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Úvodník: Když tě Bůh zavolá jménem
Když Bůh člověka zavolá
jménem, co mu oslovený
člověk řekne? Jaká bude jeho
reakce? Bůh rád volá člověka
jménem. Je to jeho určitá záliba. Začal u prvního člověka,
kterého stvořil, Adama, následně volá jeho ženu Evu. Poté
Bůh volá jménem na Kaina a
budeme-li číst celou Bibli,
nalezneme, že Bůh zavolal
mnoho lidí jejich vlastním
jménem: „Noe“, „Abrahame“,
„Izáku“, „Jákobe“, „Samueli“,
„Eli“, „Saule“, „Davide“,
„Izajáši“, „Malachijáši“, „Sime-

one“, „Marie“, „Josefe“, „Jane“,
„Petře“, „Jakube“, „Pavle“,
„Timoteji“, „Barnabáši“, ....
Určitě to není konečný výčet
jmen. Zvláštní je, že tato Boží
záliba, volat lidi jménem, je mu
blízká nejen v novozákonní
době, ale v celé historii lidstva,
dnešní doby nevyjímaje. Bůh
volá lidi jménem jako: „Karle“,
„Ivane“, „Petro“, „Zdenku“,
„Romane“, „Danielo“, „Ester“,
„Jano“, „Martine“, „Mirku“,
„Pepo“, „Kamilo“, „Iveto“, ….
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…. Našel jsi mezi těmito jmény jméno
své? Možná se Boží zavolání tvého jména
skrývá mezi tečkami na konci jmen, které
se již nevešly do výše uvedeného seznamu.
Ale je docela možné, že se tam tvé jméno,
respektive ty sám, mezi nimi nenacházíš.
Co s tím? Je čas propadat panice? Možná
ano. Boží zavolání tvého jména je totiž tak
důležité, že je to mnohdy otázkou života a
smrti, a to hlavně té duchovní.
Položme si teď jinou otázku. Proč Bůh
volá člověka jménem? K čemu ta Boží
„záliba“? Pro odpověď nemusíme chodit
daleko. Bůh volá člověka jménem, protože
ho miluje a touží, aby každý člověk poznal
Boha jako svého milujícího Otce. Všichni
jsme už slyšeli známý verš Jan 3,16.
Pojďme si nyní tento verš přečíst trochu
jinak. „Neboť tak Bůh miluje TEBE (…..+
dosaď si své jméno), že dal svého jediného
Syna, abys TY (…..), kdo v něj věří,
nezahynul, ale měl jsi život věčný. Vždyť
Bůh neposlal svého Syna na svět, aby TĚ
(…..) odsoudil, ale abys byl TY (……) skrze
něj zachráněn. Když TY (……) v něho věříš,
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nejsi souzen, když však TY (……) nevěříš,
již jsi odsouzen, protože jsi TY (……)
neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího.
Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět,
ale lidé si zamilovali více tmu než světlo,
protože jejich skutky byly zlé. Neboť když
TY (……) budeš jednat zle, nenávidíš světlo
a nepřicházíš ke světlu, aby TVÉ skutky
nebyly odhaleny. Když však TY (……) činíš
pravdu, přicházíš ke světlu, aby se ukázalo,
že jsou TVÉ skutky vykonány v Bohu.“ (Jan
3,16-21, upraveno).
Už víš, proč Bůh volá lidi, a konkrétně
tebe, tvým jménem? Bůh ti chce dát svou
lásku, aniž by sis ji snažil nějakým
způsobem získat. Bůh skrze Ježíše Krista
tě volá jménem a nabízí ti přátelství,
opravdový vztah, otcovskou lásku,
mateřské objetí, a to vše jen a jen proto, že
tě jednoduše miluje.
Jak odpovíš na jeho zavolání?
Roman Vretonko
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Svědectví: …Vše mi teď vychází, aneb nic není náhoda…
Po přečtení vašeho a teď již i mého
zpravodaje jsem se rozhodl přispět,
spíše se však podělit, o novou
zkušenost.
Více jak před desítkou let jsem
poskytl azyl svému chráněnci z řad
Roverů, našeho bývalého skautského střediska, a to formou bydlení
v mém domku, kde se uvolnil malý
byt po odchodu mé dcery za svým
partnerem. Ne, nemohl jsem si
stěžovat, avšak přeci jen mi to
nedalo, abych se nezajímal o jeho
mimopracovní zájmy, už jen proto,
abych se ujistil, že jsem se rozhodl
správně. A tak jsem se spolu s ním
zúčastnil setkání Apoštolské církve
ve Spolkovém domě a posléze i
kurzu Alfa. Nyní probíhá pokračování kurzem Beta u mě doma.
Velice rád jsem poskytl své prostory k takovému počinu, navíc v teple
svého domova. Jsem již v důchodu, navíc po četných operacích a

