ZPRAVODAJ 3/2008
sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

Adam a Eva
Ondra Šimečka (6 let)

Biblický úvodník
Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k
jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně. (2K 3, 18)
Jak vypadala tvář Ježíšova? Jeho podobu neznáme. Jakási Veronika prý podala
Ježíšovi při jeho cestě na kříž svou roušku k otření zkrvaveného obličeje, a na této
dodnes uchovávané relikvii má být podle tradice (a podle 6. zastavení římskokatolické křížové cesty) zachována jeho podoba. - Pěkně vymyšlená tradice. Ale
apoštol to říká trochu jinak. Jinde je Ježíšův obličej k vidění. V našich tvářích se
zrcadlí, a zrcadlí se jako sláva Kristova.
Nejprve se můžeme ptát, jak vypadá ta vlastní sláva Kristova. O ní Bible mluví
v široké škále podob. Slávu vidí už starozákonní prorok už v zohavené tváři božího
služebníka, kdy: „neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Muž plný bolesti, zkoušený nemocemi. Byly
to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Trestání snášel pro náš
pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ (Iz 53,2-5) Zde byla boží sláva ještě skryta
v bolesti. My však čteme na Zelený čtvrtek pašije – příběhy o utrpení Ježíše - už
s tou nadějí, že se tato boží sláva také ukázala v našem světě naplno. O Vzkříšeném
svědčí v poslední biblické knize Jan, že „jeho vzhled je jako když slunce září v
plné své síle.“ (Zj 1,16)
A jak ta sláva Kristova vypadá potom, když se zrcadlí v našich tvářích? Vzpomeňte si třeba na chvíle, kdy stojíme spolu kolem stolu Páně, a můžeme si pohlédnout vzájemně do tváře, pár okamžiků poté, co jsme před Bohem vyznali svoje
viny, ale také víru v Boží milost a ochotu odpustit si navzájem. Jak to vypadá? Jsou
zde tváře laskavé, pokojné, smířené. Patří lidem, které třeba život v mnohém zkřísl,
ale oni tím vším prošli k zralé víře a moudrosti. Tito lidé jsou pro mne svědectvím
víry – už svými tvářemi. – A pak jsou mezi námi jistě taky lidé, kteří jsou zaražení,
zatrpklí. Nebo lidé nesmíření. Anebo takoví, co ani nevědí, jak ubližují druhým. A
na tváři to zase poznáte. Měli bychom po nich chtít, aby se usmívali, aby zářili
pokojem navzdory vnitřnímu nepokoji? Ne. Víra, a tím i sláva těchto (nás) běžných
křesťanů může být jen v ochotě nechat se Bohem proměňovat. Proto tu stojíme. Ne
abychom hráli divadlo.
A tak nemusíte jezdit do Jeruzaléma, abyste se tam v kapli Svaté tváře klaněli před
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rouškou Veroničinou. Kristovu tvář můžete spatřit v každém křesťanském společenství. Už když se k sobě známe. Můžeme a máme vidět Krista v sobě navzájem.
Aleš Wrana

Ze sborového života
narozeniny

Jarmila Pechanová
Rudolf Falhar
Josef Hromádka
Anna Tenčíková
Sylva Fickerová
Ondřej Bathó
Miroslava Marešová
Jaromír Pastušek
Soňa Csiffáry
Josef Kaštánek
Teodora Petersigová
Alžběta Mičková

1.3.1933
4.3.1920
5.3.1932
10.3.1920
15.3.1933
20.3.1998
21.3.1913
21.3.1926
22.3.1968
24.3.1921
29.3.1923
31.3.1948

Všem jubilantům přejeme mnoho radosti, pokoje a Božího požehnání.

