ZPRAVODAJ 9/2008
sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

Maruška Sabóová (7 let)

Biblický úvodník
O úhlu pohledu
Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi
v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním."Ježíš mu odpověděl: "Amen,
amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."
Jan 3.1-3
Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a
bez výčitek, a bude mu dána.
Jakub 1.5
Několikrát v Novém Zákoně Pán Ježíš jakoby v rozhovoru odváděl řeč jiným směrem. Na položenou otázku odpoví jinou otázkou, případně neodpoví vůbec. Tento
zajímavý jev není způsoben nedostatkem taktu nebo snad absencí zdvořilosti, jsem
přesvědčen, že je způsoben mocí Ducha. Pán Ježíš nezapřádá konverzační rozhovory, které nic neřeší, neříká svým posluchačům, co čekají nebo co by snad chtěli
slyšet. Jeho řeč směřuje k podstatě věci. Sděluje posluchačům, co je opravdu důležité, co dělat, aby byli zachráněni.
Během loňské partnerské konference jsme dostali témata, nad kterými jsme měli
diskutovat ve skupinkách. Uvědomil jsem si tehdy, jak je naše myšlení odrazem
našich zkušeností, prožitků a také společenství a kultur, ve kterých žijeme své životy. Amerika se svou úzkostlivou snahou o politickou korektnost vede k přemýšlení,
zda ve správě křesťanského sboru může být i člověk jiné víry, který má křesťanskou manželku a přispívá na provoz sboru. Východní Němci a Češi nechápou, jaký
že to může být problém soužití kultur, když přece problémy jsou jen s jednou. Angličané se svou otevřeností nechápou, jak mohou někoho trápit nicotnosti, se kterými nemá cenu se zabývat.
Ale především díky tomu, že všichni vyznáváme stejného Spasitele, vedlo toto
setkání nehledě na jazykovou bariéru k větší plastičnosti a důkladnějšímu pohledu
na věc. A pokud jsme se na něčem shodli, měli jsme trochu větší naději, že jde o
věci podstatné. A přesto, že výsledkem konference nebylo nějaké veřejné memorandum nebo revoluční změna, i takové malé poodhrnutí rozhledů a uvědomění si
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nepodstatnosti a nedůležitosti lokálně českých problémů je alespoň pro mne věc
veskrze pozitivní.
Pane, děkujeme, že jsi přislíbil moudrost těm, kdo prosí. Prosíme, abychom tento
svět nevnímali jen svýma omezenýma očima skrze clonu vlastních nedokonalostí.
Daruj nám, prosím, svého Ducha, abychom viděli věci podstatné, dokázali je rozlišit od těch ostatních a svůj život věnovali tomu, co má opravdový smysl.
Marek Skotnica

Ze sborového života
Narozeniny v září

Jana Jančová
Oldřich Kovařčík
Magda Ptáčková
Miroslav Pelikán
Jaroslav Jonšta
Samuel Mach
Tomáš Novotný
Petr Tileček
Libuše Hošková
Herbert Thiel
Štěpán Šagát
Dana Prymusová
Eva Kubíčková
Renata Rýdlová
Drahomíra Bergrová
Karin Foltýnová
Lubomír Hána
Adam Vojvodík

1.9.1941
2.9.1951
2.9.1946
3.9.1945
3.9.1922
4.9.1980
4.9.1952
4.9.1970
5.9.1925
8.9.1936
8.9.1960
9.9.1969
9.9.1937
9.9.1969
12.9.1922
15.9.1964
16.9.1922
16.9.1999

Anna Šagátová
Marie Zajícová
Andrea Ščibraniová
Oldřich Zbíral
Ondřej Šimečka
Daniel Balabán ak.malíř
Blanka Bathová
Petr Nováček
Jiřina Vacková
Václav Boháček
Jana Hašková
Jan Škrobánek
Drahomíra Knoppová
Tomáš Prymus
Všem jubilantům přejeme mnoho Olga Bezděková
radosti, pokoje a Božího požehnání. Jitka Vlčinská
Jaroslav Hajdík
Martin Pavlinec

