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z p r a v o d aj
sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

... a pohřben jest

zpravodaj

Biblický úvodník
KDO VÍ?

B

iblická kniha, o které chci psát,
zobrazuje
období
tisíciletí
vzdálené od velikonočních událostí,
které formovaly Izrael jako Boží lid.
Židé tehdy byli již dlouho v exilu.
Neměli
království, chrámovou
bohoslužbu, ani proroky – jen Písma,
která četli v synagoze a která jim
připomínaly, kdo jsou. Neměli se
vyloženě špatně, ale nějaký ten
pogrom vždycky hrozil.
My jsme také tisíce let vzdáleni od
velikonočních
událostí,
které
formovaly církev. Nevídáme zázraky,
nemáme apoštoly ani proroky, ani
stát, který by měl křesťanství za
základ – jen Písma, která čteme
o bohoslužbách a která nám
připomínají, kdo jsme. Nemáme se
vyloženě špatně a ani pogrom
nehrozí.
Možná že texty o hořícím keři,
egyptských ranách, hodu beránka či
vyjití z Egypta působily na exilovou
komunitu
stejně
vzdáleně
od
každodenní reality jak na nás působí
Ježíšovy zázraky v evangeliích,
poslední
večeře,
jeho
kříž
a zmrtvýchvstání nebo kázání
apoštolů.

Příznačné
je,
že
v
oné
knize z exilního období se ani jednou
nevyskytuje slovo Bůh. Není tam ani
řeč o přímém Božím jednání nebo
nějakém jeho slovu.
Možná jste poznali, že je to kniha
Ester. Čtivé vyprávění, které začíná
tím, jak perský král pořádal půlroční
oslavy a na jejich završení ještě
sedmidenní banket. Na jeho konci
chtěl ukázat svým hostům nádhernou
královnu Vašti. Ta však odmítla a král
se rozhněval a na radu rádců, kteří
měli velmi patriarchální vztah
k ženám, ji zapudil.
Ale král bez královny být nemůže,
tak uspořádali soutěž Miss Persie
a shodou okolností se tak do
královského paláce dostala krásná
židovská dívka. Taky shodou okolností
získala přízeň šéfa harému a tak se jí
dostalo zvláštní péče. Když nastal čas,
okamžitě získala přízeň všech, kdo ji
viděli a vzali ji do královského paláce.
Ester měla strýce, který jednou
shodou okolností zaslechl rozhovor
dvou mužů, kteří chtěli zabít krále.
Což Mordokaj vzkázal Ester, ta to
řekla králi a řádně zaznamenalo
v královských análech.
2
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Ve 3. kapitole se však objeví
protivník. Háman chce, aby ho
všichni ctili, ale Mordokaj odmítne se
před ním klanět, protože je Žid. Což
Hámana pochopitelně popudilo,
takže nechce zabít jenom Mordokaje,
ale rovnou všechny Židy. Háman pak
krále zmanipuloval, aby Židy
zlikvidoval. Národ byl ve velkém
nebezpečí.
Mordokaj a další Židé si roztrhli
roucha, oblékli žíněné suknice
naříkali a plakali. Dokonce se postili –
jen o modlitbě ani slovo. Nakonec
Mordokaj pošle zprávu Ester a chce,
aby šla před krále prosit o milost pro
její lid:
„Nedomnívej se, že v domě králově
vyvázneš životem, jediná ze všech židů.
Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet,
úleva a osvobození přijde židům odjinud,
ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví,
zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě
pro chvíli, jako je tato.“
(Ester 4,13-14)
Král byl ovšem návštěvou Ester
potěšen, takže nezahynula. Místo
toho měla příležitost pozvat krále
i Hámana na hostinu. Shodou okolností
tu samou noc král nemohl spát, tak
chtěl ať mu přinesou něco na čtení.
A shodou okolností mu z análů přečetli,
jak Mordokaj odhalil úředníky, kteří
chtěli
krále
zabít,
což
králi
připomnělo, že se Mordokajovi
neodměnil.
3

