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Heslo Jednoty Bratrské na měsíc červen: Hospodin je má záštita a píseň, stal 
se mou spásou. On je můj Bůh, a já ho velebím, Bůh mého otce, a já ho vyvyšuji. 
(Ex 15,2) 
Bratři a sestry, nedávno se mě jedna moudrá žena zeptala, zda je v mém životě 
Bůh na prvním místě. Samozřejmě, chtěla jsem odpovědět. Ale když se nad tím 
zamyslím, je tomu opravdu tak? Stojí za to se u této otázky zastavit. Je v mém 
životě opravdu na prvním místě Bůh? Není pro mě ve skutečnosti na prvním 
místě práce, rodina, druzí lidé?  
Někdo by mohl namítnout: Neznamenalo by mít Boha na prvním místě ztrátu 
kontaktu se světem? Uzavření se do sebe a lhostejnost vůči druhým? 
Neznamenalo. Naopak. Člověk, který má na prvním místě Boha, je člověkem 
v životě dobře zorientovaným, otevřeným, sebevědomým, svobodným.   
V knize Exodus zpívá Mojžíš píseň, která je biblickým heslem na měsíc červen. 
Myslím, že na těchto slovech můžeme vypozorovat, co to přináší mít Boha na 
prvním místě a pak to můžeme pro sebe zvážit, jestli je to pro nás dobré.  
Mít Boha na prvním místě znamená: 
 1. Vnímat Boha jako toho, který je mou oporou. Na něj se spoléhám. Někdy 
chceme od druhých lidí, aby plnili v našem životě tuto roli opory, záštity. Ale 
pak se často zklameme. My lidé jsme chybující a křehcí. Nikdo z lidí nám 
nemůže dát to, co Bůh -  záštitu a oporu v každé chvíli.   
2. Pokud je Bůh v mém životě na prvním místě, je mou písní. V Bohu 
nacházím kromě opory radost. V Bohu se mé srdce rozezpívá. Cítí se v bezpečí 
a velebí Hospodina. I v těžkých chvílích si můžeme uvědomit, že je pro co a pro 
koho žít. Máme důvod k radosti.  
3. Mít Boha na prvním místě znamená přijímat od Boha spásu. Spasení je 
zvláštní slovo. Znamená záchranu od zlého, které hrozí, že mě zničí. Můžeme si 
představit, že Bůh od nás odklání vše, čeho se bojíme a nejen nyní, ale i za 
hranicí smrti. Bůh přemáhá zlo v nás i kolem nás, pomáhá nám, abychom mohli 
žít svůj život naplněně a skutečně svobodně.  
Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. Z těchto slov cítím 
opravdovou radost. Hospodin je má záštita, mám se o koho opřít! Hospodin je 
má píseň, díky němu se raduji! Stal se mou spásou, v něm mám život věčný! To 
jsou mocná slova, která nás provází životem.  
 

Heslo Jednoty Bratrské na měsíc červenec: Hospodin odpověděl: „Všechna má 
dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se 
však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.“ (Ex 33,19) 
Toto slovo nám připomíná, že ne my, ale Bůh rozumí a vládne tomuto světu. To 
on rozhoduje, nad kým se smiluje. Měli bychom si to pamatovat, když někoho 

odsuzujeme. Když na někoho svoláváme hromy a blesky, abychom nedopadli 
jako prorok Jonáš, kterého Bůh musel učit soucitu. Bůh je dobrý, vládne podle 
své vůle a nám lidem se dává poznat. My mu ale nemáme radit, jak vládnout.  
 

Heslo Jednoty Bratrské na měsíc srpen: Sůl je dobrá; ztratí-li však svou slanost, 
čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. (Mk 9,50) 
Sůl dodává chuť jídlu. Stačí jí málo, nesmí se ale vytratit. Ježíš říká, že máme 
být solí tohoto světa. Nevadí, že je nás málo, ale musíme mít plnou chuť. Nebýt 
mdlí, neslaní nemastní. Pokud si uchováme pravou chuť víry, povede nás to 
k životu v pokoji a rovnováze, k životu dobrému a vyváženému.   M. Zuštinová 
 

NOC KOSTELŮ - PROGRAM 
18-19 Skauti dětem 21.30-21.45 Varhanní koncert 
19-19.45 Koncert mládeže 21.45-22.30   Stínové divadlo 
20-21 Koncert Izmael 22.30-23    Nokturno 
21-21.30 Pohoštění   

Zprávy ze skautského střediska Ichthys:  V dubnu, se uskutečnilo okresní kolo 

Svojsíkova závodu, kde naše hlídka 
úspěšně postoupila do krajského 
kola, děti se také vypravily do Olo-
mouce užít si zábavnou formou vzdě-
lávání v Pevnosti poznání, ruku k dílu 
jsme přiložili jak na ekobrigádě v Ga-
grazech, tak při úklidu věže kostela a 
stodoly. Slavnostní oheň sv. Jiří nám 
obohatil Kody přednáškou o životě 
na Ukrajině. Připravujeme také 
několik akcí pro veřejnost, v nejbližší 
době proběhne 3. ročník Adrena-
linového odpoledne a spolupracuje-

me na přípravě programu k Noci kostelů. Okresní rada Junáka pořádá setkání 
skautů a skautek na okresním Jamboree  v duchu doby Karla IV. . Také bychom 
chtěli splout řeku Jihlavu a po tradičním táboráku na konci školního roku nás 
čeká všemi nedočkavě vyhlížený tábor, letos nově v Radenicích na Vysočině. 

Pozvánky a přehled akcí – červen, červenec, srpen: 
10.6. Těšíme se, že Vás potkáme na Noci kostelů 
28.6. Filmová kavárnička, 19.00 – Tiger a sníh (Roberto Benigni, s titulky) 
23.- 30.7. Tábor Blažkov 
30.7.-6.8. Tábor Tři Studně  
6.9. První schůze staršovstva po prázdninách je šestého září v 19 hodin 


