznal čas 
svého druhého příchodu (Mk 13,32). Čím 
méně ho můžeme znát my. A o to tu jde. 
Ježíš chce, abychom Ho čekali každou chvíli. 
Když Jindřiška ví, že má přijít návštěva s 
dětmi, vytře podlahu, aby děti mohly lézt po 
zemi a neumazaly se.  Mě se ta podlaha zdá 
celkem čistá, ona však vidí – tu je smítko, 
tam je smítko a tak uklízí. To je jeden z účelů 

Radostná věc – očekávání druhého příchodu Ježíše 
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stálého očekávání Kristova příchodu. Jde o 
to, abychom uklízeli, ne podlahu, i když to 
také, ale svůj život, abychom uvnitř měli čis-
to. Kdyby teď přišel Pán, mám, máš, máme 
v životě čisto? Ježíš mluví o dvou služeb-
nících. Jeden čekal svého Pána a dělal, co 
mu uložil, druhý nečekal a jednal zle. První 
byl odměněn, druhý potrestán (Mt 24,45-51). 
Ježíš chce, abychom Ho čekali. Tu vzpruhu, 
kterou ti to do života dodá, nelze podcenit. 
Čekej Pána! Určitě se dočkáš! Buď přijde ON 
pro tebe, nebo ty půjdeš k Němu. A to může 
být ještě dnes. 
Je však ještě vyšší druh motivace ke stálému 
a radostnému očekávání druhého příchodu 
Ježíše Krista. Tou motivací je láska. Zamilo-
vanost do Ježíše, zamilovanost do Boha. 
Představ si, že jsi zamilovaný, zamilovaná. 
Chlapec do děvčete, děvče do chlapce. A ty 
na toho druhého někde čekáš. Přešlapuješ a 
říkáš si: „Už aby tu byl/a.“ A tak to má být i s 
Ježíšem. Tady na zemi musíme dělat spous-
tu věcí, které někdy nejsou moc zábavné. 
Vzpomínám si na dobu, kdy jsem bydlel v 
domě s více podnájemníky. Když na mne 

přišla řada, musel jsem vytírat schody a uklí-
zet chodbu. Nevím, jak pro koho, ale pro 
mne to moc zábavné nebylo. Víš, co 
pomáhá v takovýchto chvílích? Představ si, 
že On si pro tebe po těch schodech přijde. 
Nechtěl bych, aby mi řekl: „No, tys ty schody 
nechal pěkně zapráskané.“ Dělej to pro 
Něho! „Cokoli děláte, dělejte z duše jako 
Pánu a ne lidem (Ko 3,23)“ Miluješ-li Ho, 
bude to fungovat! Láska a radostné 
očekávání na Pána projasní každou chvíli 
života. Žij pro Ježíše! Stále Ho čekej! 

Nikdo z nás není stoprocentní. Všichni 
máme v životě nějaká pokušení. Tím svým: 
„Ano, přijdu brzy“, nám Ježíš pomáhá, aby-
chom byli radostně zaměřeni na Něj: „Amen, 
přijď, Pane Ježíši!“ 

Přeji vám do tohoto roku stálé a 
radostné zaměření na 
Ježíše a Jeho druhý pří-
chod. My se dočkáme!!! 
(Použitý překlad Bible 
CSP) 

Mirek M. 

INFO: Modlitebně-postní řetězec 
Naše stanice se společně s mateřským sborem v Brně připojila k celonárodnímu 
modlitebně postnímu řetězci, který každoročně vyhlašuje vedení naší církve. 
Jednotlivé náměty k modlitbám jsou vypsány na přiloženém listu tohoto časopisu. 
PŘIPOJ SE I TY ve dnech 15. a 16. ledna. 

Nahlásit se můžete Romanovi. 
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Když Ježíš přišel do oblasti Cesareje Filipovy, 
ptal se svých učedníků: „Za koho lidé poklá-
dají Syna člověka?“ Oni řekli: „Ti za Jana 
Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremjáše nebo 
za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A  za koho 
mě pokládáte vy?“ 16 Šimon Petr odpověděl: 
„Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježíš mu 
na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone Bar-
Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale 
můj Otec, který je v nebesích. A já ti pravím, 
že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou 
církev a brány podsvětí ji nepřemohou. 
(Mt16:13-18) 
Před pár lety, jsem na tento text slyšel 
výborné kázání od Andy Stanleyho. 
Fascinovala mě myšlenka, že Ježíš viděl   
uprostřed tehdejšího „zapadákova“ světa a 
uprostřed 12 celkem obyčejných lidí, 
obrovskou církev tj shromáždění, které 
přetrvá až do dnešních dnů a dokonce 
navěky. Jak to že se církev nerozpadala?  
Vše co je v Božím záměru, je nezničitelné a 
je nezničitelná i církev – brány podsvětí ji 
nepřemohou. To co činí církev výjimeč-
nou je Kristův základ a Duch svatý který 
ji obživuje. 
Tak jako v  lidském těle koluje krev a roznáší 
kyslík, tak v  církvi koluje Boží slovo a Boží 
Duch. 
Církev je živý organismus ! 
Je obecně známo, že Ježíš nazývá Petra 
kouskem, nebo úlomkem skály (Petros 

