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CHLÉB A SLOVO 
 

„Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, 

které vychází z Božích úst.“ 
 

Tak odpověděl dlouhým půstem vyhladovělý Ježíš ďáblovi, jenž ho 

vybízel, aby proměnil kolem ležící kameny v chleby a tak si ověřil svou 

božskou moc. Ježíš tu neříká nějakou svou moudrost, nýbrž jen cituje 

Starý zákon, pátou knihu Mojžíšovu, zvanou Deuteronomium, kde autor 

líčí, jak Hospodin sám zkoušel (testoval) Izraelce na poušti, dokonce je 

mořil hladem a pak jim dal jíst manu padající z nebe (ne chleba, po 

kterém toužili!), aby si uvědomili, že žít budou jen, budou-li věřit 

Božímu slovu a poslouchat jej. Toto je výslovný smysl starozákonního 

vyprávění a jediný smysl Ježíšovy odpovědi Pokušiteli. 

Co se však stalo z Ježíšova výroku během posledních staletí, zejména 

v křesťanském kázání? Především byl vytržen ze situace, v níž jedině 

platí : v poušti, kde hladový lid reptá proti Mojžíšovi (i Bohu), že je 

vyvedl z Egypta, aby je pak umořil hladem, v poušti, kdy se Ježíšovi 

nabízí pomoci si sám, bez spoléhání na Boží pomoc. V obou případech 

jde o víru, jakožto životní postoj v krizové situaci, nikoli o úvahu o tom, 

co je důležitější. Chleba, nebo Boží  slovo? 

Jakmile se kazatel začne takto scestně ptát, je zcela logicky veden 

k úvahám, jako že Ježíš vlastně tím, že říká „ne jenom chlebem“, de 

facto říká také chlebem. Oboje je prý důležité. Chleba jistě, ale i Slovo 

Boží. Pak už je to jen věc důrazu ( buď na to, či na ono). Takových 

kázání jsem za svůj život slyšel vícero. Je vcelku jasné, co si z dvojího 

posluchač vybere jako důležitější. 

Primum vivere, deinde philosophari. Nejprve žít, potom filozofovat. Tak 

znělo staré pořekadlo. Tomu rozumí každý. Nejprve se musím dobře 

hmotně zabezpečit a pak si mohu pěkně popovídat o „duchovních“ 

věcech. To je ovšem už hodně pokleslé chápání. S lidmi tohoto typu 

mluvit o duchovních věcech je ztrátou času.  

Tak hloupé však to latinské heslo nebylo. Samozřejmě že primát má 

život a  nikoli nějaké „filozofování“. Ježíš nepřišel, aby si s lidmi 

popovídal o Božím  království, nýbrž přišel ukázat, čeho je potřebí, aby 

lidský život měl cenu „života věčného“. Tou cenou je jeho víra. 

Každému se stane podle jeho víry. Buď velké věci, nebo taky nic. 

 

Jan Kozlík 

 

Noc kostelů 2013 – evangelický kostel ve Mšeně 

 

   V rámci akce Noc kostelů, nad kterou převzal záštitu starosta pan 

Martin Mach, navštívilo evangelický kostel ve Mšeně okolo 50 lidí. Byli 

mezi nimi například také trampové, kteří pravidelně navštěvují Mšeno a 

putují po okolí. Byli překvapeni, že kostel je otevřený. Vždy, když jdou 

jindy kolem, jsou dveře kostela zavřené. Člen sboru Michal Vidner , 

který měl průběh akce na starosti, jim vysvětlil, že kostel bývá otevřen 

vždy  v  době konání bohoslužeb v neděli.  

   Většinu návštěvníků tvořili obyvatelé Mšena, byli mezi nimi i členové 

sboru, kteří bohoslužby pravidelně nenavštěvují. Pořadatelé pro ně měli 

připravenu možnost výstupu na věž kostela   s výhledem do kraje, 

opékaní špekáčků, promítání filmu a výstavu na farní zahradě. 