Nakonec Ester na svém večírku
řekne králi o zamýšlené genocidě.
Pogrom se nekoná, s nepřítelem je
konec a ještě vzroste vliv Ester
a Mordokaje na královském dvoře.
Samá shoda okolností! V něčem
působí kniha Ester jako pohádka – ve
velkém nebezpečí pomůže krásná
královna a zlovolný padouch je
potrestán. Ovšem autor asi neměl
v úmyslu napsat pohádku pro děti
nedělní školu nebo moralitu o tom, že
kdo jinému jámu kopá... Naprostá
absence zmínky o Bohu, který je
bezesporu tím, kdo v příběhu působí
za oněmi shodami okolností a k němuž
jsou směřovány posty, ukazuje
teologický záměr: ukázat Boží
skrytost. Na pozadí této skrytosti
a nevyslovenosti pak můžeme
pochopit nejistotu hlavních aktérů.
Na Mordokajovo: „Kdo ví," Ester
reaguje: „Mám-li zahynout, zahynu "
I v naší zkušenosti je Bůh častěji
skrytým a nevyřčeným aktérem.
Hybatelem, jehož rukopis občas
poznáváme, ale současně nemůžeme
s jistotou říct, že vidíme, jak působí.
Nevíme,
nevidíme,
nemáme
jistotu, ale přesto můžeme důvěřovat
a odvážně přijmout zodpovědnost
tam, kam jsme se shodou okolností
dostali.
mw
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Ze sborového života
USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 11.4.2012
PERSONÁLNÍ:
✓ Hledání

nového kazatele - dva oslovení poslali negativní odpovědi,
s třetím budeme pokračovat v rozhovorech
✓ Kurz pro přípravu ordinovaných presbyterů – staršovstvo vydalo
doporučení pro Marka Dvořáka

ORGANIZAČNÍ:
✓ Reflexe výročního sborového shromáždění
✓ Majetkové inventury – zjistíme, jaká jsou pravidla pro inventarizace, s tím,

že poté by došlo k samotné inventarizaci resp. soupisu majetku
účet je s velkým množstvím neúročených finančních prostředků.
Staršovstvo je hodlá uložit na spořící účet.
✓ Schválen návrh na změnu uspořádání stolů v sále při posezení při
bohoslužbách. Stůl s kávou zanechat na stávajícím místě, ostatní stoly
rozestavit jako při besedách. Časem bude vyhodnoceno.
✓ Sborové neděle pro další měsíce
13.5. – hosté ze Světového luterského svazu (6 lidí) budou pozváni
k neformálnímu povídání o sobě, své situaci atp. Součástí bude oběd i se
členy sboru. Odpoledne možnost procházky městem.
10.6. – Pavel Smetana, program bude upřesněn později
✓ Noc kostelů (1.6.) – se SCEAV se domluví další postup a zapojení našeho
sboru
✓ Žádost o pomoc při shánění personální výpomoci pro letní tábor zdravotník
✓ Běžný

HOSPODÁŘSKÉ:
✓ Reflexe

postní sbírky – v podstatě navíc, bez zásadního dopadu na běžné
sbírky, příští rok budeme v případě zájmu organizátorů opět připraveni
uskutečnit
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MODLITEBNÍ OKÉNKO
✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