17.9.1959
18.9.1938
18.9.1972
19.9.1927
19.9.2001
20.9.1957
21.9.1967
21.9.1950
22.9.1937
23.9.1940
23.9.1938
24.9.1998
25.9.1930
25.9.1997
26.9.1957
27.9.1996
29.9.1949
30.9.1956
připravil Aleš Wrana
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Sborová rodinná dovolená
Bylo 30.6.2008, první den letošních prázdnin a skupinka členů našeho ostravského
sboru se vypravila do Beskyd na sborovou dovolenou. Chata, na kterou jsme se
vypravili, se nazývala „Ostrá“ a nacházela se pod stejně nazvanou horou v masivu
Lysé hory mezi obcemi Malenovice a Ostravice. Někteří jeli vlakem, jiní autem,
ale v poledne jsme již byli všichni na místě – 10 dospělých a 10 dětí. Počasí bylo
krásné, poseděli jsme u chaty a vychutnávali si čistý horský vzduch a pohodu. Děti
okamžitě využily místní hřiště ke hraní fotbalu a nezastrašily je ani mraky a hřmění
nad Lysou. Večer jsme se sešli nad Markovým evangeliem kap. 14, v.32-42, Modlitba v Getsemane. Rozvažovali jsme nad tím, jak jenom ti učedníci mohli spát,
když Ježíš procházel tak těžkou zkouškou. Nad tímto tématem jsme se zamýšleli
vždy večer po celý týden a nechybělo ani zpívání ze zpěvníku „Svítá“. Děti měly
svoji ranní rozcvičku a povídání s br. farářem.

Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a děti hojně využívali místního minibazénu. Také jsme chodili na menší či větší túry, do lesa na borůvky, nebo na větší koupání do
akvaparku „Sluníčko“ se všemi obvyklými vodními atrakcemi. Měli jsme také hosty, kteří k nám dorazili z Ostravy, a tak nám čas velmi rychle ubíhal. Na závěrečný
večer si děti připravily tradiční hru, tentokrát to nebyla pohádka, ale příběh „ze
života“. Je vidět, že za tu dobu, co jezdíme na sborovou rodinnou dovolenou, už
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vyrostly. Protože ten poslední večer pršelo, nemohl být ani velký fotbalový zápas
ani táborák s opékáním a tak byly i slzy zklamání. V sobotu jsme se vydali na cestu
k domovu, s tím, že příští rok určitě zase někam společně vyrazíme.
Jana Jančová

