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

...společenství svatých

zpravodaj

Biblický úvodník
Ukřižovali Ježíše a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme.
(Mk 14,24)

J

ežíš byl nepochybně ukřižován
nahý. Nahota byla součástí jeho
trestu, měl být zostuzen v očích
lidí. Všichni si to dovedeme
představit, jaká hanba to musela
být, nemohoucně viset takto
zubožený a vystavený pohledům
všech. – Zanedlouho naštěstí
přichází Josef z Arimatie, snímá
jeho mrtvé tělo a obřadně ho balí
do pláten. Zemřelému se dostává
veškeré
důstojnosti,
kterou
vyžaduje pohřeb jako poslední
služba člověku. – Když je však
Ježíš vzkříšen, vstává z mrtvých
zase nahý. Plátna, do kterých byl
zahalen, zůstala ležet v hrobě. Co
to má znamenat? Asi je to jedna
z věcí o vzkříšení, které si
nedovedeme představit. Jen tušit
můžeme: je to teď úplně jiná
nahota než ta na kříži, způsobená
lidmi. Je to nahota podobná té
adamovské, kdy byli první lidé
Bohem stvoření nazí a nestyděli
se. Ježíšovo tělo je teď oslavené
a Ježíše od Boha už nic
neodděluje, nic není skryté.
V dějinách byly vždy snahy,
kdy se lidé snažili osvobodit tím,
že ze sebe shodí šaty. Osvobodit
tělo a tím ze sebe jakoby shodit

všechno skrývání. Končívá to však
trapně.
Dnes
je
nahota
vystavovaná například na stáncích
s časopisy tak bezostyšně, až se
začínáme stydět za tu naivní
představu, že toto je svoboda
projevu. - A když se snažily
i některé náboženské směry spojit
duchovní svobodu se svobodou
tělesnou? O adamitech ani o
některých moderních sektách se
zde ani nebudu rozepisovat. Taky
skončili v obyčejných orgiích
a vyčerpání.
Zjišťujeme, že to nejde, že sami
se
od
šatů
neosvobodíme.
Zjišťujeme, že nahota patří jen do
intimity vztahů lásky. Zjišťujeme,
že naše lidská snaha o úplné
osvobození těla vede spíše
k pocitu znechucení. – Církve
proto v tomto bývají spíše
prudérní. (Jsou věci, v kterých
křesťanství
musí
zůstat
nemoderní, pokud nechce ztratit
svou vnitřní hlubokou pravdu.)
I Ukřižovaný má na většině
zobrazení bederní roušku. Ten
ostych je pochopitelný a správný.
Zachovává v sobě kus pravdy
o naší lidské přirozenosti – stydět
se začal Adam po pádu do hříchu,
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a taky my jsme jen hříšní lidé,
kteří
svou
smyslnost
často
nezvládají. Pro které je pohled na
cizí nahou ženu (muže) často
pokušením, jako Batšeba pro
Davida (2S 11,1-3). – Smíme však
mít naději, že jednou to bude
jinak. Naše těla budou vzkříšena a
oslavena. Obnovena. Že se stane
něco, co si neumíme ani
představit. Že mezi námi a Bohem,
ani mezi námi lidmi navzájem
nebude žádná překážka, ani ty
šaty. A že to bude pro radost, ne
pro rozpaky či pád. ‚Co oko
nevidělo…, připravil Bůh těm,
kdo ho milují.‘ (1K 2,9)

P.P.S.: Před několika týdny proběhla
zajímavá diskuse v americkém
časopise New Yorker. Tento časopis
má taky svou stránku na Facebooku,
a na této stránce se objevil kreslený
vtip, na kterém je Adam s Evou,
samozřejmě nazí. Ten vtip je tak
bezelstný, že bych ho bez rozpaků
ukázal i dětem v Nedělní škole,
zároveň však porušil vnitřní předpisy
Facebooku, kde nesmí být zobrazována
žádná nahota - aby se nenarušovala
mravnost dětí a mládeže. Pokud jsem
ve své úvaze mluvil o oprávněné
prudérnosti, tak těchto extrémů by už
určitě nabývat neměla. A Facebook
sám,
pokud
svádí
některé
k duševnímu sebeodhalování, je
P.S.: Ukřižovaný, kterého ztvárnil možná nemorálnější než takové
Michelangelo (viz poslední strana), je obrázky. Ale to už by byla jiná
vytvořený
zřejmě
se
snahou kapitola…
aw
o pravdivost a zároveň s poznáním, že
Ježíš na kříži už je
oslavený, takže ten,
kdo na něho pohlíží
s vírou, už je
vyvýšený
spolu
s ním, vyvýšený
také nad rozpaky.
Odpovídá to pojetí
evangelia
podle
Jana,
kde
už
ukřižování
je
začátkem vyvýšení
k Bohu a oslavení.
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Ze sborového života
USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 5. 9. 2012
I. PERSONÁLNÍ:
✓ Hledání

