Plačte
s plačícími..

Řím 12,15
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Milí čtenáři,
máme pro vás další dobrou
zprávu. Je to číslo časopisu Dobrá
zpráva pro měsíc listopad, které
držíte v ruce.
První dobrou zprávou, kterou vám
přináší, je povzbuzení, že i Tváří
v tvář smrti, se můžeme radovat.
Pohřeb nemusí být tragickou
tečkou za ukončeným životem, ale
vděčným rozpomínáním se na
všechno to dobré, co jsme mohli
se zesnulým za jeho života prožít.
Není třeba propadat beznaději.
Navzdory údolí stínů, které nás
dělí, jsme všichni, zesnulí i my
pozůstalí, v rukou věčného a
zejména laskavého a milosrdného
Boha. Setkávání s trpícími jsou pro
nás jedinečnou učebnicí pastorace.

Připomenout člověku závazek jeho
vlastní minulosti může pomoci ve
chvílích skleslosti, ale poučení z minulosti nelze dělat za druhé, natož
proti nim. Když dobré úmysly nestačí, když se nemůžeme plně vcítit do situace druhého, je tu Kristus, který nám dává nový život.
A tou nejlepší dobrou zprávou je
to, že můžeme plakat s plačícími a
vědět, že Pán pláče s námi. On na nás
nikdy nezapomíná, Jeho obživující
Slovo vždy padá jako rosa do našich
uplakaných srdcí.
Přejeme vám radostné a požehnané chvíle při čtení listopadového
čísla.
Štěpán Křivánek
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POVZBUZENÍ
Tváří v tvář smrti
Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází. Amen.
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas
rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit
i čas budovat; je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; je
čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání
zanechat; je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; je čas
roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; je čas milovat i čas
nenávidět, čas boje i čas pokoje. Jaký užitek má ten, kdo pracuje, ze všeho
svého pachtění? Viděl jsem lopotu, kterou Bůh uložil lidským synům, a tak
se lopotí. On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu
po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.
Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě
dobro.
Kazatel 3, 1-12
Milí zarmoucení, příbuzní a přátelé,
sestry a bratři. V tichém zármutku
vzpomínáme na toho, kdo nás přede-

šel. Vydal se cestou, kterou máme
dříve nebo později jít každý z nás.
Náš život bez výjimky neoddělitelně
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souvisí se smrtí. Kde jinde, než ve
chvíli vzpomínek si to máme příležitost znovu uvědomit. Memento mori –
pamatuj na smrt. Na smutečním
oznámení bývá uveden verš z knihy
žalmů: „Člověk se podobá vánku,
jeho dny jsou jako stín pomíjivé“. A
my všichni víme, že je to tak. Když je
člověk mladý, ještě mu to nepřijde,
ale jak léta přibývají, čím dál víc nám
dochází, že tu na světě nejsme napořád. „Je čas rození a čas umírání, je
čas hledat i čas ztrácet,“ četli jsme na
začátku biblického Kazatele. „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění
pod nebem svůj čas.“ Na druhou
stranu, stejný Kazatel hned vzápětí
potvrzuje, že navzdory tomu stojí za
to žít. „Vždyť Bůh učinil všechno
krásně a v pravý čas.“ Je to velice
důležitá informace. Znamená to, že
náš život není jen nějaká náhoda.
Každý z nás jsme zde na světě v pravý čas. Jde o to, tenhle pravý čas,
který nám byl darován, nepromarnit.
Už se totiž nebude opakovat. Zároveň ale věříme, že Bůh je vedle života
dočasného i dárcem života věčného.
Všemohoucí nám totiž „do srdce dal
i touhu po věčnosti,“ jak praví Kazatel. Jenže pochopit věčnost je pro
nás lidi omezené časem prakticky
nemožné. Co s tím? Jsou v zásadě
dvě cesty. Můžeme o věčnosti přemýšlet, mudrovat o ní a spekulovat,
anebo si necháme poradit od moudrého Kazatele: „Poznal jsem, že pro
člověka není nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro.“ Nepromarnit život, nedovolit, aby nám protekl bez užitku mezi prsty, je vlastně
tak jednoduché: Stačí se radovat a
konat dobro. Mudrováním bychom
jenom ztráceli čas. A protože darovaný čas je časem pravým, to zna-

