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Milé sestry a bratři, přátelé, mládeži, letní vedra jsou deinitivně za námi. Čeká nás 
krásné babí léto, podzimní sychravé počasí a snad i první mrazíky a sníh. Zkrátka - rok 
2018 se pomalu blíží ke svému konci. I když si nejsem jistý, zda je to slovo "pomalu" 
na místě. Připadá mi, jako by čas běžel stále rychleji. Ještě jsem si ani nestačil zvyknout 
na psaní letopočtu 2018 a už abych si zvykal na další změnu. Nevím, zda i vám čas 
ubíhá tak rychle. Věřím ale, že i v tomto životním tempu najdeme čas na společná 
setkávání, sdílení se, chválení Hospodina. 
V tomto čísle časopisu „K věci“ se můžete těšit na stručný přehled zajímavých akcí, které 
proběhnou v příštím čtvrtletí v našem sboru. Čeká vás také malá ochutnávka ze středeční 
skupinky „Beroja“ – tedy test duchovních temperamentů a jejich stručný popis. Můžeme 
si při něm uvědomit, že chválit Boha různými způsoby je úplně normální a to, že dělám 
věci jinak, než můj bratr či sestra, není důvod k odsuzování, ale ke vzájemnému 
obohacení. Budeme také uvažovat o našem modlitebním životě. 
V tomto čtvrtletí budeme v naší sobotní škole studovat téma „Jednota v Kristu“. Věřím, 
že se tato jednota projeví nejen v teoretické rovině při diskuzích, ale především v 
praktickém životě našeho sboru. 

Přeji Vám pokojné podzimní dny a Boží milost v posledních měsících tohoto roku. 
                Radek Kantor 

Přehled důležitých termínů: 

13.10.    Návštěva br. Enocha Martínka a vzpomínkové odpoledne na jeho     

    působení v Ostravě 

3.-10.11.  Modlitební týden 

24.11.    Koncert Třineckého pěveckého sboru 
22.12.    Slavnostní bohoslužba Památka večeře Páně 
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Test duchovních temperamentů 

Každé tvrzení ohodnoťte známkami od 5 do 1. Známka 5 znamená, že tvrzení je 
naprosto pravdivé a naopak. 

Jste naturalista? 

TVRZENÍ BODY 

Bohu se cítím nejblíže, když mě obklopuje to, co Bůh stvořil – hory, lesy 

a moře. 

  

Když musím být dlouho v místnosti a když jen poslouchám řečníky a 

zpívám písně, mám pocit, že mi něco schází. 

  

Raději bych uctíval Boha v přírodě, než na bohoslužbách v kostele.   

Když se mohu v přírodě modlit, jsem šťastný.   

Kniha s názvem „Svatyně přírody“ by mě jistě lákala.   

Vnímání Boží krásy v přírodě ke mně promlouvá více než chápání 

teologických pojmů. 

  

CELKEM   

 

Jste smyslový křesťan? 

TVRZENÍ BODY 

Bohu se cítím nejblíže v kostele, kde mohu vidět, slyšet a cítit Boží 

velebnost. 

  

Rád chodím na slavnostní bohoslužby, kde hraje hudba, zní zpěv a voní 

kadidlo. 

  

Uctívat Boha s nekvalitním uměním či hudbou je pro mě těžké.   

Slova „barvitý“ a „voňavý“ ve mně vzbuzují zájem.   

Zájem bych měl o knihu s názvem „Krása uctívání“.   

Bavily by mě lekce kreslení či umění zaměřené na zkvalitnění mé osobní 

modlitby. 

  

CELKEM   

 

 Jste tradicionalista? 

TVRZENÍ BODY 

Církevní obřady probíhající podle stále stejného řádu se mě dotýkají více, 

než cokoli jiného. 

  

Preferuji jednoznačně společnou modlitbu před modlitbou soukromou.   

Líbí se mi křesťanské symboly, které mohu mít doma, v autě, v kanceláři 

… 

  

Výrazy „tradice“ a „dějiny“ mne velice oslovují.   

Kniha s názvem „Symboly a liturgie“ by mě jistě lákala.   

Moc rád bych si vytvořil vlastní soukromou modlitbu, kterou bych se pak 

pravidelně modlil. 

  

CELKEM   



 

Jste asketik? 

TVRZENÍ BODY 

Bohu se cítím nejblíže, když jsem sám a mohu se soustředit na jeho 

přítomnost. 

  

Svoji víru bych označil spíše za „vnitřní“ než „vnější“.   

