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Kéž rostete v milosti a v poznání  

našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.  
2. Petrův 3:18 

Na Štědrý večer přijde jistě čas na rozbalování dárků. Všichni jsou již 
natěšení, zejména děti. Přišla ta chvíle! A během slabé hodinky je po 
všem. Veliká radost kolem, někdy mírné rozčarování. Ale je třeba dárky 
vyzkoušet. Jeden se začte do knihy, kterou dostal. Jiný si obleče svetr 
a čepici na hory – snad je to správná velikost a barva! Někdo si jde hrát 
s autodráhou nebo s panenkou nebo s novým mobilem. Rozbalování 
dárků trvá chvíli a okouzlení z nich jen o něco déle. 

Jiné je to s vánočním darem Zachránce Ježíše Krista. Nalézt ho a 
„rozbalit“ sice trvá také okamžik, ale jeho další objevování, poznávání a 
potěšení z něj nekončí – ani za týden, ani za rok, ani za sto let. Kdo je 
ochoten nezůstávat jenom na povrchu poznání a nenechávat Ježíše stát 
v „předsíni“ svého života, bude zažívat během celého putování po této 
Zemi nové a nové objevy, bude volat „heuréka“ s každým dalším 
poznáním té nezasloužené Boží přízně (milosti), bude se učit novým 
lekcím jakožto učedník toho největšího Učitele. Lekcím, které sice často 
bolí, ale které nesou „ovoce spravedlnosti“ navěky. 

Jsme zváni a vybízeni, abychom nesetrvávali v „zákopech“ svého 
současného poznání Krista, ale abychom rostli v tomto poznání a 
zakoušení, přesvědčování se a utvrzování se o Božích skutečnostech – 
vždyť Ježíš je ta Pravda! Modlitby, studium Písma, sdílení se mezi 
křesťany, společné chvály a bohoslužby, náhodná setkání s neznámými, 
události, kterým čelíme – to jsou některé prostředky, které Bůh používá 
k našemu duchovnímu růstu. Nenechme tyto „dary“ nerozbalené nebo 
schované pod postelí. Vrhněme se na ně jako děti o Vánocích… 

 
Radostné 

svátky 
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listopad a prosinec 2019 

 

 
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ  
DĚTÍ ZŠML V KAPLI  
SBORU SV. PAVLA 

(Pozor na dny a časy začátků!) 

neděle 1.12. od 17h … 4.A+B 

neděle 8.12. od 17h … 3.A+B 

úterý 10.12. od 16h … MŠ 

čtvrtek 12.12. od 16h … 2.A+B 

neděle 15.12. od 17h … 5.-9. 

úterý 17.12. od 16h … 1.A+B 

     

ŠTĚDROVEČERNÍ 

BOHOSLUŽBY  

- 24. PROSINCE - 
Rochlov od 22 hodin 

Tlučná od 24 hodin 

     

Z OBSAHU  
TOHOTO VYDÁNÍ 

Dr. Dobson – Proč ženy 
potřebují přítelkyně 

Adam Ford (komiks) – Bůh  
je svrchovaný nade vším 

Svatby a křest 

Současné křesťanské písně – 
Promise Keepers: „Reign“ 

Vlny, které se šíří dál – IX. 
(Šimon koželuh) 



 

DDrr..  DDoobbssoonn  ––  KKoouutteekk  pprroo  mmaannžžeellssttvvíí  aa  rrooddiinnuu  

P R O Č  Ž E N Y  P O T Ř E B U J Í  P Ř Í T E L K Y N Ě

Otázka: Doktore Dobsone, opravdu navrhujete, aby se ženy snažily uspokojit některé ze 
svých emocionálních potřeb i mimo manželství? 

 
Odpověď: Ano, to je přesně to, co říkám, 

zejména s ohledem na citově zranitelnou 
ženu, která se vdala za stoického, poněkud 
chladného, neromantického muže. Pokud 
ho chápe jako jediného člověka, se kterým 
si může dospěle popovídat a který uspokojí 
všechny její emocionální potřeby, může 
jejich manželství brzy uvíznout na mělčině. On nemá ponětí, jak přistupovat k „hladu její 
duše“ ani jak ji učinit šťastnou. Když si pak žena začne uvědomovat, že on nikdy nebude 
tím, co od něj čekala, začne v jejich vztahu vřít nespokojenost. Viděl jsem již stovky 
manželství, která došla do stejného mrtvého bodu.  