   Vzhledem k chladnému počasí se špekáčky neopékaly na farní 

zahradě, ale na grilu v nově vybudované kuchyňce v přízemí fary. Přesto 

mělo smysl  zahradu navštívit. Ředitel ZUŠ Mšeno Čeněk Hlavatý zde 



                                  

totiž společně se svými žáky z výtvarného oboru připravil výstavu 

grafiky na separačních plenách nazvanou Nostalgie s mottem „Hledání 

světla vzpomínek na své blízké“. 

  Pan Zdeněk Bergl promítl necelým dvěma desítkám zájemců 

dokumentární film režiséra  Tomáše Škrdlanta  „Milujte své nepřátele“- 

svědectví o  Přemysla Pitterovi a jeho péči o židovské a německé děti po 

2. světové válce. 

   Evangelický kostel byl nasvícen zevnitř i zvenčí. To zařídil Michal 

Vidner, který byl s průběhem Noci kostelů spokojený. Konstatoval, že to 

mělo smysl, a už přemýšlí, jak připravit a zajistit tuto akci v příštím 

roce. „Užil jsem si to,“, zhodnotil svoje letošní angažmá. 

Michal Šimek  (psáno pro Mšenské noviny) 

 

 

Starosta Martin Mach převzal záštitu nad Nocí kostelů ve 

Mšeně 

 

Dobrý den, 

 

podporuji projekt Noc kostelů, neboť přispívá ke sblížení lidí - 

umožňuje jejich návštěvu i víru nepraktikujícím, ať již z důvodů 

zvědavosti, či poznávacích, nebo z úcty k architektuře či historii. 

Motivem může být i poznávání památek nebo výhled z kostelní věže do 

okolní krajiny. Ať už jsou důvody pro návštěvu kostela jakékoli z výše 

uvedených, dochází při ní ke komunikaci s ostatními návštěvníky i 

"domácími", k poznávání hodnot a krás, což považuji za velmi pozitivní. 

 

S pozdravem M.Mach 

 

 

 
      
Letní sborové listy, zpravodaj FS ČCE Mšeno. Červen 2013. Připravili MŠ, LS a MV. 

Zápis z výročního sborového shromáždění ČCE ve Mšeně 

 
Výroční sborové shromáždění se konalo 24. 3.  2013 po bohoslužbách. 

Počet hlasovných údů: 19 - viz příloha č.1 

Předsedající: br. farář Michal Šimek 

Volby: 

1) zapisovatele: br. Kozlík 

2) ověřovatele zápisu:  s. Svobodová a s. Pavelková Lydie 

3) revizorů účtů: s. Kryštofková a s. Sadílková. 

 

Poté byl schválen program shromáždění. 

 

1) zpráva faráře sboru: 

 

   Sbor českobratrské církve evangelické ve Mšeně měl k 31. prosinci 

2012  123 členů.  

      

   Během roku zemřeli: bratr Josef Měšťák, sestry Jiřina Švecová, 

Zdenka Cejpová a Libuše Tůmová. Všechny pohřby se konaly v našem 

kostele. 

   Na žádost rodiny byla uložena urna s popelem bratra Václava 

Novotného – rodáka z Velkého Újezda a bývalého člena sboru – do 

rodinného hrobu na hřbitově v Nebuželích. 

 

    Bohoslužby se konaly pravidelně každou neděli a ve svátky – celkem 

56x s průměrnou účastí 17 lidí. Večeře Páně se konala 6x s průměrnou 

účastí 14 lidí  . Kázali při nich farář  Michal Šimek a členové mšenského 

sboru Jan Kozlík, Luboš Skopec a Zdenka Weiserová.  Jednou 

bohoslužby vedla kazatelka církve Českoslovesnké husitské Eva 

Vymětalová Zpěv při bohoslužbách doprovázely na varhany a 

harmonium Veronika Skopcová, Zdeňka Weiserová a Libuše Semilská. 

 

   Výuka náboženství – příprava na konfirmaci se konala během školního 

roku do června jednou týdně za účasti 3 dětí – Simona Pavelková, 

Anička a Ivan Skopcovi. Vzhledem k tomu, že Filip Vidner a Lukáš 



                                  

Pavelka nemohli dojíždět, scházeli se ke konfirmační přípravě jednou 

měsíčně po bohoslužbách. 