Děkujme Pánu za zaslání Ducha Svatého o Letnicích a prosme o posílení
Duchem pro sbory a společenství v naší zemi.
Prosme za Boží smilování nad nemocnými, vyčerpanými, lidmi pod
tlakem a ve stresu. Ať jim dá Pán uzdravení a odpočinutí.
Mysleme na sborový výlet, ať je příležitostí ke sdílení i poznávání, ať nad
výletníky Pán drží svou ochrannou ruku.
Pamatujme na přicházející Den kostelů, ať je příležitostí ke zvěstování
evangelia a spáse hledajících.
Modleme se za svatodušní svátky, ať jsou příležitostí k novému
občerstvení Duchem, k pokání a obnově mysli.
Přinášejme před Boží tvář a prosme za odpuštění hříchů svých i hříchů
našich blízkých, potažmo národa. Odpouštějme těm, kteří se provinili
proti nám.
Mysleme na rozvoj naší země a na sociální problematiku. Ať společné
prostředky pomáhají tam, kde je třeba a těm kdo je nejvíce potřebují.
Modleme se za správce věcí veřejných ať mají dobré vize a přejdou od
hašteření k zodpovědné a čisté politice. Děkujme, že korupce je
odhalována a některé případy došly k soudu.
Prosme Pána za shovívavost s námi. Ať je milostivý a ušetří zemi od
přírodních pohrom, násilí, válek a nemocí. Ať se snižuje napětí
v nestabilních oblastech světa a snahy o války ať vycházejí naprázdno.
Prosme Pána za účinnou misijní aktivitu u nás i ve světě. Přemýšlejme, jak
můžeme pomoci. Modleme se za pronásledované a týrané.
ms

STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE
✓ Bratrům

Jančovi, Moravcovi a Friedrichovi za zajímavé
vyprávění o Jeruzalému
✓ Sestře kostelnici za vyrobení libanonského chleba k VP
o velikonočních svátcích
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VÝZNAMNÉ NAROZENINY V MĚSÍCI KVĚTNU
Jan NevečeřalKateřina ReiterováJarmila ŠevčíkováMartina BadoškováSoňa ŠimečkováOldřich GabzdilZdenka BorovcováFrantiška ArletováVěroslav DušekVěra ValovičováJan Ptáček-

1.5.1931
1.5.1982
1.5.1930
13.5.1972
16.5.1972
22.5.1921
24.5.1935
27.5.1925
29.5.1922
29.5.1928
30.5.1972

CÍRKEVNÍ SŇATEK V DUBNU
Karla Jarolímová a Martin
Ptáčník
KŘTY V DUBNU
Michaela Vilhelmová (*1991)
Karolína Dvořáková (*2011)
Hana Doubravová (*1982)
Narozeniny zveřejňujeme podle klíče: 10,
20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76, 77...
Respektujeme, pokud nahlásíte kazatelům, že
si zveřejnění nepřejete.

DOKUMENT – VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU
OBYVATELSTVO PODLE NÁBOŽENSKÉ VÍRY V OKRESE OSTRAVA-MĚSTO
26.3.20111 1.3.2001 3.3.1991
Obyvatelstvo celkem
Věřící – nehlásící se k církvi, náboženské
společnosti
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské
společnosti3
Církev římskokatolická
z toho Církev československá husitská
Českobratrská církev evangelická
Bez náboženské víry

332 433 343 559 353 989
25 443

.

.

41 233 104 326 146 089
29 229 85 134 128 079
1 752

4 546

7 147

816

2 375

.

116 617 211 747 148 490

pozn. 1: jde o výsledky předběžné
pozn. 3: v roce 1991 a 2001 včetně věřících nehlásících se ke konkrétní církvi
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“S nasazením pro církev a pro svět”
Evropská konference představitelů církví Světového luterského svazu

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
s večeří Páně

v pátek 11. května 2012 v 18 hodin
v evangelickém kostele Husovo náměstí, Ostrava
společně zvou
Slezská církev evangelická a. v. a Českobratrská církev evangelická
Káže: synodní senior ČCE Joel Ruml
Liturgii VP vede: biskup SCEAV Jan Wacławek
Hudební doprovod: Ladislav Moravetz, Tomáš Waclawek
mužský pěvecký sbor SCEAV Třanovice
Keep Smiling Gospel Orlová
Bohoslužby se zúčastní a přítomné pozdraví významní představitelé
církevního, společenského i politického života
od 17:30 hraje před kostelem dechový orchestr SCEAV Oldřichovice

