
Milé sestry, milí bratři, opět Vás po roce zdravíme prostřednic-
tvím tištěného slova. K srdečnému pozdravu bychom chtěli také 
i připojit odpověď na známou a typickou otázku týkající se života 
našeho společenství: „Co je nového?“ 

Určitě to znáte, sestry a bratři, jsou lidé, kteří k pozdra-
vu a rychlému úsměvu honem přiřadí tuhle všetečnou otázku. 
Přiznám se, že někdy, když tuhle otázku někdo na mě zamíří, pak 
trochu zmatkuji a chvíli přemýšlím, což je škoda. Ono pořád se 
děje něco „nového“, zajímavého kolem nás. A odpověď na otázku: 
„Co je nového,“ může být i zcela bezmyšlenkovitá: „Nový je Bydžov 
i Jičín a může být i Nová Paka,…“ a nebo může být odpověď ještě 
jednodušší: „Nový je každý den, do kterého se probudíme a díky 
Bohu za možnost nového dne. Každým ránem otevírá se před námi 
budoucnost nová. Pravda, v pozemském měřítku nemusí být vždy no-
vá budoucnost zrovna veselá a zdravá, ale stále pro nás platí staré 
zaslíbení o nové budoucnosti u Pána.“

„Co je nového?“ Zeptá se nás tu a tam poutník, co jde kolem nás. 
A my můžeme vydávat svědectví založené na vděčnosti i pokoře, 
před našim Pánem. Zaplať Bůh, máme se za čím ohlížet. Potkalo 
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nás v životě mnoho záležitostí, něco bylo příjemné a něco možná 
i ne, ale stále před námi leží nová budoucnost, nové očekávání 
a nový pokoj…

Předkládáme před Vás, milí čtenáři, svědectví o životě našeho 
společenství za uplynulé období a k odpovědi, co se odehrálo u nás 
„nového“, připojujeme také i pozvání do našich sborů.

Váš Pavel Pechanec, farář

V životě našich náboženských obcí 
– uplynul další rok
Bakov nad Jizerou

naši náboženskou obec vede Mgr. Pavel Pechanec a sestra 
Kateřina havelková, která v loňském roce úspěšně ukončila stu-
dium na husitské teologické fakultě UK a získala magisterský 
titul. Oběma našim 
duchovním děkujeme 
za obětavé řízení naší 
náboženské obce a vy-
tváření dobrých mezi-
lidských vztahů mezi 
členy našeho křesťan-
ského společenství.

1. Církevní činnost
Bohoslužby proží-

váme každou neděli 
buď ve sboru Prokopa 
Velikého  nebo v zim-
ním období v modli-
tebně v budově farní-
ho úřadu. Výjimkou 
jsou dvě vánoční 
bohoslužby, které se 
konají ve slavnostně 
vyzdobeném sboru. 
Každý první pátek 
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v měsíci jsou nyní nově také pobožnosti v klubovně Domu s pe-
čovatelskou službou v Bakově. Mezi zvláště významné bohoslužby 
patří Vzpomínka na zesnulé, adventní setkání s bratrem biskupem 
Štěpánem Kláskem, vánoční snídaně na faře, Štědrovečerní boho-
služba ve 22 hodin, letos opět obohacená sólovým zpěvem elišky 
Josifové z Kněžmosta, vánoční bohoslužba na Štěpána, novoroční 
bohoslužba na faře, Večeře Páně na Zelený čtvrtek a hod Boží 
velikonoční.

naše nO se zúčastnila akce Poselství vánoční hvězdy, kterou 
iniciovala sestra farářka h. Zimmermannová z hrádku nad nisou. 
lidem na severu čech, kteří byli v loňském roce postiženi rozsáh-
lými povodněmi, byly rozdány vánoční balíčky, kterými jsme vyjad-
řovali solidaritu s jejich tíživou situací. naše balíčky osobně vlakem 
odvezly sestry hana Friedrichová  a Marie Jirešová.

rada starších chce vyslovit poděkování všem členům za pří-
spěvky církvi. Děkujeme také našim ochotným výběrčím, kteří 
jsou s nimi několikrát za rok v osobním kontaktu a to nejen při 
vybírání příspěvků, ale také při roznášení zpravodaje Mosty nebo 
před Dušičkami a navíc, když letos  pomohli s rozšiřováním pastýř-
ského listu před sčítáním lidu. Zvláště děkujeme sestře Venclákové, 
která převzala rozsáhlý obvod po sestře Alence Martincové a Janě 
raisové, které již bohužel nejsou mezi námi.

Úmrtím sestry Martincové, raisové a Bartošové v minulém roce 
utrpěla naše obec těžkou ztrátu. svou církev milovaly a pro naši 
obec vykonaly mnoho obětavé práce. rádi na ně budeme s úctou 
vzpomínat.

2. Hospodářská činnost
Děkujeme sestře havelkové, která se vzorně stará o údržbu na-

šich budov a zajišťuje čerpání dotací od bakovského městského úřa-
du. loňských 55 tisíc Kč bylo použito na dokončení výměny střešní 
krytiny a okapů na sboru a 5 tisíc na financování kulturních akcí. 
Minulý rok jsme se také pokusili odstranit vlhkost ze sborové kan-
celáře pomocí drenáží. letos se díky dotaci podařilo nahradit pů-
vodní staré dřevěné schodiště ve věži našeho sboru, které již bylo 
v havarijním stavu. Děkujeme při této příležitosti Jiřímu havelkovi, 
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který při opravách našich budov pomáhá nejen dobrou radou, ale 
často i činy a po sestře Janě raisové převzal nedělní zvonění před 
bohoslužbami.

3. Kulturní činnost
Důležitou součástí působení naší nO v Bakově je kulturní čin-

nost, která přispívá nejen k obohacení života v našem městě, ale 
zároveň se tak naše církev otevírá veřejnosti. Vedle koncertů du-
chovní hudby ve sboru (vloni to byl pěvecký soubor levamentum 
a Podzimní koncert muzikantů divadla F.X.Šaldy), i nadále pořá-
dáme loutková představení pro naše nejmenší (loutkové soubory 
na židli, Ještěd, divadlo D.čemusové) a besedy na faře (MUDr.
helena Boháčová - cestování po iránu,  PhDr. Vladimír Bednář – 
střípky z bakovské historie).