Co lze tedy dělat? Žena s normální škálou emocionálních potřeb je nemůže jednoduše 
ignorovat. Cosi hluboko v ní volá po naplnění. Jednou z možností je, že v této situaci žena 
doplní to, co jí muž dává, pěstováním smysluplných dámských vztahů. Mít kamarádky, se 
kterými si může promluvit od srdce, se kterými studuje Písmo, směje se a pláče, kde se 
spolu radí, jak vychovávat děti – to vše může být pro duševní zdraví ženy životně důležité. 

Přesně tak se ženy vypořádávaly s potřebami společenství v minulých stoletích. Mnoho 
mužů pracovalo šedesát nebo sedmdesát hodin týdně a mělo málo času či energie na to, 
co by se dalo nazvat „romantickými aktivitami“. Prázdnotu tak vyplnila dobře integrovaná 
společnost žen. Pracovaly spolu v domě, staraly se o děti, společně vařily a zavařovaly, 
chodily spolu do kostela. A nějak jim to stačilo. 

Proč dnes „dámské společnosti“ neexistují stejným způsobem? Protože mnoho žen je 
zaměstnáno a protože svět se stal mobilním. Rozšířená rodina se rozpadla a kultura se 
posunula dál. Proto dnes bývá obtížné najít dámskou společnost a mnoho mladých žen, 
zejména těch, které mají dvě nebo více předškolních dětí, hledání přátelství vzdává. Je to 
prostě příliš namáhavé. 

Radím proto mladým ženám, které čtou tyto řádky, aby nerezignovaly. Investujte určitý 
čas do svých kamarádek – i když jste všechny zaneprázdněny. Odolejte pokušení uzavřít 
se do zdí svého domova a jen si přát, aby si s vámi někdo povídal. Zůstaňte zapojené jako 
rodina do křesťanského sboru, který se věnuje vašim potřebám a káže Boží Slovo. 
Pamatujte, že jste obklopeny mnoha dalšími ženami, které mají podobné pocity. 
Vyhledejte je. Zajímejte se o ně. Věnujte se jim. A během toho poroste i vaše vlastní 
sebeúcta. A když budete spokojeny, bude i vaše manželství vzkvétat. Zní to možná dost 
zjednodušeně, ale jsme takto vytvořeni. Jsme navrženi tak, abychom milovali Boha jako 
„společenská stvoření“, kterým není dobře v izolaci. Nezůstávejte v ní ani vy. 

 
Úryvek z knihy Dr. Dobsona Complete Marriage and Family Home Reference Guide. Originál je k nalezení zde: 
https://www.drjamesdobson.org/blogs/dr-dobson-blog/dr-dobson-blog/2019/04/16/why-women-need-female-friends 
Dr. James Dobson je americký křesťanský psycholog a specialista na manželství a rodinu.  

Text je publikován se svolením vydavatele, Family Talk with Dr. James Dobson. Published with permission. 

 
VÝSLEDKY „DARŮ BOHU“ – Ve Sboru sv. Pavla jsme v měsících září, říjen a listopad darovali celkem 
16 180 Kč. Děkujeme všem, kteří se vzdali části výnosů, které od Boha dostali, a věnovali je na šíření 
dobré zprávy o největším Božím daru, o Ježíši Kristu! Z vybraných peněz financujeme i sborové aktivity 

a hmotnou pomoc lidem v nouzi. Nejsme církev podporovaná státem, ale vámi a křesťany z USA. (PK) 
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https://www.drjamesdobson.org/blogs/dr-dobson-blog/dr-dobson-blog/2019/04/16/why-women-need-female-friends


 

Bůh je svrchovaný nade vším 

Komiks od Adama Forda   

 

 

 

 
 

ORIGINÁL KOMIKSU NAJDETE NA INTERNETU NA ADRESE: https://adam4d.com/god-is-sovereign 
Přeloženo a použito se souhlasem autora. Translated and published with permission of the author. 
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„Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, 
které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, 

který všemu dává život, dech i všechno ostatní.“ (apoštol Pavel v Aténách, Skutky 17:24-25) 

https://adam4d.com/god-is-sovereign
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Na které prosby mi Bůh řekl NE 

Já: Bože, vezmi mi můj zlozvyk. 