Světová luterská federace (Lutheran World Federation – LWF)
- založena 1947 v Lundu/Švédsko
- sídlo v Ženevě
- sdružuje 145 členských církví ze 79 zemí světa / 70 miliónů křesťanů.
- LWF je rozdělena do sedmi regionů: Afrika, Asie, Latinská Amerika a
Karibik, Severní Amerika a tři evropské regiony: střední východní Evropa,
střední západní Evropa a severské země. Setkání v Ostravě se zúčastní
zástupci všech tří evropských regionů.
- Evropská část LWF sdružuje 43 členských církví z 25 zemí / 36,7 miliónů
křesťanů
- V ČR členy: Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV) - od
roku 1956
Českobratrská církev evangelická (ČCE) - od roku 2004 - jakožto církev, která
od r. 1918 spojuje luterskou a reformovanou větev církví vzešlých z reformace
7
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K zamyšlení a diskusi
PŘEČTENO JINDE
Na následujícím článku z Respektu jsem si znovu ujasnil, že a proč patřím ke
konzervativcům. A snad bude jasné, proč sem takový článek dávám, proč si
myslím, že takový svou intencí ne křesťanský text může být důležitý i pro nás.
(A ještě dodávám: opravdu už velmi dlouho jsem se nedíval na Zprávy TV
Nova. Ještě pořád se tam po každém násilném činu ptají sousedů, co si o tom
myslí?)
aw

KDYŽ SE BOBBY MRAČÍ

S

eržant americké armády Robert
Bales si letos 11. března mezi
druhou a třetí hodinou ráno natáhl
přes vojenské maskáče tradiční
afghánský přehoz. Vzápětí se plně
vyzbrojen vydal pěšky ze své
základny v afghánské provincii
Kandahár do vesnice vzdálené
necelé dva kilometry. Ve vesnicích
Balandi a Alkozai na jihu země bylo
během několika desítek minut
zastřeleno nebo ubodáno šestnáct či
sedmnáct
neozbrojených
afghánských vesničanů – z toho
minimálně devět malých dětí a tři
ženy… (následují další drastické
podrobnosti – AW)
Robert Bales se nad ránem na
základnu zase pěšky vrátil. Podle
videozáznamu prošel voják beze
spěchu branou vojenského ležení,
stáhl z ramen afghánský převlek
a položil na zem svou zbraň.

„Udělal jsem to,“ řekl a s rukama
nad hlavou požádal, aby se na
místo dostavil jeho právní zástupce.

CO MU TO PROVEDLI?
Když americká média po několika
dnech
zveřejnila
jméno
osmatřicetiletého
pachatele
hromadné vraždy, následoval
upřímný úžas. Sousedé a známí
ženatého otce dvou dětí dokázali
pro novináře sestavit jeho obrázek
poměrně
rychle,
výsledná
mozaika
však
líčí
obraz
dokonalého amerického muže,
který tak hrůzného činu nemůže
být schopen. „Bobby“ Bales je
v něm usměvavý, přátelský
a oblíbený chlapík. Umí být
nezištný týmový hráč, na střední
škole hrál úspěšně americký
fotbal, když ale bylo z taktických
důvodů potřeba obměnit složení
družstva,
vzdal
se
svého
8
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postavení, a dokonce novou posilu
ochotně zaučoval do tajů hry.
Nikdy nebyl uzavřený, měl
spoustu zájmů, navštěvoval řadu
klubů, dokonce hrál divadlo.
Kromě toho si vždy našel čas, aby
vypomohl
svému
psychicky
postiženému
známému
v sousedství.
Robert Bales měl podle této verze
po studiích rozběhnutou slibnou
kariéru, po událostech 11. září 2001
se jí ale vzdal a vstoupil do armády,
aby mohl vykonat něco pro vlast.
O
rok
později
se
oženil,
s manželkou vzorně vychovával
potomky. Nevěřícný úlek Balesova
okolí shrnula jeho známá z dětství
Michelle Cadellová. Podle deníku
The New York Times si musela
pouštět videozáznam televizních
zpráv pořád dokola, aby zprávě
vůbec dokázala uvěřit. „Stále jsem
doufala, že uvidím jinou tvář.
Protože tohle není náš Bobby. Něco
strašného, strašného se mu muselo
stát.“