Závěr výroční zprávy rada starších věnuje poděkování 
ing. Ondřeji Bubákovi, který zajišťuje hudební doprovod našich 
bohoslužeb ve sboru i na faře. Dne 29. října 1995 poprvé při ne-
dělní bohoslužbě rozezněl harmonium ve sboru Prokopa Velikého. 
Byl tehdy vynikajícím žákem klavírního oboru ZUŠ a žákem teprve 
7. třídy ZŠ v Bakově nad Jizerou. Díky vstřícnosti rodičů dojížděl 
od té doby na každé bohoslužby z nedalekých chudoples a dopro-
vázel tak náš zpěv a liturgii.

léta běžela. Ondra  úspěšně vystudoval gymnázium v Mladé 
Boleslavi, Vysokou školu ekonomickou v Praze a stále zůstal na-
šemu společenství věrný. Jsme si vědomi, že odměna, kterou mu 
dáváme, je vlastně jen nepatrná a jeho čas, který věnuje našemu 
společenství, je pro nás v pravém smyslu velkým darem. Právem 
mu patří naše poděkování a obdiv. naplňuje nás totiž nadějí, že 
přece jen vyrůstají mladí lidé, pro které není smyslem života jen 
vlastní prospěch a zisk. rozbouřený svět současnosti potřebuje 
podobná svědectví. často býváme zavaleni zprávami o nešvarech 
a bolestech společnosti a přehlížíme pak snadno zdánlivě neveliké, 
ale důležité příklady, v nichž se odráží lidská dobrota a vstřícnost. 
Ostatně každý den máme zač děkovat našemu Pánu a v církvi se 
snažíme společenství dobroty a lásky posilovat.

Na základě zápisu od Marie Tulkové
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Český Dub
V husově sboru prožíváme bohoslužby každou neděli – poslední 

neděli v měsíci jezdí bratr farář Pechanec do Bakova a Kněžmostu 
a k nám zavítá sestra havelková. Každý čtvrtek se slouží také 
bohoslužby ve zdejším domovu důchodců, bohoslužby dle ohlášení 
bývají také v Osečné –lázních Kunraticích a na dušičky v Proseči 
pod Ještědem. 

rada starších se v českém Dubu schází vždy druhou neděli 
po bohoslužbách. schůzi zahajuje sestra předsedkyně Miluška 
Bulířová, která přivítá přítomné a začíná modlitbou, kterou si 
připraví, nebo zpíváme některou píseň ze zpěvníku. Pak je přečten 
zápis ze schůze minulé, abychom si připomněli, co jsme prožili, co 
nás čeká a přemýšleli nad tím, na co je potřeba se zaměřit do bu-
doucna. Ze zápisů rady starších vybíráme:

Koncem dubna loň-
ského roku jsme ob-
drželi smutnou zprávu 
o úmrtí našeho věrné-
ho bratra Oldy růty, 
který kromě vážných 
důvodů nikdy nechyběl 
na nedělních bohosluž-
bách a do sboru rád 
chodil už od svého mlá-
dí. i my jsme ho měli 
rádi mezi sebou. Byl to 
hodný člověk, výtečný 
vypravěč a pamětník.

loňské léto jsme 
v husově sboru ma-
lovali. Obdrželi jsme 
grant z města, proto 
máme vymalovaný ce-
lý sbor. Velmi děkuje-
me městu a tímto také 
všem, kdo se podíleli 
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na následném několika etapovém úklidu. Pro náš sbor jsme také 
dostali grant od pana hejtmana s. eichlera, díky němuž máme 
nový koberec v bohoslužebné síni, podsedáky na všech židlích, 
cD přehrávač a vymění se i zadní dveře na faře. snažíme se, aby 
husův sbor uvnitř svítil příjemnou atmosférou a věříme, že je také 
všem návštěvníkům u nás dobře.

 V létě jsme znovu poprosili naše výběrčí příspěvků a roznosili 
náš zpravodaj „Mosty“, kterým chceme oživovat i prohlubovat spo-
jení s těmi, kteří se ke své církvi hlásí. 

Výjimečnými bohoslužbami jsou každoročně v husově sboru 
Dušičkové bohoslužby. Vloni jsme je prožili v neděli 30. října 
a byly jako vždy hodně navštívené. Bohoslužby krásně obohatil 
pěvecký soubor Úsvit. Odpoledne jako každý rok byly bohoslužby 
v Proseči p. J.

 Ve spodní síni jsme minulý rok na podzim uspořádali několik 
literárních večerů. četlo se z  Jana Wericha a povídky od Jana 
nerudy. Večery se konaly za hudebního doprovodu Václava Zelenky 
a měly své neobyčejné kouzlo a pro nás i pohlazení.

Milou tradicí našeho sboru se také stala slavnost světla. na sva-
tého Martina se u nás setkávají děti s rodiči, pro které je připra-
ven program. Vloni jim hrála dětská skupina Grove street a pak 
se všichni vydali i s lampióny za svatým Martinem na bílém koni. 
lampiónový průvod jde až na rajský dvůr johanitské komendy, kde 
už čeká pan starosta J. Miler, aby poděkoval všem, kdo nosí světlo, 
světlo jež má symbolicky chránit před nadcházející zimou. nakonec 
jsme ještě mohli shlédnout představení „ohnivého muže“, světelnou 
hru od radima lůžka. slavnost světla bývá hojně navštívená dětmi, 
rodiči i prarodiči.

V předvánočním čase proběhla balíčková sbírka „Poselství vá-
noční hvězdy“ pro postižené povodní z hrádku nad nisou a okolí. 
V srpnu jsme z naší náboženské obce zaslali na povodňovou sbírku 
2.000 Kč. Předvánoční akce v českém Dubu shromáždila 15 dárko-
vých balíčků. Každý z nich měl přibližnou hodnotu 250 Kč a byly 
v nich převážně trvanlivé potraviny jako káva, čaj, čokoláda… 

Adventní čas nám výtečně „okořenil“ koncert souboru Úsvit 
11. prosince v husově sboru. Za týden na to 18.12. jsme mohli jít 
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na koncert našeho souboru i do českodubského muzea. Oba kon-
certy byly velmi pěkně navštíveny a vřele přijaty.

Vánoce v husově sboru jsme prožili už tradiční vánoční snídaní 
v neděli 19. prosince, půlnočními bohoslužbami, které doprovázel 
svátečním zpěvem soubor Úsvit, bohoslužbami na Boží hod i dě-
kovnými bohoslužbami na silvestra, kdy si losujeme biblické verše.