Pojmy „ticho“, „samota“ a „kázeň“ mě přitahují.   

Rád bych si přečetl knihu s názvem „Mnišská modlitba pro každého“.   

Líbilo by se mi žít nějaký čas v klášteře.   

Rád bych se více postil a méně zbytečně mluvil.   

CELKEM   

 

Jste aktivista? 

TVRZENÍ BODY 

Bohu se cítím nejblíže, když hájím spravedlnost.   

Velmi mne znepokojuje, když jsou křesťané apatičtí a nic nedělají.   

Výrazy „odvážná konfrontace“ a „sociální aktivita“ ke mně silně 

promlouvají. 

  

Rád bych probudil farnost i církev z apatie.   

Myslím, že je pro mě důležité, abych si přečetl knihu s názvem „Čas 

hněvu“. 

  

Dobrovolnická práce pro mne velmi mnoho znamená.   

CELKEM   

 

Jste pečující křesťan? 

TVRZENÍ BODY 

Nejsilněji vnímám Boží přítomnost, když mohu někomu pomáhat.   

Unavují mě křesťané, kteří tráví čas zpíváním písní  a nevšímají si 

ostatních. 

  

Slova „soucit“ a „pomoc“ mi hodně říkají.   

Velmi by mě zajímala kniha s názvem „99 způsobů, jak pomoci 

bližnímu“. 

  

Cítím Boží pomoc, když pečuji o nemocného.   

Raději bych pomáhal ostatním, než chodil do školy.   

CELKEM   

  

 

 

 

 

 

 

 



Jste nadšený křesťan? 

TVRZENÍ BODY 

Bohu se cítím nejblíže, když se mé srdce vznáší a mohu hlasitě volat jeho 

jméno. 

  

Nechápu, proč se někteří lidé při sv. přijímání tváří jako na pohřbu.   

Výrazy „oslava“ a „radost“ mi jsou blízké.   

Rád bych navštěvoval seminář, kde bych se učil oslavovat Boha tancem.   

Myslím, že je pro mě důležité, abych si přečetl knihu s názvem 

„Dobrodružství života s Bohem“. 

  

Za hudbu utratím víc než za knihy.   

CELKEM   

  

Jste kontemplativní křesťan? 

TVRZENÍ BODY 

Bohu se cítím nejblíže, když se v tichu dotýká mého srdce.   

Raději bych byl sám s Bohem, než se účastnil bohoslužeb nebo bloumal 

v přírodě. 

  

Výrazy „důvěrnost“ a „srdce“ ke mně silně promlouvají.   

Líbí se mi, když se mohu půl hodiny tiše modlit.   

Jistě by se mi líbila kniha „Mystické přátelství“.   

Rád trávím čas adorací před svatostánkem.   

CELKEM   

  

Jste intelektuál? 

TVRZENÍ BODY 

Bohu se cítím nejblíže, když se o něm dozvím něco nového.   

Vadí mi, když se církev soustřeďuje na pocity a duchovní zkušenosti, 

místo aby řádně vyučovala katechismus. 

  

Slova „pojem“ a „pravda“  jsou mi velice blízká.   

Za knihy utratím víc než za hudbu.   

Zajímala by mě kniha o křesťanské dogmatice.   

Vnímám Boží blízkost, když mohu studovat křesťanské knihy a pak o 

nich hovořit. 

  

CELKEM  

 

 

 

 



Duchovní temperamenty 

Podobně jako povahové temperamenty, existují i duchovní temperamenty, a i ty se 
mohou vzájemně prolínat. Někdo rád Bohu prakticky slouží, jiný prožívá Boží blízkost 
hlavně ve vztazích k druhým lidem, pro dalšího není nic lepšího, než si vyjít do přírody. 
Někdo jiný zase potřebuje hudbu a zpěv, někteří se nejlépe cítí samotní v tichém 
rozjímání, další potřebují neustálou společnost a akci. Pro studijní typy není nic lepšího, 
než si vzít Bibli nebo nějakou jinou dobrou knihu a dotýkají se Boha hlavně rozumem. 
Každý jsme jiný, a to proto, abychom se navzájem potřebovali a doplňovali. Jaké jsou 
tedy duchovní temperamenty?  