MUŽ JAKO MY
Na motivy Balesova činu se tak
názory rozcházejí, často podle
toho, jak kdo vnímá svět nebo jaká
je jeho agenda. Interpretaci
vraždění
jako
výsledku
nesnesitelného
tlaku
na
bezúhonného člověka odmítá
armáda, jejíž zástupci upozorňují,
9

že bojovými akcemi prošel
v posledních deseti letech více než
milion Američanů, více než 100
000 jich bylo nasazeno třikrát,
mnozí i víckrát než seržant Bales.
Opačný pohled má obvykle
konzervativněji
naladěná
část
veřejnosti. Komentátor The New
York Times David Brooks například
minulý týden upozorňoval, jak
snadno jsme si odvykli připouštět,
že zlo a sklony k jeho páchání jsou
přirozenou součástí každého z nás.
V tomto vidění byl i seržant Robert
Bales především sám za sebe
odpovědný člověk, v němž se jako
v každém z nás svářely ty nejhorší
i nejlepší sklony bez ohledu na to,
jakou tvář dokázal nastavovat
svému okolí. Bránit se zlu v sobě
bylo jeho základní povinností. „Jeho
úkolem bylo svádět každým dnem
boj, posilovat dobro a bránit se zlu,
dávat pozor na své drobné
přestupky, aby zabránil větším.
Pokud to nedělal, pak je i dříve
dobrý člověk schopen zrůdných
činů, jež šokují duši a sžírají mysl.“
Jiří Sobota
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MŮJ PŘÍBĚH
Milí bratři a milé sestry,
rád bych se s vámi podělil o můj životní příběh a láskyplné setkání
s Bohem.
Mí rodiče se rozvedli, když mi bylo pět let, má matka se pak ještě
dvakrát vdala, ale měla problémy s alkoholem, později jsem se dozvěděl,
že už během soužití s mým vlastním otcem, to byl taky jeden z hlavních
důvodu jejich rozvodu. Musím se přiznat, že mě to dlouho trápilo, jelikož
můj otec je dobrý člověk a mám ho moc rád. Mámin poslední manžel měl
a má problémy s alkoholem, takže spolu s mámou pili. Když mi bylo 14
let, začal jsem pít taky a do toho jsem začal brát drogy, v sedmnácti jsem
odjel do Opavy na léčení a do toho mi hrozil soud, léčbu jsem celou
absolvoval a soud dopadl dobře, po léčení jsem se vrátil domů a celý rok
jsem se snažil, ale doma se pořád pilo, po roce jsem se znova napil a pak až
do mých 27 let vždy po třech měsících jsem do toho znovu a znovu padal
a nedokázal jsem žít normální život. Rodina mě za to odsuzovala a já to
nezvládal. Tři měsíce jsem nevypil ani kapku alkoholu, ale po nějaké době,
když už to vypadalo, že to zvládnu, vždy jsem do toho spadl. Měl jsem
strach z toho být šťastný. Jako malý kluk jsem chtěl, aby má matka nepila
a byla aspoň rok jako jiné matky. Vydržela vždy jen asi dva nebo tři měsíce
být vzornou matkou. Měl jsem vypráno, vyžehleno, ale pak do toho znova
spadla. Z toho ten strach ze štěstí.
V mých 27 letech jsem potkal mou přítelkyni Míšu. I ona si se mnou
musela projít zklamáním, nikdy nepoznala svého otce, ale po letech se ji
ozval a když k nám přišel, povídal ji o Bohu. Pak mě párkrát vzal do
kostela. Nevěděl jsem proč, ale už od dětství mě hodně přitahovaly
kostely. Když jsem k vám do kostela chodil, nevěděl jsem jak se chovat, jak
se modlit a radši jsem si chodil sednout nahoru. Po nějaké době si mě
ďábel znovu našel a já jsem měl víc než kdy jindy chuť se opít a dát si
drogu. Ta touha byla silnější než já, tak jsem si tak v duchu řekl: "Bože jestli
jsi, jestli opravdu jsi, pomoz mi prosím. Zbav mě prosím od toho zlého, co
mi už jedenáct let ničí život." A Bůh tak učinil. Žádné touhy, nic, pokoj
v duši, láskyplně mě pohladil po tváři a já cítil, že mě má někdo moc rád
a že mě nikdy neopustí. Teď když přijde jakákoliv myšlenka toho
špatného, vždy jen zopakuju: "Otče, zbav mne prosím od zlého." A je to
pryč. Za jedenáct let mi nikdo a nic nepomohlo. Pomohl mi až ten, který
10
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mě stvořil a já mu za to vždy budu děkovat a chválit ho. Ve svých 28 letech
mám nádhernou dcerku a skvělou přítelkyni, která mi později řekla, že
když mě poznala a já nedokázal žít normálně, čímž ona hodně trpěla, že si
vše u Pána vymodlila a on ji vše do detailu vyplnil. Jsme věřící rodina. Bůh
nás provází na každém kroku a já po jedenácti letech konečně zažívám co
je to to štěstí, kterého jsem se tolik bál. Děkuji vám, bratři a sestry, za to, že
jste mou rodinu tak láskyplně přijali. Bůh vám žehnej.
Marek Dvořák
(Znám bratra Marka už skoro rok, a mohu dosvědčit, že Bůh dělá v jeho životě
skutečné změny. Jsme vděčný za něj, za jeho rodinu, i za to, že zase jednou mohu
sledovat, jak Bůh viditelně uzdravuje lidské životy. Modlím se za něj i za jeho
blízké, aby byly změny nejen trvalé, ale aby dále rostli ve víře. Modlete se prosím
se mnou. aw)

