
Náš milý čtenáři, milá sestro, milý bratře v Kristu...
 Každé z těchto oslovení je na místě a patří právě Tobě... Oslovení 

„milý-milá“, se sice prý už tolik neužívá jako kdysi, raději se v dopi-
sech nahrazuje obecnějším „vážený-vážená“ nebo strohým „pán-paní“. 
Jsi však nyní čtenářem „dopisu“, který Ti chce přiblížit, že patříš do 
společenství lidí, jež spojuje něco víc než jen formální oslovení.

Byli jsme pokřtěni a svou vazbou ke své náboženské obci vytváří-
me církev. Samozřejmě, osobně se všichni neznáme, a tak si také ani 
všichni z pochopitelných důvodů netykáme. Nemáme vhled do osob-
ních záležitostí, a přesto kupodivu vytváříme celek-rodinu. Rodina 
Božích dětí, církev, je společenství značně odlišné od jiných lidských 
uskupení a v mnohém i podobné. Podobné v tom, že i mezi lidmi 
v církvi vzniká mnoho zábran, bariér, které není vždy snadné přemos-
tit. Rozdíl však mezi církví a jinou organizací je zřejmý v tom, že si 
nejen říkáme a oslovujeme se, sestro, bratře, ale také i podle hloubky 
naší víry smíme zakoušet, že „sourozenci“ skutečně jsme... Tím, kdo 
nás spojil nejen pro tento pozemský čas, je Pán Ježíš. Náš Bratr, který 
pro nás šel až do nejspodnějších pater lidství. Do středu bolesti, zla, 
jež obepíná každého člověka svým osobitým způsobem. 

Chci tím říci: „Sourozence, kteří tvoří jednu rodinu, nespojují jen 
mezilidské vztahy“. Ty totiž, jak víme, mohou být vlažné, srdečné, 
nepřátelské, opatrné i značně zamotané. Sourozence spojuje přede-
vším tělo a krev. Tělem a krví obětovaného a vzkříšeného Ježíše jsme 
spojeni také i my, sestro, bratře v Kristu. 
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Jsme spojeni i vírou, nadějí a láskou, ty se však také mohou z naší 
strany samozřejmě projevovat všelijak. Naše víra, naděje a láska může 
být vlažná i zapálená, obětavá i prázdná. „Přemostění“ ze strany naše-
ho Nebeského Otce je už však vystavěno. Ježíš sám je tím „mostem“ 
a na nás pouze leží tíha, jakým způsobem po onom mostu budeme 
kráčet až do završení našich pozemských dnů... 

Církev není pouhou lidskou organizací. Oslovení, milá sestro, milý 
bratře, není jen čistě formálním vyjádřením jakéhosi mezilidského 
vztahu. My všichni v církvi tvoříme celek. Díky Ježíšovi jsme spojeni 
s Hospodinem.

Nebeský Otče,
 dal ses nám poznat ve svém Synu, Ježíši Kristu. V něm 
smíme rozpoznávat svého bratra, či svou sestru v každém 
člověku. 

Přistupuješ k nám s milostí a s láskou. Nám je však 
v mnohém obtížné za Tebou kráčet. Je těžké nést kříž své-
ho lidství, je nepříjemné setkávat se s křížem u druhých 
lidí, když jeho stín zamíří přímo na nás. 

Prosíme, ať stále vnímáme, že na kříž, onu tíhu 
pozemského zla a hříchu, nejsme sami. Když klesáme, 
smíme se opřít o své sestry a bratry... a tam, kde ani 
oni už nemohou obstát, smíme rozeznat, jak Ježíš za nás 
přetrhal pouta temnoty a smrti. Pán Ježíš nám pomáhá. 
Je dveřmi, mostem do Tvého království, v němž není 
žalu, nářku ani bolesti.

Prosíme Tě, nejen za sebe, ale i za všechny své sestry 
a bratry, jak v naší náboženské obcí, tak i po celém světě. 
Prosíme, abys je pozvedal vždy a tehdy, kdy slabost jejich 
duševních a tělesných sil je dotlačí k malomyslnosti.

Kéž také i my umíme být skutečnou pomocí všem, 
kteří jsou kolem nás. Těm, kteří patří do rodiny církve, 
i těm, kteří tě ještě neznají. Ty sám se nás i nadále ují-
mej, náš Nebeský Otče, napomínej i povzbuzuj.   

Amen 

Náš milý čtenáři, milá sestro, milý bratře v Kristu...
 Přejeme Ti, abys řádky zpravodaje „Mosty“ přečetl(a) a nalezl(a) 

mezilidské spojení se svou náboženskou obcí a také i ono hlubší pro-
pojení s naším Pánem...
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 A co vše ve zpravodaji 
naleznete? Jistě mimo jiné 
zavadíte pohledem o fotogra-
fie různých mostů. Jsou to 
obdivuhodné stavby lidského 
umu, dokonalosti a krásy. 
Můžeme však v nich vidět 
nejen dílo lidských rukou 
(které podléhá času i možné 
zkáze), ale i symbol snahy 
člověka přejít z jedné strany 
břehu na druhou. Přijměte 
tedy, prosíme, naši milí, ty-
to obrázky jako jakési vzletné vyjádření lidské touhy po Bohu.