   Konfirmační slavnost se konala v rámci bohoslužeb v neděli 24. 

června. Konfirmováni byli  Simona a Lukáš Pavelkovi, Anička a Ivan 

Skopcovi a Filip Vidner. Vzhledem k dojíždění na školy a časovým 

možnostem bylo na podzim dohodnuto, že se tito konfirmovaní 

mládežníci budou scházet jednou za měsíc po bohoslužbách. 

 

Během školního roku se začaly jednou měsíčně v neděli paralelně 

s bohoslužbami schůzky dětí – 2- 5 dětí. Tyto schůzky připravovala a 

vedla Helena Šimková.   

 

   V omezené míře podle dohody se uskutečnilo několik setkání nad biblí 

pro starší členy sboru v bytě u sestry Anny Švancarové. 

 

Schůze staršovstva se konala pravidelně jednou měsíčně..Na staršovstvu 

se vedle běžných provozních záležitostí řešila rekonstrukce 

elektroinstalace v přízemí fary a kostela a vybudování kuchyňky. Během 

roku byla opravena fasáda na věži kostela, dokončena kuchyňka a 

rekonstruována elektroinstalace v kostele a v přízemí fary. Byl rovněž 

vyveden nový přívod vody z fary k sociálnímu zařízení a umývárce  

v kostele. Také byla zhotovena mísa z měděného plechu do kolumbária. 

       

Účetnictví vedl bratr Josef Maincl. Evidování sbírek a pokladnu měla na 

starosti sestra Iva Pavelková.   

 

 Stav budov fary i kostela měl na starosti jejich správce, bratr Michal 

Vidner. Potřebné opravy zajišťoval ve spolupráci s dalšími členy 

staršovstva.  

 

   Konaly se rovněž bohoslužby v sousedním Domově seniorů ve Mšeně 

s tím, že zájemci měli možnost si s farářem popovídat nebo si domluvit 

individuální návštěvu Tyto bohoslužby jsou přirozeně ekumenické, 

navštěvují je obyvatelé tohoto domu - členové našeho sboru a rovněž 

členové římskokatolické církve. 

    

    Zpravidla první pátek v měsíci se během školního roku konaly 

přednášky. Jako velmi inspirativní se ukázala spolupráce s ředitelem 

ZUŠ Mšeno panem Čeňkem Hlavatým..  

   Během školního roku farář Michal Šimek pravidelně jednou měsíčně 

docházel  do mšenské mateřské školy, kde v rámci biblického kroužku 

vyprávěl 7 dětem (přihlásili je jejich rodiče) vybrané příběhy z bible.   

 

   Od října se pravidelně jednou za měsíc začaly scházet 4 děti v rámci 

biblického kroužku na faře. Jde o děti, které loni navštěvovaly biblický 

kroužek v MŠ Mšeno a od září začaly chodit do základní školy. 

        Během roku se uskutečnilo v rámci činnosti Klubu seniorů 15 

setkání včetně 1 koncertu. Program určený všem zájemcům ze sboru i 

mimo něj připravoval farář Michal Šimek společně s mšenskými 

zastupitelkami Alenou Oupickou a Janou Švecovou (členka sboru). 

Setkání se konala na půdě sboru a v městské knihovně včetně 1 

koncertu.  

Ve spolupráci se ZUŠ Mšeno se konal pro žáky 1. stupně ZŠ Mšeno 

velikonoční program. Farář Michal Šimek vyprávěl o židovských 

velikonočních tradicích. Veronika Skopcová vystoupila s flétnovým 

souborem.  

Sbor se již podruhé zúčastnil celorepublikové akce „Noc kostelů“. 

Uskutečnila se v pátek 1. června pod záštitou mšenského starosty 

Martina Macha. Pro děti připravila Alena Vašíčková ze ZŠ Mšeno hry a 

soutěže nazvané „Andělská zahrada.“ Na zahradě se opékaly vuřty. 

Zájemci  mohli vystoupit na věž kostela. V kostele bylo možno si 

prohlédnout obrazy Jana Husa, J.A. Komenského a Konstantina a 

Metoděje, které namalovaly děti ze ZUŠ Mšeno.V předsálí kostela se 

konala výstava paličkované krajky Jindřišky Červínkové a suché vazby 

Venuše Svobodové. Na závěr se v kostele konalo meditační ztišení.  

