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Hostina pro všechny národy 
 

Panovník Hospodin připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, 

hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a 

přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, 

přikrývku, která přikrývá všechny pronárody. Panovník Hospodin 

provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu 

z celé země; tak promluvil Hospodin.  Izaiáš 25. kap., 6 – 8 verš 

   

   Možná si řekneme na základě svých každodenních zkušeností či zpráv 

z médií, že starozákonní prorok Izaiáš je pěkný naivka. Jak by se mohly 

národy sejít na jedné hostině v míru a pohodě, když se světem šíří 

nenávist, nepokoje, zuří lokální války a konflikty. A v místní české 

kotlině vidíme, jak někteří představitelé moci tuto moc zneužívají ve 

svůj prospěch a na nás normálních lidech jim moc nezáleží, i když tvrdí, 

že ano. 

   Prorok však nebyl takový naivka, jak bychom si mysleli. Byl svědkem 

toho, jak se rozsypala moc silného babylonského národa, který vzal 

Izraelce do zajetí. Ti se mohli nakonec vrátit zpátky do své země.  Tato 

zkušenost jej vedla k vizi, že nakonec Hospodin zlomí veškeré zlo a moc 

smrti a lidé se sejdou na hoře Hospodinově k hostině  v míru a pokoji. 

Poté, co moc lidí šířící zlo byla zlomena. 

   Tato vize se neopírala o moc zla, o moc lidskou či ekonomický vliv. 

Tam, kde se člověk domnívá, že jej zachrání jeho vlastní moc a síla a 

zapomene na původní zdroj  – na Hospodina, který stvořil zemi, na které 

žijeme, a dal jí určitý řád a pravidla, dříve nebo později na to doplatí. A 

skončí v propadlišti dějin.  

   Tato slova Izaiášova a jeho vize, mohou být i dnes  pro nás 

povzbuzením. Hospodin nakonec zasáhne a nenechá ty, kteří respektují 

řád, pravdu a spravedlnost, opuštěné. Jsou to lidé z různých národů, 

kultur a náboženství. 

Michal Šimek 

     

Konfirmace 
 

   V neděli 24. června 2012 byli při slavnostních bohoslužbách v našem 

kostele po dvouleté přípravě konfirmováni Simona Pavelková, Lukáš 

Pavelka, Ivan Skopec, Anna Skopcová a Filip Vidner. Na položenou 

otázku formulovali, co pro ně znamená víra v Pána Boha, a prezentovali 

prostřednictvím nakreslených a promítaných obrázků téma z církevních 

dějin, které je v průběhu přípravy zaujalo.   

 

Ivan Skopec 

 

 Jak by se dalo nejlépe vystihnout jádro biblického svědectví o 

Bohu? 

„Pánu Bohu na nás záleží, ačkoliv si to ničím nezasloužíme. Pán Bůh je 

láska  a odpuštění.“ 

Císař Nero  

Císař Nero se ujal vlády po svém strýci Claudiovi. Lid římský očekával, 

že mladý Nero bude dobrým císařem, a to si myslel i jeho vychovatel 

Seneca.  

Jeho vláda byla však tyranií, protože nechal nařídit mnoho poprav či 

sebevražd. Neblaze proslul zločiny spáchanými na svých příbuzných 

nebo blízkých, především vraždou vlastní matky Agrippiny, 

manželky Octavie, adoptivního bratra Britannika a vychovatele Seneky. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo%C4%8Din
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vra%C5%BEda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Claudie_Octavie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Britannicus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seneca_mlad%C5%A1%C3%AD


                                  

Příslušníky urozených vrstev římské společnosti pohoršoval svým 

veřejným vystupováním v divadlech. V souvislosti s tím o něm panuje 

všeobecně rozšířené, třebaže asi nepravdivé mínění, že zpíval a hrál 

na kitharu při velkém požáru Říma, který založil v roce 64. Vinu za tuto 

pohromu přičítal křesťanům, vůči nimž rozpoutal jedno z 

prvních pronásledování.   

