ZPRAVODAJ 2/2008
sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

Anička Sabóová (5 let)

Biblický úvodník
Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly, nechť se vrátí
k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou moje, je výrok Hospodinův.
(Iz. 55, 6 – 8)
Uvedený biblický text je hledání a dotazování se – není to nic pasivního, je to nabádání k aktivní činnosti. Člověk se v životě stále dotazuje, už malé děti, sotva se
naučí mluvit, se stále na něco vyptávají. Všichni známe to jejich stálé proč?. Často
jim neumíme odpovědět, ale i v dospělosti se často dotazujeme. Proč Hospodin
tohle dopouští, proč je tolik utrpení, nemocí, proč tohle zrovna muselo potkat mě?
Na to nám Izajáš odpoví (55,8), nejsou úmysly moje jako úmysly vaše a cesty vaše
nejsou cesty moje – je výrok Hospodinův.
My se máme dotazovat na Hospodina, volat ho a hledat. Často chceme svoje cesty
a úmysly jaksi „implantovat“ Hospodinu, vždyť já to myslím dobře, moje úmysly
jsou dobré a často když se nám něco nepovede, říkáme: „vždyť jsem to myslel dobře.“
Prorok Izajáš říká: Dotazujte se na Hospodina, hledejte ho, dokud je blízko. Čas,
kdy ho můžeme najít, je omezený, není nekonečný. Kolikrát v životě odkládáme
důležité věci na dobu neurčitou, až bude čas, napíšu dopis, půjdu na návštěvu….
Ale Bible jasně říká: nemáš čas. Čím je člověk starší, tím méně času má a je tolik
věcí, do kterých se člověku nechce a tak může nastat doba, kdy bude pozdě – Hospodin bude daleko, neuslyší ani naše volání.
Prorok nám dává i radu co máme dělat, jak jej volat a hledat – nejen slovy, ale
hlavně svými činy. „Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem
svoje úmysly.“ V duchu si říkám: přece nejsem svévolníkem, to přece není pro mě,
ale kolikrát se tak člověk chová – prosazuje svou vůli, má svou pravdu a má-li
k tomu ještě „moc“, tak to je pak katastrofa, a kolikrát se zabýváme ničemnostmi,
jenom si to přiznat. A co s tím? Jde to vůbec opustit, svou svévolnou cestu a ničemné úmysly? Ale prorok říká, že vrátíme-li se k Hospodinu, k našemu Bohu,
slituje se nad námi, vždyť odpouští tak mnoho.
Jana Jančová
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Ze sborového života
narozeniny
Věra Kučerová
Hilda Kajzarová
Michael Waloschek
Juliana Formandlová
Vlasta Šebková
Václav Kryštůfek
Miroslava Kuzníková
Stanislava Golková
Bohuš Berger
František Frýdl
Monika Majerová
Marie Liptáková
Barbora Bathová
Bohumila Lapuníková
Květuše Tostová

31.1.26
2.2.1922
3.2.1968
5.2.1914
5.2.1933
14.2.1920
18.2.1941
20.2.1924
21.2.1925
23.2.1920
25.2.1978
26.2.1914
27.2.1988
27.2.1926
28.2.1923

církevní pohřeb
Marta Valchářová (*1918)

—————————————————————————
Sbírky za měsíc prosinec 2007
Pro sbor 11.417 Kč, účelová sbírka pro ostravskou Diakonii 11.890 Kč, sbírka pro
bohoslovce 6.329 Kč. Všem dárcům děkujeme.
Hanka Vlčínská