——————————————————————————
Evangelizační kurz ČCE zvaný Želiv 2008
Ve dnech 26.7.- 2.8. 2008 se konal v táboře J. A. Komenského v Bělči n/ Orlicí
evangelizační kurz zvaný Želiv. Tématem kurzu bylo zamyšlení: Tuláci, nebo
poutníci?
Základem kurzu byl verš: Já živ jsem, i vy živi budete-Jan 14,19.
K tomuto biblickému základu byly zaměřeny všechny přednášky jak dospělých, tak
dětí i dospívající mládeže.
Kurz připravuje výbor při synodní radě, vedený faráři: M. Blažkem a J.Strádalem a
dalšími organizátory. Pozváni byli vynikající hosté: doc.misiologie teol. fakulty
v Bratislavě a farář ECAV ve Vrbovcích na Slovensku a J. Ungerová, misionářka
římskokatolické církve.
Dalším přednášejícím byl i vojenský kaplan, českobratrský farář Zedníček, který
přednesl své zkušenosti a poznatky ze své současné funkce.
O biblický a hudební program mládežníků se staral br. f. Halama.
Hlavním programem kurzu byl výklad 14.-19. kapitoly Janova evangelia, který
vedl br. f. M. Šourek.
Každý den začínal a končil tzv. ,,kaplením“, což bylo modlitební ztišení.
Program kurzu byl poutavý, zajímavý a velmi hodnotný. Svědčí o tom velká účast
jak evangelických rodin s dětmi, tak i katolických, které každoročně přijíždějí na
tento kurz.
Velmi působivá byla i závěrečná bohoslužba se sv. večeří Páně, při které přijímali
podobojí čsbr. evangelíci, katolíci, husité i slovenští luteráni.
Kurz byl dokladem ekumenie, měl vysokou biblickou i organizační úroveň, zároveň byl dobrou rodinnou dovolenou.
.
M.Václavíková
.
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V zpomínka na Věru Krupovou, dlouholetou členku našeho sboru
Sestra Věra Krupová se narodila 13. listopadu roku 1925 v Růžďce jako třetí ze
čtyř sourozenců v evangelické rodině manželům Josefovi a Marii Zajícovým. Své
ranné dětství prožila v této malé valašské vesnici a ráda se sem vracela i později.
Dá se říct, že zde měla své dobré zázemí. Vždyť v nejedné chalupě bydlel někdo,
kdo patřil do široké rodiny Vaňkových a Zajícových. Tatínek sestry Krupové byl
četníkem a v roce 1929 jej přeložili do Ostravy. Tak se celá rodina ocitla v tomto
průmyslovém městě. Tady sestra Věra absolvovala povinnou školní docházku a po
ní se vyučila prodavačkou. Podle svědectví blízkých prý k „obchodování“ inklinovala už od svého dětství. Tomuto povolání pak také zůstala věrná až do svého odchodu na zasloužený odpočinek. Během války zemřel tatínek a tak zbylá rodina
měla před sebou velice složité období. Pomáhalo jim je překonávat i společenství
ostravského sboru, kam sestra Krupová, tehdy ještě Zajícová, chodila už od svého
dětství. A tady se také v mládeži seznámila se svým budoucím manželem Janem,
který začal do ostravského sdružení docházet se svou sestrou Miluškou. Vzali se po
válce v roce 1951 a narodili se jim postupně dva synové Jan a Jaroslav. Rodinu
doplňovaly maminka Věry Krupové a její nejmladší sestra Miroslava. Patřili do
ostravského sboru všichni a neuměli si představit, že by to mohlo být někdy jinak. I
později, když se synové oženili a založili své rodiny. Ostravskému sboru všichni
vděčí za mnohé. I za to, že pomáhal unést vše, co v životě přichází a co leckdy
sami zvládáme jen velice složitě a těžce. V roce 1988 zemřela maminka Marie Zajícová a hned v následujícím roce 1989 sestra Krupová ovdověla. Protože synové
už měli své rodiny, zůstaly dvě rodné sestry Věra a Miroslava v poměrně velkém bytě v Přívoze samy. Tu přišel návrh tehdejšího faráře sboru bratra Klobásy,
aby se obě přestěhovaly z Přívozu do sborového domu. Brzy k nim přibyla i švagrová, sestra Miluše Poskerová. Všechny tři, jak je bratr Klobása někdy nazýval
gracie, se velmi aktivně podílely na mnoha sborových shromážděních i jiných aktivitách. To platilo ještě před několika málo lety. Ale, jak všichni víme, věk se nedá
zastavit. A všem s přibývajícími léty sil naopak ubývá. Nejinak tomu bylo i u sestry Krupové. Přidávaly se i nemoci, menší i větší neduhy, poslední dva až tři roky
byla nucena nejednou strávit několik dní v nemocnici. Od května letošního roku
byla rovněž hospitalizována a v nemocnici také 10. července letošního roku zemřela.
Jan Krupa (farář z Velké Lhoty)
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Pro děti
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Tajenka na 10 stránce Zpravodaje
Jana Sabóová
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Z historie- nejen- našeho sboru
1977
Stalo se:
Magnetická rezonance byla poprvé použita pro humánní vyšetření. Ve Francii poslední oficiální poprava gilotinou. Jazyk Shuadit neboli Židovská provensálština
(druh Okcitánštiny) prohlášen za zaniklý. Poslední známý případ pravých neštovic.
Založena Charta 77, po ní ihned následovalo založení Anticharty. František Tomášek jmenován kardinálem. Zemřel Charlie Chaplin, britský komik (* 16. dubna
1889), Elvis Presley, americký zpěvák, Jan Zrzavý, český malíř (* 5. listopadu
1890).
Ze sboru:
Bohoslužby se opět konaly každé nedělní dopoledne a středeční podvečer. Biblické
hodiny v úterý a jednou měsíčně se scházeli třicátníci. Nedělní sborové besedy,
které probíhaly vždy jednou za měsíc, byly hojně navštěvovány. Na jejich programu se podílela také mládež a zvali se hosté - např. br. biskup Ulrych vyprávěl o
Jednotě bratrské. Farní byt byl rozdělen příčkou a dveře zazděny. V květnu bylo
vzpomenuto 50. výročí postavení sborového domu za účasti nám. synodního seniora br. Jana Pokorného z Brna. Sborový zájezd navštívil tentokrát lázně Jeseník,
Karlovu Studánku a ve Vrbně pod Pradědem si účastníci zájezdu prohlédli církevní
rekreační středisko. Děti a mládež připravili program na 4. adventní neděli, mládež
připravila také na Zelený čtvrtek pašije. V červnu sestry z křesťanské služby a mládež připravili odpoledne pro starší členy sboru. Br. farář Karel Veselý upozorňuje
na svůj odchod do důchodu. První oslovený kandidát byl br. farář Holeček
z Pržna. Ze statistiky: 10x byla vysluhována svatá Večeře Páně.
1978
Stalo se:
Šalamounovy ostrovy získaly nezávislost. 26. srpnav pořadí 263. papežem se stal
Jan Pavel I., po jeho smrti se stal 16. října 264. papežem polský krakovský arcibiskup Karol Józef Wojtyła. Zvolil si jméno Jan Pavel II. V Československu založen
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), jehož cílem bylo sledovat a
zveřejňovat případy lidí vystavených pro politické přesvědčení a činnost trestnímu
stíhání nebo policejní či justiční zvůli (případně i dalším formám útlaku). Zároveň
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se snažil těmto osobám pomáhat. VONS těsně navazoval skrze své poslání i členy
na Chartu 77. Jeho členové a aktivisté byli pro své členství a činnost komunistickým režimem krutě pronásledováni. Zemřel Ferdinand Peroutka, český publicista
(* 6. února 1895).
Ze sboru:
Ubývá křtů i dětí v NŠ. V březnu přespalo na faře 15 členů Lanškrounské mládeže.
Br. farář Karel Veselý odešel do důchodu. Přes 40 let byl farářem, z toho
v ostravském sboru 21 let., 7 roků přesluhoval. Mezi navrženými kandidáty na nového faráře v Ostravě byli: Br. farář Kabíček, který se nechtěl stěhovat do Ostravy,
br. farář Horák z Českých Budějovic, který se nechtěl stěhovat do Ostravy, br. farář
Chlubna z Prostějova, který měl zdravotní problémy - a proto se nechtěl stěhovat
do Ostravy, br. farář Tomáš Jirků z Prosetína, který by se možná přestěhoval do
Ostravy, ale nebyl dobře zapsán u církevního tajemníka. Jako další kandidát byl
navržen br. Ludvík Klobása, který byl toho času farářem ve Vítkovickém sboru a
tak již bydlel v Ostravě. Kandidaturu přijal a v prosinci se uskutečnila volba nového faráře. Ze 102 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 100 pro br. f. Klobásu , dva
lístky pak odevzdány prázdné. Br. Klobása se tak stal farářem ostravského sboru.
Marta Machová