V únoru a březnu jsme pokračovali v literárních večerech. Prožili 
jsme čtyři pozoruhodná setkání, kdy jsme se zastavili u současné 
literatury  spisovatelů Paula coelha a roberta Fulghuma. Večery 
při svíčkách nám kouzelně zpestřovali hudebním doprovodem Václav 
Zelenka (klarinet, hoboj, saxofon) či lenka Komínková (akordeon). 

na popeleční středu jsme se sešli k postnímu shromáždění, kte-
ré bylo spojeno se symbolikou popela – „Pamatuj člověče, že prach 
jsi a v prach se obrátíš“.

V sobotu 20. března jsme se vydali v počtu dvaceti lidí do Prahy. 
Zájezd se vydařil. ráno jsme se zúčastnili bohoslužeb na Zderaze, 
které byly pěkné. sloužila místní sestra farářka ema Blažková 
a po nich nám při kávě a pohoštění vyprávěla o tamním sboru. 
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Poté jsme odjeli do Bílkovy vily, kde nám dělala průvodkyni Milena 
Kotasová s dcerou Káťou. Obě se o nás obětavě staraly. Jako 
průvodkyně se nás po prohlídce vily ujala Petruška Martínková, 
vnučka od lukešů. Šli jsme se nejprve  podívat z výšky chotkových 
sadů a měli naše hlavní město jako na dlani. Petruščino slovo nás 
pak provázelo, když jsme si sedli do autobusu a projížděli Prahou 
křížem krážem. Mohli jsme tak poznat mnoho zajímavostí a pří-
běhů z historie. Zájezd jsme ukončili v svijanském Újezdě dobrou 
večeří a v českém Dubu jsme se rozloučili písní „Aby nás Pán Bůh 
miloval“. Byl to krásný výlet. 

na květnou neděli 17. dubna jsme měli v husově sboru výtečný 
koncert kytaristy slávka Klecandry. Zazněla nám hudba, co pra-
mení z doby předvelikonoční a byla proložena nádhernými Žalmy.

Velký pátek – památku utrpení a smrti Páně, jsme zakusili čte-
ním pašijí a přímluvnými modlitbami. Díky Boží milosti jsme mohli 
plně prožít znovu i bohoslužby na Boží hod velikonoční. Velikonoční 
písně nám s lenkou Komínkovou zazpívala děvčata Pechancova.

V květnu se konaly májové pobožnosti, kdy nám sloužila sestra 
farářka lada Kocourková ze semil a bratr farář tomáš Altman 
z Vrchlabí. Večer 27. května jsme se přidali k akci noc koste-
lů a náš husův sbor jsme otevřeli malým i velkým poutníkům. 
nejprve husův sbor posloužil našim nejmenším – mohli shlédnout 
pohádku z Medu a kapradí, prožít chvíli při malování a poslouchá-
ní při čtení. O medové občerstvení – koláčky a medové řezy se 
skvěle postaraly některé naše sestry. Moc děkujeme! Poděkování 
patří také hudebníkům z kapely „růže mezi trním“, kteří nám při-
nesli starý klasický jazz. Dlouho do noci náš husův sbor žil i milým 
povídáním u svíček a modlitbou. V naší vlasti bylo v tento večer 
otevřeno téměř tisíc kostelů, jsme rádi, že mezi nimi jsme byli i my.

letos 11. června nám výlet do Škodějova vyšel výtečně. Počasí 
přálo a byla to skutečně požehnaná sobota. Jeli jsme malým auto-
busem a po obědě na Kozákově jsme zavítali do Besednických skal. 
Mnozí došli i do těžko přístupného místa na Kalich, do tajné modli-
tebny českých bratří. náš Pán nám požehnal. cítili jsme to, vnímali 
Jeho lásku a tak s chutí na konci našeho cestování opět podtrhávali 
naše přání a zpívali tradiční „Aby nás Pán Bůh miloval“.
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Ve středu 22. června jsme v našem sboru zahájili nádhernou vý-
stavu Paní Veroniky souralové, fotografky a cestovatelky. Výstava 
nese název „Kouzlo hmyzí říše“ a jedná se o velkoformátové sním-
ky z malého-velkého světa mravenců, motýlů a housenek. Oním 
kouzlem máme pak husův sbor zkrášlen po celé prázdniny a zá-
ří. Výstavu mohli shlédnout návštěvníci během bohoslužeb nebo 
kdykoliv po domluvě. Fotografie vidělo již přes 400 návštěvníků 
a rozhodně stála za to.

Jako už mnoho let, tak i letos se děti měly možnost setkávat 
ve škole při hodinách náboženství. V počtu 13 mohly slýchávat 
příběhy z Bible, učily se individuálně i ve skupinách, pracovaly 
s interaktivní tabulí, hrály společně hry, naučily se a rády zpívaly 
spoustu písní. Po celoroční práci pak letošní prázdniny českodub-
ské děti prožily na týdenním pobytu v Podkrkonoší, v bývalé škole 
v Bukovině u čisté. téma pro prázdninové setkání roku 2011 bylo 
zaměřeno na biblické krále. Počasí dětem přálo, a tak se vydařily 
i jejich výlety a všechny hry. Manželé Pechancovi, děti i kuchařka 
babička Vlaďka se vrátili spokojení a vděční.

sestry a bratři, to tedy byla zpráva o činnosti a o životě našeho 
sboru za poslední rok. Závěrem své zprávy chci ještě poděkovat 
za radu starších i za ostatní členy náboženské obce bratru farářovi 
za starost a vedení naší náboženské obce, sestře lence Komínkové, 
která nás o bohoslužbách doprovází na harmonium, sestře Janě 
Pechancové, která lenku zastoupí, když nemůže přijít, dále se stará 
o květinovou výzdobu a při sborových akcích připravuje pohoštění. 
Díky patří také zpěvačkám z Úsvitu, výběrčím příspěvků. Všem, 
kteří pomáhají s úklidem a všem těm, kdo přijdou mezi nás a svou 
účastí tak přispějí do našeho společenství. Jak víme, náš nebeský 
Otec nám svou lásku prokázal ve svém synu. My lidé mnohdy 
žijeme, neuvědomujeme si, neprožíváme ten velký dar. Zastavení 
v husově sboru nám umožňují prohlubovat náš vztah k němu. 
Přejeme si, abychom do našeho sboru přicházeli i nadále v dobrém 
a nejen přání „Aby nás Pán Bůh miloval“ zpívali, ale také i nadále 
opravdově prožívali ono velké obdarování.