—————————————————————————
Silvestr ve farní domácnosti
Po silvestrovských bohoslužbách se nás sešlo kolem 15. S. Koubová měla připravené bohaté pohoštění a i v průběhu večera se o nás mile starala. Seděli jsme
v jednom kruhu v obývacím pokoji. Na výzvu br. faráře, abychom zhodnotili, za co
jsme v uplynulém roce nejvíce vděčni, a tak se vzájemně povzbudili, reagovali dva
přítomní. Jinak probíhala volná zábava. Rozešli jsme se před desátou. Děkujeme
br. faráři a s. Koubové za příjemně strávený večer.
Samuel Mach
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Usnesení staršovstva ze dne 13. 2. 2008
Personální oblast
- Hledání nových kazatelů je zatím bez odezvy, budou rozeslány další zvací dopisy
s prezentačním CD.
- Br. f. Wranovi vyprší příští rok mandát a chce se ucházet o znovuzvolení farářem
v ostravském sboru.
- Farář i jiní presbyteři informovali, jaké pastorační návštěvy vykonali v období od
minulé schůze.
- Marcela Jeřábková požádala o křest dítěte – splnila podmínky křestní přípravy.
Organizační oblast
- Příprava výročního sborového shromáždění; byl sestaven seznam členů s hlasovacím právem- asi 150.
- Starší se zabývali otázkou ze strany rodičů malých dětí – zda nás ruší při bohoslužbách. Jsme rádi, že děti mezi námi jsou, míru jejich rušení necháváme na posouzení rodičů.
- 25. 5. bude mít SCEAV bohoslužby v kostele rámci Dechovkového festivalu,
proto budeme mít bohoslužby v sále Třanovského.
- 31. 5. se uskuteční sborový výlet do Vlkolince u Ružomberoku – bude to výlet
jednodenní, s cenovým odhadem cca 400 – 500 Kč na osobu.
Hospodářská oblast
- Proběhla schůzka s br. Orawskim a byl vypracován seznam oprav ve sborovém
domě podle důležitosti.
- Byl schválen rozpočet na r. 2008 jako vyrovnaný, ale nemáme rezervy na vytvoření fondu oprav. Proto se starší se dohodli, že každou investici budou projednávat
a rozhodovat o ní zvlášť, vzhledem k tomu, že rozpočet byl schválen v obecné rovině.
- Ve firmě All Electronics, která sídlí ve sborovém domě, došlo ke změnám, kdy
pro potíže v ústředí se chce ostravská pobočka osamostatnit. Aleš Wrana
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Pro děti
Tajenka za rubrikou Diakonie
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Ke čtení
Milý Poncie Piláte,
mnohým nejsi sympatický, kvůli tomu historickému umývání rukou.
Ve jménu Říma, velkého Říma, jsi vládl od r. 26 do 36 po Kr. v Judsku, Samařsku
a Idumeji. Vzpomínáš si, pravda? Ta doba je pryč! Avšak vývoj dějin tě chtěl mít
věčně aktuálním. Vzpomínka na tvou osobu časem nezevšedněla. Ale jaké hrdinské
činy jsi vykonal, aby si tě generace zapamatovaly a dějiny tě učinily nesmrtelným?
Kdyby byl císař tušil tohle všechno, byl by jat bledou závistí a byl by tě bez váhání
odvolal do Říma.
Tvá pověst je spjata s jistým Ježíšem z Nazaretu, kterému všichni říkali "Mistře" a
který byl synem tesaře Josefa.
Ano, právě s tím člověkem, kterého jsi umytím rukou poslal na smrt.
Mohl jsi ho zachránit, kdybys byl chtěl. Ale neudělal jsi to, ačkoli jsi byl přesvědčen o jeho nevině. Nesnaž se obhájit! Je pravda, že byl Ježíš odsouzen nejdříve
jeruzalémskou veleradou. Napsal to také evangelista Jan: "My máme zákon, a podle zákona má zemřít, protože se dělal Božím Synem." Jenže římský zákon připisoval jen římské autoritě moc potvrdit vynesené rozsudky a provést je. Jakou autoritu
jsi zastával? Třikrát jsi veřejně prohlásil, že tento Ježíš je nevinen. Potom jsi ho dal
ukřižovat jako zločince a dodal jsi úřední, nebo lépe řečeno "slavnostní" ráz svému
zavrženíhodnému, nedbalému a nezodpovědnému jednání umytím rukou: "Nemám
vinu na krvi tohoto člověka," jsi pravil. "To je vaše věc." A toto se sluší na římského guvernéra? Myslíš, že jsi prohlásil před dějinami svou domnělou nevinu?
Umím si představit, jaký vnitřní konflikt tě v oněch chvílích trýznil. Řekni mi, milý
Piláte, co sis myslel, když jsi měl rozhodnout o životě a smrti Ježíšově? Tento člověk je nevinen, neshledávám na něm žádnou vinu, proč bych ho měl nechat zemřít?
