
   

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

A máme tu březen! Už jsou to 3 roky, kdy nám první jarní den nastává 20.března… letos 

přesně v 10:37 ( bezvýznamná informace).       Další zajímavostí je to, že na ten stejný 

den připadá i Světový den vrabců … ale to nejdůležitější je, že za pár dní je tu 

JARO!  : -) 

 
 

 
 

7.3. Rodinná služba   od 10:00 hod., slovem slouží Zdeněk Kaděra     

                                     od 14:00 hod., slovem slouží pastor Michal Ondruch 
 

14.3. bude oznámeno  21.3. bude oznámeno          28.3. Modlitební setkání 
 

 

Týdenní setkávání ve sboru a INFORMACE:  
 

Nadále jsme každou neděli ON-LINE od 10:00 hod na facebooku, v případě odpolední 
služby pak od 14:00 hod.  :- ) 
 

Možné POČTY osob na setkání - dle aktuálního vývoje situace bude oznámeno 
smskou… Pokud ti sms nechodí, ale rád bys byl tímto způsobem informován, sdílej 
prosím své telefonní číslo s pastorem Michalem, popř. napiš nám na 
nn.jesenik@email.cz.  :- ) 
 

PONDĚLNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ – dle aktuální situace… v tuto chvíli je to do počtu 
10 lidí, ohledně tohoto setkávání kontaktujte Zdeňka Kaděru. 
 

Páteční VEČERY HLEDÁNÍ – začali jsme se setkávat každý možný pátek, počty platí 
jako u pondělního setkávání … ohledně tohoto setkávání kontaktujte Hanku 
Machálkovou. 
 

Spolek Veronika organizuje 13.3.2021 on-line setkání s Gerardem Vandervegt, který 
přijal pro nás Slovo povzbuzení. Setkání bude probíhat na fb Spolku Veronika. Všichni 
jste srdečně zváni.  
 

Nové webové stránky církve jsou dostupné na naší staré adrese www.nnjesenik.cz  
 

 

 

 

 

Naříkat si nad zavřenou Biblí na to, že k tobě Bůh nemluví 

 je jako stěžovat si, že ti nikdo nepíše sms, 

když máš mobil v režimu letadla…
 

mailto:nn.jesenik@email.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před Tvým trůnem stát, chválu Ti vzdávat, po tom touží srdce mé. 
Před Tvým trůnem stát, chválu Ti vzdávat, po tom toužím já. 

Jsi Král věků,… Mocný Zachránce i Pán… Král věků…  :/ 
Tobě chválu vzdám 

 

Chválu svou Ti vzdám, chválu svou Ti budu vzdávat každou chvíli, každý den. 
Chválu Ti vzdám, chválu svou Ti budu vzdávat celým srdcem, silou svou. 

Chválu Ti vzdám, chválu svou Ti budu vzdávat vším co mám… 
Chválu Ti vzdám, chválu Ti vzdávám … 

 

Tvoji tvář spatřit smím Bože můj, žár z ní vychází, Tvoji tvář já spatřit smím, Ježíši :/ 
 

Svou chválu Ti dávám, přináším k nohám Tvým, 
svou chválu Ti dávám, přináším ji k nohám Tvým 

Svůj život ti dávám, přináším k nohám Tvým, 
Svůj život Ti dávám, pokládám před trůnem Tvým … 

 

Tvá vůle se staň v životě mém, Pane můj, Tvá vůle se staň v životě mém Ježíši  :/ 
Ne to co chci já, ne to co chci já, ale to co v plánu máš Ty, Bože můj 

 

Ne to, co chci já, ale to co chceš Ty, Pane můj, to chci já  :/ 
Tvá vůle se staň, tvé plány, tvé cíle, tvé myšlení… 

 

 Všem OSLAVENCŮM tohoto měsíce přejeme s radostí POŽEHNANĚ     

  POŽEHNANÉ DNY, ať vaše oči stále hledí vzhůru jako květy 

kopretin a vaše srdce se upíná k naději Jeho milosti …       Pán je 

blízko všem, kteří se k Němu mají opravdově. 