Lid nebyl nadšen jeho činy. Právě naopak. Nenáviděl ho celý Řím a 

když se proti němu po třech letech vzbouřili místodržitelé 

několika provincií a pretoriánská garda mu vypověděla poslušnost, 

ukončil Nero svůj život sebevraždou. 

 

xxx 

 

Lukáš Pavelka 

 

Co pro Tebe znamená víra?: 

„Víra pro mě znamená spolehnout se na Boží ochranu a věřit v život 

věčný.“ 

 

Bible z kralické tvrze  

Toto téma mě zaujalo, protože mám rád historii a taky jsem o vzniku 

bible nějak obzvlášť moc věcí nevěděl. Tudíž jsem neváhal a přečetl si 

krátký úryvek textu o vzniku bible kralické. Tento úryvek popisuje tvrz 

v Kralicích nad Oslavou kde tehdy žil rytíř Jindřich, který jednoho dne 

odjel a nechal svoji ženu doma samotnou. Ta se poté zamilovala do 

sluhy. Když to po svém návratu Jindřich zjistil, tak ji nechal zaživa 

zazdít, nad čímž jsem se musel pozastavit a trochu popřemýšlet, jelikož 

to bylo celkem zajímavé.  

   Po letech Jindřich prodal tvrz Janu Staršímu ze Žerotina a ten poté 

nechal do tvrze převézt tajnou bratrskou tiskárnu. Celkem zajímavé také 

bylo to, že mezi bratřími, kteří bibli tiskli, byl dokonce i žid Lukáš Helic. 

 

xxx 

 

Simona Pavelková 

 

Je křesťanská víra projevem lidské slabosti a bezradnosti? 

„Ne, pomocí víry nás Pán Bůh povzbuzuje k větší statečnosti a 

vytrvalosti. Ne, víra je naopak příležitostí, jak se stát silnější a 

úspěšnější.“ 

Citace z Helvetského vyznání víry 

„Věříme a vyznáváme, že kanonická Písma svatých proroků a apoštolů 

obojího Zákona jsou pravé slovo Boží samo a že mají postačující 

autoritu ze sebe samých, nikoli z lidí. Neboť sám Bůh mluvil k otcům, 

prorokům a apoštolům a mluví k nám dosud skrze Písma svatá. 

Učíme, že jedině pravému Bohu se máme klaněti a jej ctíti. Nikomu na 

této cti nedáváme účast, podle rozkazu Páně: Pánu Bohu svému klaněti 

se budeš, a jeho samého ctíti; nebo jemu jedinému sloužiti budeš (Mat. 

4, 10). Všickni proroci se zajisté co nejpřísněji obraceli proti 

izraelskému lidu, kdykoli se Izraelští klaněli bohům cizím a ctili je a 

nikoli jediného samého pravého Boha.“ 

xxx 

 

Filip Vidner 

Co považuješ pro křesťanskou víru za nejdůležitější? 
„Nepochybovat, že Bůh existuje.“ 

 

Albert Schweitzer 

   Albert Schweitzer narozen roku 1875 ve Francii, syn luterského faráře. 

Byl teologem, misionářem, filisofem, etikem, varhaníkem a lékařem. V 

roce 1904 se rozhodl, že důkladně změní svůj život. Mnozí ho měli za 

blázna, ale on si prosadil své. V roce 1905 začal studovat medicínu, aby 

druhou polovinu života zasvětil službě v Africe. Studia medicíny 

dokončuje 1912, opouští své jisté postavení na univerzitě, žení se a 

zahajuje nový život… Roku 1913 odjel z Evropy do Afriky a z vlastních 

prostředků založil v Lambaréné (tehdy Francouzská rovníková Afrika, 

dnes Gabon) nemocnici, kterou financoval jednak z darů, jednak z 

prostředků, které vydělával jako varhanní virtuóz prostřednictvím 

koncertů. Odtud ještě několikrát, ať už dobrovolně nebo vynuceně, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kithara
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Velk%C3%BD_po%C5%BE%C3%A1r_%C5%98%C3%ADma&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/64
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%A1sledov%C3%A1n%C3%AD_k%C5%99es%C5%A5an%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%A9_provincie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pretori%C3%A1nsk%C3%A1_garda


                                  

odjíždí, ale vždy se vrací a roku 1965 zde umírá. 