Na základě zápisu od Jarmily Knéblové
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Kněžmost
 Při bohoslužbách se hlavní setkávání naší náboženské obce 

i nadále koná v modlitebně v Kněžmostě, a to pravidelně druhou 
a poslední neděli v měsíci od 11 hodin. V Mnichově hradišti jsou 
bohoslužby vždy první neděli v měsíci v 10.30 hodin ve společen-
ské místnosti DPs a v kapli na Jivině se scházíme jednou za dva 
měsíce dle oznámení, především o svátcích. Průměrná účast 
na bohoslužbách je kolem 8 věřících, někdy více někdy méně. 
O modlitebnu v Kněžmostě se obětavě stará sestra sborovnice 
ludmila Švermová, které někdy pomáhá její syn. K ulehčení práce 
na zahradě nám nyní slouží nová sekačka. O kapli na Jivině se léta 
stará sestra Milena nevyhoštěná a také jí právem patří poděkování. 

V srpnu loňského roku nás nečekaně opustila sestra Anna 
Kocourková, se kterou jsme se rozloučili ve smuteční síni v Mnichově 
hradišti. Od svého přistěhování do DPs v Kněžmostě patřila se 
svým manželem k věrným a nadšeným účastníkům bohoslužeb. také 
rádi vzpomínáme na bratra biskupa Jaromíra tučka, který byl mno-
hokrát našim milým hostem v Kněžmostě a s nímž se církev loučila 
letos v únoru v hradci Králové. Vzpomínáme na ně s vírou, nadějí 
a láskou věříme, že jsou v dobrých rukách u našeho Pána. 

čas opravdu nezadržitelně letí. Uběhlo už šest let od posled-
ní volby rady starších. letos jsme tedy opět poprosili o službu 
všechny ty, kteří už dlouhá léta pomáhají ve své náboženské obci 
a doufáme, že jim zdraví dovolí těšit se z práce pro církev. sestra 
předsedkyně Miluška richtrová má sice velké zdravotní potíže, ale 
i tak jsme ji s důvěrou, že neodmítne, požádali, aby dál setrvala 
ve své funkci. rádi bychom ji zase přivítali, pokud to jen trochu 
bude možné, při bohoslužbách mezi námi. Jako místopředsedkyni 
jsme si zvolili sestru ludmilu Prýlovou, o službu finančního zpravo-
daje jsme znovu poprosili sestru hanu Vojtíškovou a jako revizory 
si opět zvolili sestry ludmilu Švermovou a Květu Kastnerovou. 
Děkujeme jim za mnoho let práce, kterou pro svou církev s láskou 
odvedly. samozřejmě rádi zapojíme do služby každého, kdo bude 
mít zájem. Děkujeme touto cestou také i všem obětavým výběrčím 
členských příspěvků v Mnichově hradišti, na Jivině, ve stražišti 
i Kozmicích a Kněžmostě. 
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Všem vám, milé sestry a milí bratři z naší náboženské obce, 
přejeme zdraví, sílu  a Boží požehnání do dalších dnů. Myslíme 
na Vás a modlíme se – Pán s vámi…

Píseň 194
„Tvé požehnání, dobrý Otče, 
nás cestou žití provázej. 
Rač v Kristu sám nás posvětiti 
a v srdcích našich chrám svůj měj, 
ať slova tvého pravda mocná, 
nás v sluhy tvé si promění.
Ó splň tu prosbu, věrný Bože, 
k své chvále a nám k spasení.“

Ze zápisu Ludmily Švermové a Hany Vojtíškové
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Bohoslužby v Kněžmostě



O  výletech, vzpomínkách na léto  a  cestě života
Prázdniny a léto jsou sice pro tento rok nenávratně za námi, 

ale pojďme se alespoň ve vzpomínkách na chvíli zastavit a vrátit 
k tomuto ročnímu období. Přináší totiž velkou radost dětem i nám 
dospělým. Máme totiž o něco více času na společně prožívané chví-
le, na různá letní dobrodružství u vody i v lese a na výlety. což 
teprve, jde-li o tajné výletování? Dodnes vzpomínáme na takové ce-
lodenní putování s cílem neznámým, na něž jsme se s dětmi vydali 
jedno táborové ráno. Jen hlavní vedoucí Pavlík znal konečné místo 
cesty a nikomu jej neprozradil. Jeli jsme vlakem, dívali se z okna, 
povídali si a hráli karty. Jedna spolucestující, která nás se zájmem 
sledovala, se po čase osmělila a zeptala se dětí: „Kampak jedete?“. 
Popravdě odpovídaly: „Nevíme.“ Pak se s otázkou obrátila na mně 
a dostala (jak jinak) stejnou odpověď: „Nevím.“ Asi měla dojem, že 
si nerozumíme a zkusila to znovu: „Kde je cíl vaší cesty?“ Zase jsem 
pokrčila rameny. Když se nedočkala pořádné odpovědi, jen zaraže-
ně kroutila hlavou a myslela možná na to, jakým nezodpovědným 
lidem rodiče svěřují své děti. Ovšem pro nás to  bylo příjemné dob-
rodružství. nic nevědět, jen se spolehnout na vedoucího a hrát si.

