
Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha. – Člověk má radost, když 

může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas! – Zářivý pohled vlévá do srdce radost, dobrá 

zpráva vzpružuje kosti. – Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.  

(Přísloví 15,13.23.30,17,22)  

29. prosince 2021 

Milé sestry a bratři,  

je konec dalšího mimořádného roku, který byl ovlivněn světovou pandemií, přesto bych vás 

chtěl povzbudit a pozvat na poslední letošní shromáždění. Stále se setkáváme s lidmi, kterým 

virus bere klid na mnoho způsobů – ať onemocněli, nebo se ocitli v karanténě, anebo mají strach 

a obavy z očkování. Navzdory tomu vás ale zvu na Festival radosti, tak jsme totiž nazvali 

silvestrovské setkání v našem sboru, které je pro všechny připraveno jak jinak než na Silvestra 

v pátek 31. prosince 2021 v 17.00 hodin.     

Sejdeme se v Malém sále, ale kdo byste z nějakého důvodu nemohl přijít, bude mít možnost se 

připojit jako v loni přes aplikaci zoom. Zde přikládám údaje, přes které se můžete připojit: link: 

https://us02web.zoom.us/j/3360640590?pwd=dTdsLzl6TW9tWE1pclo2blJPQy9DZz09; 

meeting ID: 336 064 0590; passcode: 0Zk2FZ. 

Jako malou ochutnávku jsem výše uvedl několik přísloví z Bible, která mluví o radosti. Je to 

dávná osvědčená moudrost, člověku sice často nebývá veselo, ale nakonec se k radosti dají najít 

důvody, jen se k nim člověk musí maličko přimět, neboť… 

Radostným srdcem skutečně zkrásní tvář. Určitě to znáte, potkáte úplně cizího člověka, ten se 

na vás usměje a kromě toho, že jeho úsměv mimoděk působí, že i vy se usmějete, jeho tvář se 

vám líbí. Konečně nejlépe to můžete vidět na dětech, jen člověk vážně psychicky nemocný 

neopětuje úsměv dítěte. Zkušenost autora přísloví ale není vůbec povrchní, neboť mluví 

o radostném srdci, které se projeví ve tváři. I to bude důvod, abychom na Silvestra objevovali 

niternou radost, která pak na nás bude vidět, neboť…  

Zářivý pohled vlévá do srdce radost. O tom ví nejlépe všichni zamilovaní, hledět do tváře 

někoho, komu září oči, kdo vás rád vidí, to dělá doslova zázraky s vaším srdcem. Ale nemusí 

to být jen zamilovaný pohled, stačí potkat přítele nebo člověka, který se na vás nemračí, ale 

dává vám znát, že vás rád vidí, a hned je vám lépe, i kdyby vás bolelo tělo i duše. Žel opak je 

také pravdou, ale my budeme na Silvestra zkoušet jen tu pozitivní stránku věci, a nejen 

pohledem, také vzájemným sdílením…  

Člověk má radost, když může dát odpověď. A co teprve druzí, když dostanou odpověď na 

otázku, kterou hledají. Na Silvestra můžeme jeden druhému dávat radostné odpovědi na tak 

prostou otázku: „Z čeho jste měli v roce 2021 největší radost?“ Starosti z roku 2021 nechejme 

klidně doma, ty nám neutečou, učme se radovat, protože radost má doslova léčivé účinky…  

Radostné srdce hojí rány. Ale samozřejmě přijďme klidně i se svými ranami a trápeními, 

sdílenou radostí totiž budeme společně radost množit a případně sdílenou bolestí ji budeme 

zmenšovat nejméně na polovinu. Věřím, že se silvestrovská radost přeleje z úst a očí i do našich 

srdcí, a že nevyprchá jako bublinky ze šampaňského. 

Milé sestry a bratři, těším se na vás a na setkání poslední den v roce. Ale samozřejmě se na vás 

budu těšit i v roce 2022 a věřím, že léčivá a inspirující radost ze Silvestra nás bude provázet po 

celá nový rok.  

Pán s Vámi 

Bronislav Matulík 
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