—————————————————————————
Silvestr na Travné 2007
Spousta mládežníků ze Severomoravského seniorátu by si neuměla představit Silvestr jinde, než na naší milované, zážitky protkané a Boží přítomností provoněné
Travné. Někteří z nás se možná trápili nad otázkou: „…zase Travná?!?!“, ale nakonec jsme se sešli v opravdu požehnaném počtu s odhodláním strávit poslední dny v
roce ve společnosti našich milých přátel a hlavně v přítomnosti našeho Božského
tatínka. Hlavním duchovním tématem celého pobytu bylo „Vyvedení Božího lidu
z egyptského zajetí a vejití do zaslíbené země“. Vyslechli jsme si tedy přednášky o
takových osobnostech a událostech, jako je: Josef, Egyptské zajetí, Mojžíš, PutoÚNOR 2008
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vání po poušti, Jozue… Dalším zajímavým tématem bylo povídání o historii Travné. Mnoho z nás jistě nemělo o pestrém a dobrodružném osudu Travné ani ponětí.
Je třeba také zmínit nový trend ve stylu zdolávání náročných výletů, a to:
“expediční způsob tůry”, rozhodnete se jít například na sever, popadnete kompas a
jdete… J, snad tomuto novému trendu nepadne za oběť příliš mnoho obětí. Noc,
kterou starý rok odchází a nový přichází, jsme strávili nejprve modlitební chvílí se
sdílením, jaký byl náš uplynulý rok, co bychom si přáli do toho nového a jak nás
Pán provází za radostného zpěvu písní z Taize J. Poté následovalo kázání a
nechyběl ani ohňostroj a bohatá hostina J. Spát jsme šli až brzy k ránu, ale myslím,
že nikdo nelitoval J. Silvestr se opět vydařil J. Příště pojedeme zase J.
Adéla Čimburová

———————————————————————
Usnesení staršovstva ze dne 23.1.2008
Personální oblast
Rozhodnutí o kandidatuře br. f. Marka Ryšánka – po rozpravě starší hlasovali o
pozměňujícím návrhu ve znění: staršovstvo předkládá sborovému shromáždění
volbu br. f. M. Ryšánka na místo druhého faráře ostravského sboru na dobu 2 let. –
neschváleno; proběhlo další hlasování o původním návrhu: staršovstvo předkládá
kandidaturu br. f. M. Ryšánka sborovému shromáždění k volbě na místo faráře
ostravského sboru – neschváleno.
Starší budou hledat dále vhodného faráře dle seznamu s vytipovanými kandidáty se
zasláním prezentačního CD. Dále se zaměříme na studenty, kteří končí fakultu a
nastupují na vikariát.
Organizační oblast
Výroční sborové shromáždění bylo stanoveno na 16.3.2008, tím se posune i řádná
schůze starších na 05.03.2008. Br. f. Wrana osloví zástupce jednotlivých skupinek,
aby dodali dílčí zprávy, které budou zahrnuty do zprávy o životě sboru.
Starší mládež chce vyvinout aktivitu v pořádání pravidelných volejbalových
„zápasů“, které by byly otevřeny pro všechny, sbor by tuto pravidelnou aktivitu
zaštiťoval – schváleno, později budou upřesněny den a podmínky.
ÚNOR 2008
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1.3.2008 je svolán mimořádný konvent do Přerova, který bude řešit zřízení místa
seniorátního faráře pro mládež.
Svíce v Třan. sále bude hořet pouze na stolu Páně.
Hospodářská oblast
Br. Oravský bude požádán o aktualizaci seznamu oprav ve sborovém domě
s určením důležitosti jejich realizace.
Audio vybavení do Třanovského sálu bude provedeno. Bude zajištěn i odhad na
video vybavení.
Byl schválen návrh na zhotovení zábradlí ve sb. domě na stěnu ke schránkám.
Oživení záměru na vyhotovení skloněné police na zadní stěně v sále Tř. na tiskopisy.
připravil Aleš Wrana

Z historie- nejen- našeho sboru
1966
Stalo se:
V červenci rasové nepokoje v Chicagu i v jiných amerických městech. V Praze byl
zastaven provoz vozidel na Karlově mostě. Začalo se budovat pražské metro. Zemřel Walt Disney.
Ze sboru:
Při výročním sborovém shromáždění upozorňuje br. farář Veselý na malou účast
při bohoslužbách a naprostý nezájem rodičů o náboženskou výuku dětí, jak v NŠ
tak i ve školách. Na druhou stranu „máme ve sboru pravidelné účastníky všech
shromáždění a ochotné bratry a sestry, kteří vytvářejí pilíře našeho společenství…“.
Vznikl tzv. Evangelizační odbor, který pomáhal br. faráři v pastoraci i v kazatelské
činnosti. Jeho členy byli br. Pala, br. Pelikán, br. Polášek a br. Plachý (který se
v tomto roce přistěhoval s rodinou z Opavy do Hlučína). Na půdě sborového domu
bylo instalováno elektrické světlo. Sborová kuchyň byla vymalována a také se kou-