1 – Naturalistický křesťan 

Naturalisté se raději modlí někde u řeky než v budově, ať už jde o budovu střídmou nebo 
honosnou. Knihy s sebou raději neberou, teologicky odborné kázání jim nic moc neříká. 
Naturalisté jsou nejraději, když mohou chodit lesem, po horách nebo loukách a 
přemýšlet o tom, jak se Bůh zjevuje v přírodě. Jsou přesvědčeni, že příroda hlasitě volá:  

„Bůh existuje!“ Z Bible k nim nejvíce promlouvají Kristova podobenství a Žalmy. Slabá 
místa: 

– individualismus – mají tendenci svůj náboženský život prožívat sami. Musí si dát 
pozor, aby jim příroda nesloužila jako záminka uniknout před povinnostmi 
křesťanského života. Jsou jedněmi z těch, kterým Pavel říká: „Neopouštějte společná 
shromáždění.“ – duchovní klam – někdy myšlenky, které načerpají v přírodě, považují 
za stejně věroučné, jako biblické verše. Zapomínají, že svou zkušenost z přírody musí 
poměřovat Biblí. – modlářský vztah k přírodě 

2 – Smyslový křesťan 

Smysloví lidé se touží ponořit do Boží velebnosti, krásy a nádhery. Obzvlášť je přitahuje 
liturgie, majestátnost a velkolepost. Tito křesťané chtějí být při uctívání naplnění 
pohledy, zvuky a vůněmi, které na ně silně působí. Jejich srdce stoupá vzhůru, pokud 
slyší klasickou hudbu, formální řeč. Zatímco jiné křesťany by takovýto útok na smysly 
rozptyloval nebo i rozčiloval, oni se z něj radují. Velmi je oslovují např. skladby Mozarta, 
Beethovena aj. Slabá místa: 

– uctívání, jemuž schází opravdovost – příklad: v jednom městě se konala série 
křesťan-ských koncertů, kde vystupovali špičkoví křesťanští umělci. Na závěr zazněla 
výzva k obrácení a dopředu přišla řada lidí. Jedna žena několik dní poté přišla za 
kazatelem a řekla: „Ta hudba mě prostě dostala do nálady. Nemyslela jsem to vážně.“ 

– smysly nás mohou klamat a podvádět – smysly může zneužít i satan. Opět jde o 
to, abychom se nespoléhali na unešení se svými zážitky, ale poměřovat vše důsledně 
Biblí – modlářský vztah ke kráse – smyslový křesťan může chodit do sboru nebo kostela 
proto, že je mu tam dobře a líbí se mu to tam, bez toho, aniž by byl zasažen Božím slovem 

– uctívání uctívání a ne Boha – riziko záměny smyslové stimulace a skutečné 
rozhodnutí vůle a rozumu pro Boha 

3 – Tradicionalisté 



Pro tradicionalisty je důležité to, co se někdy nazývá historická dimenze víry – to je 
obřady, symboly, svatost a oběť. Víra těchto křesťanů směřuje k ukázněnosti. Některým 
jiným křesťanům se zdá, že tradicionalisté jsou zákoničtí a příliš lpí na zachovávání 
obřadů nebo určitého vnějšího chování. Tradicionalista chodí obvykle pravidelně do 
kostela, platí poctivě desátky, dodržuje důsledně sobotu tak dále. Řád věcí je pro 
tradicionalisty nezbytný. Tichá, nestrukturovaná modlitba, hlasitá hudba nebo nadšené 
jásání jim nic neříká. 

Slabá místa: 

– bohoslužba bez Boha – tradicionalisté mohou jen mechanicky opakovat určité obřady, 
aniž by měli skutečný vztah s Bohem. Někdy zapomínají, že svaté není náboženství, 
ale Bůh. Něco podobného udělali Izraelci a Bůh jim musel připomenout: Nenávidím 
všechny vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. 

– odsuzování druhých, kteří si na tradice a „klasické zásady“ nepotrpí 

– mechanické opakovaní 

– zbožštění rituálů 

4 – Asketici 

Asketici uctívají Boha skrze prostotu a samotu. Nežádají nic víc, než aby mohli být na 
modlitbách sami. Typickým příkladem je člověk, který se ráno zavře na hodinu do 
pokoje, čte si Bibli a nepřeje si být rušen. Pryč s liturgií a lomozem vnějšího světa. Hlasitá 
hudba, pestré dekorace nebo obrazy jsou jim spíš na obtíž. Asketici vedou bytostně 
niternou existenci. Zdá se, že jsou od ostatních oddělení, i když jsou součástí nějaké 
skupiny. Často jsou introspektivní – zkoumají sami sebe. V prostředí, které jim 
neumožňuje „naslouchat tichu“ se necítí dobře. Není jim cizí půst nebo noční stráž. 

