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ÚVODNÍK/ Valentýn a manželství
'Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo'. Je to velké
tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako
sebe sama a žena ať má před mužem úctu. Ef 5, 31-33
Milé sestry a milí bratři,
svatý Valentýn byl podle všeho katolický kněz, urozený Říman. Nebo taky ne. Je klidně možné, že to byl
biskup, který působil úplně někde jinde. Dost možná jde o dvě osoby, které zemřely mučednickou smrtí
v různých letech z různých důvodů. Podle Zlaté legendy, nejčtenější středověké knihy, zemřel Valentýn
roku 280, kdy byl sťat, protože odmítl zapřít Krista. Nejoblíbenější romantická legenda, vyprávěná po
staletí, zase říká, že Valentýn doporučoval mužům, kteří měli jít do války, aby nikam nechodili a raději
zůstali doma se svými ženami. Za to byl uvězněn a oknem svého vězení pozoroval orgie provozované
Římany o svátku Lupercalií a v psaníčkách, které jim posílal po holubicích, je prosil, aby se chovali
slušně a nehřešili. Prý také tajně oddával milenecké páry. To ho nakonec stálo život.
Proč o tom mluvím? Protože jako každý rok se 14. února provalí stavidla a lavina
nahromaděného zboží, květin a přání strhne každého, kdo neuteče. Ještě že oslavy trvají jen jeden den,
vždyť do roku 1969 si církev svatého Valentýna připomínala 11x v roce! Laskavý čtenář a snoubenci
zvlášť prominou můj cynismus, ale tím naznačuji, že svátek zamilovaných mě míjí. Snad proto, že
zamilovaný do své drahé polovičky už nejsem a mám za to, že ona do mě už taky ne. Pokud tedy
zamilovaností myslíme onen počáteční stav ve vztahu, kdy máme nasazeny růžové brýle a nevnímáme
chyby toho druhého. Potřebnější je při tomto svátku spíše mluvit o lásce v dlouhodobém vztahu, o
manželství a o tom, jak v něm žít tak, aby byly dlouhodobě naplňovány potřeby všech, i když třeba ne
úplně nedokonale.
Víme, že s měnící se společností dopadají změny i na manželství. Zatímco tradiční společnosti
dělaly všechno pro to, aby se manželství rozpadnout nemohlo, moderní společnost se toho vzdala.
Dala tak každému podstatně větší svobodu rozhodování a s ní přirozeně i odpovědnost. Svazek dvou již
nepodporuje ani životní nutnost, často ani ekonomická situace ani společenský tlak. Naopak jej stále
ohrožuje množství měnících se možností a příležitostí. Rodiny mohou zůstávat spolu jen z jisté
setrvačnosti, anebo naopak proto, že se mají rádi. Ze sociologického pohledu je tak vlastně s podivem,
že se rozpadá jen 50% manželství. Manželství prostě přestalo být sociální normou a stalo se
dobrodružstvím.
Mnozí z toho ale chybně vyvozují, že se manželství a rodina jako stabilní jednotka přežily.
Ukazuje se však, že chyba není v základním konceptu rodiny, ale v určité neschopnosti adaptovat se na
současné podmínky tak, aby rodina mohla žít jako stabilní a láskyplné společenství i v poněkud
pozměněných rolích muže a ženy. To ve vztahu vyžaduje odvahu, statečnost a vytrvalost, kterou může
podpořit zralá víra.
V rámci Národního týdne manželství, který je vyhlášen právě v týdnu oslav valentýnského
svátku, jsme zváni o manželství přemýšlet a také na něm pracovat. Mohou nám k tomu pomoci i
Manželské večery, které od začátku března pořádají i naše dva sbory v Horních Počernicích a v Praze 2.
Pozvánku přikládám níže. Tento čas je samozřejmě i dobrou příležitostí pomoci snoubencům se
připravit na uzavření sňatku.
Seriozní výzkumy párového soužití ukázaly, že konflikty v manželství najdeme vždy. Jsou
přirozeným ventilem napětí a způsobem vylaďování vzájemného soužití, kdy se neřešené spory
nehromadí pod kobercem. V zásadě to vypadá tak, že se jeden z partnerů z nějakého důvodu naštve,

chvíli se ovládá, ale pak na druhého vyjede. Protějšek cítí frustraci, která se časem promění ve vztek,
chvilkové ovládání a - protiúder. A tak pořád dokola.