druhého kazatele
Staršovstvo vzalo na vědomí informaci, že mnoho členů sboru
nepovažuje aktivitu staršovstva při hledání kazatele za důkladnou
a uvědomuje si nutnost větší aktivity pracovní skupinky. Staršovstvo
proto schválilo její doplnění resp. rozšíření.

II. ORGANIZAČNÍ:
✓ Příprava

na konvent (konaný 3. 11. od 9.00 v Přerově)
Stávající konventuálové potvrdili svou účast (br. f. Wrana, br. Krupa
a s. f. Jelinek, jako náhradníci s. Drozdová a Hašková).
✓ Webové stránky sboru – výhledově dojde ke spuštění nových stránek
✓ Zápisy ze staršovstva pro SV – Minulým staršovstvem neschváleno
předávání seniorátnímu výboru. Po přečtení dopisu s komentářem
a argumenty SV vzešel z diskuse doplňkový návrh na posílání zápisů
ze staršovstva seniorátnímu výboru ve formě usnesení.
✓ Středisko Diakonie – br. Skotnica podal informace o mimořádném
navýšení dotací, které se podařilo dojednat v jarních měsících a jež
umožnilo udržet při úsporných opatřeních vyrovnaný rozpočet
a všechny provozované služby do konce kalendářního roku.
✓ Den proti chudobě – staršovstvo schválilo stejné zapojení se jako
vloni, 18.10. v 16.30 zvonění, sbírka potravin v termínu 15. – 19.10.

III. HOSPODÁŘSKÉ:
✓ Poplatky

za svatby a pohřby v kostele – v poslední době se množí
případy, že lidé nezaplatí za pronájem kostela (2.000,- Kč od lidí
neplatících salár), do budoucna budou o tomto poplatku důkladněji
informováni.
Poplatek za službu faráře v případech výkonu činnosti mimo kostel
– staršovstvo se shodlo na faktu, že by tato služba měla být
zpoplatněna, jako vodítko pro stanovení výše poslouží ceník
úředních svateb.
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✓ Topení

v kostele – kvůli požadavku PDS na umístění
elektroměrového rozvaděče zvenčí kostela budou osloveni
památkáři. Ostatní věci jsou již připravené pro samotnou realizaci.
✓ Inventarizace sborového majetku – provedeno v letních měsících.
✓ Posouzení stavu zvonů – domluveno, že se odborník přijede podívat,
až bude mít cestu kolem.
✓ Staršovstvo s vděčností přijalo nabídku br. VR na zorganizování
konzervace soklu z čelní strany kostela (pískovec je zvětralý a drolí
se) a schválilo pověřit jednáním s památkáři br. Orawského, realizace
by spadala až do první poloviny roku následujícího.
✓ Bible pro konfirmandy – schválen nákup Bible21 v počtu 9 kusů.

STARŠOVSTVO DĚKUJE:
organizátorům letního tábora pro děti i všem, kteří pomáhali
s jeho denním provozem,
✓ těm, kteří připravili hezký "vikingský" program pro sborovou
rodinnou neděli 2.9. (i těm, kdo připravili na tuto neděli oběd)
Janě Grollové i dalším, kteří připravili seniorátní rodinnou
✓
dovolenou ve Vel. Karlovicích
✓

VÝZNAMNÉ NAROZENINY V MĚSÍCI ŘÍJNU
Tomáš Staněk
Miroslava Zajícová
Ivo Friedl
Jan Merenda
Milan Staněk
Zuzana Unucková
Jaroslav Havlíček
Anna Lacinová
Václav Kobík
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1.10.1952
8.10.1929
10.10.1952
12.10.1931
12.10.1921
12.10.1962
17.10.1942
19.10.1933
20.10.1929