Ale proč si dav vyvolil Barabáše, vzbouřence a nepřítele Říma? Když ho nepropustím, mohl bych vyvolat vzpouru. A jak bych vypadal před velkým císařem? Jak
bych dopadl? A co moje moc? A mé bohatství? Lepší je ustoupit a uspokojit lid ..."
Tyto pohnutky tě neospravedlňují. Svědomí si nemůžeš pošpinit, a pak ho uklidnit
vodou a mýdlem.
Ale pokouším se tě pochopit, milý Piláte. Jestliže bylo zapotřebí odvahy, abys poslal na Golgotu nevinného, věz, že já zas potřebuji odvahu, abych tě obvinil. Když
hledím kolem sebe v dějinách, ve kterých žiji, necítím se oprávněný ukázat na tebe
prstem žalobce. Onen tvůj čin, tvá vnitřní slabost se nyní staly životním stylem.
Svalování viny už se nám dostalo do krve.
Ale nejvážnější je, že se tváříme, jako by to nic nebylo. Co znamená lidové rčení
"umýt si ruce jako Pilát", ne-li toto? Ty jsi byl politikem a nedal jsi dobrý příklad.
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Ale totéž se může říci o našich politicích a o našem způsobu, jak děláme politiku.
Dnes se vyznačuje odmítáním dodržovat spravedlnost, na které by měly spočívat
společnost i stát a na které se budují mravní hodnoty. Víš, co by řekl Augustin,
hipponský biskup, který žil dlouho po tobě?
"Chybí-li pravá spravedlnost, co jiného jsou státy, ne-li velké bandy lotrů, a ostatně, čím jsou bandy lotrů, ne-li malými státy? V obojím případě jde o jednotlivce,
kterým velí jeden vůdce, jsou svázáni společnou úmluvou a dělí se o kořist podle
mlčenlivé dohody. Když zločinná banda stále víc roste a přibírá k sobě mnoho zločinných lidí, takže má ve vlastnictví území, upevňuje sídla, obsazuje města, podrobuje si národy, pak se může otevřeně honosit názvem ,stát' (,status'). Tento název
mu není dán proto, že by se byl zřekl hrabivosti, ale protože dosáhl bezpečné beztrestnosti."
Na téže dlouhé vlně je bystrá a pravdivá odpověď, kterou dal jeden pirát zajatý
Alexandrem Velikým, když se ho král tázal, proč si usmyslil uchvátit moře: "Totéž
sis vzal do hlavy i ty, abys uchvátil celý svět," řekl bez obalu. "Ale já to dělám s
malou lodí a nazývají mě lotrem. Kdežto ty to děláš s velkým loďstvem a nazývají
tě imperátorem."
A co potom říci o tom, že si denně umýváme ruce my všichni občané státu, když se
zříkáme své přirozenosti společenských bytostí, a to i v maličkostech? Vím to, milý
Piláte, že dnes si myjí ruce i křesťané, přestože vědí, jak napsal Pavel VI., že
"politika je náročný, i když ne jediný, způsob, jak prožívat křesťanství ve službě
bližním, že sociální láska a její moc mají být chápány a uplatňovány jako služba
společnosti".
Není to snad umývání rukou neudávat mafiány, bandity, vyděrače, násilnosti a nespravedlnosti? Nebo být zadobře se zvrhlými formami moci, bezohledných kariérismů, slibů daných ve prospěch osobních nebo skupinových zájmů?
Milý Piláte, co si nechceme připustit, je skutečnost, že jsme zabředlí v trpěné
"kultuře nezákonnosti", v situaci, která plodí společenský a soukromý životní styl,
v němž nespravedlnost má platit za spravedlivou. Jak se říká, je to "spravedlivá
nespravedlnost". Máš pravdu, když mě vyzýváš, abych myslel na příčinu, nebo
abych použil výraz tobě milejší, na nějaké propter hoc: příčinou toho všeho je podle mého názoru naše dnešní obtížné hledání posledního smyslu existence. Chci ti
přečíst jeden epigram, napsaný básníkem Edgardem Lee Mastersem, který ti snad
dá lépe pochopit to, co ti chci říct:
"Má láska se nabízela,
a já jsem se odtáhl od jejího svodu.
Bolest klepala na mé dveře,
a já jsem měl strach.
Ctižádost na mne volala,
ale já jsem se bál nepředvídaného.
BŘEZEN 2008
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Přese všechno jsem hladověl
po smyslu života.
A nyní vím, že je třeba vytáhnout plachty
a vystavit se větrům,
ať kamkoli zanesou loďku.
Dát smysl životu může vést k bláznovství,
ale život beze smyslu
je mučivý neklid
a marná touha."
Toto je fyziognomie dnešního člověka, který nechce žít svůj život naplno, který
chce žít bez rizika vnitřního hledání posledních hodnot.