PROHLÁŠENÍ SYNODNÍ RADY ČESKOBRATRSKÉ
CÍRKVE EVANGELICKÉ K AKTUÁLNÍ
SPOLEČENSKÉ SITUACI

S

Synodní rada Českobratrské
církve evangelické (SR ČCE)
považuje za nutné vyjádřit se
k některým problémům, které aktuálně
zachvacují Českou republiku, kazí
atmosféru ve společnosti a postupně
stravují její obyvatele. Upozorňováním
na některé negativní jevy nechceme
v žádném případě zneužívat možnost
oslovit své členy i širší okruh
spoluobčanů. Autoři tohoto prohlášení
proto dlouho zvažovali, zda je vůbec
vydat. Nicméně vzhledem k faktu, že
SR ČCE je atmosférou ve společnosti
zneklidněna již delší dobu a že některé
trendy
dokonce
považuje
za
alarmující, je potřebné analyzovat
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tento stav a upozornit na jeho příčiny
i následky. Děláme to proto, aby bylo
možné do budoucna se těchto jevů
vyvarovat a pokud možno je
eliminovat. V první řadě však
považujeme za nutné promluvit proto,
že vnímáme, jak současnými způsoby
řešení krize je zasažen jednotlivec,
který se tak stává bezbranným a jeho
bezmoc jej vhání do náruče dalšího
zneužití a zla. Nemůžeme k tomu
mlčet, brání nám v tom naše poznání
řádů Božího stvoření a jeho uchování.
Je několik skutečností, které nás
nejvíce znepokojují.
Víme, že západní společnost,
i Česko, žila dlouhá léta na dluh. Víme,
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že je potřeba šetřit a žít zodpovědně
vůči dalším generacím. Nicméně nás
trápí, že obětmi současných reforem
a úsporných opatření jsou především
lidé z nejchudších společenských
vrstev, lidé staří a v neposlední řadě
také neziskové organizace, které se
těmto lidem snaží pomoci. Reformy by
měly být sociálně citlivé tak, aby
neuváděly ty nejpotřebnější do ještě
větší bídy a navzdory současné
ekonomické krizi i oni mohli žít
v podmínkách, sice skromných, leč
důstojných.
Žádná
vyspělá
demokracie si nesmí dovolit házet tyto
lidi přes palubu. Kromě špatné vizitky
to vypovídá i o jejích trendech do
budoucna, které mohou ohrozit
každého z nás.
O to víc jsme nespokojeni zjištěním,
že spousta finančních prostředků se
ztrácí
na
účtech
anonymních
společností, které vlastní podivní lidé
napojení na současnou zvolenou
politickou reprezentaci. Ať už se jedná
o tunelování veřejných zakázek či
privatizaci státních podniků, toto
„plýtvání“ prostředky, které by
bezesporu jinde mohly pomoci, je
velmi nezodpovědné. Navíc za velmi
nebezpečný
trend
považujeme
zákulisní vliv na politická rozhodnutí