 

Jana Součková        Dana Zajíčková      

Anna Ondruchová  

Zdeněk Kaděra        Hana Machálková     

Eva Ondruchová  

Ludmila Hajná     Matyášek Malý  



DIETRICH BONHOEFFER 

Thomas ve svém kázání u nás nedávno zmínil i tohoto muže. Inspirováni knihou Hrdinové víry přinášíme 
stručný životopis k povzbuzení čtenářů … :- )   
Dietrich a jeho sestra Sabine byli dvojčata. Narodili se roku 1906 ve známé a vzdělané rodině                           
v německém městě Breslau. Celá desetičlenná rodina se roku 1912 přestěhovala do Berlína, kde se 
otec, Karl Bonhoeffer, stal uznávaným psychiatrem a neurologem. O několik let později Dietrichův 
nejstarší bratr Walter padl v první světové válce jako voják německé armády.   
Ve čtrnácti letech Dietrich prohlásil, že chce být teologem. Rodinu, která sice byla luterského vyznání, 
avšak jen zřídkakdy chodila do kostela, to překvapilo. Dietrich však své rozhodnutí myslel vážně, 
Vystudoval teologii na Berlínské univerzitě a později na Sjednoceném teologickém semináři v New 
Yorku.  Jako začínající pastor se věnoval chudým a nezaměstnaným ve španělské Barceloně, zapojil se 
do černošského baptistického sboru v newyorkském Harlemu a připravoval ke konfirmaci třídu dětí                    
z chudinské čtvrti v Berlíně. Tato praxe pomohla Bonhoefferovi vidět evangelium „zdola“, tedy                             
z pohledu trpících lidí.                         
 Mezitím v Německu nastupoval k moci Hitler. Německo poprvé po první světové válce znovu získalo 
svou národní identitu a moc. To mělo za následek, že německý lid - a dokonce i mnoho křesťanů - bez 
námitek přijali nacismus. Dietrich Bonhoeffer však jasně rozpoznal rostoucí nebezpečí a pomohl založit 
„Vyznávající církev“. Ta hlásala, že Ježíš je jediným Pánem a že oddanost Hitlerovi se rovná modlářství 
Spolu s dalšími šesti tisíci pastory odmítl přijmout „Árijskou doložku“ která byla namířena proti osobám 
židovského původu.  Brzy se Bonhoeffer zapojil do odbojového hnutí, jehož cílem bylo svrhnout Hitlera. 
Pro jeho činnost ho nakonec roku 1943 zatklo gestapo. Jen několik týdnů předtím, než Hitler spáchal 
sebevraždu a Německo se vzdalo spojencům, byl 9. dubna 1945 spolu s dalšími odpůrci režimu oběšen. 
Avšak jeho díla, jako Cena učednictví, Společný život a Dopisy a listy z vězení, oslovují křesťany i dnes. 
 

V roce 1931  Dietrich Bonhoeffer studoval na Sjednoceném teologickém semináři v New Yorku. 

Jeho přítel Frank, věrný černošský křesťan z Alabamy, vykonával v rámci svého studia praxi v babtistickém 

černošském sboru v Harlemu. Ditriech chtěl jít s ním. Frank nakonec svolil, i když si nebyl jistý, jak to 

tento světlovlasý, růžolící student teologie, který sice mluví anglicky, ale se silným německým přízvukem, 

dlouho vydrží, až pozná skutečný Harlem. Dietrich tam však hned začal sloužit a pokračoval v tom každý 

týden. Ochotně učil v nedělní škole a navštěvoval harlemské rodiny. Naslouchal a pomáhal.  Dietrich si 

silně uvědomoval špatnou úroveň bydlení i nedostatek dobrých pracovních míst pro černochy. Proč 

církev s těmito problémy něco neudělá?“ ptal se. Frank však jen krčil rameny.   