 Jistě Vás ve zpravodaji nepřekvapíme, skladbou našich článků 
(autoři se v podstatě nemění). Ze sbírky kázání zesnulého bratra fa-
ráře Josefa Čiháka otiskujeme jeho velikonoční slovo, které jistě rádi 
pročtete a projdete jeho hloubkou. Bratr učitel Josef Lukeš nám dal 
k otištění tři milé povídky, které možná znáte z jeho knížky „Život sa-
mý malér“. Tyto povídky ale přepracoval u příležitosti svých loňských 
devadesátých narozenin. Na slavnostním setkání v zasedací místnosti 
městské radnice nám je přečetl s podtextem, který chtěl v nadhledu 
a s humorem osvěžit vážnost našeho nazírání na něj, jako na autoritu 
velkého učitele a přivést nás i k zamyšlení nad námi samými. V tomto 
čísle Mostů uvádíme první z nich s názvem „Omega od dědečka“.

 K zamyšlení Vás také mohou přivést i otištěné básně bratra 
Miroslava Matouše z jeho sbírky Dívčí meditace. Jsou to myšlenky, 
úvahy přetavené do veršů, které sdílela dívka (budoucí manželka bás-
níka) na počátku druhé světové války. Nejistá budoucnost mladé dvo-
jice ve stínu ohrožení podněcovala k hlubokému přemítání o hodnotě 
lásky pro život člověka.

Spolu se sestrou Jaruškou Knéblovou, která vede knihu zápisů, 
jsme pro vás zaznamenali zprávu o dění v Husově sboru v Českém 
Dubě v loňském roce. Sestra Kateřina Havelková si pro vás připravila 
krátké zamyšlení o tom, jak využít čas. Na život zesnulého bratra Jana 
Martince vzpomíná ve svém příspěvku sestra Marie Tulková.

Přejeme Vám, sestro bratře, aby Vás „Mosty“ potěšily v poznání, 
že vytváříme společenství církve. Rodinu, která vnímá radost, naději 
a jistotu Božích dětí.

Zdraví Vás Pavel Pechanec, Váš farář
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Dívčí meditace
Miroslav Matouš

Pomyslit na ty hrůzy kdesi, 
tam, kde se válčí, to mne děsí, 
vždyť tam, kde lidé umírají, 
měl by být život jako v ráji...

Kdo na ně jednou vzpomene si?

Co je to láska, cítím, vím 
a na to nemusím mít vědu. 
Já to však říci nemusím 
a ani vypsat nedovedu.

Tak málo, málo sebe znám...
Co jsme a tu znamenám?
Chci mít však jasno ve svém jménu 
a s tebou znát i vlastní cenu.

Vzkříšený Ježíš
Snad všichni vnímáme, sestry a bratři, že středem naší víry, zbož-

nosti i života je Pán Ježíš Kristus, který byl vzkříšen. Všechno naše 
kázání, naše víra, naše naděje má a musí mít ve svém základu tuto 
skutečnost. 

Není divu, že i původní židovská sobota byla postupem času vystří-
dána nedělí, protože právě v neděli to bylo, kdy Ježíš Kristus vstal 
z mrtvých. Lidu Božímu se tak dostalo naděje na pravé odpočinutí, 
jehož má být každá naše neděle předznamenáním. 

Připomeňme i v tomto našem kázání, že nade všecky cesty 
a způsoby, které nás mohou přivést k víře ve vzkříšení Pána 
Ježíše, je přímé svědectví Písma o té veliké události. Svědectví 
mnohých těch, kteří vzkříšeného viděli a o něm pak svědčili. Jako 
například Petr, když káže ke shromážděným Izraelským: „Ježíše 
toho Nazaretského Bůh vzkřísil; vytrhl ho z bolesti smrti a smrt 
ho nemohla udržet ve své moci.“ Vyposlechněme pozorně všechna 
taková svědectví. Pozorujme chování a počínání těch, kteří viděli 
vzkříšeného Krista, jejich počáteční bázeň, strach, pochybnosti, ano 
i nevíru, když nalezli prázdný hrob, která pak najednou přešla se 
zjevením Vzkříšeného. 
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Jak se máme z těch pochybností, které možná nosíme i ve svém 
srdci, dostat ven? Co činit, abychom také my byli těmi blahoslave-
nými, kteří neviděli a uvěřili (Jan 20,29)? Jak najít živého Krista, 
když „tělo a krev nám to nezjevilo“, co podniknout, abychom už 
nyní radostí nevýmluvnou a oslavenou došli konce své víry a spa-
sení duší?