Miroslava Ochodková21.10.1962
Zdenka Ochvátová 25.10.1928
Jan Chleboun
26.10.1932
František Skalický 26.10.1935
Jaroslav Šabacký
27.10.1912
Narozeniny zveřejňujeme podle klíče:
10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76,
77...
Respektujeme, pokud nahlásíte
kazatelům, že si zveřejnění nepřejete.

zpravodaj

MODLITEBNÍ OKÉNKO
✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

Děkujme Pánu za milost, kterou nás obdařuje přes všechny naše nedostatky
a slabosti.
Prosme za zdárný průběh sborových i církevních akcí v nadcházejícím
měsíci. Mysleme na víkendovou přípravu k vánoční hře, sborové neděle,
konvent začátkem listopadu.
Modleme se za dobré vztahy mezi sbory různých církví a obraz, kterým
reprezentují Krista pro většinovou společnost. Mějme na paměti šíření
evangelia o našem Pánu. Ať se dle Boží vůle a k jeho slávě vyřeší
problematika financování církví a otázka restitucí.
Mysleme na mezilidské vztahy. Vztahy v rodinách, mezi generacemi, mezi
sociálními skupinami. Mějme na paměti, že ve světle Kristovy lásky mizí
veškeré rozdíly a rozbroje.
Prosme za nadcházející komunální a senátní volby. Ať se na klíčová místa
dostane co nejvíce čestných, schopných a zodpovědných lidí. Modleme se za
v moci postavené, za vládu zákona a spravedlnost dle Božích měřítek.
Prosme za neúplatnou a efektivní policii a soudní systém.
Přimlouvejme se za potřebné, opuštěné, trpící, nemocné, sociálně slabé.
Prosme za Boží pohled na tuto problematiku. Ať se jim dostává zastání.
Děkujme za chvíle odpočinku i příležitosti ke službě a práci. Prosme za
ochotné srdce i ruce sloužící Pánu tam, kde je třeba. Prosme o ochranu před
vyhořením pro pracovníky v sociálních službách a zdravotnictví.
Věnujme pozornost i globálním tématům. Modleme se za misionáře,
pronásledované, trpící pro víru, nespravedlivě vězněné, oběti násilí
a katastrof.
Modleme se, za ochranu před pokušením, usilujme o čistotu a spravedlnost,
abychom byli připraveni ke každému dobrému skutku.
ms

Milé sestry a bratři, přemýšleli jsme, jak se více modlit společně, a dohodli jsme se na
možnosti pravidelných přímluvných modliteb ve stejnou dobu, abychom se setkávali
v modlitbě v jednu chvíli, když se nemůžeme setkat zároveň i v prostoru. Čas společných
přímluv byl stanoven vždy na středu v době mezi osmou a devátou hodinou
večerní, společná témata můžete čerpat právě odtud.
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POZVÁNKA NA ÚKLID KOSTELA
Chtěla bych Vás tak jako každoročně pozvat na pomoc s úklidem
kostela.
Tentokrát se sejdeme v pondělí 29. 10. 2012. Začneme kolem
8. hodiny ranní, ale přidat se můžete kdykoliv během dne. Jen prosím,
kdybyste někdo věděl, že přijdete hodně později, tak předem dejte
vědět. Už se na všechny těším. Pro ty, co nemohou přijít, ale přesto by
rádi nějak pomohli, je možnost donést v neděli před úklidem nějaké
občerstvení pro pracovníky, kterým vždy dobrá svačinka přijde vhod.
Jana Krejčí, kostelnice

K zamyšlení a diskusi
JEŠTĚ K MAŠÍNŮM

V

e 3. čísle letošního Zpravodaje
se br. J. Kostruch zabýval činy
bratrů Mašínů. V článku bylo
několik nepřesností. V roce 1953
nezůstali na české straně při jejich
opuštění republiky tři mrtví, ale tři
mrtví byli na německé půdě
v okupační zóně sovětské tzv.
Německé
ne-demokratické
republiky. Otec Mašínových nebyl za
první republiky generálem, ale
podplukovníkem, na generála byl
povýšen in memoriál po listopadu
1989. Sestra Zdena Mašínová ještě
nemá 80 roků a z trestního oznámení
v souvislosti s jejími bratry si nemusí
nic dělat. Žádný státní zástupce by se
neodvážil ji žalovat.
Možno říci, že dovolávat se Bible
ve věci Mašínů je poněkud zvláštní a
7