Bůh: Ne. Nejde mi o to, abych ti ho vzal, ale pomůžu ti, aby ses ho ty vzdal. 

Já: Bože, dej, aby můj autistický vnuk byl zdravý. 

Bůh: Ne. Jeho duch JE zdravý a jeho nemocné tělo je jen dočasné. Jednoho 

dne mu dám nové. 

Já: Bože, daruj mi trpělivost. 

Bůh: Ne. Trpělivost je totiž vedlejší produkt strastí a těžkostí, které zažíváš; ta se 

nedaruje, ale buduje. 

Já: Bože, dej, abych byl šťastný. 

Bůh: Ne. Já ti dávám požehnání; být šťastný je na tobě. 

Já: Bože, ušetři mě bolesti a utrpení. 

Bůh: Ne. Utrpení vzdaluje tvou duši od světských starostí a přitahuje ji ke mně. 

Já: Bože, dej mi všechny věci, které chci, abych si užíval života. 

Bůh: Ne, já ti dávám život, abys mohl užívat věcí, které máš. 

Já: Bože, uč mě milovat druhé tak, jako Ty miluješ mě. 

Bůh: Áá, konečně to začínáš chápat. 

Peter B. Medawar († 1987) 
britský biolog, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 1960, 
profesor zoologie na Univerzitě Birmingham a University College London 

To, že věda má svá omezení, je velmi 
pravděpodobné, a to díky existenci otázek, 

které věda nedokáže zodpovědět, a ani 
žádný myslitelný pokrok ve vědě jí to 

neumožní. Jsou to otázky, které pokládá 
dítě: Jak to všechno začalo? K čemu tady 

všichni jsme? Jaký smysl má naše žití? 

Kdyby přírodní věda byla jediná cesta 
k poznání pravdy a k vědění, potom by 

polovina fakult na univerzitách  
mohla být klidně zavřena. 

John Lennox 
britský profesor matematiky a logiky na Oxfordské Univerzitě 



SS OO UU ČČ AA SS NN ÉÉ   
KK ŘŘ EE SS ŤŤ AA NN SS KK ÉÉ   PP ÍÍ SS NN ĚĚ   

 

Pokud chcete poslouchat moderní 
křesťanskou muziku, možná oceníte 

tuto současnou chválu: 
 

PROMISE KEEPERS -  Reign 
https://youtu.be/zhygQyxxknc 

 
STANZA 1 

Let Your Spirit fall, let Your people call, 
Let the world know, awesome is Your 

power, like chariots of fire. 
A rushing mighty wind, the heavens will 

tremble, Your kingdom will not end. 
The Lord of heaven reigns,  

His army's marching strong. 
 

Refrain 
Reign in the world, reign in the nations, 
Reign in Your people, as we come together. 

Reign in my heart, reign in my soul, 
Reign in me Your holy fire, 

Reign in me. 
 

STANZA 2 = STANZA 1 
 

Refrain 2x 
 

STANZA 3 
Let the Church rejoice,  
proclaiming the cross, 

Denying ourselves, saving the lost,  
never looking back, 
'Til that coming day,  

our hands to the plow, going all the way, 
The Lord of heaven reigns,  

His army's marching strong. 
 

Refrain 2x 
Reign in me. 

 

VLÁDNI  
SLOKA 1 

Ať Tvůj Duch padne na nás,  
ať Tvůj lid Tě volá, 
ať celý svět pozná,  

že Tvá moc je úžasná, jako ohnivé vozy. 
Hukot mocného větru, nebesa se otřesou, 

Tvé království neskončí. 
Pán nebes kraluje, Jeho armáda  

pochoduje pevným krokem. 
 