mená jedinečným, neopakovatelným, časem, který v sobě skrývá
spoustu příležitostí, je třeba jej využít. Jak? No jednoduše tak, že se
budeme radovat a konat dobro. Není
v tom žádná věda. Radovat se dá
vlastně vždycky a všude. „Vždycky
se radujte,“ píše apoštol Pavel a rozhodně tím nemá na mysli nějaké naaranžované veselí. Stačí si jen na
chvíli sednout a spočítat si to. Možná
by se dalo slovo radost zaměnit slovem vděčnost, úzce spolu souvisejí.
Když je člověk vděčný za všechno
dobré, čím byl v životě obdarován,
umí se i radovat.
„Poznal jsem, že není nic lepšího, než
se radovat a konat v životě dobro,“
praví Kazatel a dává nám všem pozůstalým příležitost, abychom nezůstali stranou. Pohřeb nemusí být tragickou tečkou za ukončeným životem, ale vděčným rozpomínáním se
na všechno to dobré, co jsme mohli
se zesnulým za jeho života prožít.
Určitě si při tom tichém rozpomínání
vybavíme i některé střípky vykonaného dobra, které tu po něm zůstaly.
Byť by to byl třeba jen přátelský pozdrav nebo ochotná nabídka pomoci.
Platí jedna pravda, že ten, kdo žije
s vděčností za všechno dobré, co
přijímá, ten se dokáže i radovat, ten
umí také darované dobro předávat
dál. Takhle nějak vypadá věčný život,
který sice nedokážeme postihnout,
ale který se dá docela dobře žít už
nyní, ještě předtím, než se vydáme
cestou stínů smrti, která dříve nebo
později čeká každého z nás.
Co říci závěrem? Byť to nezní příliš
pohřebně, nezbývá než se radovat a konat v životě dobro. Slza nám sice jistě
ukápne, ale jinak není třeba propa-
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dat beznaději. Navzdory údolí stínů,
které nás dělí, jsme všichni, zesnulí i
my pozůstalí, v rukou věčného a
zejména laskavého a milosrdného
Boha. Amen.
Dobrý Bože, stvořiteli světa a všeho,
co je vněm, přicházíme za tebou.
Tváří v tvář smrti obracíme svůj zrak
k tobě, který všemu dáváš život.
Chceme ti poděkovat za všechno dobré, co jsme od drahého zesnulého
přijali, za jeho život ti děkujeme. Stůj
při nás i ve chvíli, kdy truchlíme a jsme
pohrouženi do vzpomínek. Doplň, prosíme, naše zásoby víry, naděje a lásky abychom v naší lidské konečnosti
mohli již nyní zahlédnout záblesky
nového nebe a nové země, znamení
přicházejícího království spravedlnosti a pokoje. Díky tobě, náš Bože, že
poslední slovo v tomto životě nemá
smrt, že poslední slovo máš ty, který jsi v Kristu smrt přemohl. Za to
tě i dnes oslavujeme a z toho se
radujeme. Slyš nás, dobrý Bože, když
se k tobě nyní budeme modlit slovy,
které nás naučil náš Pán.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť
se jméno tvé. Přijď království tvé.

Kazatel 3, 11

Buď vůle tvá jako v nebi tak i na
zemi. Chléb náš vezdejší dej nám
dnes. A odpusť nám naše viny, jako
i my odpouštíme našim viníkům. A
neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás
od zlého. Neboť tvé jest království, i
moc, i sláva, na věky, Amen.
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nenakládá
s námi podle našich hříchů, neodplácí
nám dle našich nepravostí. On ví, že
jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme
prach. Člověk, jehož dny jsou jako
tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva
ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na
věky s těmi, kteří se ho bojí.
Žalm 103, 8-17
Poručme našeho zesnulého do milosrdných rukou věčného Boha. Učiňme to v pevné a jisté naději, v níž očekáváme vzkříšení k věčnému životu
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl
v Kristu Ježíši. Amen.

Petr Červinský

On všechno učinil krásně a v pravý čas.