Slabá místa: 

– přílišný důraz na osobní zbožnost – touha po samotě může být problematická. 
Je nutno vyvážit potřebu být sám s Bohem a jít k druhým. 

– samomučednictví, snaha získat Boží přízeň svými zásluhami, velikostí toho, jak 
se „obětuji“ 

  

5 – Aktivisté 

Aktivisté slouží Bohu, který je spravedlivý. Jejich oblíbeným příběhem je, jak Ježíš 
vyčistil chrám nebo příběhy o Eliášovi. Uctívání chápou jako boj proti zlu a volání 
hříšníků k pokání. Církev je pro tyto křesťany místem, kde mohou znovu nabít baterie, 
aby se vrátili do světa a znovu vedli válku proti bezpráví. Aktivisté se hojně angažují v 
otázkách sociálních či při šíření evangelia. Jejich interakce s jinými – třeba i konliktní – 
jim dodává víc životní síly než samota nebo malá skupinka křesťanů. 

Slabá místa: 
– Odsuzování – těch, kteří nedokáží „uzemnit ostatní“, kteří toho nedělají tolik, co oni– 

Elitářství, pýcha – nad tím, co dokázali 

– Nedostatek důrazu na osobní svatost – zabývají se tak moc vyndáváním třísek z očí 
jiných, že nevidí trám ve svém oku 

– Nedostatek schopnosti vcítit se, vnucování své pravdy ostatním 



6 – Pečující křesťané 
Pečující křesťané slouží Bohu tím, že slouží jiným. Spatřují Krista v chudých a nuzných 
a jejich víra roste, když jsou v kontaktu s takovými lidmi. Mají potřebu pro ně něco 
udělat, uvařit oběd, sehnat nějaké oblečení, přispět do sbírky. Někdy se jim zdá, že 
ostatní křesťané, kteří se zabývají svou duchovností, spiritualitou, se chovají tak trochu 
sobecky. Zatímco péče o druhé mnohé ostatní unavuje, je naopak naplňuje a dodává jim 
novou energii. 

Slabá místa: 

– Odsuzování – těch, kteří nedělají tolik dobrých skutků jako oni 

– Služba sobě samému skrze službu druhým – někteří lidé s nízkým sebevědomím 
pociťují potřebu sloužit druhým, aby tak dodali smysl své vlastní existenci. „Milují“ 
druhé, aby na oplátku milovali oni je. Pravá služba však má vycházet z lásky k Bohu a 
starosti o druhé. 

– Příliš zúžený pohled na věci – v tomto se doplňují dobře s aktivisty. Pečující křesťan      
vyřeší následek, aktivista příčinu. 

– Zanedbávání nejbližších – ve své horlivosti mohou zapomínat pečovat  druhé 

7 – Entuziastičtí (nadšení) křesťané 
Duchovním smyslem entuziastů je vzrušující uctívání. Zatímco smyslový křesťan touží 
být obklopen krásou a vznešeností, entuziasty inspiruje radostná oslava. Jsou jakýmisi 
Božími roztleskávači. Často touží po tom, aby mohli vykřikovat „Amen“, tleskat nebo 
nadšeně tančit. Není-li zasaženo jejich srdce a nezakoušejí-li Boží moc, pak jim něco 
schází. Jim nestačí vědět o určitých pojmech, musí je zakusit, pocítit. 

Slabá místa: 
– Vyhledávání zážitků pro zážitky samé, prožívání nadšení jako droga 

– Nezávislost – někdy se řídí víc svými pocity než autoritou Písma 

– Vykládání si neadekvátních věcí jako Božích znamení, zaměňování hlasu svého nitra 
za Boží hlas 

– Ztotožňování dobrých pocitů se správným uctíváním 
– Snadná ovlivnitelnost pocity a atmosférou 

8 – Kontemplativní křesťané 

Kontemplativní křesťané hovoří o Bohu jako o svém milém. Jejich pojetí Boha  dobře 
popisují biblické obrazy Boha a Syna nebo Ženicha a Nevěsty. K jejich oblíbeným 
místům v Bibli patří Píseň Šalamounova (Píseň písní), Žalm 63 anebo postava Marie z 
Betanie. Mluví o zamilovanosti do Boha. Tito křesťané více usilují o to, aby Boha milovali 
tou nejčistší a nejhlubší láskou, jakou si lze představit. 