Refrén 
Vládni ve světě, vládni mezi národy, 

vládni uprostřed svého lidu,  
jak se spolu scházíme. 

Vládni v mém srdci, vládni v mé duši, 
vládni ve mně, Tvůj svatý plamen, 

vládni ve mně. 
 

SLOKA 2 = SLOKA 1 
 

Refrén 2x 
 

SLOKA 3 
Ať se Církev raduje, ať hlásá Tvůj kříž, 

ať sebe zapíráme, zachraňujeme ztracené, 
neohlížíme se. 

Dokud nenastane ten Den,  
položme ruce na pluh a jděme dál. 

Pán nebes kraluje, Jeho armáda  
pochoduje pevným krokem. 

 

Refrén 2x 
Vládni ve mně. 

 

    Události a dění v  našich sborech      

S v a t e b n í  b o h o s l u ž b y  v  p l e n é r u  

Absolventi naší Základní školy M. Luthera dospívají. A mnozí z nich již 
vstoupili nebo zvažují vstoupit do manželského stavu. Někteří pak chtějí 
tento významný krok učinit „před Boží tváří“, s Božím poselstvím, s Božím 
požehnáním, s modlitbou a chválou směrovanou Tvůrci manželství. 

Pastor Krákora měl v nedávné době možnost oddat Ondřeje Havránka 
s Terezií Petzovou (14. září) a Báru Laštovkovou s Christophem Schneiderem 
(26. října). Oba svatební obřady se odehrály pod širým nebem a u obou 
také zazněl text z Pavlova 1. listu Korintským, kapitola 13: „Kdybych…, ale 

lásku bych neměl“, 
bylo by všechno 
mé snažení na nic. 
„Láska je trpělivá, 
laskavá, nezávidí, 
láska se nevychlou-
bá a není domýšli-
vá. Láska nejedná 
nečestně, nehledá 
svůj prospěch, 
nedá se vydráždit, 

nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z prav-
dy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska 
vytrvá. Láska nikdy nezanikne.“ To je charakteristika lásky AGAPÉ, která 
je potřeba nejen v manželství! I tato láska je darem od Boha. 

  Přejeme oběma novomanželským párům požehnání této lásky shůry! 

K ř e s t  v e  S b o r u  s v .  P a v l a  

V neděli 22. září byla v Boží 
jméno pokřtěna Eliška Corne-
lie Sekotová. Také jí nyní patří 
Boží zaslíbení odpuštění hříchů 
a věčného života „po boku“ 
Ježíše Krista. Když za Elišku a za 
nás všecky Pán umíral na kříži, 
tekla z Jeho boku voda a krev. 
A právě ve vodě křtu získáváme 
užitek z Jeho krve: vykoupení. 
Chcete-li i VY obdržet tento dar skrze křest, obraťte se na pastora Krákoru. 5 

https://youtu.be/zhygQyxxknc


 

V L N Y ,  K T E R É  S E  Š Í Ř Í  D Á L  –  9  
Po Ježíšově nanebevstoupení se evangelium šířilo jako vlny na vodní 

hladině. Svou roli v tom sehráli lidé různých profesí. Třeba Šimon, koželuh. 

Autor Daniel N. Balge je profesorem na Martin Luther College  
a členem sboru St. Paul v New Ulmu, USA 

Byla to jen adresa, kde pobýval apoštol Petr. Dokonce spíš než adresa to byl jen popis místa. Anděl ho sdělil 
bohabojnému pohanovi z Cesareje, římskému důstojníkovi (setníkovi) Kornéliovi: „Vyprav hned posly do Joppe, ať 
sem přivedou Šimona, zvaného Petr. Bydlí u Šimona koželuha, který má dům u moře.“ (Sk 10:5-6) 

NEOBVYKLÁ ADRESA 

 Joppe (Jafa) bylo přístavní město Judska, vzdálené cca 60 km jižně 
od Cesareje (Přímořské). Poslové od setníka, kteří v Joppe hledali 
Petra, se měli zaměřit na domy na pobřeží. Bylo ale jistě snadné najít 
Šimonův dům podle pachu. Koželužny byly nechvalně známé svým 
zápachem. Tento „odér“ zároveň naznačuje, proč byla adresa 
koželuha Šimona důležitá pro pochopení a šíření evangelia. 