Stránka |6

ZAMYŠLENÍ
Když dobré úmysly nestačí
Teď došlo na tebe a těžce to neseš, sotva tě to zasáhlo, hned
naplněn jsi hrůzou. Jób 4:5
Setkávání Jóbových přátel s trpícím Jóbem jsou jedinečnou
učebnicí pastorace – ve smyslu
„chybami se člověk učí“. V této
starozákonní knize jsme konfrontováni se skutečností, že
dobré úmysly samy o sobě nemusí stačit, že věroučné teorie
se nemusí potkat s reálným životem a že sofistikovaným poradenstvím nelze nahradit nedostatek lidského přístupu.
Elífazův úvodní pastorační vstup
začal dobře. Tento muž se jeví
z trojice Jóbových přátel nejcitlivějším. Na Jóbova děsivá
„proč“ reaguje vstřícnou otázkou a připomenutím Jobovy dobročinnosti. Pak se to však zvrtne, když Elífaz vykreslí velký
otazník nad Jóbovou bohabojností. V Elífazových námitkách
vůči Jóbovým „proč“ sice nacházíme zrnka pravdy, ale jejich celkové vyznění tlačí Jóba
do jemu nevlastní pozice.
První námitka čerpá svou munici v Jóbově minulosti. Jak prý

je nedůsledný ten, který byl kdysi mnohým klopýtajícím a klesajícím lidem příkladem rozvahy a pevnosti. A najednou – když
došlo na něj – klesá hned na duchu a je z toho celý pryč, když je
sám postižen. Připomenout člověku závazek jeho vlastní minulosti může pomoci ve chvílích
skleslosti, ale poučení z minulosti nelze dělat za druhé, natož
proti nim.
Minulost i přítomnost druhých
lidí je jejich minulost a jejich
přítomnost, nikoliv naše. Proto
se nikdy nemůžeme stoprocentně vcítit do kůže druhého. A
pokud si někdo takové právo
osobuje, pak snadno může
„střelit kozla“. Tak jako když
dav, srocený pod Ježíšovým křížem, křičel: „jiné zachránil, sám
sebe zachránit nemůže.“ My
však buďme agenti Kristova
evangelia! „Kdo je v Kristu, je
nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! To všecko je z Boha, který nás smířil
sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.“ (2 Kor 5:17-18)
Petr Hlaváček
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Z HISTORIE
Karel Jersák (1924 – 2019)
kými osadníky. Veškeré jeho vzpomínky tak jsou z vyprávění rodičů.
Ti stejně jako většina Čechů v obci
hospodařili na svých polnostech.
„Žilo se tam skromně. Byla tam
dost písčitá půda,“ vypráví Karel
Jersák.

Karel Jersák se narodil roku 1924
v obci Nowa Wole v blízkosti Zelowa v Polsku. Je potomkem pobělohorských emigrantů, kteří se
v okolí Zelowa usadili na počátku
19. století. Patří k nemalé části
těchto Čechů, kteří v devadesátých letech 19. století přijali za
svou baptistickou církev. Po vzniku Československa se část exulantů vrátila do země svých předků. Mezi nimi i Jersákovi. Společně s dalšími rodinami se v roce
1925 usadili v německé obci Vikýřovice (něm. Weikersdorf). Vlastními silami si tam vystavěli baptistickou kazatelnu a ta se za první republiky stala centrem českého živlu v obci a okolí.
V době reemigrace neboli návratu
do Československa měl Karel Jersák pouze jeden rok. Nemůže si
tak pamatovat na život v rodné obci Nowa Wole, která byla založena
až v roce 1921 německými a čes-