kázání Marka Zikmunda na pohřbu
Ct. Mašína v Ohio dne 24. srpna 2011
(viz 10. číslo Českého bratra 2011) je
pro mne nepochopitelné, opěvuje
banditu (podle Ženevské konvence a
protokolů v pořadí již třetí 1864, 1929
a 1949).
Když Mašínové připravili o život
tři lidi, nestalo se to v sebeobraně ani
při útěku přes hranice, ale při
loupežném přepadení za účelem
získaní zbraní a peněz (dva
příslušníci VB a jeden pokladník, ve
dvou případech byli zastřeleni, jeden
VB byl omámen a podřezán). Matka
bratří Mašínů byla za války vězněna
v Terezíně a oba bratři se za války
zapojili do proti-německého odboje,
pomáhali ruskému zajatci na útěku
s vědomím jejich matky. Byli také za

zpravodaj

to vyznamenáni. Také bratr Zdeny
Mašínové – Ctibor Novák byl
účastníkem odboje za války. Po válce
v
roce
1945
byl
velitelem
internačních táborů a má na svědomí
smrt několika lidí, v této záležitosti
měl být dokonce vyšetřován. Byl
členem KSČ, stejně jako jeho sestra
Zdena, která dokonce měla být
podle historika Petra Zídka členkou
akčního výboru.
Starší Ctirad Mašín začal
studovat ČVUT Praha, mladšímu
Josefovi studium nebylo dovoleno,
měl jít nejdříve do výroby. Oba bratři
se po únoru 48 rozhodli, že budou
proti komunistům se zbraní v ruce
bojovat, zdálo se jim, že činnost jejich
otce Josefa (Tři králové J. Balabán, V.
Morávek, Josef Mašín – byli činni
v protiněmeckém odboji) není dost
oceňována. Všichni tři za svůj odboj
zaplatili životem, komunisté jim též
zabavili rodinný statek. Svůj odboj
Mašínové opírali o odkaz svého otce,
že se nemají nikdy smířit žít
v porobě, cele bojovat za svobodu
své vlasti. Hlavní jejich odboj
spočíval v sabotážích rozbíjení
skřínek KSČ, zapalování stohů
slámy (při tom Ct. Mašín připravil
jednoho muže o oko), fingovali
dopravní nehodu a přivolali k ní
sanitku. Též se mluví o tom, že chtěli
provést atentát na K. Gottwalda a do

Německa unést jeho zetě ministra
národní obrany Alexeje Čepičku.
V září 1953 došli Mašínové
k názoru, že jim hrozí zatčení,
a proto se rozhodli, že opustí
republiku. Spolu s dalšími členy
odbojové
skupiny
Paumerem,
Švédou a Janotou třetího října
překročili hranice s východním
Německem s cílem dostat se do
Západního Berlína, což se podařilo
Mašínům a Paumerovi po téměř
měsíčním útěku, kdy bylo proti nim
n a s a z e n o
m n o h o
východoněmeckých
policistů
a i vojáků okupační ruské armády.
Dva členové skupiny Švéda a Janota
byli předáni německými úřady do
Československa. Při svém útěku
Mašínové na německé půdě
zastřelili, jak již bylo uvedeno, tři
policisty. V Německu vstoupili
všichni tři do americké armády,
počítali s tím, že se vrátí po boku
Američanů do osvobozené vlasti,
věřili, že vypukne třetí světová válka
(o historii zřejmě neměli nikdy dost
vědomostí). Když viděli, že válka
horká mezi Východem a Západem
nebude, z armády po pěti letech
odešli a začali se věnovat podnikání.
(dokončení příště)
Břetislav Maněk
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ZAPOMENUTÉ VÝROČÍ – ZPRAVODAJ 9/2012