Písmo svědčí o tom, že to ani jinak nebylo možné, než že Kristus 
musel vstáti z mrtvých. Tento nutný Boží čin je důsledek Božího roz-
hodnutí. Bůh to pro člověka připravil ve své podivuhodné moudrosti.

Sestry a bra-
tři, vyjděme ze 
své každodenní 
zkušenosti. Život 
každého z nás bu-
de dříve či pozdě-
ji ukončen smrtí. 
O tom jistě není 
sporu. Zkušenost 
je naprosto pře-
svědčivá. V tomto 
zákonu smrti ne-
platí pro nás žádná 
výjimka. A přece už to lidské, všelijak zatemnělé srdce, se tolik brání 
této hrozné skutečnosti a proti ní protestuje. Už v tomto protestu lid-
ského srdce proti smrti je cosi, co ukazuje ke Kristu a jeho vzkříšení. 
Už tady je mimoděk vysloveno, že člověk na něco čeká, že tuší, že 
snad přece jen nepadlo ještě poslední slovo, že se cosi stane, co toto 
očekávání naplní! Zvláště, když stáváme nad hrobem našich milých, 
klademe si otázku: Bylo by vůbec možné, aby ta láska, sdílnost, obě-
tavost, sebezapírání, které jsme u zemřelého viděli, aby to, co Bůh 
svým Duchem tady vyvolal v život, mohlo vejít v hrob a naráz bylo 
vše pohřbeno? A odpovídáme: „Ne, není to možné“.

Pohleďme i do evangelií, sestry a bratři: učitel, lékař, přítel lidí 
všelijak hříšných, ponížených a zhrzených, sám nemající kam by hla-
vu složil a přece jiným tolik pomáhající, ten, který, když mu zlořečili, 
nezlořečil. Ten, který se i za své nepřátele modlí, ten, že by už nikdy 
nevstal? Jeho život že by měl zhasnout bez důsledků? Máme za to, že 
když se takto na věc podíváme, není možné, aby Kristus nebyl vzkří-
šen. Bez vzkříšení byl by býval i Ježíšův život jen jedním z tragických 
případů, jakých vidíme stále dosti.
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Jsou lidé, kteří vidí dostatečné zdůvodnění života v tom žití po 
hrob. Netouží po ničem víc. Časový úsek, který člověk žije na zemi, je 
prý dostačující doba, aby mohl být život náležitě využitkován. Co k to-
mu říci? Je vskutku možné, že život některých lidí je krásný a harmo-
nický a že někdo umírá, jako když odnášeno bývá zralé obilí časem 
svým (Job 5,26). Ale kolik takových lidí je a co ti, jejichž život byl od 
počátku až do konce naplněn hořkostí, ač usilovali o dobré věci? Kam 
se podělo ovoce života těch lidí, kteří nedostali od života nic než zlé? 
Jak často lkají lidé nad hroby takových lidí, říkajíce: „Nic dobrého 
nezažil a neužil“. Že by pro takové opravdu nikdy a nikde nebylo žád-
ného zadostiučinění? Nač pak zápasit o pravdu a spravedlnost, jaký 
by to mělo smysl? Kde by v tom byla jaká moudrost a spravedlnost, 
kdyby veškerá snaha a úsilí zapadly? Jak by jen bylo možné, že by 
ještě nedošlo i k jinému rozřešení života než je smrt? 

Člověk v podvědomí cítí, že k tomuto rozřešení přijít musí. A tu 
hle, ve všech myšlenkových úzkostech, kdy se člověk přímo chvěje 
o smysl života svého i svých bližních, jako na zavolanou přichází zprá-
va, že ten, který nejvíce bolesti zkusil, vstal z mrtvých – žije a ujišťuje 
nás: „Já jsem živ i vy živi budete“.

Amen                                                       Josef Čihák

Dívčí meditace
Miroslav Matouš

Ách...
A přece se mi nechce spát...

Kéž bych se mohla zatoulat 
na chvíli s tebou na nebe...
mám na sobě jen lehký šat, 
však na nebi to nezebe...

Bloudili bychom po hvězdách 
jak nadpozemští motýli,
víš, před usnutím na chvíli...
snad neměli by lidé strach...

Proč nemohu spát u tebe...

Modrá je rozum? Žlutá cit?
Co červenou chceš označit?
A jaká pro lásku ti zbyla?
- Můj milý, láska, ta je bílá!
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Sestry a bratři,
jsme již v plném prou-

du roku 2008, blíží se 
Velikonoce a my bychom 
chtěli před vámi zavzpo-
mínat, co vše jsme prožili 
v loňském roce v naší ná-
boženské obci v Českém 
Dubu. Chtěli bychom tímto 
dát vědět těm, kteří mezi 
nás tak často nepřicházejí 
o životě v Husově sboru. 

Často se díváme na fotografie, které visí ve sboru, kolik se nás teh-
dy v r. 1947-1950 v Jednotě mládeže scházelo a kolik sester a bratří 
již nežije a kolik nás zbývá a přichází do sboru... Předkládáme vám 
však nyní svědectví o stále živém domě v čase nedávném. Vybíráme 
z knihy zápisů rady starších z událostí roku 2007. 