Milý Piláte, ale jací jsme to lidé, když neumíme číst ani ve svém nitru bez přetvářky? Dotazování se na smysl vlastního života patří k základní charakteristice lidství.
Dokonale měl pravdu Camus, když napsal, že "celou zemi zařídil Bůh tak, že se
pohled člověka zvedá do výše a jeho oči, mysl a srdce musí klást otázky". Jestliže
ty, Piláte, jsi chtěl ze sebe shodit vinu za život druhého, my si myjeme ruce nad
naším bytím a nad naším existováním. Málo se tážeme, špatně přemýšlíme. Co je
pro člověka posledním smyslem, jestliže nehledá absolutno?
Milý Poncie Piláte, křesťané, přátelé Ježíše, kterého jsi vydal na smrt, už nalezli
odpověď na touhu po absolutnu v Bohu Ježíše Krista. Ale kolik si jich ještě raději
"myje ruce", neklade si problém a utíká se k povrchním výkladům! Ty jsi, Piláte,
neznal velkého muže a proroka naší doby Davida Marii Turolda. Já naštěstí ano.
Slyšel jsem, co napsal o umývání si rukou při hledání Boha:
"Bratře ateisto, ušlechtile zamyšlený,
hledající Boha, kterého ti neumím dát,
pojďme spolu přes poušť.
Od pouště k poušti jděme dál
do lesa svobodných a holých přesvědčení
k holému Bytí.
A tam,
kde umírá Slovo,
ať skončí naše cesta."
Je to pravda, Piláte, my se opovažujeme dělat ze sebe tvé soudce. Ale musíme se
obrátit zpět a začít od nás křesťanů!
Kolikeré svalování vin, kolikeré mytí rukou, když máme sloužit Ježíši, když máme
sloužit nejnešťastnějším a být jim po boku, když máme být církví, společenstvím
lásky! Ale jak můžeme žít podle svého svědomí osvíceného evangeliem, když si
budeme stále umývat ruce a odsuzovat nesčetné nevinné lidi k strádání a k odříkáBŘEZEN 2008
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ní? "Nedá se nic dělat," psal také Turoldo, "všichni jsme jedno lidstvo, a nemohou
být ani Vánoce ani Velikonoce ani letnice, nejsou-li pro všechny jedny Vánoce,
pravdivější Velikonoce, a ještě pravdivější letnice." A Raoul Follereau, přítel malomocných, napsal:
"Pochopte. Nejde o to osušit neurčitým gestem jednu slzu: to se udělá příliš rychle.
Ani nejde o to mít okamžitý soucit: to je příliš snadné. Jde o to uvědomit si a už to
déle netrpět. Nespokojit se už s chozením kolem sebe - a kolem těch, kdo jsou venku - v očekávání, že budeme mít svůj malý kousek ráje. Nedovolovat si malou dobře promyšlenou siestu, když všechno kolem nás zoufale křičí. Nepřijímat už negativní křesťanství, které maloměšťáci odjakživa dusí v bludišti formulí a zákazů.
Nechtějme už být šťastní my sami. Nikdy se nevzdávejte před bídou, před nespravedlností, před zbabělostí, nepřistupujte na kompromisy, nikdy neustupujte. Bojujte, bijte se. Žeňte útokem! Zabraňte odpovědným činitelům spát! Vy, kteří představujete zítřek, připravujte štěstí pro druhé, budujte štěstí druhých. Svět hladoví po
zrnu a po lásce. Pracujme."
Francesco (z knihy: Otevřené dopisy Franceska Armentiho)
obrázek: Pravoslavné velikonoce
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Z historie- nejen- našeho sboru
1968
Stalo se:
Martin Luther King podlehl smrtelným zraněním při atentátu. Několik dní po jeho
smrti 11. dubna podepsal americký prezident L.B. Johnson zákon o občanských
právech pro všechny občany bez rozdílu pleti. Apollo 8 jako první obletělo Měsíc.
V lednu byl zvolen do čela Komunistické strany Alexander Dubček. V srpnu jednotky armád států Varšavské smlouvy zahájily invazi do ČSSR.
Ze sboru:
V březnu ve věku 68 let zemřel br. synodní senior Viktor Hájek. Stál v čele naší
církve 20 let.
Zavedeny schůzky tzv. „třicátníků“ při průměrné účasti 30 osob. Opět se několikrát
v roce uskutečnily sborové dny, za účasti zajímavých hostí z naší církve i mimo
ni. V první půlce roku stoupla účast při bohoslužbách. Byla vymalována chodba ve
sborovém domě a farní kancelář. Krajský národní výbor (KNV) poslal v červnu
dopis, ve kterém informoval o zrušení církevního státního souhlasu – např. laičtí
kazatelé už nemuseli mít souhlas příslušného církevního tajemníka. Znovu obnoven pěvecký sbor (spolu s vítkovickým), který se scházel každou středu pod vedením br. Bergra. V ostravských školách se do náboženství přihlásilo 35 dětí.
připravila Marta Machová