Od vzniku Československa někteří exulanti doufali v návrat do země svých předků. Nakonec však
bylo přijato jen 128 rodin, většinou evangelíků a baptistů. V roce
1925 reemigrovali i Jersákovi, jejichž transport zamířil do Vikýřovic u Šumperka. Do této obce se
nastěhovalo 14 českých rodin.
Většinou se jednalo o baptisty,
kteří přišli nejen z Polska, ale také
z Volyně. Ve Vikýřovicích tehdy
bydlelo převážně německé obyvatelstvo a žila v nich jen malá menšina Čechů. Karel Jersák vypráví,
že Němci je příliš dobře nepřijali
a domovské právo dostali od blízké české obce Dolní Studénky.
„Nepřijali nás za občany. My jsme
měli až do konce druhé války domovské právo v Dolních Studénkách. I když to byla česká republika, Němci měli úřady v moci.“
Českým baptistickým rodinám určili mimo jiné šest domů. Zčásti je
prý vystavěly československé úřady po vzoru předků náboženských
exulantů. „Naproti modlitebny jsou
čtyři stejný domy, jen otočený, a ještě za zastávkou jsou další dva
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stejný. Už jak jsme sem přišli, tak
měli hotovou hrubou stavbu. Já
jsem potom nepátral, protože mě
to dřív nezajímalo, ale pak jsem
slyšel, že to asi zařizovala Kostnická jednota, která se tehdy
starala o přestěhování a vláda pak
nechala postavit šest domů po
vzoru našich předků. A stejné domy, co já vím, byly v Sulejovicích
u Lovosic. To byly pěkný stavby,
ale strašně nákladný. V té době
stály sto sedmdesát tisíc jenom
stavby a tehdy mzda dělníka byla
deset korun na den,“ vzpomíná
Karel Jersák.
Češi začali hned hospodařit na
svých usedlostech. „Němci mysleli, že baptisté zkrachují, protože
jsme nedělali o nedělích, ale všichni byli většinou dobří hospodáři, protože v Polsku žili za horších zemědělských podmínek než
tady.“ Otci pamětníka Dobroslavovi se díky šikovnosti a odvaze
poměrně dařilo. „Tatínek se nebál
dluhů. Mu se dařilo už dva roky
po přestěhování. Půjčky byly státem garantovaný a poměrně výhodný. Oni prostě všechny ty, co
se přestěhovali, podporovali, aby
se tady pohraničí počeštilo. „Hned
po příchodu Čechů z Polska
utvořili ve Vikýřovicích baptistický sbor. Ten se stal prvním
protestantským sborem založeným reemigranty v Československu. Centrem náboženského života byla kazatelna, kterou lidé ze
sboru vystavěli svépomocí a k je-

jímu slavnostnímu otevření došlo
dne 11. listopadu 1928. Scházeli
se v ní nejen baptisté, ale stala se
centrem českého života v obci. Karel Jersák také vzpomíná, že tam
jako malý chlapec nerad chodil na
nedělní bohoslužebná shromáždění, což se ale s přibývajícím věkem měnilo.
V roce 1933 se stal německým kancléřem Adolf Hitler, jehož agresivní a nacionální politika nevěstila
pro budoucnost Československa
nic dobrého. V předtuše války se
někteří baptisté ze sboru od roku
1936 stěhovali do Kanady. Odešel
i nejstarší bratr pamětníka Jaroslav. Agresivní politika Německa
slavila zpočátku úspěch a po mnichovské dohodě bez boje Československu zabralo pohraničí, do
kterého patřily také Vikýřovice.
Baptistická komunita ve Vikýřovicích žila jako jednotné společenství a vzhledem k národnosti jeho
členů se stala trnem v oku Němcům. Od dubna do září roku 1941
z obce vyhostili většinu zemědělských rodin. Lidé z těchto rodin,
kteří se opět stali exulanty, našli
své útočiště v místech, kde sídlily
baptistické sbory, hlavně v okolí
Vysokého Mýta. Karel Jersák s rodiči nakonec skončil v nedalekém
Zábřehu. „Stěhovali jsme se myslím v červnu. Bylo to na dvě etapy
a všichni měli výpověď do protektorátu. I my, ale tatínek v první
válce se dostal do zajetí, tak se
naučil trochu německy a domluvil
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se. Tak on to umluvil na úřadech,
že v protektorátu nemáme nikde
bydlení a že se zatím nastěhujeme
do Zábřehu k příbuzným, a to, zatím‘ bylo do konce války.“
Ne všichni Němci byli ale stejní a podle vyprávění pamětníka se jich
několik snažilo pomáhat. Velmi
dobré vzpomínky má hlavně na
mlynáře Drexlera. „To byl antihitlerovec. I když jeho synové...
Jeden padl a druhej byl taky hitlerovec. On s nima ale absolutně
nesouhlasil. Tatínkovi načerno občas prodal pět kilo mouky. To bylo
tenkrát na lístky a to si troufal. On
také tatínkovi pro bratra, co jel do
Kanady, půjčil peníze, protože
tatínek je neměl. Takže byli taky
dobří Němci.“
Paradoxně na čtyřleté období vyhnanství v Zábřehu vzpomíná Karel Jersák jako na nejlepší léta
svého života. Pracoval ve svém
oblíbeném zemědělství a hospodáři si ho pro jeho šikovnost a všestrannost vážili. Právě práce v zemědělství ho nakonec uchránila
před nuceným nasazením, které
mu jako ročníku 1924 hrozilo. „Že
jsem čtyřiadvacátej ročník, tak
jsem měl jet do Reichu, ale v létě
jsem byl přihlášen na zemědělství
a to Němci považovali jako válečně
důležité. V zimě jsem byl zase
v lihovaře, kde se sušily brambory
a vločky, a to bylo také na mouku.
Takže jsem byl ve dvou odvětvích,
co jsou potřebný pro válku, tak
mě to minulo. Nedostal jsem ani