 V běžném životě však zažíváme chvíle, kdy potřebujeme vědět, 
kudy jít, jak se rozhodnout a správně reagovat na nové, většinou 
nečekané události. například tehdy, přihlásí-li se vážné onemoc-
nění nebo přijdeme o zaměstnání, prožíváme-li krizi ve vztazích 
a přestáváme si rozumět s těmi, kdo nám dosud byli nejblíže. co 
si počít, když odejde na věčnost blízký člověk a my už, zdá se, ne-
máme sílu to unést? Modlíme se a prosíme o pomoc: „Jak žít dál? 
Kudy se vydat, abychom našli ztracený klid a rozvahu?“ Přestože 
jsme mnohokrát slyšeli Ježíšovo zaslíbení: „Já jsem ta cesta, pravda 
a život!“ a víme tedy, koho se za každých okolností pevně držet. 
Přesto se člověk může začít ztrácet sobě i Bohu. Může na tom být 
jako učedníci, kteří znali Ježíše, léta s ním byli den co den. slyšeli 
Ježíšovy promluvy. Byli s ním, když se modlil, když uzdravoval 
nemocné, křísil mrtvé nebo se zastával utlačovaných. Jednoduše 
bychom řekli, že prošli důkladným „školením“ a teď už jim musí být 
všechno jasné nebo jasnější. 
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 Ale ono to tak samozřejmě není. Přes všechno, jak se navzájem 
znali, přes to, co společně prožili, jsou někdy zmateni a Ježíšovi 
nerozumí. Proč říká: „Já jsem ta cesta, pravda  i život.“? Jsou nejis-
tí, zvláště, přidají-li se velikonoční události v Jeruzalémě: Zatčení, 
soud a ukřižování. „To má být cesta i pro nás?“ třesou se a ptají 
se a jejich víra prochází velkou zkouškou, dokud nezažijí Ježíšovo 
vzkříšení. Dokud se s ním opět nesetkají. Důvěrně známá situace 
i pro nás. i naše víra prochází chvěním, nejistotou a tísní. Díky 
Bohu si však  po překonání takové krize  smíme stejně jako první 
učedníci uvědomit, čím je pro nás víra. není nějakou berličkou 
v tvrdém údělu, jak bývá viděna nevěřícími. Díky Bohu pochopíme, 
prožijeme a pocítíme, že víra je víc, než věřit zubaři, že dobře ošet-
ří bolavý zub. Víra je víc, než důvěřovat  řidiči autobusu, kterému 
jsme na cestě vydáni do rukou. Po překonané zkoušce se smíme 
utvrdit v tom, že víra je vděčností za nesamozřejmost života. Víra 
je jedinečný vztah - vztah k Bohu. Víra je radostí z drobných každo-
denních pozorností, které z tohoto oboustranného vztahu vyplývají. 
Víra je vědomím cíle.
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Výlet do Škodějova - Kozákov



 „Já jsem ta cesta“ říká Pán v okamžiku, kdy už je pro něj 
připraven kříž jako konec životní cesty. V okamžiku, kdy zdánlivě 
na popravišti končí Jeho život a začíná poušť smrti. Ovšem právě 
tehdy, kdy se hlásí konečnost, nám říká „Já jsem ta cesta“, aby-
chom věděli, že z každé bezvýchodnosti je právě On cestou i cílem. 
Učedníci se o tom záhy přesvědčí. smrtí na kříži nic neskončilo. 
Ježíš byl vzkříšen, byl opět s nimi. Ukázalo se, že nezvítězila lež, 
pomluvy ani nenávist Jeho odpůrců, ale Pravda Boží. naplnilo se 
to, co Bůh zaslíbil. 

Když říká: „Já jsem Život,“ smíme si uvědomit, že smrt těla není 
koncem života. Je jen jeho proměnou.

 „Já jsem ta cesta, pravda i život“ …tolikrát jsme tuto větu slyšeli 
a přesto je dobré si ji připomínat, nechat si ono jedinečné zaslíbení 
znovu projít svým srdcem. Pak nám může přinést to pravé potěše-
ní, ale i jistotu, že to, čím procházeli učedníci, to, co prožívají lidé 
na celém světě nehledě na čas ani místo, tedy všechna naše pochy-
bování, bezradnost, bolest, strach, osamění, to vše pomine, vloží-
me-li svůj život do rukou Božích. Když obrátíme pozornost od sebe 
k Bohu, smíme - navzdory všemu, co nás v životě potkalo a ještě 
potká – poznat, že nejsme sami a náš život nesměřuje ke smrti, 
ale je díky Bohu otevřen novému rozměru. smíme poznat, prožít, 
že Bůh je v našem životě přítomen. A Ježíš? Ježíš je připraven být 
skutečně i pro nás úžasnou, dobrodružnou a radostnou cestOU, 
PrAVDOU i ŽiVOteM.
  Vaše Kateřina Havelková

Žijeme v ateistické společnosti, společnosti 
bez vztahu k věčnosti a nekonečnu

Je nedělní dopoledne. Kromě vyzvánějících zvonů kostela, který 
takto zve své věrné ovečky do svých útrob ke každonedělní mši, 
můžeme zaslechnout i něco jiného. hlučící auta, sekačky proháně-
jící se po trávě, cirkulárky a jiné stroje takto nelibě zvučící nám 
oznamují, že lidé si už neváží původních tradic a pravidel spjatých 
s nedělí. neděle už není dnem odpočinku, jak praví desatero. 
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A proč taky. Žijeme přece ve společnosti, kde desatero božích při-
kázání už nemá takový vliv na člověka, kde bůh je jen pouhé slovo 
a víra v něj je nám cizí.

V co tedy věří dnešní generace? V osud? V karmu nebo snad 
v náhodu? Všichni si na tuto otázku odpovězme sami. Kdo se však 
opováží tvrdit, že nevěří v nic, lže. Myslím, že každý z nás v něco 
věřit musí, i když ne zrovna v Boha. Popravdě, kolikrát si v živo-
tě každý z nás v duchu pomyslel: „Prosím, ať už to vyjde!“ nebo: 
„Prosím, ať už se to stane!“ A nejsou právě tato přání důkazem 
oné víry? A na koho se vlastně s touto prosbou obracíme? Víra je 
v nás, o tom není pochyb.

Byla sice potlačovaná režimy, které naši zemi ve 20. stol. ovlá-
daly, ale alespoň zrnko jí tu zbylo. Možná také proto se naše spo-
lečnost od Boha odklání. Víra zde nemá pevné kořeny. Děti k ní 
nejsou vedeny, ani jí nejsou ovlivňovány jako v jiných zemích. Už 
totiž jejich rodiče nebyli vedeni a ovlivňováni vírou v Boha, která 
v naší vlasti byla zakázaná. A je to vůbec důležité?
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Bohoslužby v DPS - Mnichovo Hradiště



Z vlastní zkušenosti musím říct, že ano. Jako dítě husitského 
faráře jsem byla odmalička vedena věřit v Boha. Dětství proto pro 
mě bylo dost krušné, mnohé děti se mi vysmívaly, jelikož nechápaly 
pohnutky a smýšlení mých rodičů. i já to nechápala a vzpouzela se 
jim. s odstupem času mohu říct, že jsem svým rodičům za to vděč-
ná. Mohla jsem si vybrat, jakou cestou se vydám a já si nakonec 
vybrala cestu víry. A vybrala bych si ji, pokud bych k víře nebyla 
vedena? Zřejmě ne. Šla bych s proudem nevěřících, kteří nemají 
odvahu věřit v Boha.