spoustě úkonů již sám nezvládám.
Po odchodu za prací již zmiňovaného “nájemníka“ jsem stál před
problémem, jak dál. Ale vše se vyřešilo díky vám všem. Dá se říci, že
mám mezi vámi již spoustu přátel,
kterých si mimo jiné moc vážím a
kupodivu i mladých. Nejsem sám a
to je hlavní. Mám také kočku i psa
(oba opuštěnci) a i o ty je už předem postaráno před plánovanou
lázeňskou rekondicí. Závěrem všem
zúčastněným, netřeba jmenovat,
ještě jednou moc děkuji.
Milan Mühlstein – Slavonice
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Rozhovor s Danou Zichovou
Můžeš představit svou
rodinu?
Je nás šest sourozenců a já
jsem nejmladší, mazánek, a
ten nejstarší, Mirek, je o deset let starší než já. Všech
pět sourozenců se narodilo
během šesti let a já potom
za čtyři roky po nich, takže si
myslím, že to byl docela
zápřah pro mé rodiče. Ale
protože mí rodiče byli vždycky pracovití a houževnatí, vše
s tolika dětmi zvládli a
dokonce je vychovali ve
zdraví.
Kolik máš dětí?
Mám čtyři děti, dva kluky a
dvě holky a dnes jsou skoro
všichni plnoletí až na nejmladšího, kterému je patnáct.
Jak dlouho bydlíš ve
Slavonicích?
Ve S l a v o n i c í c h b y d l í m
padesát jedna let, od narození až dodnes, s malou pěti
letou přestávkou, kdy jsme
se s rodinou odstěhovali,
abychom se osamostatnili a
zvykli si žít sami.

Co se od té doby ve
Slavonicích změnil ve
smyslu církve, křesťanů,
atd.?
Rodiče — Rodiče jsou věřící a my jsme vyrůstali
v evangelické rodině, kdy
nás rodiče od malička
vodili do kostela. Také
jsme mívali doma pravidelné rodinné bohoslužby. V 80. letech tady bylo
takové malé duchovní
probuzení, kdy se mí sourozenci i rodiče znovuzrodili a
byli pokřtěni Duchem svatým. Také i já jsem uvěřila.
Poté se sourozenci vdávali a
ženili a odstěhovávali se. I
když evangelická církev ve
Slavonicích trošičku upadávala, moje maminka stále
vedla nedělní školu s dětmi
z ulice z nekřesťanských
rodin. Já jsem to vlastně po
ní převzala.
Další průlom nastal asi před
čtyřmi lety, kdy se objevili
lidé, kteří toužili po Bohu a
kteří svým způsobem věřili
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O Daně:

✴ Dana je takové sluníčko,
které rozdává úsměvy,
lásku a přátelství všude
kolem.
✴ Svou upřímností a
otevřeným srdcem přitahuje
ostatní ke Kristu.
✴ Je Bohem obdarovaná,
hudebně i kreativně.
✴ Je velmi skromná, ale
nebýt jí, mnoho lidí by dnes
v naší církvi vůbec nebylo.
✴ Je velkým požehnáním pro
náš sbor a její víra je pro
nás všechny velkým
povzbuzením.

(foto: Iva Horálková)
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v Boha, a když se dostali
do naší církve, tak se pro
Boha ještě více „rozhořeli“ a uviděli možnosti,
jak sloužit Bohu, které
předtím neviděli.
V jaké službě jsi v církvi
zapojena?
Již 20 let sloužím dětem
a je to něco, do čeho mě
Bůh povolal, protože
služba dětem byla v mém
srdci odmalička, což se

stalo až po totalitě, kdy
jsem mohla dostudovat
školu a poté jsem dostala
práci ve škole. Tam
sloužím Bohu skrze kroužek náboženství. Dále
jsou u nás skupinky, což
je pro mne opravdové
požehnání.
Co očekáváš v budoucnosti co se týče
t v é s l u ž b y, p r á c e ,
atd.?
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Očekávám a těším se, že
všechny mé děti uvěří a
dají své životy Bohu a
Bůh dá probuzení v okolí
a i v celé republice, protože Slavonice určitě
vždycky slavily Boha stejně jako Chvaletín a Slavětín a věřím, že se to
obnoví.