19. ledna nám udělala škodu na střeše sboru vichřice a záležitost 
jsme museli řešit v rámci naší pojistky. 

Začátkem března jsme prožili posezení s bratrem učitelem Josefem 
Lukešem, který oslavil 90. narozeniny. Bratr učitel měl velké oslavy 
také na radnici, kam mu přišlo popřát a poděkovat mnoho bývalých 
žáků a občanů Českého Dubu a okolí. Bratr učitel vzpomínal spolu 
s námi na svou manželku (kazatelku a jáhenku naší církve) Annu 
Lukešovou, na bratra faráře Čiháka, s kterým každým rokem společně 
slavili narozeniny. 

U příležitosti nedožitých devadesátin jsme se také vypravili na 
českodubský hřbitov k hrobu bratra faráře Josefa Čiháka, kde několik 
členů rady starších položilo květiny a bratr farář Pechanec se pomodlil 
a poděkoval. Zastavili jsme se také u hrobu naší bývalé předsedkyně 
Boženky Rechcíglové a obětavé sestry Jarušky Tvrzníkové.

V dubnu se konalo výroční shromáždění náboženské obce. Zde se 
podávají zprávy o předešlém roce za duchovní správu, probírá se otáz-
ka hospodaření i rozvažuje nad budoucnem. Co je potřeba, co je mož-
né v našem sboru vylepšit... Hovoříme proto také samozřejmě o výši 
členských příspěvků, bez nichž po hmotné stránce nic ve zlepšování 
a údržby sboru nesvedeme. Někteří členové jsou v rozpacích a nevědí, 
kolik mají přispívat. Tímto znovu ozřejmujeme i pro čtenáře Mostů: Už 
před patnácti lety Ústřední rada CČSH doporučila všem v naší církvi, 
aby si pro církev odložili jednu korunu denně. Je to tedy 365 Kč za 
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rok. Samozřejmě nemůžeme nikoho nutit a nechce se nám ani nikoho 
přemlouvat nebo podbízet se. Vždyť na každém závisí, jak se rozhodne 
a kolik přispěje na svůj sbor... S otázkou členských příspěvků nepřímo 
souvisí i jiná záležitost. Mrzí nás, že na shromáždění náboženské obce 
rok co rok nás přichází málo. I návštěvnost bohoslužeb není ve zname-
ní horlivého zájmu. To ale vidíme všude v církvi jako odraz duchovní 
vlažnosti, jíž prochází česká společnost jako celek. 

Snažíme se otevřít náš Husův sbor i pro nečleny církve, proto zde 
konáme výstavy, besedy, koncerty. Někteří Dubáci říkají, že jsou v na-
šem sboru poprvé. Jsme rádi, že se při těchto akcích sbor naplní.

V pátek 13. dubna nám Ondřej Kotas a Jiří Kabátek promítali 
film a vyprávěli o své dobrodužné cestě v zemi Jacka Londona, 
kde pluli bezmála 600 kilometrů po řekách Snake a Peel. Projížděli 
divočinou a prožili okamžiky, které nám, tak jako vždy, poutavě 
vyprávěli, až jsme měli téměř dojem, že jsme jejich putování prožili 
s nimi. Těšíme se na jejich další cesty na sever, o nichž nám budou 
zase vyprávět.

17. dubna náš Husův sbor přivítal Vikariátní konferenci duchovních, 
které se zúčastnil i bratr patriarcha Dr. Tomáš Butta. Farářů se zde 
sešlo přes 20, byl zrovna krásný den a všem se v Českém Dubě líbilo.

V květnu byla ve sboru výstava fotografií tulipánů paní učitelky 
Věry Horáčkové z Malého Dubu a zároveň byla i malá pobožnost 
– květinová slavnost, na niž navázala paní učitelka velmi krásným 
povídáním o tulipánech, focení, přírodě i o životě.

Na dalších májových pobožnostech se ve službě vystřídali bratr 
Tomáš Altman z Vrchlabí a Lada Kocourková ze Semil. Oba duchov-
ní v Husově sboru rádi vidíme a jejich kázání si rádi vyslechneme. 
Zrovna tak rádi se i těšíváme na sestru Káťu Pechancovou, která nám 
v květnu posloužila při bohoslužbách.

Pořídili jsme si do sboru nový stůl Páně, který máme v malé mod-
litebně, kde přes zimu míváme bohoslužby. Pozoruhodný stůl ve tvaru 
otevřené Bible nám pro sbor vyrobil Jiří Havelka. Všichni jeho práci 
obdivují. Na zhotovení stolu Páně přispěla sestra Bohuslava Čiháková. 
Sestra věnovala Husovu sboru také i venkovní lampy nad vchodem, 
ještě jednou jí i touto cestou moc děkujeme a přejeme jí hodně zdraví, 
radosti a jistoty a aby mohla i přicházet do Husova sboru nacházet 
zde posilu do dalších dnů.