  Sbor se připojil k akci Dny Evropského dědictví. V sobotu 8. září si 

zájemci mohli prohlédnout kostel, a vystoupit na věž s panoramatickým 

rozhledem do kraje. Návštěvnost byla ve srovnání s rokem 2011 téměř 

nulová. 



                                  

   Staršovstvo podpořilo podnět kurátora Jana Kozlíka, aby byla v roce 

2013 odhalena deska mšenským židovským spoluobčanům, kteří byli 

v lednu 1943 deportováni do Terezína a následně do koncentračních 

táborů. Všichni - podle posledních zjištění šlo o 9 lidí - zahynuli. 

 

Písemně podaný návrh podpořilo městské zastupitelstvo. Půjde li vše 

podle plánu, bude pamětní deska odhalena v červnu 2013. 

O dění ve sboru byli jeho členové, příznivci i nečlenové informováni 

prostřednictvím občasníku Sborové listy, které k vydání redakčně 

připravoval Michal Šimek, editorsky Luboš Skopec. Tisk sponzorsky 

zajišťovala firma Elektroslužby Andelt, posléze člen sboru Michal 

Vidner. Pozvánky na akce pořádané sborem byly pravidelně zveřejněny 

na plakátcích na různých místech Mšena. Byly rovněž zasílány e-mailem 

do okruhu členů i příznivců sboru a na další místa včetně regionálních 

médií Mladoboleslavska a Mělnicka,   

 

   Základní údaje o sboru včetně Sborových listů si může kdokoli přečíst 

na webové stránce města Mšeno – www.mestomseno.cz    

 

     Ukazuje se, že sbor je v rámci komunity města Mšena respektovaným 

společenstvím.   Stále  jde o společenství toužící po biblické a duchovní 

zvěsti. To by mělo zůstat centrálním důrazem neustále. I přesto, že 

zejména při schůzích staršovstva se musí jeho členové většinou zabývat 

praktickými otázkami, které je také potřeba řešit. Nesmíme však 

zapomenout, že centrem poslání sboru je  slovo Boží a hledání naděje 

pro nás i naše okolí. V odpovědnosti vůči předkům i našim 

současníkům.  

 

24. března 2013                                                                   Michal Šimek 

 

2) promluva kurátora sboru: 

Pomalu se učím, bratři a sestry, radovat se z toho, že světélko našeho 

sboru na církevní mapě stále ještě svítí. Sice někdy jako bludička téměř 

zhasne, pak se ale zase rozsvítí. Malé společenství mám i za výhodu. 

Kdykoli mám možnost k vám hovořit, vím, ke komu hovořím. Znám 

vás, což by nebylo možné, kdybych hovořil k zástupům. A tak se učím i 

od vás. Žijeme  uprostřed společnosti, která po nás chce, aby se každý 

staral jen o sebe a která je duchovně bezradná. Vím, že ne každé kázání 

vám může pomoci ve vaší osobní situaci. Boží slovo se nedá vynutit. 

Ale alespoň nám naše shromáždění poskytuje základní orientaci na cestě 

životem. 

 

3) Výroční zpráva o hospodaření roku 2012 

 

Zprávu přednesl účetní sboru br. Maincl:           

          

Stav peněžních prostředků celkem k . 1.1.2013  …………… 111.486,38                      

rok 2011 149.995,- 

          

Z toho:  pokladní hotovost   ……………………………       7.372,- 

                 běžný účet v bance ………………….………. 104.114,38 

 

Příjmy v porovnání s rokem 2011 v Kč: 2011  2012 
Salár              51.800   59.900 

sborové sbírky a dary    70.628   97.441 

ostatní příjmy      30.961   11.260 

dotace        6.777    7.200 

Příjmy celkem                        160.166            175.801 

celocírkevní sbírky                                12.491    11.365 

 

Výdaje v porovnání s rokem 2011 v Kč 

Náklady na provoz sboru           64.658   72.332 

Náklady na opravu budov     29.658           305.615 

Církevní odvody    13.470   13.316  

Odvod PF     49.700   53.900 

Ostatní náklady         7.411     4.924 

Výdaje celkem                   164.897            450.087 

Výsledek hospodaření                  -10.991          -280.546 

 

Hospodářský výsledek je upraven o odpisy, které činí 6.260,-Kč ročně . 