Ukazuje se, že důvodem hádek nejsou ony detaily, o které ve sporu jde (neumyté nádobí, boty
v chodbě, ponožky v koutě), ale o hlubší frustraci z nenaplněných potřeb být oceněn(a) a
respektován(a) coby kompetentní, milovaný, ale také autonomní protějšek. Výzkumy také ukazují, že o
úspěchu manželství nerozhoduje ani tak fakt, zda při konfliktech lítá nádobí, jako poměr negativních a
pozitivních chvil, které spolu manželé prožívají. Ty stresující by neměly překročit jednu šestinu
společného času. Také údajně osmdesát procent hádek začínají ženy, pravděpodobně z potřeby více
komunikovat (podle Gottmana).
Psycholog John Gottman identifikoval čtyři základní přístupy, které mění zdravý konflikt v
destruktivní a směřuje vztah k rozvodu. Prvním je kritičnost, která hodnotí podstatu partnera namísto
jednotlivých selhání ("jsi líný" namísto "nevynesl jsi koš"). Druhým je pohrdání manifestované
uštěpačnými poznámkami a mimikou (oči v sloup). Třetí je rezolutní obrana, která vždy odmítne
všechny výhrady (to nejčastěji dělají muži) a čtvrtým je ignorování partnerových lamentací a následné
emocionální odtažení. Každý se ve vztahu na těchto koních občas projede, důležité je ale umět z nich
včas sesednout a nahradit bojovou strategii klidným nasloucháním a reflexí.
Tolik pár rad. Ty jsou pomocí, ale nikdy nenahradí skutečnost, že manželství je také společná
duchovní cesta. Tam, kde je člověk zvyklý s Bohem řešit svůj život, tam s ním bude řešit i manželské
problémy. Je-li zvyklý nespoléhat jenom na své síly, modlit se a očekávat pomoc a vedení od Boha, tam
to bude dělat i v manželství. A v nespoléhání se na vlastní síly je obrovská naděje a zaslíbení
dlouhodobého vztahu.
Modleme se proto za manžele, protože jejich vztah nedrží pohromadě sám o sobě. Kdo má ten
dojem, podceňuje ho. Každé manželství pak prochází nějakou fází, na které je třeba pracovat a
vycházet si vzájemně vstříc. Vždyť manželství je závazkem před Bohem, kdy si oba slíbili, že se nikdy a v
ničem neopustí. Bůh je v tomto slibu ten třetí a rozhodně ho dodržuje.
Filip Gärtner
ROZPIS BOHOSLUŽEB:
10/2 Nedělní bohoslužba - od 10 hod. / káže Filip Gärtner (bohoslužba i v Jablonném)
17/2 Nedělní bohoslužba - od 10 hod. s večeří Páně / káže Filip Gärtner
24/2 Nedělní bohoslužba - od 10 hod. / káže Venuše Černá
3/3 Nedělní bohoslužba - od 9 hod. !!!/ káže Filip Gärtner, rozhlasová bohoslužba v přímém
přenosu.
Je třeba přijít nejpozději v 8:45 kvůli přípravě na přenos. I při začátku o hodinu dříve oproti
běžným bohoslužbám nezůstávejte, prosíme, doma. Vždyť právě bohoslužba je naše služba
Bohu a lidem! Tato zvlášť.
6/3 Popeleční středa - bohoslužba od 17 hod. s večeří Páně a znamením popelce na začátku
postní doby / vede Filip Gärtner
Kazatel má v termínu 23. 2. - 2. 3. 2019 dovolenou.
TERMÍNY PŘIPRAVOVANÝCH SETKÁNÍ:
 Rozhlasová bohoslužba v neděli 3. 3. bude od 9 hodin! Je třeba přijít nejpozději v 8:45 kvůli
přípravě na přenos. I při začátku o hodinu dříve oproti běžným bohoslužbám nezůstávejte, prosím,
doma. Vždyť právě bohoslužba je naše služba Bohu a lidem! Tato bude zvláštní příležitostí oslovit i
posluchače rádia a dát o sobě vědět.
 Biblická hodina v úterý 19.2. od 18 hod Tématem bude opět manželství z pohledu biblických
textů, následovat bude diskuse nad tématem.
 Farní konference zatím nemá stanovený termín. Vzhledem k vytíženosti superintendenta, který
také pravidelně káže ve sboru v Horních Počernicích, se bude konat v jiný den než v neděli.
Hledáme nejvhodnější termín, ukazuje se, že to bude pravděpodobně nějaké úterý navečer.
Termín bude oznámen.