V červnu jsme se v Husově sboru těšili z výstavy nádherných foto-
grafií „Duše Českého ráje“ pana Dr. Zdeňka Mrkáčka, které rozhodně 
stály za zhlédnutí...
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V červnu se také natírala venkovní okna ve sboru. O vyčištění 
a úklid se pak postaraly naše sestry. Červen také, jako každý rok, 
byl i ve znamení naší pouti do rodiště prvního patriarchy Dr. Karla 
Farského, kam jsme se vypravili opět spolu s bakovskými a kněžmost-
skými. Po bohoslužbách jsme se zajeli podívat do Harrachova, kde 
jsme si prohlédli sklárnu a pivovar a prošli se i městem, kde jsme si 
poseděli u kávy a zmrzliny a bylo nám fajn. I počasí nám přálo, a tak 
se nám na našem výletě moc líbilo.

Na svátek Mistra Jana Husa jsme se sešli v počtu asi 20 lidí ve 
sboru, kde byla krátká pobožnost a pak jsme se vydali ke třem javo-
rům (na bývalé popraviště). Sotva jsme tam ale došli, spustil se velký 
déšť, museli jsme se obrátit a utíkat do sboru, kde jsme se sušili při 
kávě a čaji a pokračovali už v neformálním duchu besedy o Mistru 
Janovi a připomněli si několik skutečností z historie, jejíž poselství je 
pro nás stále živé.

V červenci, když byl 
bratr farář s dětmi na 
táboře, sloužila u nás 
bohoslužby sestra Květa 
Nováková z Liberce. Děti 
byly v Hrádku nad Nisou 
a přijely domů spokoje-
né. Bratr farář se svou 
manželkou Janou, s její 
maminkou jako kuchař-
kou a se sestrou Káťou, 
tak jako každý rok, snažili se dětem nejen zpříjemnit prázdniny, ale 
také i přiblížit jim víru a zvěst Písma. Tentokrát tématem z Bible 
byly příběhy o vodě. Rada starších přispěla na odměny pro děti na 
táboře 500,- Kč, jako malé vyjádření podpory a spojení s církví. (Děti 
mají také vždy i sraz a příjezd z tábora v Husově sboru, takže snad 
i vnímají sounáležitost s naším sborem.)

Na konci prázdnin v sobotu 1. září uzavřela naše sestra kazatelka 
Káťa Pechancová v bakovském sboru sňatek s Jiřím Havelkou. Druhý 
den jsme pak mohli novomanželům po bohoslužbě v Husově sboru 
popřát k jejich společnému životu jen všechno dobré.

30. září v neděli jsme opět byli s bakovskými a kněžmostskými 
na výletě. Prožili jsme sborový den, který začal pobožností ve sboru 
Prokopa Velikého. Bratr farář v modlitbě prosil před cestou o ochranu 
našeho Pána, abychom dobře dojeli a aby nás provázelo Boží požehnání 
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i na pouti životem každého z nás. Na naší společné cestě jsme se po-
dívali na zámek Stránov, zastavili se v obci Kadlín, kde jsme si prošli 
hospodářskou usedlost s kouzelným povídáním pánů průvodců a byli 
jsme i na rozhledně. Pak jsme jeli do Mšena na oběd, podívali jsme se 
po městě a rádi se zastavili i v cukrárně. Podívali jsme se tam také 
na městské koupaliště, které tam mají už tři čtvrtě století v nezměně-
né podobě a je krásně udržované. Moc se nám náš sborový den líbil. 
Tentokrát jsme měli celý den v blízkosti hrad Bezděz, kolem kterého 
jsme celý den objížděli. Počasí bylo krásné, skoro letní, i když v pátek 
28. září na sv. Václava bylo počasí hrozné, deštivo s bouřkou. (To byly 
zrovna v Českém Dubě oslavy 650 let od udělení městských práv.)

4. listopadu byly dušičkové bohoslužby. Byly velmi pěkné a dost 
navštívené. Obohatil je svým zpěvem náš soubor Úsvit.

16. listopadu jsme se potěšili podzimním koncertem pěveckého 
souboru „Antonín Dvořák“ z Turnova. Přišlo dost lidí a koncert nás 
zahřál na srdci, jeho atmosféra byla plná radosti a energie.

1. prosince jsme prožili ekumenické bohoslužby Římsko-katolické 
církve a Církve československé husitské ve velkém sále johanitské 
komendy. Po bohoslužbě pak město Český Dub udělovalo ocenění 
„Osobnost Českodubska“. Bylo to vlastně poprvé, co se takto oficiálně 
sešly dvě církve u nás v Dubě. Tyto bohoslužby u příležitosti oceňová-
ní občanů Českodubska by pak měly být každý rok. Ekumenické boho-
služby nás čekají i první středu po Velikonocích 26. března v 18 hodin 
v johanitské kapli, kde budeme moci prožít chvíle společné modlitby 
s ekumenickou liturgií z Taizé.