Rovněž v hospodářském výsledku není zahrnuta půjčka  na 

předfinancování  rekonstrukce elektrické instalace kostela, která činí  

239.323,- Kč. Finanční výsledek hospodaření  je   - 34.963,-Kč.  

 

http://www.mestomseno.cz/


                                  

4)výrok revizorů účtů za r. 2011: s. Sadílková – bez výhrad 

 

5)Diskuse 

 

Diskusi otevřel br. farář oznámením, že na staršovstvu byla diskutována 

možnost změnit začátek bohoslužeb na 9 hod. čímž by vznikl větší 

prostor pro neformální rozhovory po shromáždění. Bylo provedeno 

orientační hlasování. Výsledek: 11 hlasů pro změnu, 7 proti. Případná 

změna by byla realizována od září t.r. (ke změně nedojde – pozn.red.) 

Byl vznesen dotaz, kdy dojde k zprovoznění WC v kostele. Br. farář 

předběžně slíbil, že br. Maštálko se sejde s p. Štráchalem ohledně 

stanovení ceny. 

 

Zapsal: br. Kozlík  Zápis ověřil:  s. Svobodová  s. Pavelková 
 

 

Četba na prázdniny 
 

Členka sboru a knihovnice městské knihovny na Mělníku Alena 

Maštálková doporučuje: 

 

Jiří Hájíček: Rybí krev 

Host Brno 2012 

 

Děj tohoto románu se odehrává v jihočeské vesnici a je zasazen do 

přelomu 80. a 90. let předešlého století, kdy kvůli stavbě temelínské 

elektrárny a přehradě Hněvkovice přišlo o domov mnoho místních rodin. 

Téma vysidlování a bourání obcí a marný boj obyvatel proti tomu je 

kulisou pro příběh hlavní hrdinky, která se po mnoha letech strávených 

v cizině vrací domů, do vesničky na břehu Vltavy a shledává, že 

všechno je jinak. Rybí krev je vyprávění o rozpadu jedné rodiny i 

vesnice, ale je také příběhem o síle lásky a odpuštění.  

Román získal cenu Magnesia Litera pro nejlepší knihu roku 2013 

 

 

 

 

Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej 

 

Vlastimil Vondruška, český historik a publicista, je jedním z našich 

nejúspěšnějších současných spisovatelů. Přízeň čtenářů si získal 

především sérií detektivních knih z doby vlády Přemysla Otakara II. , ve 

kterých vystupuje vzdělaný a čestný rytíř a královský prokurátor Oldřich 

z Chlumu, který má jako správce hradu Bezděz pravomoc vyšetřovat a 

trestat zločiny v okolí. 

Vlastimilu Vondruškovi v těchto dnech vychází 3. díl čtyřdílné 

románové fresky o životě posledních přemyslovských králů. Sága 

dokumentuje nesmírný vliv přemyslovského rodu ve středověké Evropě. 

Současně popisuje život v tehdejší době, mentalitu lidí a atmosféru 

středověku vůbec. Sám autor k tomu říká: „Pokusil jsem se o to, aby mí 

hrdinové jednali tak, jak by jednali skutečné historické osobnosti. Aby 

jejich motivace odpovídala psychologii a normám středověku a nikoli 

našemu názoru o tom, co je správné a co špatné. Jen tehdy, pokud se 

předkům pokusíme rozumět, pochopíme naše vlastní dějiny. A také 

současnost.“ 

 

Názvy jednotlivých dílů autor pojmenoval: 

 

Přemyslovská epopej I – Velký král Přemysl I. Otakar (MOBA 2013) 

Přemyslovská epopej II – Jednooký král Václav I. (MOBA 2013) 

Přemyslovská epopej III – Král rytíř Přemysl II. Otakar (MOBA 2013) 

Přemyslovská epopej IV – Král básník Václav IV. 