P

řijímám výzvu br. Maňka k článku: „K zamyšlení a diskusi“. Plně
souhlasím ve všem s jeho argumenty. Pozastavuji se pouze nad
závěrem článku, kde je Dr. Háchovi vytýkáno, že úřad přijímal. Je to
silně diskutabilní. Kdo by to měl být místo něho?
Doba byla velmi dusná. Národ, čítající asi 7 milionů lidí (bez
Němců), měl proti 80 milionům Němců nulovou šanci na nějaký
organizovaný odpor, kdy jen někteří našli odvahu postavit se proti
násilí se zbraní v ruce jako partyzáni či letecké výsadky nebo jim
pomáhat. Občané se museli snažit pouze nějak přežít – a toho
dosáhli. Německo díky Spojencům bylo ve válce poraženo se všemi
důsledky z toho vyplývajícími a nám se vrátila aspoň na čas
svoboda. To, co se od konce války po dnešek o tehdejší situaci
vykládá, nese se zcela v duchu věčně platného úsloví – „po bitvě
každý frajtr generálem“.
Kdo válu a situaci v Protektorátě neprožíval od svého věku aspoň
15 let na vlastní kůži, může sice z novin a časopisů tehdejší doby
posuzovat mnohé, nemůže však podchytit ducha doby, atmosféru a
ta byla pro nás velice vážná. Vždyť jen za pouhé poslouchání
zahraničního rozhlasu hrozil trest smrti.
Vracím-li se k tehdejší osobě presidenta Dr. Háchy, mohu jen
připomenout Ježíšova slova: „Kdo jsi bez viny, hoď po něm
kamenem“.
V konečném odstavci o třech slušných a charakterních
presidentech bych přiřadil i čtvrtého – presidenta Budovatele Dr.
Edvarda Beneše, který na svých bedrech nesl celou tíhu válečných
událostí týkajících se nás. K výkladu a porozumění minulých situací
bych přiřadil latinskou větu: „Dějiny píší vítězové!“
Nelze opomenout ani slova presidenta Masaryka (mimochodem:
v září uplynulo 75 let od jeho úmrtí), kterými uzavírá své dílo
„Světová revoluce“.
„Ježíš, ne Cézar, toť smysl našich dějin a demokracie.“
Jan Kostruch
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PROGRAM VE SBORU – ŘÍJEN 2012
úterý 9. října/ /
/
/
/
středa 10. října/
/
/
/
pátek 12. října//
/
/
/

9:00 Kavárnička, 16:00 dorost v Porubě
19:00 starší mládež
15:00 dorost 17:00 biblická hodina
18:15 schůze staršovstva
17:00 mladší mládež
19:00 střední generace (ve farním bytě)

NEDĚLE 14. ŘÍJNA/

8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
(NEDĚLE SE SENIORY, HOSTEM BUDE
BR. F. L. KLOBÁSA, PO BOHOSLUŽBÁCH BESEDA
A SPOLEČNÝ OBĚD)

/
/
/

/
/
/

/
/
/

úterý 16. října /
středa 17. října/
pátek 19. října//

16:00 dorost v Porubě, 19:00 starší mládež
15:00 dorost 17:00 biblická hodina
15:00 konfirmační cvičení, 17:00 mladší mládež

NEDĚLE 21. ŘÍJNA – 8:30 BOHOSLUŽBY

úterý 23. října//
/
/
/
středa 24. října/

9:00 Kavárnička, 16:00 dorost v Porubě
19:00 starší mládež
15:00 dorost 17:00 biblická hodina

NEDĚLE 28. ŘÍJNA – 8:30 BOHOSLUŽBY

pondělí 29. října/
úterý 30. října//
středa 31. října /
pátek 2. listopadu /
sobota 3. listopadu /

brigáda, úklid kostela
16:00 dorost v Porubě, 19:00 starší mládež
15:00 dorost 17:00 biblická hodina
15:00 konfirmační cvičení, 17:00 mladší mládež
zasedání konventu

NEDĚLE 4. LISTOPADU/ 10:00 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ

/
/

/
/

/
/

(SPOLU SE SBOREM SCEAV) K VÝROČÍ OTEVŘENÍ /
KOSTELA; PO NICH BESEDA A SPOLEČNÝ OBĚD

10/2012

PANE, TOUŽÍM PO TVÉ TVÁŘI
Vzhůru, lidský synu, unikni teď na chvíli před pozemskými věcmi,
ukryj se na okamžik před lomozem svých myšlenek,
odvrhni tíživé starosti a odsuň stranou ruch práce!
Uvolni se na okamžik pro svého Boha,
jen na chviličku spočiň u něho.
Vejdi do příbytku svého ducha.
Nedovol vstoupit nikomu kromě Boha
a toho, co by ti mohlo pomoci při jeho hledání.
Zavři za sebou dveře a hledej ho.
Potom, mé srdce, vyznej Pánu:
„Hledám tvou tvář, Pane, jen po tvé tváři toužím.“
modlitba Anselma z Canterbury

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).