ÚNOR 2008

5

pil nový sporák. Každou neděli se i v tomto roce konaly dvoje bohoslužby. Večerní
bohoslužby vedli laičtí kazatelé za průměrné účasti 15 osob a biblické hodiny každé úterý večer za účasti 12 osob. NŠ vedl br. Polášek s br. Plachým, vypomáhaly
ses. Fižová a ses. Olšarová. Konfirmováno bylo 9 dětí. I v tomto roce se sešla 2x
staršovstva obou ostravských sborů ke společné schůzi. Zájezd dětí z NŠ na Staré
Hamry, sborový zájezd (několika denní) na Slovensko.
1967
Stalo se:
V červnu izraelské jednotky napadly Egypt, začala šestidenní válka; Jordánsko a
Sýrie vyhlásily Izraeli válku. Šestidenní válka (která trvala přesně 132 hodin a 30
minut) skončila drtivou porážkou arabské koalice. Řecký král Konstantin uprchl ze
země. V JAR bylo transplantováno pacientovi srdce od jiného lidského dárce.
Zemřel Jaroslav Heyrovský - český chemik, nositel Nobelovy ceny. Zemřel J. Robert Oppenheimer - americký atomový fyzik, pod jehož vedením byla roku 1945
vyrobena první atomová bomba.
Ze sboru:
Oprava vodovodního potrubí ve sborovém domě. Průměrná účast na bohoslužbách
40-50 osob. Nedělní večerní bohoslužby byly málo navštěvovány. 2x se konalo
pod hlavičkou křesťanské služby setkání seniorů. Sborový zájezd byl v červnu na
Valašsko a v září do Rychnova nad Kněžnou. Konfirmováno bylo 5 děvčat a 3
chlapci. Stoupla účast dětí v NŠ. Oddáno bylo 8 párů a zemřelo 58 členů sboru.
připravila Marta Machová

Pro děti
Doplňte protiklady. Tajenka za rubrikou Diakonie.
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1. .........- velký
2.suchý- .........
3.........-lichá
4......-noc
5........-dlouhý

1

2

3

4

6.chytrý-.......
7........-nízký
8.široký-......
9.....-starý
10.teplo-.....

5

6

7

11.ostrý-.....
12......-blízko
13.....-muž
14.bílá-....

11

12

13

8

9

10

15.....-oheň
16.smích-....
17.....-křivý
18.zdravý-.....

14

15

16

17

18

19

Jana Sabóová
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Diakonie ČCE - Ostrava
Žofinská 12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 41035526
Tel.: +420 596 123 091, fax: +420 596 122 858
E – mail: ostrava@diakoniecce.cz
Http:www.diakoniecce.cz, www.diakoniecce-ostrava.wz.cz
č.ú.: 1644262369 / 0800

Něco málo z historie:
V Čechách byl průkopníkem diakonie již v polovině minulého století krabčický
farář Václav Šubert, který v roce 1864 zřídil první stacionář pro děti a v roce 1874
stál u zrodu první diakonické organizace u nás, jež byla nazvána Evangelická společnost pro dobročinnost křesťanskou (existovala pod názvem Českobratrská
společnost pro dobročinnost křesťanskou až do roku 1951). Později vznikla řada
diakonických spolků, které provozovaly sociální ústavy a poskytovaly sociální,
výchovné a zdravotnické služby (zejména ve 20. a 30. létech tohoto století). Nejznámějšími spolky byly: Dobročinný spolek MARTA v Čáslavi, Letní tábor J. A.
Komenského, Masarykův dobročinný spolek péče o sirotky, Obecně prospěšné českobratrské družstvo pro sociální ústavy v Myslibořicích, Společnost pro učitelské
ústavy v Čáslavi, Spolek pro výchovu chlapců v Mladé Boleslavi.
Nejrozšířenější službou diakonie byly zpočátku sirotčince v Telecím (1881-1924),
Krabčicích (1894-1952), Humpolci (1908-1926), Čáslavi (1915-1951), Vsetíně
(1915-1946), Táboře (1920-1951), Myslibořicích (1925-1943), Mladé Boleslavi
(1925-1944), Třebenicích (1943-1946), Habřině (1944-1948), Kostelci nad Černými Lesy (1932-1949) a Sobotíně (1946-1948). Později byly zřízeny domovy odpočinku ve stáří v Ledčicích (1905-1925), Myslibořicích (od r. 1925), PrazeVinohradech (1932-1949), Doběticích (od 1946), Kostelci n. Č.L. (od 1949), Sobotíně (od 1949), Krabčicích (od 1954).
Zvláštní význam mezi tehdejšími spolky měla Česká diakonie, evangelický spolek pro ošetřování nemocných a sociální péči (založený roku 1903). Tento spolek
vychovával a pověřoval k sociální službě ženy a dívky bez rodinných závazků
(sestry diakonky), které se dobrovolně rozhodly v duchovním společenství sester
sloužit potřebným, a provozoval ústavy sociální péče. V prvních letech před vznikem ČCE pověřovali diakonky faráři jménem církve. Svým posláním navazovala
ÚNOR 2008