Ano, podle mě strach, ztráta odvahy a nedostatek vůle vede 
člověka k tomu, aby o sobě tvrdil, že je ateista. Dnešní společ-
nost se ani nepokouší Boha hledat. Přijímá vše, co jí je přede-
střeno a neprojevuje zájem či hlubší zamyšlení nad tím, jestli 
daná věc, nebo situace není poselstvím od Boha. A co bude dál? 
V neděli se opět rozezvučí mimo zvonů i pracovní stroje, které 
znevažují přikázání nedělního odpočinku, protože většina z nás si 
lpí na svém ateismu. A proč by ne. Vždyť žijeme ve společnosti, 
která si na ateismu zakládá a která ztratila vztah k nekonečnu 
a věčnosti.

 Sára Pechancová

Povídky malostranské
 Při našich literárních večerech v českém Dubu jsme s chu-

tí sáhli také i k výtečnému klasikovi české literatury – Janu 
nerudovi. Bezesporu je jeho tvorba pro dnešního čtenáře-poslu-
chače osvěžující a podnětná. Jako malou ukázku z našich veče-
rů zařazujeme jednu z povídek malostranských, kterou jsme si 
ale dovolili pro Mosty zkrátit a jazykově upravit. Doufáme, že 
nerudovu povídku přivítáte a že Vás zahřeje stejně jako kdysi, 
když jste ji třeba už dávno před lety četli. s humorem a jemným 
nadhledem poukazuje se tu i na naše lidství, na touhy, co nás 
vedou k pozlátku, nebo k tomu, co má v životě opravdový smysl. 

Milí čtenáři, přejeme Vám podnětné čtení…
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Svatováclavská mše
Jan Neruda 

seděl jsem dole na schodech vedoucí na kostelní kůr a sot-
va jsem dýchal. Přivřenými mřížovými dveřmi viděl jsem dob-
ře po chrámě, vpravo k stříbrnému náhrobku svatojanskému 
a přespříč chrámu k sakristii na druhé straně. Již bylo dávno 
po odpoledním požehnání, svatovítský chrám prázdný. Jen u hrobu 
svatého Jana klečela ještě má zbožná matka, pohroužena v modlit-
bu, a od svatováclavské kaple přicházel starý kostelník, vykonávaje 
svou poslední obchůzku. Šel na tři kroky ode mne, zabočil ku vý-
chodu pod královským oratoriem, zaharašil klíčem, otočil zámkem 
a cvaknul ještě na zkoušku klikou. Pak šel dále a teď vstala také 
i má matka, požehnala se a kráčela vedle kostelníka. náhrobek 
mně oba zakryl, slyšel jsem jen jejich dunící kroky, jednotlivé zvu-
ky rozmluvy, pak se objevili na druhé straně sakristie. Kostelník 
bouchl  tu dveřmi, zas zaharašil zámek, cvakla klika, a teď šli 
k pravému východu. Jasně zaznělo asi dvoje zapadnutí železa a já 
byl v kostele sám a zavřen. Podivný cit se mnou zachvěl, přes záda 
mně přeběhl horký proud – ale pocit ten nebyl nepříjemný.
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Poselství vánoční hvězdy - balíčky pro postižené povodní 2010



honem jsem vyskočil, vyndal jsem kapesní šátek a přivázal jím 
co možná nejpevněji mřížové dveře, které se zavíraly jen na kliku. 
Pak jsem rychle kráčel po schodech vzhůru na první odstavec kůru, 
přitlačil se zde ke  zdi a usedl zase na stupínek učinil jsem obé 
z opatrnosti. Byl jsem pevně přesvědčen, že chrámové dveře se ješ-
tě jednou otevřou a dlouhými skoky veběhnou jimi kostelní psi, co 
jsou určení k noční stráži.  nikdy jsme my ministranti  nespatřili 
ty kostelní psy, ani zaštěknout jsme je nikdy neslyšeli, ale vyprávěli 
jsme si, že jsou tři, velicí, strakatí, zlí, vypadající zrovna tak, jako 
ten hafan krále Václava namalovaný na obraze za hlavním oltářem. 
neštěkají prý nikdy, což je známkou největší psí zloby.

Věděl jsem, že velicí psi umějí i kliky otevírat, a proto jsem 
ty dolejší dveře tak připevnil. soudil jsem, že nahoru na kruchtu 
za mnou nemohou. ráno ale, až je kostelník zase odvede, že sejdu 
beze všeho nebezpečí opět dolů. Ano jednalo se o přenocování 
v svatovítském chrámě. O tajné, to se rozumí. Ale o velice důležité 
Věděli jsme totiž my hošíci naurčito, že den co den a vždy zrov-
na o půlnoci slouží svatý Václav ve své kapli svatou mši. Abych 
se přiznal, sám jsem onu zvěst mezi svými kamarády rozšiřoval 
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především já sám. Měl jsem jí ale z dobrého a zcela spolehlivého 
pramene. Kostelník havel – říkali mu havel Krocan, pro neobyčej-
ně dlouhý a skvostný nos – vyprávěl o tom doma u rodičů mých, 
a když vyprávěl, střihal tak podivně očima stranou po mně, a já 
ihned uhodl, že nechce, abych o té tajnosti vůbec také i já zvěděl. 

sdělil jsem ji však hned svým nejlepším dvěma kamarádům 
a usnesli jsme se, že se na tu půlnoční mši podíváme, - svatý 
Václav byl náš ideál. Já co hlavní zasvěcenec jsem měl ovšem 
přednost, a tak jsem tedy jako první z trojice seděl na spodním 
kůru, zavřen a oddělen od světa. Doma, to jsem věděl, mě dnes 
pohřešovat nebudou. Dovedl jsem totiž s onou prolhaností, která 
tak mnohého devítiletého, nadaného hocha krášlí, matce nalhat, že 
naše staroměstská teta chce, abych k ní navečer přišel. rozumělo 
se pak samo sebou, že zůstanu tam přes noc, a ráno ale že se 
dostavím určitě zas na boráty, k ministrantské své povinnosti. 
Prozradím-li se později, co na tom, vždyť mohu vyprávět, jak svatý 
Václav slouží mši!...

snad každý kdo byl alespoň na okamžik sám v prázdném chrá-
mu ví, jak mocně ty rozlehlé, tiché prostory působí na cit. U dítěte, 
obrazotvorností rozehřátého, očekávajícího věcí naprosto neobyčej-
ných, je dojem ovšem nesmírně stupňován. čekal jsem chvíli – bila 
čtvrt – bila půl a zvuk hodin zapadal do chrámu jako do tůně – ale 
nikde u dveří ani nejmenšího ruchu. neuznali snad právě dnes po-
třebu střežit chrám či pouštějí psy teprve až za tmy.