V čase loňského adventu jsme dále prožili setkání se spisovatelem, 
básníkem a pozoruhodným člověkem Miroslavem Matoušem. Beseda 
s ním byla neobyčejně milá, seděli jsme u stolu při malém pohoštění 
a naslouchali bratru Matoušovi. Svědectví o životě a víře pak spojil 
i s předčítáním jeho nejnovějších básnických sbírek, které v Husově 
sboru mohou návštěvníci stále ještě zakoupit. Adventní setkání jsme 
prožili i při koncertu ve středu 19. prosince v podání souboru Al 
fianco. Zazněly nám zde vánoční skladby z časů baroka i klasicismu. 
To už ale vrcholila příprava Vánoc, které jsme prožili při „vánoční 
snídani“, což byla netradiční pobožnost v neděli 23. prosince, kdy 
jsme ještě předvánočně poseděli u vánočky, zazpívali koledy a nechali 
na sebe dýchnout kouzlo vánoční zvěsti. Tu jsme pak plnými doušky 
prožívali především o půlnoční bohoslužbě, kdy se Husův sbor opět 
zaplnil a kdy díky doprovodnému zpěvu našeho souboru Úsvit, jsme 
mohli prožít chvíle svátků, které nám nemohou zevšednět. Úsvit pro-
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vázel bohoslužby i na Boží Hod, ty už sice nebyly tak četně navštívené, 
ale velké setkání s poselstvím Vánoc jsme mohli prožít ve středu na 
Štěpána v Podještědském muzeu, kde Úsvit pod obětavým vedením 
Káti Kotasové připravil pohlazení pro duši i uši.

Se starým rokem 2007 jsme se rozloučili při bohoslužbách v ne-
děli 30. prosince a v pondělí na Silvestra, kdy jsme při odpolední 
pobožnosti losovali verš z Písma, jako podpůrné slovo pro rok 2008. 
Každému z nás biblický verš přiřkla ne jakási neurčitá náhoda, ale 
jak věříme, los je součástí našeho osobního předurčeného rozhovoru 
s naším Nebeským Otcem. Pokud jste si nemohli s námi verš vyloso-
vat, snad nyní přijmete jeden z těch, které si nikdo nevylosoval a zbyl 
tak jako možný verš pro Vás:

VERŠ PRO TEBE – ROK 2008
Každého dne je Pán s Tebou...

Žalm 62,8-9
„Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu 

mám útočiště. Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své 
srdce! Bůh je naše útočiště.“

+ najdi si v Bibli: 2. Timoteovi 2,8-13

Přejeme vám spolu s celou radou starších v Českém Dubě požeh-
naný rok, modlíme se za vás... Rádi Vám přejeme i krásné Velikonoce, 
milé sestry, milí bratři, Pán s Vámi.

Jarmila Knéblová a Pavel Pechanec
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Dívčí meditace
Miroslav Matouš

Ve chvíli, kdy už vím tak málo, 
že jiní jsou, než my dva spolu, 
to náhle na obloze vzplálo, 
jak padaly dvě hvězdy dolů.
Já nevěřím, jak tolik lidí, 
že by to něco znamenalo, 
však jakby tím, že se to stalo, 
chtěl někdo říci, že nás vidí.

Pan učitel vypravuje
Příběh první: OMEGA OD DĚDEČKA

Narodil jsem se sice za Rakouska-Uherska, ale slavný jsem se stal 
až za první republiky, v roce 1923. To mi bylo šest a já se – sváteč-
ně oděn – 1. září poprvé ubíral do školy. Význam toho dne potvrdil 
i velíšský dědeček Josef Knob, otec Josefa, Františka, Jiřího a Ja-
na Knobových, který mi daroval stařičké kapesní hodinky značky 
OMEGA, lidově už koncem 19. století zvané cibule.

Celou cestu z Bukovské 10 (díky Ládimu Horáčkovi dosud stojí) 
do školní budovy, tyčící se nedaleko našeho domku na kopci nad 
Tamlovkou, jsem tiskl drobnou pracičku na kapsičce vesty, abych po-
klad v ní ukrytý zabezpečil proti jakémukoli nebezpečí.

Ve třídě I. A, když mě paní učitelka Lidunka Kosáčková (do níž 
jsem se později šíleně zamiloval) s pohlazením usadila do druhé lavice 
prostřední řady, jsem často cibule z jejich hnízdečka vyjímal, zahleděl 
se do jejich ozdobeného ciferníku, abych tak naznačil, že pozorně sle-
duji čas, než zvonek na chodbě ohlásí začátek vyučování. Kluci kolem 
mne bledli závistí (jenom kluci koedukace nebyla tenkrát ještě zave-
dena), tím více, že nabyli mylného přesvědčení, že znám hodiny, což 
většině z nich dopřáno nebylo. A já nepochyboval, že i paní učitelka, 
když se u mne při pochůzce mezi lavicemi zastavila, zahořela obdivem 
k mým často odhalovaným Omegovkám.