8

Česká diakonie na působení mateřského domu v německém Kaiserswerthu v druhé
polovině minulého století. Česká diakonie vychovala celkem 143 diakonek, které
působily nejen ve spolku samotném a v jeho zařízeních, ale též ve veřejných nemocnicích, v církevních sborech a na dalších místech v sociální a zdravotní službě.
Diakonky byly v minulosti páteří diakonické práce, i když nebyly jedinými pracovníky diakonie. Vedle nich působili též tzv. sborové sestry (sociální pracovnice ve
sborech) a další civilní pracovníci diakonických spolků a zařízení (jak profesionální, tak dobrovolní).
Podle statistického šetření existovalo ve třicátých letech celkem na území dnešní
České republiky 836 křesťanských spolků působících v oblasti sociální, výchovné
a zdravotní (hlásících se k nejrůznějším křesťanským církvím a jejich denominacím). Tyto spolky a církve samotné provozovaly celkem 211 zařízení sociální, výchovné a zdravotní péče.
Zhruba v tomto rozsahu zastihl diakonickou práci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku počátek druhé světové války, v jejímž průběhu utrpěla diakonická práce první
velkou ránu. Protektorátní správa podstatně omezila, popřípadě zastavila činnost
charitativních spolků. V důsledku toho se diakonická činnost některých spolků
přenesla na půdu církví. V ČCE vzniklo v roce 1939 Ústředí sociální péče, které
převzalo koordinaci veškeré sociální, výchovné a zdravotní péče v církvi včetně
působení zařízení někdejších spolků (jeho prvním ředitelem byl Jaroslav Sochor).
Následky této první politicky vynucené restrikce diakonické práce již nikdy nebyly
plně odstraněny.
Po druhé světové válce byla diakonická práce znovu rozšiřována s nebývalým nadšením, avšak zůstala již centrálně řízena církevním ústředím (jeho druhým ředitelem se stal Dr. Eugen Zelený). Poprvé byly diakonií spravovány také nemocnice
(po bývalé německé diakonii v ČSR), rozšiřována byla péče o staré lidi, naopak
práci s osiřelými a zdravotně postiženými dětmi i rozsáhlý systém dětské prázdninové rekreace předala sama Diakonie postupně do roku 1948 státu v duchu tehdejšího všeobecného přesvědčení, že jedině stát je povolán tuto péči kvalifikovaně
poskytovat.
Po uchopení vládní moci komunistickou stranou v únoru 1948 byla zákonem zastavena činnost všech spolků, přičemž křesťanské spolky, jejichž majetek, závazky a
práva byly církve ochotny převzít, splynuly s příslušnými církvemi. ČCE převzala
v letech 1950 - 1952 majetek i činnosti některých spolků (Česká diakonie, Letní
tábor Komenského, Českobratrská evangelická společnost pro dobročinnost křesÚNOR 2008
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ťanskou, Obecně prospěšné českobratrské družstvo pro sociální ústavy v Myslibořicích, Českobratrská jednota misijní) spolu se závazkem pečovat o jejich jmění,
nezcizit ho a vrátit ho v budoucnosti jeho původnímu účelu, bude-li diakonická
práce obnovena (k tomu však došlo po více než 40 letech jen zčásti). Kromě toho
převzala ČCE v letech 1946-47 sociální ústavy bývalé německé diakonie v Doběticích u Ústí nad Labem a v Sobotíně u Šumperka. První století diakonie u nás bylo
násilně ukončeno k 31.12.1959, kdy protiprávním usnesením československé vlády
bylo nařízeno a provedeno převzetí všech zbývajících sociálních domovů státem.
Ze správy ČCE bylo tehdy odňato pět domovů důchodců: v Doběticích, Kostelci
nad Černými Lesy, Krabčicích, Myslibořicích a Sobotíně. Sestry diakonky i dosavadní personál mohl ještě po několik let v domovech působit, ale nové vedení domovů bylo záhy dosazeno státem. S tímto aktem byla ukočena také činnost Ústředí
sociální péče ČCE a po následujících 29 let byla diakonická práce v ČCE přerušena.
Obnovení diakonické práce v ČCE bylo vyvoláno podněty zevnitř církve, avšak
nebylo by možné bez souhlasu rozpadající se totalitní moci komunistické státní
správy. Tento souhlas byl ústně vysloven 10. května 1989 a ještě týž den usnesla
synodní rada na návrh tehdejšího synodního kurátora Miloše Lešikara zřízení účelového zařízení ČCE Diakonie od 1. června 1989 (tehdy ještě bez právní subjektivity jako součást tzv. povšechného sboru ČCE pod správou synodní rady ČCE).
Diakonie byla v roce 1989 obnovena jako přímá součást ČCE bez vlastní členské
základny. Diakonie Českobratrské církve evangelické byla založena v květnu 1989.
Je organizací s celorepublikovou působností a ustředím v Praze.
(Převzato z článku PhDr. K. Schwarze ze sborníku desetiletí obnovy diakonické práce.)
———————————————————————————————-