těmito lidmi, kteří se žádné politické
volbě ani veřejné kontrole nepodrobili.
Vidíme, že se tak řízení českého státu
postupně přesouvá od demokraticky

zvolených politiků k lidem s podivnou
minulostí, kteří se z principu nemusí
zodpovídat nikomu.
S tím bohužel dle našeho názoru
úzce souvisí i aktuální stav politické
kultury. Očekáváme, že by měla
vykazovat po již více než dvacetileté
demokratické zkušenosti, i díky
generační
obměně
politických
reprezentantů, vyšší kvalitu než
v porevolučních dobách devadesátých
let. Musíme nicméně konstatovat, že
politické elity, které mají formovat
společnost a jít příkladem, vykazují
právě nyní velmi neuspokojivé
morální kvality, stejně jako jimi
používané praktiky. Fakt, kdy se
standardním nástrojem politického
boje stalo např. šmírování, nesvědčí
nikomu. Chápeme, že politickým
stranám jde o moc a o to, aby
prosazovaly politické programy. Často
ale pochybujeme, zda jim jde ještě
o politické ideje, zda není v ohnisku
jejich zájmů spíše moc, peníze a jejich
vlastní osobní prospěch.
Nechceme
nikoho
a
priori
odsuzovat. Sami cítíme vinu, že jsme
svým mlčením lecčemus nedobrému
dali příležitost vzniknout. Nabízíme
ruku ke spolupráci těm, kteří to s touto
společností myslí dobře. Našim
zájmem je společnost, ve které žijí lidé
rádi, nemusí se za ni stydět, a která
bude dobrým prostorem pro život
i budoucím generacím.
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MODLITBA KARLA RAHNERA
Přijď, Duchu svatý, Duchu Otce i Syna,
přijď, Duchu lásky, Duchu synovství,
Duchu pokoje, důvěry, síly a svaté radosti.
Přijď, tajemný jásote v slzách světa,
přijď, vítězný živote v smrti země,
přijď, otče ubohých, zastánce utištěných,
přijď, světlo věčné pravdy,
přijď, lásko vlitá do našich srdcí.
Nemáme nic, co by tě mohlo přinutit, a proto důvěřujeme.
Naše srdce se ve skrytu bojí tvého příchodu,
protože jsi nezištný a jemný, protože jsi jiný než ono.
Máme však nejpevnější přislíbení, že přesto přijdeš.
Přijď tedy, přicházej den ode dne nově a více.
Spoléháme na tebe; na koho jiného se můžeme spolehnout.
Milujeme tě, neboť jsi láska sama.
V tobě máme Boha za Otce,
neboť ty v nás voláš Abba – milý Otče.
Děkujeme ti, oživovateli, Duchu svatý, že v nás přebýváš,
že ty sám chceš v nás být pečetí živoucího Boha.
Pečetí na jeho vlastnictví.
Zůstávej při nás, neopouštěj nás v trpkých bojích tohoto života
ani při jeho konci, až nás všechno opustí.
Přijď Duchu svatý.
Amen