   Důvodem Schweitzerova studia medicíny a jeho odjezdu byl 

především postoj k úctě životu. Hluboce na něj zapůsobil zážitek střelby 

na ptáky z praku, k níž se uvolil, i když mu připadala šílená, proto, aby 

se mu nikdo neposmíval. Ve chvíli, kdy založil kámen, rozhodnut, že 

bude střílet vedle, se ozvaly kostelní zvony, které interpretoval jako hlas 

z nebe. Přiměly ho rozplašit ptáky a utéct. Pokaždé, když pak slyšel 

zvony, zaznívalo mu v jeho srdci přikázání Nezabiješ... 

   Situace v Africe kde černošské kmeny strastiplně přežívaly bez 

odborné lékařské pomoci, podnítila Schweitzera k odjezdu do Afriky, 

kde půlku svého života pomáhal potřebným. Je nositelem Nobelovy 

ceny za mír z roku 1952. 

   Albert Schweitzer mě zaujal především svojí naukou o úctě k životu, 

nezůstal pouze u slov, ale především konal osobně. Zachraňoval životy 

nejen činy, ale i slovy. 

 

xxx 

 

Anna Skopcová 

 

Kde se naučíme Boží jednání a působení poznávat nejlépe? 

„V bohoslužbě a svědectví církve. Ve svém vlastním svědomí.“ 

Zdivočelý čas, předivná moc 

Při probírání tématu Zdivočelý čas a předivná moc – šlo o dobu 

totalitních režimů 20. století, jsem se nechala inspirovat k namalování 

obrázku, který jsem nazvala Strach a hrůza. Tehdy lidé prožívali 

bezprostřední strach ze smrti ve válečných konfliktech, v koncentračních 

táborech nebo ve vězení. Museli čelit i zastrašování a výhrůžkám. 

Někteří se v těch dobách ve vězení i před popravou opírali o sílu své 

víry. Byli to například teolog Dietrich Bonhoeffer v nacistickém 

Německu nebo Milada Horáková v komunistickém Československu. 

Dnes mohou mít lidé strach  ze smrti, katastrof, válek,  z bolestí i 

z dalších příčin. I moji vrstevníci prožívají různé strachy. Jeden 

například z výšky,  druhý z jiného člověka. Sama také někdy prožívám  

strach.  Daří se mi strach překonávat, když si o tom s někým, komu 

důvěřuji, popovídám a svěřím se mu. 

Krátce 
 

Během prázdnin byla v kuchyňce dřevěná podlaha nahrazena betonem. 

Rovněž byla zakoupena kuchyňská linka. Zbývá položit dlažbu a 

obklady, vymalovat a smontovat linku. 

xxx 

Byla zahájena kompletní rekonstrukce elektroinstalace v kostele a v  

přízemí fary. Celkové náklady dosáhnou výše kolem 280000,- Kč. 

Financování této akce umožnilo schválení dotace z Fondu obnovy 

venkova prostřednictvím místní akční skupiny Vyhlídky. Dotace uhradí 

90 procent nákladů, zbývajících cca 28 000,- Kč uhradí sbor. 

xxx 

Staršovstvo podpořilo návrh kurátora Jana Kozlíka na podání  podnětu 

městskému zastupitelstvu k zbudování pamětní desky obětem 

holocaustu ve Mšeně. Text zaslaný zastupitelstvu najdete na další straně. 

Zastupitelé na svém pracovním zasedání  ve středu 19. září návrh 

podpořili. Na veřejném zasedání v pondělí 24. září jej schválili. 

 

Modlitba 
 

1. list Korintským 4,7:  

Máš snad něco, co jsi nedostal?  

A když jsi všechno dostal, jak to že se chlubíš, jako bys to nedostal? 

 

Pane a Otče náš, 

 

vyučuj nás pokoře a střízlivosti. Dávej nám příležitost prosit a děkovat 

za nesamozřejmé věci. Ukazuj nám, prosíme, že prosby a díky a splněná 

přání nejsou závislé pouze na penězích. Dávej nám, prosíme, sílu plnit 

s radostí prosby druhých. 