Správná tajenka:
MOUDROST MI PANE DÁVEJ

Farářský střípek
V minulém Zpravodaji vyšla doplňovačka a v ní taky: "Nejlepší přítel člověka (na
tři)." Vsadil bych se, že většina těch, kdo luštila, tam doplnila "pes".
Aleš Wrana
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David Heller
Milý Pane Bože, v co věřili dinosauři?
Děti píší Bohu


Milý Pane Bože,
Musíš se určitě na nás hodně zlobit kvůli
dvěma velkým válkám co tu byly v posledních asi sto letech.
Nevzdávej to s námi. Třeba se ještě dáme
dohromady.
Měj se krásně,
Edita
(10 let)

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:
Telefon:
E-mail:
Web:
Farář:
Kurátorka:
Bankovní spojení:
Příspěvky do časopisu:
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Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava
596 122 943
cce.ostrava@volny.cz
www.volny.cz/cce.ostrava
Aleš Wrana (tel. 596 122 943)
Jana Hašková (591 120 490)
16 44 32 93 59/0800
Marta a Dan Machovi (732 277 289, 732 428 174,
marta35@seznam.cz)
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PROGRAM NA ÚNOR
3.2.NEDĚLE
5.2. úterý

6.2.středa
8.2. pátek

10.2.NEDĚLE

9:30 rodinné bohoslužby (v Třanovského sále)
Po skončení bohoslužeb schůzka učitelů NŠ
9:00 Kavárnička
18:00 Meditace pro všední den
19:00 starší mládež
15:00 dorost
17:00 biblická hodina
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší mládež

9:30 bohoslužby s Večeří Páně , 1. postní

15.2. pátek

(v Třanovského sále)
18:00 Meditace pro všední den
19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina
18:15 staršovstvo
17:00 mladší mládež

17.2.NEDĚLE

9:30 bohoslužby, 2. postní (v Třanovského sále)

12.2. úterý
13.2. středa

19.2. úterý

20.2. středa
22.2. pátek

(s připomenutím mezinárodního partnerství našeho sboru)
9:00 Kavárnička
18:00 Meditace pro všední den
19:00 starší mládež
15:00 dorost
17:00 biblická hodina
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší mládež

24.2.NEDĚLE

9:30 bohoslužby, 3. postní (v Třanovského sále)

26..2. úterý

18:00 Meditace pro všední den
19:00 starší mládež
15:00 dorost
17:00 biblická hodina
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší mládež

27.2. středa
29.2. pátek

2.3.NEDĚLE

9:30 rodinné bohoslužby, 4. postní
(v Třanovského sále)