POZVÁNKY:
 Manželské večery - Ve sboru ECM v Horních Počernicích a v Praze 2 otevírají kurz Manželské
večery u příležitosti národního Týdne manželství 11.-17.2. Jde o sedm setkání od pondělí 4. 3. od
18:30 (Ječná 19) nebo od úterý 5. 3. od 18:00 (Horní Počernice). Kontaktní osoby přihlášky a
veškeré informace najdete na www.manzelskevecery.cz. Kurz Manželské večery je série sedmi
setkání, která pomáhají párům investovat do svého vztahu a vybudovat silné manželství. Obsahují
romantickou večeři a diskusi o daných tématech pouze ve dvou.
ZPRÁVY:
- Dětský karneval se v našem sboru uskutečnil v sobotu 9.2. za hojné účasti dětí z našeho sboru a ze
sborů okolních. Akce se vydařila a dá-li Pán uskuteční se příští rok zase. Děkujeme Jitce Opočenské
za skvělou organizaci a všem pomocníkům za pomoc při přípravě a průběhu.
- Letní cesta do USA - Se staršovstvem a s lidmi z našeho partnerského sboru připravujeme
návštěvu našeho týmu u nich v Texasu. Pojedou 3 mládežníci a 2 dospělí. Zůčastní se především
společného mládežnického Mission Tripu na pobřeží Mexického zálivu do městečka Rockport, kde
budou týden pomáhat při likvidaci následků ničivého hurikánu před dvěma lety, následně navštíví
místní sbor v Decaturu a okolí a bude čas i na nějaké cestování. Naši američtí přátelé budou sbírat
a získávat prostředky na tuto cestu a jsou připraveni její náklady z části pokrýt, částí přispěje náš
sbor.
- Noc kostelů - v prvním týdnu v březnu je uzávěrka přihlášek a programů k letošní Noci kostelů.
Program už se rýsuje, máme přislíbené nové účinkující a jednáme i s dosavadními. Pokud máte
nápad na náplň programu, sem s ním.
- Staršovstvo na svých setkáních mluvilo mimo jiné o liturgii, o skupinkách a také diskutovalo, zda
má smysl udržovat aktivity, kterých se účastní minimum lidí (ranní modlitební, večery chval,
modlitební před bohoslužbou). Mluvilo o souvislosti mezi nasazením do služby ve sboru a času na
rodinu a o potřebě náhradníků a nástupců do současných služeb, zejména služby chval. Modlíme
se za nové hudebníky a hráče. Staršovstvo průběžně řeší otázky pastorace, financí, údržby sborové
budovy a plánů a vize sboru do budoucna. Také se modlíme za situaci a dalšího služebníka pro
misijní sboreček v Jablonném a pravidelně za zdraví a povzbuzení místních a sester a bratří.
- Vikariát - Sestra Rostislava Gažíková Fečová, která se připravuje na duchovní službu v naší církvi již
z vikariátu úspěšně absolvovala tříměsíční praxi ve sboru v Třeboni, od března nastupuje na
podobnou praxi na tři měsíce do sboru v Mikulově. Modlíme se za ní a jejího manžela a
vyprošujeme požehnání pro oba dva.
NA NÁVŠTĚVĚ
Dlouholetý člen našeho sboru, bratr Milan Křiváček, nedávno oslavil 89-té narozeniny. Žije v malém,
ale útulném a velmi pěkně zařízeném bytě v nejvyšším podlaží Domu s pečovatelskou službou u
Vršovického nádraží. Z jedné strany je pěkný výhled na Havlíčkovy sady, z lodžie do Nuselského údolí a
na hotel Corinthia. Je tam velmi spokojený, přivítal mne šampaňským a chlebíčky. Strávili jsme spolu
přes tři hodiny zajímavým povídáním.
Milan pochází z malé vesnice v jižních Čechách v okr. Prachatice. Vystudoval gymnázium v
Českých Budějovicích a poté se rozhodoval mezi dráhou učitele (protože z učitelské rodiny pochází) a
vojenskou akademií. Rozhodl se pro druhou variantu a dodnes nelituje.
Studoval postupně v Hranicích na Moravě (poté působil jako poručík ve funkci velitele čety
studentů-absolventů), Vyškově, Brně a Praze, je vystudovaným inženýrem (Vojenská technické
akademie v Brně, tanková fakulta) a dosáhl vojenské hodnosti plukovníka.
Jako každý voják prošel mnoha “štacemi”, mezi nimiž bylo i Slané a Praha (mj. působil jako
učitel a civilní pracovník na vojenské katedře Vysoké školy chemicko-technologické, shodou okolností v
době, kdy jsem tam studoval). Nejdelší aktivní dobu ale strávil v Týně nad Vltavou, celkem 17 let byl
příslušníkem 17. tankového pluku, z toho šest let jako náčelník štábu a dalších sedm let jako velitel
pluku (v letech 1969-1975) a také jako zvolený poslanec Národního výboru. Tady velel více než
jedenácti stům vojáků.