Slabá místa: 

– Ztráta rovnováhy – kontemplativní křesťané někdy dělají tu chybu, že skutečnost 
rozdělují na oblast světskou a duchovní, přičemž tu světskou zanedbávají. Mají dojem, 
že jim láska k Bohu brání radovat se z obecenství s jinými lidmi nebo z něčeho, co Bůh 
stvořil. 

– Zapomínání na ctnost, sebekázeň a sebekontrolu 



– Závislost na duchovních zážitcích, pocitech vnitřního pohnutí 
– Používání metod východních náboženství, mystiky, která má kořeny ve spiritismu 

9 – Intelektuální křesťan 

Intelektuální křesťané mohou být skeptičtí i horliví věřící, plaší, samotářští, mohou 
intelektuální konfrontaci vyhledávat nebo se jí vyhýbat. Společné jim je, že víru 
potřebují pochopit, ne ji zakoušet. Mají pocit, že Bohu jsou nejblíže, když pochopí něco 
nového z Bible, nebo si přečtou něco o novém archeologickém objevu, který potvrzuje 
nějaký biblický příběh. Vyznají se v křesťanských pojmech a rádi diskutují o 
křesťanském učení. Slabá místa: 

– záliba ve sporech 

– upřednostňování vědění před jednáním a osobním vztahem s Bohem– pýcha 
– škodlivé, destruktivní poučování 

  

10 – Úplný křesťan 

Byl by nejideálnější typ duchovního temperamentu. Protože jsme ale jenom lidé, 
málokdy se to stane. U většiny lidí převažuje jeden až tři z výše zmíněných 
temperamentů. Jiné nám mohou být neutrální a jeden nebo dva nás většinou lehce 
rozčilují. Každý z těchto typů má své výhody, ale i svá slabá místa.  Jaký duchovní 
temperament máte vy? 

 

Jaké jsou podmínky vyslyšení našich modliteb 

Kdysi jsem četl výrok: „Jakými jsme v modlitbě, takoví jsme ve skutečnosti.“ Nemám-li 
v modlitbě co říci, je i můj život takový. Jsem-li v modlitbě povrchní, pak je můj život 
plytký. 

V opačném případě platí: má-li moje modlitba hloubku, má i můj život patřičnou váhu. 
Chceme-li žít bohatým a plodným životem víry, modleme se. Učme se modlit a cvičme 
se v modlitbě. Nepřenechávejme tuto důležitou oblast křesťanského života pocitům, 
náladám, náhodě, nebo jen sobotě. Vynaložme veškeré úsilí k tomu, aby se z nás stali 
lidé modlitby, jejichž myšlení, cítění, chtění a činy jsou určovány modlitbou. E. 
McKendree řekl: „Lidem, kteří učiní modlitbu svým hlavním cílem a úkolem, kteří si pro 
ni vyčlení čas, jenž je pro ně velmi drahocenný, těm Bůh svěří klíče svého království. 
Prostřednictvím takových lidí činí Bůh své zázraky na tomto světě.“   Jaké jsou 
podmínky vyslyšení našich modliteb? 

1. Bůh vyslýchá modlitby, které jsou vysloveny v Ježíšově jménu  

 „Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a 
ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl 
Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.  Jan 14, 
12-14 Co znamená modlit se v Ježíšově jménu? Ježíš začíná slovy: „ Kdo věří ve mne“.  



To znamená: Kdo se mi zcela svěřil, kdo se mi úplně odevzdal a stal se mým vlastnictvím, 
kdo je se mnou zajedno, kdo svoji vůli podřídil mé vůli, ten se modlí v Ježíšově jménu. 
To je výraz duchovního zmocnění. V žádném případě se nejedná  o „kouzelnou“ formuli, 
kterou bychom prostě připojili na konec naší modlitby, a tak ji vnutili Bohu. 

Nebyla-li celá modlitba proseb, díků a přímluv vyslovena v souladu s Ježíšovou vůlí, 
nemůže na ní nic změnit ani její zakončení. Jedná se zde tedy   o Ježíšovo smýšlení, v 
němž má spočívat náš život, naše jednání, slova, a proto i modlitba. 