Jednoho dne šli Dietrich, Frank a několik dalších studentů ze Sjednoceného teologického semináře na 

jídlo do restaurace. Číšník s zapsal objednávku mladých bělochů, avšak Frankovi nevěnoval žádnou 

pozornost. Když si Dietrich uvědomil, co se stalo, znechuceně se zvedl. „Nemůžete-li zde obsloužit mého 

černošského přítele, nebude u vás jíst nikdo z nás“ A následován ostatními z restaurace odešel.  Po roce 

stráveném na Sjednoceném teologickém semináři nastal čas, aby se Dietrich vrátil do rodného Německa. 

Frank potřásl svému příteli rukou. Řekni lidem, jak se se tu s námi zachází, a ukaž jim, jací skutečně jsme“, 

což Dietrich skutečně udělal. Ve Frankově sboru si nahrál některé písně včetně několika černošských 

spirituálů. Hudbu potom pustil svým studentům a vyprávěl jim o bezpráví páchaném na černoších, jehož 

byl v Americe svědkem, a to i ze strany těch, kteří uctívají téhož Ježíše. Do jeho srdce byla zaseta semena 

spravedlnosti. A proto, když se Hitler rozhodl vyhladit všechny Židy, Dietrich se odmítl postavit proti nim. 

Bonhoeffer povýšil obranu lidských práv za povinnost celé církve  a již od začátku vystupoval proti 

pronásledování Židů jako celku. Převáděl Židy z Německa a fungoval jako dvojí agent. 9.dubna 1945 byl 

na výslovný rozkaz Adolfa Hitlera popraven jako jeden z posledních odpůrců nacismu, kteří byli 

spojováni s neúspěšným atentátem na Hitlera z 20.7.1944.   



         dobroty z února 2021 
 

 Možná lepší označení těchto večerů je Večer očekávání … Očekávej na Hospodina, moje duše … 

Bůh Otec touží po synech – nechce mít jen děti, které musí vodit za ruku a umetat jim cestu 
a neustále na ně dohlížet, aby někam nespadly… Touží mít syny, kteří budou jeho 
spolupracovníky, partnery na Jeho díle… … Ježíš se zeptal Filipa: „Kde nakoupíme chleby, 
aby se ti lidé najedli?“ Ptal se jich, zapojoval je do té práce, připravoval spolupracovníky, 
kteří se nechají vést Jeho Duchem, kteří budou znát Boží moc, vůli i myšlení, moc Jeho 
Slova a svou identitu v Kristu, jejich partnerství s Otcem, a kteří budou chápat věci 
Království, jeho principy a budou připraveni v nich fungovat.  
 

Irenka měla na konci jednoho únorového pátku vizi mocného bojovníka s obrovským 
vojskem za sebou – mocný vojevůdce budící bázeň. Pán jí řekl: „O co víc já toho mám 
v tobě! O co více toho já mám ve vás! O co více moci. O co více bázeň budící a přemáhající 
moci! Ten, který je v nás je větší než ten ve světě!“  
 

Pán nás chce vzít na vyšší úroveň  - ti, kdo budou chtít jít s Pánem výš ale budou potřebovat 
vstoupit do vyššího zasvěcení se, odevzdání se Pánu. Posvěcení v mluvení, jídle, myšlení, 

ve své duši … Ve starých kolejích do nových věcí nevjedeš …       
 

Jeremiáš 33:3  
VOLEJ KE MNĚ, CHCI TI UKÁZAT VELIKÉ A SKRYTÉ VĚCI…NEJEN TI JE CHCI UKÁZAT, ALE TAKÉ 
TĚ DO NICH UVÉST!  
 