 

 

Krátce 

Pamětní deska připomínající oběti holocaustu ve Mšeně bude odhalena 

na vybraném místě před budovou Masarykovy základní školy až po 

prázdninách.  Původně se počítalo s termínem v červnu. Podle 

akademického sochaře Petra Císařovského, který desku se 

spolupracovníky zhotovuje, zdržení způsobila mimo jiné  nutnost změny 

počtu jmen obětí v původním návrhu. Dodatečně až po vyhlášení 

výsledků soutěže na zhotovení desky se zjistilo, že jedna z obětí 



                                  

nebydlela ve Mšeně, ale v Lázních Mšené. Toto místo se dříve také 

jmenovalo Mšeno. 

xxx 

Pastorálka farářů se konala v úterý 11. června 2013 v areálu 

evangelického kostela. Bohoslužby s Večeří Páně vedl jáhen Miroslav 

Německý působící v Chlebích na Nymbursku. Na téma Osudy 

evangelických selských rodů v Mělnickém Vtelně promluvil Jan Mašek, 

vnuk soudního rady Josefa Maška (žil v Mělnickém Vtelně, v době 

kolektivizace byl vyhnán z obce a byl mu zde zakázán pobyt).  

xxx 

V úterý 18. června 2013 navštívili mšenský evangelický sbor Jana 

Dobrkovská z Mladé Boleslavi a Jiří Šmída z Lysé nad Labem.  Ve 

spolupráci se sborovým účetním  účetním Josefem Mainclem a farářem 

Michalem Šimkem provedli revizi sborového účetnictví.    

xxx 

Seniorátní shromáždění Jeronymovy jednoty Poděbradského seniorátu 

Českobratrské církve evangelické se konalo v areálu evangelického 

kostela v neděli 23. června 2013. Mšenský evangelický sbor zastupoval 

Josef Maincl. 

xxx 

Žádost o proplacení dotace na rekonstrukci elektroinstalace a výmalbu 

přízemí fary a kostela  podali na konci května 2013 za evangelický sbor 

ve Mšeně farář Michal Šimek a kurátor Jan Kozlík.  Po doplnění 

dokladů provede kontrolu provedených prací pracovník Státního 

zemědělského intervenčního fondu v Praze. Pokud vše schválí, obdrží 

následně sbor dotaci ve výši cca 235000,- Kč. 

xxx 

 

 

Ve Mšeně se podle členky evangelického sboru Veroniky Skopcové 

údajně kvůli zateplování některých domů zhoršily podmínky pro 

hnízdění rorýsů. Projevilo se to i tím, že tito ptáci se uhnízdili ve věži 

evangelického kostela.  Čas od času spadnou šachtou u okna věže až do 

přízemí. Proto někteří členové sboru inkriminované místo pravidelně 

kontrolují. Spadlé rorýsy vezmou a vyhodí je do vzduchu, aby mohli 

vzlétnout. Tím jim zachrání život. Tito ptáci nejsou schopni sami 

vzlétnout, pokud dosednou na zem. Pokud je někdo nezvedne, zahynou. 

Michal Šimek     

 

 

Webové stránky sboru - Sborové listy na internetu 
 

Od června 2013 jsou v provozu webové stránky sboru, které připravil br. 

Skopec. Adresa je www.msenocce.wbs.cz a jsou na nich informace o 

současnosti i historii sboru, kázání a duchovní texty, fotografie a další 

materiály. Najdete tam také elektronickou podobu tohoto čísla Sboro-

vých listů, ale i dřívější čísla. 
 

 

Sbírka na opravu sociálních zařízení v kostele 
 

V květnu 2013 proběhla generální rekonstrukce sociálních zařízení 

v kostele. Na pokrytí nákladů probíhá sbírka, na niž můžete přispět 

osobně v kostele u bratra kurátora J. Kozlíka nebo sestry I. Pavelkové 

nebo platbou na účet sboru č. 174987837/0300. Děkujeme! 

 
 

 

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. 

Webové stránky sboru: www.msenocce.wbs.cz 

Bohoslužby se konají každou neděli v 10 hodin. 
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