Po hodině seznamování nás půvabná paní učitelka propustila domů 
a já spěchal oznámit mamince, jak zdatně jsem si ve škole počínal. 
Ovládlo mě vzrušení. Chvílemi jsem běžel a ani mě nenapadlo tisknout 
dlaň na kapsičku u vesty. Pár kroků od našeho stavení jsem bezstarost-
ně poskočil, a to jsem neměl. Mé Omegovky vyklouzly z nechráněného 
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úkrytu, opsaly ladný oblouk vzduchem a se zlověstným křápnutím do-
padly na betonový chodník protínající náš „předbarák“. Když vyběhla 
maminka ze dveří, nezbývalo jí než sebrat střepiny památných cibulí 
ze země do bílého šátku a vidouc, že brečím utěšila mě:

„Nebreč, hodinář Zof to dá dohromady.“ A se vztyčeným ukazováč-
kem dodala: „Ale dědečkovi o tom ani muk!“

Výstrahu jsme splnil – dědeček se do své smrti o smutném konci 
Omegovek nedověděl. Mne trápilo, že s nimi ani proslulý jičínský ho-
dinář Zof nepořídil, že se už nikdy neroztikaly.

(Pokračování příště)

Dívčí meditace
Miroslav Matouš

Ptal se mne, proč tě mám tak ráda...
Kdo jen ti na to odpoví?
To nikdo snad se nedoví, 
proč láska do srdcí se vkrádá...

To nikdo říci nedovede, 
když ze samoty zalétá si 
světélko v rozpuštěné vlasy 
a utajené sny tam přede...

Víš, mám tě proto tolik ráda, protože jsi to ty.
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Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: 
„Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je 

ve tvých rukou“ (Ž 31,15-16a)
Nauč nás počítat naše dny, ať získá-

me moudrost srdce (Ž 90,12)
 Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu (Mt 25,13)

 Ptáte se, proč cituji právě tyto biblické verše? Co je spojuje? Ano, 
máte pravdu. Oním pojítkem je „čas“ nebo přesněji určitá míra času: 
den, hodina, budoucnost... Jak často používaná slova, viďte? Patří do 
našeho slovníku a v poslední době se nejvíce používají se zápornou 
částicí NE, tedy: Nemám čas, nestíhám! Možná jste také někdy pře-
mýšleli nad tím, odkud se vůbec vzalo toto „zaklínadlo“ naší doby?! 
Nebo jste si říkali, jak jen to dělali naši předkové, když při těžké práci, 
která je živila, museli stihnout ještě tolik jiné nutné činnosti: načer-
pat a nanosit vodu ze vzdálených studní, ručně nařezat dříví, aby se 
mohlo uvařit nebo si například tkali látky na šaty a to všechno dělali 
bez pomoci elektřiny a strojů! Dnes máme kratší pracovní dobu a ve 
všech oblastech lidské činnosti člověku pomáhá dokonalá technika. 
Kolik bychom tedy mohli mít času, viďte? Jak to jen udělat, aby se 
člověk nenechal ovládat časem, ale sám jej zvládal?

Jednoduchá otázka, ale těžší odpověď. Nevíme si s ní rady, proto 
například dělíme čas na dobu, kdy nám bylo dobře a kdy naopak hůře. 
Podle toho vzpomínáme na šťastné chvíle mládí plné síly a zdraví, na 
kouzelné okamžiky zamilovanosti a života s vyvoleným partnerem, na 
úspěch v zaměstnání a radost z dětí. Je tu však také čas, kdy jsme 
prožívali zklamání, nemoci či opuštěnost - čas, kdy se nedaří. Existuje 
však i jiné řešení, které nebude čas dělit na různé etapy našeho 
života, ale smysluplně naplňovat. Jeden docela jednoduchý návod na-
lezneme v listu Koloským (4,5) „Jednejte moudře ve styku s okolním 
světem a využijte čas vám svěřený.“ Je to výzva a upozornění, že ještě 
stále máme čas ledacos napravit, urovnat, zamyslet se nad tím, kam 
směřujeme svůj život. 