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



Šatník na ulici Žofínská 12 v Ostravě otevřen ve čtvrtky 8 - 15 hod. Protože
není sociální službou a pracovnice má i další úkoly v rámci pečovatelské
služby, není možné zaručit otevření každý čtvrtek - kontakt na paní
K.Motlovou: 596 123 091.
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Na základě výběrového řízení na místo ředitele Diakonie ČCE, které se konalo 24. ledna 2008 se třemi kandidáty, i na základě vlastního seznámení se
s prvními dvěma v pořadí, se dozorčí rada Diakonie ČCE na svém zasedání
4. 2. 2008 usnesla navrhnout ke jmenování jako ředitele Diakonie Českobratrské církve evangelické od 1. března 2008 Mgr. Davida Šourka, dosavadního ředitele střediska Diakonie ČCE v Čáslavi a člena správní rady Diakonie ČCE. Na základě tohoto návrhu následující den 5. února 2008 synodní
rada Českobratrské církve evangelické na svém zasedání jmenovala Mgr.
Davida Šourka ředitelem Diakonie ČCE k uvedenému datu. Prozatímní ředitel Diakonie ČCE Mgr. Pavel Kalus se k témuž datu vrací na svoje dřívější místo člena správní rady Diakonie ČCE.

Správná tajenka:
POČÁTEK MOUDROSTI JE BÁZEŇ PŘED HOSPODINEM
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:
Kontrola pravopisu:

BŘEZEN 2008

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)
Pavlína Krupová (pavlinakrups@seznam.cz)
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PROGRAM NA BŘEZEN

2.3.NEDĚLE

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

4.3. úterý

9:00 Kavárnička (ve farní kanceláři)
18:00 Meditace pro všední den (ve sklepě pod farou)
19:00 starší mládež (ve farní kanceláři)
15:00 dorost (ve sklepě pod farou)
17:00 biblická hodina (v presbyterně)
18:15 staršovstvo
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší mládež

5.3.středa

7.3. pátek

9.3.NEDĚLE

9:30 bohoslužby, 5. postní (v Třanovského sále)

11.3. úterý

18:00 Meditace pro všední den
19:00 starší mládež
15:00 dorost (ve sklepě pod farou)
17:00 biblická hodina
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší mládež

12.3. středa
14.3. pátek

16.3.NEDĚLE

18.3. úterý

20.3. Zelený čtvrtek
21.3. Velký pátek

9:30 bohoslužby, Květná (v Třanovského sále)
(po skončení bohoslužeb Výroční sborové shromáždění)
17:00 Kostel pro všechny
9:00 Kavárnička
18:00 Meditace pro všední den
19:00 starší mládež
17:00 pobožnost s četbou pašijí a Večeří Páně
9:30 a 17:00 bohoslužby s Večeří Páně

23.3. NEDĚLE

9:30 bohoslužby s Večeří Páně, (v kostele)
Hod Boží Velikonoční

25.3. 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
19:00 střední generace (ve farním bytě)

26.3. středa
28.3. pátek

30.3.NEDĚLE

9:30 bohoslužby (v Třanovského sále)
(káže br. Tomáš Novotný)