Amen 

 

Převzato z www.e-cirkev.cz 

 

 
Podzimní sborové listy, zpravodaj FS ČCE ve Mšeně. Září 2012. Připravili MŠ a LS. 

 



                                  

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Mšeně 

Boleslavská 368 / 9 ;   277 35Mšeno 

IČ: 47007761; č.ú.  174 987 837 / 0300 

tel. 608 718 898; email: majkl.simek@seznam.cz   

 

 

Zastupitelstvo města Mšeno 

nám. Míru 1 

277 35 Mšeno 

 

Ve Mšeně 16.září 2012 

 

Věc:  Podnět ke zbudování pamětní desky obětem holocaustu 

 

   Vážení členové městského zastupitelstva,                     

 

z pověření staršovstva Farního sboru Českobratrské církve evangelické 

se na Vás obracíme s podnětem ke zbudování pamětní desky obětem 

holocaustu ve Mšeně. 

   V lednu příštího roku uplyne 70 let od chvíle, kdy bylo osm zdejších 

občanů odvlečeno do koncentračního tábora v Terezíně vstříc utrpení a 

smrti (více informací najdete v článku Zapomenuté oběti holocaustu – 

Mšenské noviny č. 5 z 29. 5. 2012 – text přikládáme v příloze).  

    Ačkoli se v měřítku města Mšena jednalo o významný počet, je třeba 

konstatovat, že těchto obětí nacistické zvůle nebylo nikdy oficiálně 

vzpomenuto. 

   Domníváme se proto, že by bylo nanejvýš vhodné, aby toto mlčení 

bylo konečně důstojným způsobem napraveno tak, že těmto občanům 

bude zbudována pamětní deska, umístěná na vhodném místě. Nová tvář 

města tím jedině získá. 

   Z naší strany v tom směru nabízíme součinnost a pomoc. Prosíme o 

odpověď, jak bude s tímto naším podnětem naloženo.  

 

      Michal Šimek                                            Jan Kozlík 

farář                                                                       kurátor 

 

 

Díkůvzdání za úrodu 
 

Staršovstvo sboru srdečně zve na bohoslužby spojené s díkůvzdáním za 

úrodu v neděli 7. října v 10h. Bude při nich vysluhována Večeře Páně.  

 

Vyhlášení sbírky na rekonstrukci elektřiny v kostele 
 

Staršovstvo vyhlásilo mimořádnou sbírku na pokrytí podílu sboru na 

rekonstrukci elektřiny v kostele. Je zapotřebí vybrat částku 28000,- Kč.  

 

Úhrada saláru 
 

Své hospodaření ČCE zakládá na dobrovolné obětavosti, ať se to týká 

sbírek, nebo darů, mezi něž zahrnujeme i příspěvky zvané salár, které 

by jako hlavní zdroj příjmů měly zabezpečit vlastní církevní činnost. 

Tak zvané „hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností 

státem”, vyhlášené zákonem z roku 1949 (které církev zabezpečovalo 

jen částečně), chápeme jako náhradu za ztráty způsobené minulým 

režimem – i dnes dotace ze státního rozpočtu představuje jen asi 27 

procent příjmu, téměř tři čtvrtiny jsou z vlastních zdrojů. 

 

Příspěvek na rekonstrukci elektřiny v kostele a salár za rok 2012 

můžete uhradit osobně v kostele nebo přiloženou složenkou na 

sborový účet č. 174 987 837 / 0300. Děkujeme ! 
 

Sborové listy na internetu 
 

Sborové listy si můžete také stáhnout na www.mseno.cz v sekci  

Život ve městě – Církve – Českobratrská církev evangelická. 
 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Mšeně u Mělníka. 

Farář Mgr. Michal Šimek, bytem v Kosmonosích,  

tel.: 608 718 898, e-mail: majkl.simek@seznam.cz. 

Bohoslužby se konají každou neděli v 10 hodin. 

 

mailto:majkl.simek@seznam.cz