Zpívali jsme chválu Toto je naše země, toto je náš díl … a náhle přišlo porozumění toho, že 
naše životy, naše osobní prostory jsou naše země.  Tvůj život je tvá země, tvůj prostor. Co 
zasadíš, to sklidíš, co dovolíš ostatním zasadit do tvého života, to tam poroste. Bylo to, jako 
by Otec říkal: „Dal jsem ti informaci o principech, dal jsem ti semínka a dal jsem ti půdu … 
jdi na to!  
Tvůj milující Otec ti dal pytel semínek (Slovo), pole ( tvé srdce a život) a požehnání ke sklizni.  
Také ti dal zemi – tvoji rodinu, přátele, blízké, známé … chce, abychom je sklidili pro Něj. 

      Jupííí. 
 

…říkala jsem si ( Hanka) … Proč – když je tu moc přítomna, vnímáme ji, víme o ni…když 
víme, že tu je s námi Pán, PROČ nemáme projevy Jeho moci?  
„Protože jste ve svých srdcích uzavřeni – otevřete se!!!  Třeba jako se otevírají popelnice. 
A stejně jako ta popelnice potřebuje vysypat, tak i vy.  Každý den se na vás hrnou další a 
další věci, a vy si musíte velmi moudře vybírat, co čtete a čemu věnujete pozornost a čemu 
se vystavujete…aby vás ty věci nezasypaly… Očistěte se od těch věcí a budete nádobou ke 
cti a slávě Hospodinu…“ 
  

Není čas stát jednou nohou v Božím království a druhou ve světě… „dejte si pozor, aby vaše 
srdce nebyla zatížena pečováním o tento život … nestřídmostí … opilstvím…“ …  Zatížena … 
Vysyp to, zbav se toho!  
              sepsala Hana Machálková :- ) 



Ač většinou on-line, náš sbor žije. Znovu platí to, co minulý týden… Pán je dobrý pastýř, který nás 
vede … svým Slovem a Duchem … proto je třeba věnovat velkou pozornost Jeho Slovu, určenému 
pro náš sbor…  Kázání jsou k dispozici ze záznamu na našich fb stránkách, ve psané formě pak na 
našich webových stránkách. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat :- ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A k životu našeho sboru už (pevně věříme a doufáme) patří i  PŘÍMLUVY 19 – 20   
 

Slovy pastora Michala: „Proč ten název Přímluva 19-20? Je to proto, že namísto sledování zpráv 
věnuji tento čas modlitbám za naši zemi. Jsem velmi vděčný za každého, kdo se zapojil, a případně 
ještě zapojí. Není nutné dogmaticky trvat na čase, jakýkoliv čas, který bude vyhovovat je dobrý.“  
A za co se modlit? Třeba za vládu – schopnost sebereflexe, moudrost k rozhodování, zbožné 
poradce, kterým budou důvěřovat…, parlament (zkrátka ty v autoritě postavené), za moudrost 
pro ně – pro dělání správných rozhodnutí, za rozhodnost – pro prosazování té moudrosti, za 
bezúhonnost – jako nosné vlny, která inspiruje a motivuje… Za lékaře, sestřičky, telefonisty na 
hygieně, za policii, vedení EU…. Za církev Boží, k činění Boží vůle bez vyrušování tím, co se zrovna 
ve světě děje… Za dělníky na vinici, za vypuzení dělníků na žeň… Pavlovy modlitby za bratry a sestry 
jsou určitě vítané ( Fil 1:9-11, Kol 1:9-12, Ef 1:17-19 a 3:14 … :- )  pastor Michal 
 

 

 

 

 

Vize jesenického sboru 

„Zakládat sbory a naplnit naši oblast poznáním Boha  

a Jeho Slova“ 
 

Církev Nová naděje Jeseník 
 

Tovární 1332/1a 
790 01 Jeseník 

tel.: 775 551 700 
www.nnjesenik.cz 

e-mail: pastor.nnjesenik@seznam.cz 
b.ú.: 107-0158170237 / 0100 