Ptal se Roman V.

Svědectví: Co se děje v Hobzí, aneb něco málo z Baby klubu
Jsem vděčná Bohu za Annette a její
otevřené srdce sloužit druhým, zvláště
však těm, kteří dobrou zprávu o Kristu
ještě neslyšeli. Každou středu se v
domečku v Hobzí schází několik
maminek se svými ratolestmi, kde si
děti spolu hrají a maminky si povídají,
tvoří nebo se zkrášlí. Hlavním cílem

však je sdílet se o Boží lásce. Několikrát jsme se modlili za konkrétní
potřeby maminek, které se nacházejí
v různých životních situacích.
Můžeme vidět, jak jsou dotčeny Boží
láskou a rády se mezi nás vracejí.
Rut
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Malé svědectví: PRO JEŽÍŠE
“Pane, co ještě mohu pro Tebe udělat?
Kolik času ještě mám před sebou? ………”
A pak jsem šla ven
a najednou jsem měla před očima ty malé,
dvouleté…
A pak přišel nápad.
Sedm let po kouskách vznikal
a teď je v určité podobě na YouTube,
pod názem David hrdina. (https://www.youtube.com/watch?v=sWTYp_6kPWU)
Takový malý paprsek
pro dětská srdíčka :)
Jindra Marvánová

Báseň: Probuzení
Milovaný Ježíši,
s tebou jsem v kouzelné říši.
Pozvedáš mě a nenecháš mě upadnout.
Po Tvém boku smím rovnoprávně vstanout.
Ty jsi Králem celého světa,
takhle zní moje věta:
jsem Tvá dcera — princezna.
Probudil jsi mě do krásného sna.
Růža Mazurová
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Sborová knihovna
Systematická teologie - Stanlezy M. Horton (hl. editor).

Otče, sjednoť nás
Floyd McClung

Tato studie představuje letniční perspektivu na Boží Slovo a porovnává
různé názory s jejich silnými i
slabými stránkami. Jejími autory je
20 nejlepších letničních učitelů.

Krátce před svojí smrtí se Ježíš modlil
i za dnešní křesťany: „... aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět
aby poznal, že ty jsi mě poslal...“
Může být mezi křesťany jednota?
Jednota? Spíše války, spory, hádky,
procesy, nesnášenlivost...
Častá otázka nevěřících zní: Proč
je tolik církví? Jednota. Všichni o ní
mluví. Cesta k jednotě však není nijak
snadná. To ví každý realista. Floyd
McClung popisuje základní biblické
přístupy k lidem, kteří nás
zranili, ke skupinám, které
se proti naší skupině prohřešily. Jednota! Přijměme ve víře
Ježíšův příkaz jednoty!
Vstupme do školy smíření,
odpuštění a důvěřivé lásky!
(Recenze převzata ze samuelcz.com)

zpracovala Rut V.
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Pravidelná setkání
neděle
neděle
pondělí
úterý
středa

10:00
16:00
18:00
17:30
18:00

- Spolkový dům, Slavonice
- Palackého náměstí 39, Dačice
- Beta kurz, Slavonice (zodp. osoba: Roman)
- Skupinka u Romana a Rut, Dačice
- Skupinka, Slavonice (zodp. osoby: Adam & Robert)

Rozpis služeb
DAČICE

SLAVONICE

Datum

Kázání

Vedení

Úklid

Besídka

Kázání

Vedení

6.3.

Adam

Roman

Adam

Rut

Vojta

Adam

13.3.

Roman

Michal

Rut

Dana

Roman

Vojta

20.3.

Mirek

Vojta

Dana

Žaneta S.

host: Jirka
Neužil

Adam

27.3.

Vojta

Robert

Vojta

Jeska

Vojta

Adam

3.3.
Dana Zichová

Narozeniny v březnu slaví

9.3.
Adam Landovský
17.3.
Milan Mühlstein
24.3.
Nikeyla Louwsma
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