
Týden modliteb za jednotu křesťanů 
Od 18. do 25. 1. 2020 se bude konat týden Modliteb za jednotu křesťanů, jehož tématem je verš 
„Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“  (Sk 28,2).“ Na webové stránce Ekumenické rady církví 
www.ekumenickarada.cz naleznete další informace. Pokud se chcete připojit ke křesťanům z celého 
světa ve stejné dny svými modlitbami, najděte si na webu další informace. Termín společné 
ekumenické bohoslužby v únoru bude včas oznámen.  

Svědectví - "Učiň mě Bože, čím chceš sám" 
Milé sestry, milí bratři, jedním z hlavních témat, které nyní jako celý sbor prožíváme jsou přípravy na 
volbu nového staršovstva. 
Chtěl bych Vám povědět, jaká byla má cesta v rozhodování, zda se nechat pozvat do kandidatury a jak 
to celé dopadlo 😉 . 
Myslím si, že mě všichni poměrně dobře znáte. Sdílel jsem se s Vámi několikrát o situaci v mé rodině 
a zdravotním stavu manželky Petry. Starší dítko mě už asi přerostlo a to menší k tomu má nakročeno 
😉 . O svém zaměstnání jsem vám už také několikrát povídal. Zažil jsem období, kdy mi opravu nebylo 
dobře, bylo toho na mě moc. Potvrzuji to, že zpěv vychází z nitra naší duše. Je takovým zrcadlem 
našeho duševního stavu. Tenkrát jsem opravdu nebyl schopný zpívat. 
To, že se budu muset rozhodnout, zda kandidovat do staršovstva nebo nikoli, mi bylo jasné již od 
podzima. Přemýšlel jsem o tom, protože jsem opravdu toužil dát se Pánu Bohu v této službě 
k dispozici. Moc jsem se na to těšil. Mám náš sbor velmi rád. Z vlastní iniciativy jsem začal „obhlížet 
terén“ 😉 . Především Daniel Světlík mi v tomto byl rádcem a modlitební oporou. Moje rodina 
nejdříve reagovala tak, že ještě není ten správný čas. A tak jsem se i s ohledem na předchozí 
zkušenosti rozhodl, že v těchto volbách kandidovat nebudu. 
No, musím se přiznat, že se mi po tomto mém rozhodnutí příliš neulevilo. S vděčností přiznávám, že 
Pán Bůh během prosince „ přitlačil na pilu“ 😉 . Podstatnou měrou přispěla do změny mého 
rozhodnutí má služba ve volební komisi a zřejmá podpora mnoha z Vás. Ten nejzásadnější zlom však 
nastal v neděli při zvěstovaném Božím slově na téma: Boží čistá láska AGAPÉ. Byl jsem znovu zasažen 
tou sebe obětující se, sebe zapírající se, sebe vydávající se, až na kříž jdoucí Boží láskou. Tou láskou, 
která mně přivedla k mé ženě a teď mě pozvala k další službě. 
Jsem moc rád, že má rodina přijala tuto moji cestu. V našich životech prožíváme mnohé zápasy. Pro 
mě osobně byl toto také zápas. Skončím nadepsanými slovy písně a modlitbou: Učiň mě Bože čím 
chceš sám, jen když vím Tvůj že jsem. 
  

David Mikulecký 

1

BYSTERÁČEK
12. LEDNA 2020

x-apple-data-detectors://0
http://www.ekumenickarada.cz


Tajemno mezi nebem a zemí. 
Sestra Marie Hovorková z CB v Mladé Boleslavi napsala novou knihu s názvem Tajemno mezi nebem 
a zemí. Úryvek z knihy: 

Tajemné a nevysvětlitelné jevy patřily odjakživa k životu, čas bez tajemství nikdy neexistoval. Když však 
tyto jevy nemůžeme změnit, můžeme se o to alespoň pokusit. Nemusíme je hned odtajnit, neřkuli vysvětlit, 
ale můžeme s nimi alespoň maličko pohnout. 

Když jsem se rozhodla alespoň odklopit růžek roušky těchto tajemství v prahnoucím slunci, někdy jsem 
zírala na překvapivé děje, jindy na až hrozivé zátiší dynamiky pozemského života vůči věčnosti. 