Ze Šimonova jména můžeme usoudit, že byl původem Žid (jméno 
Šimon/Simeon znamená v hebrejštině „slyšící“). Z jeho pohostinnosti 
vůči Petrovi lze předpokládat, že byl křesťanem. Na první pohled se 
může zdát, že Petrův pobyt u Šimona ve městě Joppe se nijak neliší 
od pobytu Pavla u Lydie ve městě Filipi (Skutky 16:15) nebo u Akvily a 
Priscilly v Korintu (Skutky 18:1-3) – šlo jednoduše o to, aby apoštol 
našel zázemí pro svou práci u křesťanských přátel. 

Nicméně pobývání Petra v domě koželuha bylo přeci jen neobvyklé. Dávné předpisy o stavebních plánech 
umisťovaly koželužny na okraje měst nebo i mimo ně, na místo určené směrem, kterým převážně foukal vítr. 
Koželuhové zpracovávali kůži zvířat pomocí páchnoucích směsí zvířecího či lidského exkrementu a dalších 
nevalně vonících ingrediencí. Někdy na kůži zůstávaly kousky masa a ty se nechaly prostě uhnít. Bylo to ručně 
vykonávané řemeslo a zápach s ním spojený prostupoval oblečením koželuha, jeho kůží i celým jeho domem. 

Židé se také obyčejně koželuhům vyhýbali. Koželužství nebylo ve Starém zákoně zakázáno. Zvířecí kůže se 
používala při výrobě oblečení, vaků a pytlů, sedel, sandálů a stanů – včetně Stanu setkávání, ve kterém se po 
staletí scházeli Izraelci k bohoslužbě. Nicméně styk s mrtvými zvířaty a další rysy koželužské práce zanechávaly 
na koželuhovi špinavé a páchnoucí stopy a činily ho po většinu času obřadně nečistým. Zvyklosti velely chovat 
se ke koželuhům jako k vyhnancům ze slušné společnosti a vyřadit je na okraj židovského náboženského života. 

VÝZNAMNÝ POBYT  

Petrův pobyt u koželuha se stavěl proti zavedeným normám. Petr tam zjevně nebyl kvůli nějakému osobnímu 
prospěchu či pohodlí. Možná jeho pokoj měl výhled na moře, ale také ho jistě zamlžoval opar koželužského 
řemesla. Petr přesto uvítal, že Šimon, navzdory svému společenskému postavení, pomáhal při šíření evangelia. 
A co je důležitější, Petrova volba místa pobytu jasně ukazovala, že evangelium je určeno všem. 

 A Bůh to potvrdil, když k Petrovi poslal delegaci od pohanského důstojníka. Dorazila do 
Joppe právě ve chvíli, kdy Bůh Petrovi ve vidění – plachta s různými zvířaty, které Petr mohl 
jíst, neboť co Bůh prohlásil za čisté, nemá on pokládat za nečisté – ukázal, že může jít do 
Cesareje do domu Římana Kornélia. Když tam Petr dorazil, kázal přítomným o věčném životě 
v Kristu. Když viděl, že i tito pohané dostali Ducha svatého, dal je pokřtít. 

Petr, křesťan ze Židů, pak zůstal několik dní v Cesareji v domě Kornélia, křesťana z pohanů. 
I to byla adresa, která o mnohém vypovídala – totiž o tom, že Bůh nikomu nestraní na základě původu, ale chce, 
aby všichni uvěřili záchraně v Jeho Synu, Ježíši Kristu. Včetně nás. 

The ripple effect: Simon the tanner. Daniel N. Balge, Forward in Christ, Vol. 104, Num. 2 - February 2017. Copyrighted by WELS FiCh © 2019. Použito se svolením. 

Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám. 1, Plzeň, 318 05, www.luterani.cz, e-mail: info@luterani.cz, 
FB: https://www.facebook.com/luterani.cz, YTB: https://www.youtube.com/channel/UCHCofZ0I754ENissyVoQzbQ. 
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