Zvedl jsem se ze stupínku a pomalu jsem se narovnal. nejbližším 
velikým oknem vnikalo již mdle a šeře denní světlo. Byl již pozdní 
listopad, po svaté Kateřině, a den krátký. Zvenčí zalehnul ke mně 
málokdy nějaký zvuk. K večeru je v končině té až smutně ticho. 
někdy jsem zaslechnul těžký krok jednotlivce. Po přestávce jsem 
slyšel kroků víc a kolemjdoucí dva mužští hovořili hrubými hlasy. 
Pak se ozval temný rachot v dáli. těžký nějaký povoz asi projížděl 
hradním průjezdem. rachot stal se jasnějším, patrně vjel povoz již 
sem na prostranství. hlomoz byl tak silný, že se až kostelní okno 
lehýnce rozdrnčelo a někde na vnější kruchtě vrabci nepokojně za-
pípli. hluboce jsem  sobě při tom zapípnutí oddechnul; vědomí, že 
tu někde jsou živí tvorové, svlažilo mou mysl.
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V modlitebně Kněžmost



Ostatně nemohu říci, že bych v té chrámové samotě cítil tesk-
notu, strach. také proč? Byl jsem si vědom neobyčejnosti svého 
podniku a žádné chyby. Žádné vědomí hříchu neskličovalo a ne-
tesknilo mou duši, naopak, cítil jsem se nadšeným, povznešeným. 
náboženské nadšení jakoby ze mne učinilo zvláštního, vznešeného 
tvora, nikdy před tím - a přiznám se: nikdy také již potom, necítil 
jsem se tak dokonalým, tak všeobecné závisti hodným. Byl bych se 
klaněl snad sám sobě, kdyby dítě bylo té hloupé samolibosti mocno, 
jaké bývá dorostlý člověk. Jinde a jindy bych se bál strašidel – ale 
zde v kostele neměla strašidla přece žádné moci. A duchové po-
chovaných zde svatých? Měl jsme dnes zde co činit jen se svatým 
Václavem a ten přece mohl mít jen upřímnou radost ze mne, že se 
tolikerého odvažuju, jen ach ho viděl v slávě jeho a jak slouží Pánu 
Bohu. Bude-li chtít, tak ochotně mu budu ministrovat a pozorně 
přenášet mešní knihu a dám pozor, abych zvonkem nezacinknul 
ani jedenkrát více, než je potřebí: a také řemeny u pozitivu dole 
chci tahat a zpívat, zpívat vysoko a krásně, že se svatý Václav až 
rozpláče, obě ruce mně na hlavu položí a řekne: hodné dítě!“…

hlučně bijící pátá hodina mne vyrušila z dumání mého. Každý 
sebe slabší zvuk venku mne vzrušoval. teď náhle se blížily spěšné 
malé krůčky. Zrovna před oknem se zastavily. Mžikem mne pro-
jelo radostné přesvědčení, že jsou oba přátele moji. Venku ozvalo 
se naše zvláštní hvízdnutí. teď zahouknul Fricek – byl to ševcův 
Fricek, jakpak bych ho nepoznal! Měl jsem ho rád, Fricka, a dnes 
měl chudák po celý den samé neštěstí! hned ráno při první mši 
vylil vodu panu faráři na boty – Fricek se kouká pořád po kostele 
místo po knězi a odpůldne ho přistihl pan učitel, jak se Fricek hu-
bičkoval s ředitelovic Anynkou a dával jí psaníčko. My ji měli rádi 
všichni tři, Anynku, a ona nás taky všechny tři. A teď zavejsknul 
Kubíček – Kubíček, ichuchu! Jak rád bych byl také zavejsknul, nebo 
hvízdnul. – teď to kleplo do okna – až jsem se leknul! Patrně hodili 
kamínkem. A zas! V tom zahučel blízko prostranství silný mužský 
hlas – slyšel jsem , jak muž láteří a jak přátelé moji utíkají. Již se 
nevrátili. Ba již ne – marné čekání

Poprvé mnou teď zachvěl pocit jakési tesknoty. Zdálo se mně, že 
vše vypadá smutnější než dříve. V tom mne opanoval strach. Zavřel 
jsem oči a jal se modlit…. 
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Z věže bouchala sed-
má hodina. Dostavil po-
cit nepříjemný. Zachvěl 
jsem se zimou. Venku 
vládl suchý mráz, zde 
uvnitř chrámu bylo 
chladno. Obvyklá doba 
večeře již minula a já 
naprosto zapomněl opa-
třit se ku své výpravě 
něčím k snědku. Brzy 
jsem byl odhodlán hla-
du hrdinně se protivit, 
ano viděl jsem ve svém 
postu důstojnou přípra-
vu ke kynoucí půlnoční 
blaženosti. Avšak vkrá-
dající se zima se neda-
la zapudit pouhou vůlí, 
bylo mně třeba pohybu, 
abych se zahřál. Kráčel 
jsem po kůru sem a tam… Byl jsem ještě v rozechvění. – Jaká 
jen asi bude ta svatováclavská mše! Průvod bude nejspíš v tom 
pořádku, v jakém bývá po odpoledním nedělním požehnání; jiného 
pořádku jsem sobě nedovedl ani pomyslit

napřed na červených bidlech lesklé kovové lucerny – nejspíš je 
ponesou andělé, kdopak jiný. Pak všelijací rytíři v brnění, po nich 
králové a vojvodové ze všech zdejších mauzoleí, mezi nimi Jiří 
z Poděbrad, z mramoru bílého…