Na vojně si zastřílel z pistole, samopalu, pancéřové pěsti, protiletadlového děla, kulometu i
tanku, jezdil na mnoha strojích od motocyklu přes moskviče, služební terénní automobil GAZ, štábní
autobus, plovoucí obrněný transportér až po tank. Vojna ho naučila nebát se nových věcí, rychle se
rozhodovat a byla jeho prací i koníčkem. Připravoval konference a válečné plány pro školství, řídil
bojové poplachy a přesuny techniky.
Se ženou Sonjou se seznámil, když studoval na tankové akademii v Brně, naproti jeho ubytovně
byl internát pro studující medičky. Prvně se poznali na taneční zábavě. Jeho žena pochází ze slovenské
vesničky Holíč v bezprostřední blízkosti našich hranic. Byla silně věřící katoličkou a učila biologii. Prožili
spolu společných 55 let, vychovali tři syny - Reného, Romana a Patrika. Prostřední syn Roman se
aktuálně o Milana vzorně stará.
Duchovní otázky ho vždycky zajímaly a probíral je nejen se svojí ženou a matkou. Na základní
škole se učil náboženství. Pokřtěn byl společně např. s Julií Nacházelovou naším kazatelem ECM ThDr.
Vilém Schneebergerem v roce 1996. Jeho životním mottem je verš z 1. listu Janova, 2. kapitoly, 3. verš !Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání."
Milan je velmi přátelský a optimistický. Je vděčný za každý den, který mu Bůh přidává. Do
našeho sboru chodí rád a nic mu v něm nechybí.
Jarda Trachta
NAROZENINY v lednu měli:
7. 1. Miloslav Hoblík
NAROZENINY v únoru mají:
7. 2. Betynka Pajasová
8. 2. Jaroslava Novotná
8. 2. Helenka Hlavačková
14. 2. Daniela Pajasová

10. 1. Anička Gärtnerová
17. 2. Denisa Hlavačková
18. 2. Věra Nacházelová
22. 2. Jaroslav Trachta

Přejeme všem oslavencům hojnost Božího požehnání.
TÉMATA SBOROVÝCH MODLITEB - modlete se za:
Nemocné a starší věkem - Ti, kdo jsou ztrápení a v úzkostech - Ti, kdo se pro zaneprázdněnost vzdalují
společenství - Mladí, kteří se ze společenství vzdálili a jiné nenavštěvují - Generální konference UMCSbor v Jablonném - Partnerský sbor v Decaturu, Texas
MIMOŘÁDNÁ GENERÁLNÍ KONFERENCE 23.- 26. 2. 2019, St. Louis, Missouri, USA
Metodistická církev v Československu vznikla z misijní práce Metodistické episkopální církve jižní po
první světové válce. České sbory v Texasu vyslaly do Československa kazatele, kteří byli připraveni
kázat evangelium ve své staré vlasti. Za témeř sto let existence Evangelické církve metodistické v
Československu prošla církev obdobími úspěchů a neúspěchů i zklamáními. Posilou našim bratřím a
sestrám vždy bylo vědomí, že jsou součástí celosvětové metodistické církve a že v jiných částech světa
se někdo za ně modlí.
Tak jako se mnozí modlili za nás v dobách nesvobody a pronásledování, nyní se my modlíme za naší
církev, bratry a sestry v celosvětovém kontextu. V posledních desetiletích a letech se v naší církvi
prohlubuje a radikalizuje rozdílný pohled na otázky týkající se lidské sexuality, definice manželství a
kritérií pro ordinovanou službu.
Mimořádná Generální konference se má právě těmito tématy zabývat. Její závěry ovlivní Evangelickou
církev metodistickou jak ve Spojených státech, tak v Africe, jihovýchodní Asii a v Evropě.
Naše modlitby nechť provázejí jednání konference.
Vydává Evangelická církev metodistická, Vilová 512/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice, kazatel Mgr. Filip
Gärtner, úřední hodiny - čtvrtek od 9 do 17 hod. Rozhovory a návštěvy kdekoliv a kdykoliv lze domluvit na
tel. 736 248 702. Za obsah odpovídá kazatel (FiG). Příspěvky můžete posílat na adresu sboru nebo na email:
filip.gartner@seznam.cz a trachtajarda@seznam.cz