pozvánku.“ Modlitebnu ve Vikýřovicích nakonec uzavřeli a měla se
stát továrnou na krabičky od žiletek. To ale již nacisté nestihli a v modlitebně nezačali ani přípravné práce. Gestapo ale zatklo vikýřovického kazatele Teofila Malého. Čekal ho transport do Osvětimi, kde
5. dubna 1943 zahynul.
Už tři dny po osvobození, kterého
se se zbraní v ruce účastnil také
pamětník, se rodina vrátila do
Vikýřovic. Karel Jersák vzpomíná,
že hned po návratu dostali za úkol
hlídat pořádek v obci. „My všichni
mladí Češi jsme vyfasovali flinty,
náboje a hlídali jsme každou noc.“
Původně měli hlídat Němce, ale
skutečnost byla jiná, protože po
obci se toulali opilí sovětští vojáci
hledající po domech ženy. „Tak my
jsme měli hlídat Němce, ale hlídali
jsme Rusy.“
V roce 1946 se pamětník oženil
s Anežkou Kulhovou, s níž se seznámil v Zábřehu. Pocházela stejně jako on z rodiny pobělohorských exulantů a do Zábřehu
odešla za války, aby se vyhnula
nucenému nasazení. Již po půl
roce manželství ale Anežka ve 22
letech zemřela na rakovinu. Karel
Jersák pak několik let zůstal sám,
než potkal Miroslavu Petrákovou,
s níž se oženil v roce 1952. Pocházela z Volyně a její otec prošel boji
na Dukle.
Po válce museli Němci z Vikýřovic
do odsunu a do uvolněných hos-
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podářství se nastěhovali noví osadníci. Mezi nimi i několik dalších
Čechů z okolí Zelowa. Tam zůstalo
jen mizivé procento českých exulantů. Odešli nejen z materiálních
důvodů, ale také kvůli extrémnímu polskému nacionalismu, který
se projevoval přibývajícími útoky
na Čechy. To dokazuje také vzpomínka pamětníka na příbuzného
Jana Hejzlara, jehož v Zelowě málem ubili. „Poláci po válce byli
strašně... jako banditi. Mého strýce skoro zabili. Prostě chtěli získat
majetek po nich a věděli, že uvažují o odstěhování. A strýce tak
zmlátili, že ho nemohli vzkřísit. “
Karel Jersák pracoval opět na rodném hospodářství, a to až do roku
1955, kdy ve Vikýřovicích založili
jednotné zemědělské družstvo
(JZD). Do něho jednotně vstoupili
také všichni hospodáři z místního
baptistického sboru. „My jsme se
potom sešli ve společenství a říkali
jsme: ,Stejně se tomu neubráníme, tak tam půjdeme současně.‘ A
tady vikýřovické JZD bylo nakonec jedno z nejlepších v okrese.“
Karel v JZD pracoval v různých
funkcích, dělal zootechnika a krátce také agronoma. Po několika
letech pak přešel do Výzkumného
ústavu pro chov skotu v Rapotíně,
kde zůstal až do penze.
Jedním z důvodů, proč tak
jednotně lidé z baptistické církve
vstoupili do JZD, byly jejich zkušenosti s komunistickým režimem. Již od roku 1949 se bapti-