v řeckém jazyce znamená kámen, nebo malý 
úlomek skály k  protikladu slovu Petra, což 
znamená skála). Dalo by se říci, že Petr byl 
takovým prvním prototypem stavebních ka-
menů, ze kterých je budována církev. To co 
z  Petra dělalo funkční stavební kámen, 
ovšem byl Duch Svatý. Otec mu svým 
Duchem zjevil Syna. Tak vše začíná u 
každého křesťana, V Duchu !  
Zajímavé je, že když daleko později Petr píše 
svůj list, používá podobné přirovnání: 
Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou 
lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a 
jako novorozené děti mějte touhu jen po ne-
falšovaném duchovním mléku, abyste jím 
rostli ke spasení; vždyť jste ‚okusili, že Pán je 
dobrý‘! Přicházejte tedy k němu, kameni 
živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bo-
hem je ‚vyvolený a vzácný‘. I vy buďte živými 
kameny, z nichž se staví duchovní dům, 
abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli 
duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. 
Neboť v Písmu stojí: ‚Hle, kladu na Siónu 
kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj 
věří, nebude zahanben.‘ (1.Pt 2:1-6) 
Petr nám zajímavě znovu předkládá před-
stavu budování církve. Sám byl kdysi nazván 
stavebním kamenem a nyní nám všem říká: 
„I vy buďte živými kameny, z nichž se staví 
duchovní dům,“… 
Aby církev přežila všechny útoky, musí být 
duchovně živá.  

Buď živým kamenem pro Ježíše Krista Krista 
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Aby církev byla živá musí být budována 
z živých kamenů. Jsi živý kámen?  
Pojem živý kámen je sám o sobě moc 
nedává smysl. Proč Petr používá tento 
obraz? 

Za prvé se ptá zda jsme každý jako jed-
notlivec živý. Za druhé se ptá zda se z nás 
dá postavit církev. 
Co můžeš udělat, abys byl živý? Mimo to že 
tě obživil sám Bůh, musíš budovat živý vztah 
se svým Pánem tj. opravdová, živá pravidel-
ná modlitba a také opravdové odpovídající 
skutky víry. A co můžeš udělat proto abys byl 
použitelným stavebním kamenem ? Kámen: 

1.	 Svou vahou leží na ostatních kame-
nech 
2.	 Jiné kameny svou vahou leží na něm 
3.	 Má své jedinečné místo v celé stavbě 
4.	 Má svůj jedinečný otesaný tvar aby 
zapadl do celku 
• Buď v  těsném vztahu k  Bohu, 

ukotven na základu skály Ježíše 
Krista. 

• Neboj se být v  těsném vztahu ke 
druhým, nech se jimi nést a pod-
pírat! 

• Buď zde také tím kdo nese a pod-
pírá druhé! 

• Najdi své místo v církvi! Každý v ní 
máme svou jedinečnou roli. 

• Nech se otesávat do charakteru 
Ježíše Krista abys byl použitelný 
ke stavbě! 

Máš výsadu podílet se na tom největším a 
nejúžasnějším „stavebním“ projektu všech 
dob. Boží církev je nepřemožitelná a stále 
rostoucí ? 
Moje otázka na závěr zní: Chceš být u 
toho? Chceš na tom mít podíl? Rozhodni 
se být živým stavebním kamenem pro 
Ježíše Krista! 

Pavel Harabus
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Narozeniny  
v lednu slaví 

DAČICE SLAVONICE

Datum Kázání Vedení Úklid Kázání

1.1. Vojta Adam Adam —

8.1. Roman Vojta Vojta Robert

15.1. Mirek Roman Roman Vojta

22.1. Adam Vojta Dana Adam

29.1. Roman Mirek Adam Vojta

Redaktor: Roman Vretonko 

Grafická úprava: Rut Vretonko


Příspěvky posílejte nejpozději do 15. dne v měsící na e-mail: acdacice@seznam.cz 

Pravidelná setkání 
neděle   10:00  - Spolkový dům, Slavonice
neděle   16:00  - Palackého náměstí 39, Dačice 
pondělí   18:30  - Beta kurz, Slavonice (zodp. osoba: Roman)
středa   18:00  - Skupinka, Slavonice/Mutišov (zodp. osoby: Adam & Robert) 

3.1.  
Petra Landovská 

6.1. 

Šárka Štorková

Úklidové skupiny:
Dana (Žanda)
Rut (Roman)

Vojta (Šárka)
Adam (Robert, Michal)

Rozpis služeb
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