Ještě stále můžeme využít čas, říká apoštol Pavel ve zmíněné epišto-
le. O tom, jak konkrétně, vyprávěl můj dlouholetý přítel. Navštěvoval 
jeden náš sbor, kde skoro každou neděli z kázání zaznívala výčitka, že 
se lidé pořád jen vymlouvají, proč nemohou v neděli přijít: „Čekáme 
návštěvu.“ „Musím posekat zahradu.“ „Potřebujeme natřít plot.“... 
Přítele to po čase začalo docela zlobit: „Proč to farář pořád říká nám, 
když my tu jsme? To by přece měli slyšet ti ostatní, kdo si neudělali 
čas ani v neděli, aby přišli a ztišili se, slyšeli zase jednou texty z Bible, 
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zamysleli se a především 
načerpali sílu.“ Možná vás 
také, milé sestry a milí 
bratři, jako mého přítele 
napadlo, že si z té výtky 
přece jen něco můžeme 
vzít. Rozumíme jí i my, 
kdo pravidelně a rádi cho-
díme do sboru, kdo si 
neumíme neděli bez boho-
služeb představit. Vždyť 
i na nás záleží, jestli ti, co ještě pořád nemají čas, jednou přijdou. 
Zatím nerozumí tomu, že se nám v neděli ráno chce spěchat do sbo-
ru. Dosud nevidí smysl našeho scházení se kolem Božího slova. Zatím 
sice nečtou Bibli, ale čtou nás. Stáváme se tak pro své okolí takovou 
„živou epištolou“, pozvánkou k životu ve víře a každý den, ať už doma, 
v práci nebo třeba na dovolené či u lékaře, denně můžeme dosvědčo-
vat, že se s Boží pomocí snažíme „jednat moudře a využívat čas nám 
daný“. Kéž je z nás čitelné, že: „Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc 
v soužení vždy velmi osvědčená.“ (Žalm 46,2). Kateřina Havelková

A nastal čas loučení...
 Stejně jako láska a radost patří k životu i bolest, smutek a utrpení.
 S hlubokým zármutkem jsme v bakovské náboženské obci prožívali 

loučení s bratrem Janem Martincem, dlouholetým předsedou rady 
starších. 11. ledna 2008 navždy odešel od své milované rodiny i od 
bratří a sester naší církve.

 Byl to skromný člověk, upřímně zbožný, který svým laskavým 
vztahem k lidem, moudrostí, obětavostí a pracovitostí byl vzorem pro 
všechny, kteří žili v jeho blízkosti. Jako předseda rady starších svým 
klidným jednáním a smyslem pro humor vytvářel v našem křesťan-
ském společenství ovzduší vzájemné důvěry a upřímného přátelství. 
S úctou na něj budeme vzpomínat.

 Jan Martinec se narodil 27. února 1928. Byl nejmladší ze čtyř dětí 
mlynáře v Malé Bělé u Bakova nad Jizerou. Své dětství prožil v neda-
lekém Bitouchově, kde se svými sourozenci pomáhal rodičům v malém 
hospodářství. Tady se utvářel jeho pocit odpovědnosti k rodině i jeho 
celoživotní krásný vztah k přírodě. Po ukončení školní docházky se 
vyučil ve Škodovce v Mladé Boleslavi. Po návratu z vojenské služby 
začal pracovat v Liazu v Mnichově Hradišti v oddělení vývoje jako 
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zkušební řidič. V roce 1953 se oženil s Alenou Hulinskou a jejich 
šťastné manželství, plné lásky a vzájemné tolerance, trvalo 55 let. 
Vytvořili krásný domov své dceři Alence, láskou zahrnovali i její děti. 
Manželství bylo pevné, i když Jan, díky svému povolání, musel hodně 
cestovat. Dva roky pobýval v Argentině, jezdil do Ruska i do Francie. 
Později se cestování s rodinou stalo jeho celoživotní zálibou. Teprve 
nemoc mu tuto radost vzala.

S oběma manžely Martincovými, pevnými ve víře, jsme se setkáva-
li každou neděli při bohoslužbách i při všech církevních akcích, dokud 
jim to zdraví dovolilo.

18. ledna 2008 jsme se s bratrem Janem Martincem rozloučili 
v bakovské smuteční síni. Na jeho poslední cestě ho doprovodili bratr 
farář Pavel Pechanec, sestra kazatelka Kateřina Havelková a všichni 
jeho blízcí.

Útěchou nad ztrátou dobrého člověka nám jsou slova vyznání 
naší víry: „Věříme v život dokonalý, který zde na zemi se začíná 
a v Bohu své naplnění má.“

Za radu starších CČSH v Bakově nad Jizerou, Marie Tulková

Pozvánka na bohoslužby v době Velikonoc 
Květná neděle 16. 3. 8.30 Husův sbor v Českém Dubu
 9.00    Bakov - farní modlitebna
 14.30 Osečná - Lázně Kunratice 
Zelený čtvrtek 20. 3. 16.00 Bakov – farní modlitebna
Velký Pátek 21. 3. 14.00 Domov důchodců – Český Dub
 17.00  Husův sbor v Českém Dubu 
Boží Hod 23.3.  8.30 Husův sbor v Českém Dubu
 9.00   sbor Prokopa Velikého v Bakově n. J.
 11.00 modlitebna v Kněžmostě
 13.30 kaple na Jivně
Středa 26. 3.  18.00  johanitská kaple - Český Dub,   

ekumenická bohoslužba
Neděle 30. 3. 8.30 Husův sbor v Českém Dubu

  9.00 sbor Prokopa Velikého v Bakově n. J.
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