stický sbor dostal pod přísný státní dohled. V únoru 1955 zatkli místního kazatele Viléma Pospíšila.
Ve vykonstruovaném procesu ho
pak odsoudili na tři a půl roku vězení a zkonfiskování třetiny majetku. „Důvodem bylo, že známým
do Polska napsal, aby se přistěhovali do Šumperku, že je tady
několik textilních továren. To znamenalo, že mají možnost zaměstnání. Zelowáci byli většinou tkalci. Oni to udělali jako špionáž. Že
prozrazuje do ciziny, jaký jsou tu
továrny,“ popisuje pamětník. Vilém Pospíšil nemohl kazatele vykonávat ani léta po propuštění a jako dělníka ho poslali do Českomoravských eternitových závodů
v Šumperku. „Dostal práci jenom
v Eternitce a to byl jeho konec.
Azbest ho zničil. Pracoval na tři
směny a onemocněl,“ dodává Karel Jersák.
Perzekuce od komunistického režimu se nevyhnula ani rodině Karla Jersáka. Zvláště když tři z jeho
blízkých příbuzných byli za komunismu kazateli. Bratr Vilém dělal
kazetele v Kroměříži, a komunistický režim ho stejně jako Viléma
Pospíšila odsoudil ve vykonstruovaném procesu. „Toho komunisti
taky strašně poškodili. Protože neměli žádný důvod ho zavřít a u soudu řekli, že možná nevědomky byl
do něčeho zatažen. To byl rozsudek. A za to mu pokazili rozum.
On byl půl roku v psychiatrické léčebně. Po půl roce mohl být pro-
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puštěn, ale nebyl schopen přelíčení, protože ho připravili o rozum.
Po návratu domů měl ještě deset
roků tyhle následky.“
I v této těžké době se Karel Jersák
zapojil do života sboru. Stal se jedním ze státem schválených laických kazatelů, předsedou sboru
a vedl nedělní školu. Vzpomíná, že
každou změnu nebo hosta musel
hlásit církevnímu tajemníkovi. I když
se v těchto funkcích nedostal do
větších problémů, vždycky byl život s vírou za komunismu problém. Například jeho syn Miroslav
nemohl studovat obor s maturitou. Jeho mistr totiž žádal, aby
vstoupil do nějaké komunistické
organizace mládeže.
Po invazi vojsk Varšavské smlouvy dokonce rodina krátce uvažovala o emigraci a dokonce se přihlásili na emigračním úřadě ve Vídni. „Myslím v 69. jsme jeli do

Jugoslávie trochu s úmyslem tam
zůstat. Ve Vídni jsme byli nahlášeni v emigračním úřadu. Už
jsme měli místo v středisku.“ Nakonec si ale svůj záměr rozmysleli
a vrátili se domů. Na začátku
osmdesátých let ale emigrovala do
Kanady dcera Jarmila s rodinou.
Kvůli víře měli totiž neustálé problémy se zaměstnáním a s úřady.
„Oni jí třeba nepřijali děti do školky a otevřeně jí řekli, že chodí do
kostela, a proto jí děti nevezmou
do školky.“
Na otázku, jaké by řekl poselství
pro budoucí generace, odpověděl
krátkou, ale výstižnou větou: „Nejlepší cesta je držet se Pána Boha a
bible.“
z Pamětní knihy
sboru BJB Vikýřovice
k 85. výročí založení 1925–2010,
Stehlík, D., Lica N.

Baptistická modlitebna ve Vikýřovicích, přebudována za války na továrnu
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temnou nocí..
padám..
po bojích lítých..
do hlubin bytí..
samoty zlé..
dál už není kam..
tvář kloním..
trny rozedranou..
žízním..
po tobě..
Lásko..
kde jsi?
mlčíš.

jen tma do srdce..
padá..
dál už není kam..
krev nevinná prýští..
na Zem..
dál už není kam..
rána..
nedočkám..
ticho rdousí..
víru..
lásku..
naději..
poslední..
kde jsi?
mlčíš.
Eli.. Eli.. lama sabachtani?

Jeho Dítě

DOBRÁ ZPRÁVA, misijní a vzdělávací časopis. Redakční rada: Eliška Hrůzová a Štěpán Křivánek,
Tisk a misijní
distribuce:
Tomáš Černík,
e-mail:
dobra-zprava@post.cz.
Zdarma.
DOBRÁ ZPRÁVA,
a vzdělávací
časopis.
Redakční
rada: Eliška Hrůzová
a Štěpán Křivánek,