Kulturní okénko
Díky rozšíření shakespearovských divadelních představení do dalších měst (mimo
původní základnu v Praze) jsme také my v Ostravě měli možnost uvidět několik
her v areálu slezsko ostravského hradu.
Ještě před porodem třetího dítěte mi zavolala kamarádka z Prahy, že by ráda zajela
na Richarda III. Koupila i lístek pro mě, takže přesně v den Katčiných dvouměsíčních narozenin jsem vyrazila hned po kojení za kulturou.
Zajímavé představení v polštině nastudoval známý režisér Jerzy Stuhr, zároveň si
v něm zahrál i hlavní roli. Živé hraní se prolínalo s filmovou projekcí, zvlášť
v dramatických okamžicích, kdy hlavní postava zneužívá svého postavení
k likvidaci nepohodlných šlechticů. Lapidární scéna nerozptylovala diváka a umocňovala výkony herců.
Filmové obrazy zapínal šílený vládce od pultíku, ne nepodobném řečickým pultíZÁŘÍ 2008
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kům totalitních diktátorů. S narůstajícím soumrakem šel na hradním nádvoří mráz
po zádech jak obrazně, tak i ve skutečnosti. Zlo, které se nerozpakovalo vraždit i
nevinné děti, je v závěru potrestáno a král umírá osamocen v boji se slavnou větou
na rtech: „Království za koně.“
Ještě jsme stihly projít večerní centrum s ukázkou exteriéru našeho kostela a jelo se
domů.
Kateřinka byla uznalá, nechala maminku kulturně se vyžít, počkala a způsobně se
probudila až 5 minut po mém příchodu.
Pavlína Krupová

——————————————————————————
Správná tajenka

HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ
——————————————————————————

ZÁŘÍ 2008

10

David Heller
Milý Pane Bože, v co věřili dinosauři?
Děti píší Bohu


Můj Bože
si můj kamarád. Vím že si byl i kamarád
Ježíše.
Na svý kamarády máme být hodný.
Neměli bysme je ukřižovat.
Leda, že by to bylo vopravdu nutný.

tvůj kamarád
Eda
(8 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:
Kontrola pravopisu:
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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)
Pavlína a Honza Krupovi (pavlinakrups@seznam.cz)
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PROGRAM NA ZÁŘÍ

7.9. NEDĚLE

8:30 rodinné bohoslužby

9.9. úterý

12.9. pátek

9:00 Kavárnička
19:00 starší mládež – schůzky začnou až podle domluvy
15:00 dorost
17:00 biblická hodina
18:00 staršovstvo
17:00 mladší mládež

14.9. NEDĚLE

8:30 bohoslužby s Večeří Páně, po nich sborové shromáždění

17.9. středa

15:00 dorost
17:00 biblická hodina
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší mládež
19:00 střední generace

10.9. středa

19.9. pátek

21.9. NEDĚLE
23.9. úterý
24.9. středa
26.9. pátek

8:30 bohoslužby (káže br. f. Pavel Sikora)
po nich rozhovor s ním jako kandidátem na místo kazatele
9:00 Kavárnička
15:00 dorost
17:00 biblická hodina
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší mládež

28.9. NEDĚLE 8:30 bohoslužby (káže br. Tomáš Novotný)
1.10. středa
3.10. až 5.10.

15:00 dorost
17:00 biblická hodina
celostátní sjezd evangelické mládeže

5.10. NEDĚLE 8:30 bohoslužby