Mezitím, co jsem si představoval průvod příští, měl jsem zavře-
né oči. ticho a umdlenost a rozesnělá fantazie působily – ovanul 
mne spánek a nohy pode mnou klesly. rychle jsem se narovnal 
a zrak přelítl po chrámovém prostoru. cítil jsem, že má umdlenost 
je již veliká a padnul na mě pojednou strach neurčitý a tím láma-
vější. nevěděl jsem čeho se bojím a má mysl neměla žádné opory.
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Výstava fotografií a čtení, Veronika Souralová - Kouzlo 
hmyzí říše



hlasitě jsem si zasténal a vtom jakoby odpověď zaznělo nade 
mnou ptačí zapípnutí. Vždyť jsem tu nebyl sám, vrabčíci tu nocují 
se mnou! Vždyť jsem dobře znal jejich útulek mezi trámy nad se-
dadlovými stupni. Měli tam svůj chrámový azyl, co byl bezpečný 
i před rozpustilými nápady nás hochů. rukou mohl každý z nás 
sáhnout tam po nich do trámů, ale neučinili jsme toho nikdy…

rychle jsem se rozhodnul. s utajeným dechem kráčel jsem po-
malu po stupních vzhůru – Již jsem byl u trámu – opatrně jsem si 
ještě vztáhl ruku – a již jsem držel vrabce v hrsti. Uleknutý pták 
začal pronikavě pípat a štípal mě silně do prstu, ale nepustil jsem 
ho. cítil jsem pod prsty, jak mu teplé srdce živě bije a ze mne spadl 
veškerý strach. necítil jsem se osamělý, ano, vědomí, že jsem tvo-
rem silnějším, nadchlo mě takřka mžikem novou odvahou. Vrabce, 
umínil jsem si, podržím 
dále v hrsti. nebudu se 
pak více bát a také neu-
snu. Vždyť bez toho není 
do půlnoci už snad až tak 
daleko. natáhnu se přes 
dva stupně, ruku s vrab-
cem si přiložím k prsům 
a obličejem se obrátím 
k oknu kaple svatovác-
lavské, abych ihned viděl, 
až zazáří uvnitř světlo ku 
zázračné mši.

Umístil jsem se a za-
díval tam do okna. Bylo 
temně šeré. nevím, jak 
dlouho jsme se díval, ale 
ponenáhlu se temné šero 
v okně měnilo se ve svět-
lejší, objevila se i bar-
va modrá. V tom začali 
z věže bít a rána padala 
za ránou….
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nesmírná bolest mne náhle probudila, bolest pocházející z mra-
zu. celé tělo jakoby bylo polámáno a potlučeno a do uší jakoby zale-
hal pískot a kvikot zrovna pekelný. Znenáhla jsem se vzpamatoval. 
ležel jsem na těch dvou stupních, ruku drže přiloženou k prsům, 
–ale ruka byla otevřená a prázdná. naproti mně bylo okno ozářeno 
vnitřními světly. Pozitivek hučel a nábožný, mně dobře známý zpěv 
rorátní se vznášel.

Je to snad svatováclavská mše?
Váhavě jsem vstal a sestupoval tiše k oknu. Bázlivě jsem pohlíd-

nul dolů. 
U oltáře sloužil mši pan farář. Ministroval mu jeden z kostelní-

ků a právě zazvonil k pozdvihování.
Mé oko mžikem a ve strachu sklouzlo ke známému místu v lavi-

cích. tam klečela jako jindy má matka se skloněnou hlavou a bila 
se v prsa. Vedle ní klečela staroměstská teta.

A teď zdvihla matka zas hlavu a já viděl, jak jí po tváři kane 
slza za slzou.

Byl jsem k smrti zahanben – zoufale nešťasten – hlava mě 
náhle rozbolela a točila se jako v divokém víru. Bolest pro matku, 
kteráž mne asi co ztraceného oplakávala a které jsem nesmírného 
smutku způsobil, svírala mi srdce a křečovitě mi dusila dech. chtěl 
jsem honem dolů, honem předstoupit před matku – ale nohy náhle 
bezvládně sklesly, hlava skloula po zdi a ležel jsem na podlaze.slzy 
zpočátku pálily jako oheň, pak mně ulevovaly. Z nebe padal drobný, 
studený déšť, když lidé vycházeli z rorátů. 

Pokořený, zklamaný náboženský hrdina stál před kostelními 
dveřmi a nikdo si ho nevšímal. také on si nevšímal nikoho, ale 
když konečně stará matka vedle tety vycházela, cítila najednou 
na své vrásčité ruce dva žhnoucí rty…

Pozvání do našich sborů
Milé sestry a milí bratři, chtěli bychom Vás pozvat do našich 

sborů a podtrhnout to, co jistě víte: společenství církve je před 
Vámi otevřené. Ať už to jsou „běžné“ bohoslužby, nebo jiná se-
tkání, vždy jste vítáni. – tyto věty, jsme psali už v loňském roce 
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Na táboře v Podkrkonoší 2011



a v přeneseném významu je 
uvádíme vlastně stále – to 
není nic „nového“

Zveme Vás rádi na bo-
hoslužby, koncerty, výstavy, 
čtení, besedy, divadla i různé 
akce. časově nejblíže to bu-
dou bohoslužby v čase duši-
ček. Budeme při nich moci 
vzpomínat na naše zesnulé, 
budeme na ně myslet modlit-
bou s vděčností a stále živou 
láskou. V neděli 30. října 
budou bohoslužby: Husův 
sbor v Českém Dubu 
v 8.30 hodin, Sbor Prokopa 
Velikého v Bakově n. J. 
v 9 hodin, Kněžmost v 11 
hodin, Proseč p. J. 14.30 
hodin, v neděli 6. 11. Mnichovo Hradiště DPS v 10.30 hodin, 
Jivina v 13.30 hodin. V listopadu dále budeme v českém Dubu, 
tak jako i vloni prožívat slavnost světla - 11.11. lampiónovým prů-
vodem doprovodíme sv. Martina. Počítáme opět i s večery a čtením 
při svíčkách v husově sboru. V adventu nás dále čeká 18. 12. vá-
noční snídaně a 23. 12. adventní koncert Jabloneckého symfonické-
ho sdružení  a příprava na svátky v duchovním smyslu…

Vánoční bohoslužby budou v Bakově sobotu 24.12 od 22 hodin, 
v českém Dubu bude také půlnoční od 22 hodin a v neděli na Boží 
hod až v 9.30. Kněžmost přivítá radost z narození spasitele 25.12. 
od 11 hodin a Jivina v 13.30 hodin.

Milé sestry, milí bratři v Kristu, těšíme se na setkání, modlíme 
se za Vás a přejeme, ať se Vám daří v každém novém dnu – Pán 
s Vámi…
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