
Slovo k zamyšlení  
 

Heslo Jednoty Bratrské na měsíc září: Hospodin se 
mi ukázal zdaleka: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, 
proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.  
(Jer 31,3) 
 

Bratři a sestry, máme za sebou z větší části sklizeň úrody. Z úrody se radujeme 
a budeme za ni Bohu děkovat. Je ale úroda to, co nám zajistí dobrou 
budoucnost? V přírodě se s časem vše mění. Mění se i naše životy. Děti rostou, 
my ostatní stárneme. Co zůstává? Co jednou zůstane po nás? Co je ta sklizeň, 
ke které směřujeme?  
Ježíš vyprávěl svým učedníkům podobenství o hospodáři a stodolách. Snažil se 
jim vysvětlit, že v životě je stálé něco jiného než plné stodoly. Hospodáři, o 
kterém Ježíš mluví, se urodilo víc, než mohl složit pod střechu. Radoval se, 
myslel si, že má zajištěnou budoucnost a dlouho se o nic nebude muset starat. 
Ale co by mu bohatá sklizeň pomohla, kdyby ještě tu samou noc zemřel? 
K čemu by mu byly plné stodoly?  
Ježíš říká, že je rozdíl mezi tím být bohatý v tomto světě a být bohatý před 
Bohem. To jediné bohatství, které doopravdy máme, je to, které máme v srdci. 
Ani zde nejde o to shromažďovat poklady, například dobré vlastnosti. Spíš jde o 
to nechat své srdce proměnit v poklad, nechat proměnit svůj charakter, svého 
ducha a to láskou a duchem Božím.  
Jeremiáš nám připomíná, že je to Bůh, na kterého se můžeme spolehnout, když 
vše ostatní selže. Bůh je ten, kdo s námi chce mít vztah, i když my z tohoto 
vztahu často utíkáme a hledáme jistoty jinde.  
Jeremiáš oslovuje lidi, kteří jsou na tom zle, jejichž jistoty selhaly. Někteří byli 
odvlečeni do Babylona, jiní zůstali osiřelí v Jeruzalémě. Tito lidé přišli o ovoce 
své práce, o úrodu. A přece jim Bůh slibuje dobrou budoucnost, slibuje, že 
jejich životy znovu obnoví a dá jim smysl. Je přece Bohem, který miluje svůj lid.  
Boží slovo lidem zarmouceným překládá Martin Luther takto: „Miloval jsem tě 
dávno, již od věků, proto jsem tě k sobě přivedl, přivinul tě k sobě. Učinil jsem 
to ze své dobroty!“ Překlad Martina Luthera zdůrazňuje charakter toho, na 
koho se můžeme spolehnout. Bůh nás přivádí k sobě. Jedná tak ze zájmu o nás, 
z lásky k nám. Jeho láska se během věků nemění, to na ni se můžeme 
spolehnout. 
 

Heslo Jednoty Bratrské na měsíc říjen: Kde je ale Duch Páně, tam je svoboda. 
(2. Kor 3,17)  
Znakem oduchovnělosti je svoboda. Člověk duchovní je ze své podstaty 
svobodný. Nepodléhá předsudkům, nenechá se svázat ani kulturou ani 
 

společností. Vidíme to na umělcích, kteří se nebojí projevovat naprosto 
svobodně, mimo očekávání a představy svých současníků. V něčem se jimi 
můžeme inspirovat. Duch nás vede k novým myšlenkám, k novým projektům. 
Duch nám dává rozumnost, láska zase dobré moudré srdce. Obojí nám dává 
Bůh. V Božím duchu tušíme již nyní to, co jednou uvidíme plně. Jeho láska 
nesvazuje, ale tříbí našeho ducha, inspiruje nás. Láska nám dává pravou 
perspektivu a moudrost, abychom své svobody a energie dobře využili.  

M. Zuštinová 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Srdečně Vás zveme:  
4. září  Slavnostní zahájení školního roku v 9.30 v kostele, pak na faře 

6. září 19.00 Staršovstvo 

26. září  19.00 Staršovstvo 

27. září 19.00 Filmová kavárnička – film Záhrada 

16. října Setkání se zástupci synodní rady a se synodním seniorem 
Danielem Ženatým. Odpoledne slavnostní otevření opravené 
kaple ve Velkých Hostěrádkách. Více aktuálních informací 
uslyšíme v ohláškách. 

21.-22. října Kurz: Šití biblických postaviček. Více informací u sestry farářky 
nebo na letáčku na nástěnce v kostele. Na tento kurz je nutné 
se přihlásit (608579839). Místa jsou ještě volná. Cena 
dobrovolná, sponzorská od 200,- Kč . 

24. října 19.00 Filmová kavárnička – Berani (Island, 2015 – s titulky, 
příběh dvou bratrů, syrové prostředí, ironie a absurdní humor, 
umně vklíněný do žánru dramatu) 

31. října 18.00 Staršovstvo 
 

Blažkov, Duha 
Rádi vzpomínáme na 
společně strávené týd-
ny na rodinných dovo-
lených naa Balaaažkově a 
na Duze. Přijďte se 
podívat na fotografie, 
videa a rukodělky z 
atěchto táborů v neděli 
4.a9. v rámci slavnost-
ního zahájení školního 
roku. 
 