zpravodaj

PROGRAM VE SBORU – KVĚTEN 2012
středa 9. květnapátek 11. května-

15:00 dorost 17:00 biblická hodina
18:15 schůze staršovstva
17:00 mladší mládež
18:00 slavnostní bohoslužba s večeří Páně - (pozvánka ve Zpravodaji)
19:00 střední generace (na faře)

NEDĚLE 13. KVĚTNA – ŠESTÁ VELIKONOČNÍ

)
)
)
)
)
)
úterý 15. květnastředa 16. května-

8:30 BOHOSLUŽBY (PO NICH POSEZENÍ S HOSTY ZE
SVĚTOVÉHO LUTERSKÉHO SVAZU, SPOLEČNÝ OBĚD)
9:00 Kavárnička 18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
15:00 dorost 17:00 biblická hodina

ČTVRTEK 17. KVĚTNA NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

pátek 18. května-

17:00 mladší mládež

NEDĚLE 20. KVĚTNA – SEDMÁ VELIKONOČNÍ

)
)
)
úterý 22. květnastředa 23. květnapátek 25. květnasobota 26. května-

8:30 BOHOSLUŽBY
18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
15:00 dorost 17:00 biblická hodina
17:00 mladší mládež
sborový výlet (pozvánka visí ve sboru)

NEDĚLE 27. KVĚTNA – SVATODUŠNÍ

)
)
)
úterý 29. květnastředa 30. květnapátek 1. června-

8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
9:00 Kavárnička 18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
15:00 dorost 17:00 biblická hodina
Noc kostelů

NEDĚLE 3. ČERVNA)

8:30 BOHOSLUŽBY
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INFORMACE O SBORU
SLUŽBY, které vám, vedle pravidelných shromáždění, rádi poskytneme
(podrobnější informace u faráře):
• duchovní rozhovory
• lekce uvedení do křesťanství
• texty kázání od br. faráře Wrany
• Bible a kostelní zpěvníky ke koupení
• zasílání Zpravodaje
• vysluhování Večeře Páně v rodinách u starších a nemocných
• kázání a další texty faráře A. Wrany jsou také vyvěšovány na jeho blogu
aleswrana.blogspot.com
ADRESA:Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava
TELEFON:596 122 943
E-MAIL:cce.ostrava@volny.cz
WEB:- www.volny.cz/cce.ostrava
FARÁŘ-Aleš Wrana (tel. 596 122 943),
- Ewa Jelinek (tel. 776 793 093)
KURÁTOR:Jan F. Krupa
BANKOVNÍ SPOJENÍ:- 16 44 32 93 59/0800
Příspěvky do Zpravodaje sbírá Aleš Wrana, zpravodaj sestavuje Michael Waloschek
Obrazy na titulní straně letos ilustrují Apoštolské vyznání víry. Jejich autorkou je
Berna Lopez (www.evangile-et-peinture.org).

Ukázka, jak by mohl náš Zpravodaj vypadat,
kdybychom ho tvořili po vzoru časopisů dnes nejčtenějších (odpusťte mi tu ironii):

titul: Děsivé příběhy z Bible
nadnadpis: Vlož do svých dětí strach z Boha
tabulka u cesty: Opouštíte Sodomu a Gomoru („Loučí se s vámi Sodoma a
Gomora“)
a memo dole: Z Genesis, kap. 19, Panu a paní Lotovým: „Cokoliv děláte,
neohlížejte se zpět.“