Pokavaď nám čas lehce naznačuje, že už nechce s tajemstvími platit dál, nesmíme se nechat odradit a 
snažit se zmírnit zesměšňování našeho činění v našem okolí, bojovat proti bagatelizování tajemna vůkol 
nás, zkrátka pokusit se o to, aby tento fenomén nebyl pohřben. Velice dobře si uvědomuji, že pravda není 
to, čemu věříme, že naše pravda nemusí souhlasit s pravdou objektivní. 

Již pan Jan Werich kdysi říkal, že nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní… Ani já nechci vydávat mé 
životní příběhy za žádné dogma o konečném vítězství lidského rozumu. Přála bych si čtenářů se jen 
dotknout, opatrně je provokovat otázkou, zda bychom se neměli začít s někým dělit o nebesa, ale místy je 
i pobavit (Raději umřít smíchy než vzteky). Když se nebudeme křečovitě bránit záhadám, narazíme na ně 
na každém kroku. Zvu vás tedy na malý výlet do mého životního příběhu… 

Psal se rok 1989, rok nabitý událostmi, kdy si mnohý z nás pokládal otázku: „Už ano nebo ještě ne?“. 
V Americe se prezidentského křesla po Ronaldu Reaganovi ujímá Georg H. W. Bush, v Polsku Lech Walesa 
střídá Wojciecha Jaruzelského. V létě vzlétá raketoplán Columbia na vojenskou misi a u nás doma 
v tehdejším Československu se schyluje k sametové revoluci. 

Zatímco světové i domácí dění hřmělo jako dost rozjetý vlak, já jsem měla starosti diametrálně odlišné. 
Poklidný a obyčejný život vdané ženy se dvěma dětmi se začal měnit v život zastřený rouškou záhad, 
prostoupený podivnými a pro mne nadpřirozenými jevy. Do té doby jsem žila a vnímala pouze okolní svět 
materiální a svět duchovní jsem nejenže ignorovala, já vlastně ani netušila, že ve skutečnosti paralelně 
existuje. Záhady, které jsem si nedokázala vysvětlit pouhým rozumem, jsem neřešila a nevěnovala jim 
pozornost. Nemám teologické vzdělání a moje psaní má hodně daleko k akademickému. Otázky typu co 
je podstatné a co pomíjivé jsem považovala za obyčejnou filosofii. Až teprve krutá nemoc mi otevřela oči. 
Nemocné dny mě zmítaly strachem a úzkost se stala tou dobou dominujícím faktorem následných týdnů, 
měsíců, ba i let… Dech se mi mnohdy zatajil, ale než se úplně stačil zastavit, snažila jsem se pravdivě 
popsat okolnosti, které mě v mém pokročilém věku nečekaně, no nicméně velmi mile překvapily. 

Když jsem se rozhodla zveřejnit vlastní životní cestu za hledáním „pravdy“ včetně všech výher i ztrát a 
uzavřít text pro vydání mé první knížky „Zázraky? Ano, zázraky…“, naivně jsem si myslela, že zázraky 
v mém životě pozbudou na intenzitě. Mýlila jsem se, staly se důvodem napsání i knížek dalších… 

Je důležité dodat, že je celý text knížky prokládaný drobnými, vesměs humornými glosy, kterými se 
autorka snaží zjemnit vážné náboženské téma pro čtenáře věřící i nevěřící. Knížka Tajemno mezi 
nebem a zemí má 405 stran v pevné vazbě a  konečná cena pro CB se slevou, a to 340,- Kč. Zájemci 
se nahlaste kazateli Tomášovi co nejdříve. 
Autorka se snaží mnoho let šířit evangelium, nejspíš si vzpomenete na její svědectví, která mnoho let zveřejňuje v časopise Život 
víra (nyní pod celým jménem/Marie Hovorková, CB MB/, dříve anonymně pod jménem /Máša, Mladá Boleslav/) 

Biografie autorky: Marie Hovorková, nar. 3. 3. 1952 v Mladé Boleslavi. Studovala gymnázium a poté VŠST (dnes TU) v Liberci. Celý 
profesní život pracovala ve firmě ŠKODA AUTO. Od roku 2010 je v důchodu. Má dvě děti (42, 45 let) a 6 vnoučat. 
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