2. Bůh vyslýchá naše modlitby vyslovené na základě biblického zaslíbení 

„Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno 'Ano'. A proto skrze 
něho zní i naše 'Amen' k slávě Boží.“ 2. Kor 1, 20 

Všechna zaslíbení jsou vázána na Ježíše a v něm jsou všechna zaslíbení také 
uskutečněna. Hledejme ve svých Biblích Boží zaslíbení a zaměřujme své modlitby podle 
nich. Boží zaslíbení nejsou uložena v trezoru a pečlivě střežena. Jsou určena nám k 
užívání. Jejich existence znamená Ježíšovo „Ano“. Přijdeme-li k Ježíši s prosbou opírající 
se o Boží zaslíbení, neuslyšíme od něj zamítavou odpověď na naši modlitbu. Přijmu-li 
nějaké zaslíbení v Ježíši Kristu, pak je toto zaslíbení Božím slovem a jeho slovo je pravé 
a věrné jako On sám. 

3. Bůh vyslýchá modlitby, kterým předchází opravdová poslušnost a věrnost 

„Přinášejte do mých skladů úplné desátky.“ Až bude ta potrava v mém domě, pak to se 
mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: „Neotevřu vám snad nebeské průduchy a 
nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.“ Mal 3, 10 

Jde o Boží zaslíbení podmíněné naší věrností a poslušností. Můžeme se modlit za plné Boží 
požehnání a jeho přiznání. Bůh je naším dobrým Otcem, který nám dává to nejlepší. „Což 
by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když 
ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše 
váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“ Mat 7, 9-11 

Náš Otec je bohatým Bohem a neraduje se ze svého vlastního bohatství, nýbrž je ochoten 
a připraven se o ně sdílet. Je nekonečně štědrý, nikdy nezchudne, žádný dar nezmenší 
jeho bohatství. Bůh, který se nikdy neunaví a nikdy nebude zklamán, protože není 
závislý na odpovědi obdarovaného, nýbrž dává tvůrčím způsobem. K takovému Bohu se 
lidské srdce může obracet. 

Jestliže Bůh je k nám tak dobrý a věrný, proč bychom i my neměli být jemu věrní                  i  
v maličkostech? Vždyť nám dal svého Syna a v Něm nám dal vše. Jsme Jeho stvořením, 
v Něm máme vykoupení, posvěcení, budoucí oslavení a věčný život. Naše věrnost a 
poslušnost vychází z vděčnosti a je projevem naší lásky. Ten, kdo miluje je věrný a 
poslušný. 
  

4. Bůh vyslýchá naše modlitby, když nastane správný okamžik k jejich vyslyšení a 
naplnění 

Kdosi vyjádřil, že naše modlitební hodinky se stále zrychlují. Jedině Boží hodiny jdou 
vždy přesně. Vyslyšení modlitby se neopozdí, ani nenastane dříve. Když se ohlížíme zpět 



na svůj život, můžeme Bohu jen děkovat za to, že některé naše modlitby nevyslyšel. 
Kdyby učinil dle naší vůle, možná by se náš život ubíral jiným směrem. Možná bychom 
pak volali k Bohu, aby vše bylo jinak. Dejme Bohu prostor k tomu, aby On pracoval v 
našich životech. Vždyť přece On nás zná nejlépe, zná naši budoucnost. To co je pro nás 
skutečně dobré, ví jedině On. 

„V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se 
přimlouvejte za všechny bratry i za mne.“ Ef. 6, 18 

„V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.“ Kol 4,2 

„ Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ Jak 5, 16 

Ať nikdo neříká, že je příliš mladý, nebo příliš zaměstnaný. K modlitbě si vždy najdi čas. 
Bůh hodnotí postoj srdce. Buďme lidem modlitby. Přistupme do Boží blízkosti 
prostřednictvím opravdové modlitby a staneme svědky velkých Božích činů, které se dějí 
tam, kde se člověk v modlitbě otevírá a přiklání s důvěrou ke svému Pánu Ježíši Kristu. 
 
 
 

Sborové volby 2018 
 
V tomto roce proběhly volby činovníků sboru, kteří byli zvoleni na dvouleté volební 
období. Zde se můžete seznámit se členy výboru sboru: 
 

Starší sboru:   br. Petr Pimek     

Vedoucí sboru:   br. Zdeněk Přecechtěl  
Vedoucí sboru:   s. Ludmila Szurdiová  
Tajemník sboru:   s. Ivana Vozňáková    
Hospodář:    br. Jaroslav Marušák ml.    

Vedoucí diakonské služby:  s. Ludmila Čadová   

Vedoucí sobotní školy:   br. Milan Komín 

Vedoucí osobní služby:   s. Irena Perůtková  

  



 

Zůstávej ve víře a lásce, 

která je v Kristu Ježíši. 

2 . Timoteovi  1:13 


