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JEŽÍŠ V POSTMODERNÍ DOBĚ:
Nezávislý Ježíš

zpravodaj

Biblický úvodník
Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu,
Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.
(Jan 16,7)

N

anebevstoupení je koncem
protínání časové osy. –
Někteří teologové říkají, že
Ježíšovo vzkříšení není sice
neskutečná věc, ale je to věc mimo
dějiny. Není to historická událost
jako
například
narození.
Pokračování
Ježíšova
života
neběží po časové ose, kde je jeho
narození a život, je to přechod do
jiného prostoru, do Boží blízkosti.
Ale tento Ježíš, žijící v jiné
dimenzi, vstupuje do našeho
prožívání času, „protíná časovou
osu“. Ježíšovo vzkříšení, na rozdíl
od vzkříšení Lazara, je skutečně
takovýmto přechodem do jiné
dimenze. Lazar je pouze „vrácen
na původní časovou osu“. On dále
žil, „dokud nezemřel“, bylo to

oživení nefungujícího organismu.
Ježíšovo
vzkříšení
je
však
proměna. On není „uchopitelný“,
ale zároveň jí s učedníky.
Nanebevstoupení je potom
možno
chápat
jako
konec
„protínání časové osy“ a je nutno
je vidět spolu se sesláním Ducha
svatého: „Neodejdu-li, Přímluvce
k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu
ho k vám.“ Pro Jana vlastně
nanebevstoupení
začíná
ukřižováním. Ježíš ve své smrti
„padá“ do náruče Otcovy, což
znamená život. Ježíš „padající“ do
náruče Otcovy je plně Bůh a plně
člověk – a v tom je vzkříšení i pro
nás.
Aleš Opatrný

PODĚKOVÁNÍ STARŠOVSTVA
‣ těm, kdo připravili sborový den pro děti – karneval v sále
Třanovského
‣ těm, kteří se podíleli na přípravě i průběhu víkendového
pobytu dětí v prostorách sboru
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Ze sborového života
USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 10. 4. 2013
I. PERSONÁLNÍ
✓ Volba

nového kurátora
Vzhledem k avizovanému odchodu br. Krupy bude nutno nově
obsadit místo kurátora. Pro hladší průběh samotné volby, k níž by
mělo dojít na červnové schůzi, bylo rozhodnuto o uspořádání
orientačních primárek.

II. ORGANIZAČNÍ
✓ Reflexe

výročního sborového shromáždění
Škoda nízké účasti, která ovšem byla v podstatě stejná jako v loňském
roce (letos 46 členů s hlasovacím právem)
Je vysoký podíl plateb za energie na výdajích sboru.
V souvislosti se schválením vysluhování VP mj. o všech adventních
nedělích vznikl problém, jak toto realizovat v neděli, kdy je vánoční
hra. Staršovstvo schválilo, že na tuto neděli se nové pravidlo nebude
vztahovat a bude i nadále bez VP.
✓ Přípravy na konferenci v Hartfordu 2013
Do konce května nutno přihlásit definitivní počet účastníků.

III. HOSPODÁŘSKÉ
✓ Převedení

volných sborových financí na spořicí účet – Staršovstvo
schválilo zveřejnění nového účtu u Fiobanky a výzvu k přepisu trvalých
příkazů. Co se týká volných finančních prostředků, pro právnické osoby
se na trhu v současnosti žádný výhodný produkt nevyskytuje.

REKREACE V CÍRKVI
Na
církevních
stránkách
e-cirkev.cz
naleznete
informace
o „Možnostech rekreačního ubytování“ v rámci ČCE, o rekreačních
střediscích a také o možnostech ubytování v jednotlivých sborech.
Naleznete tak rovněž informaci o bezpočtu akcí pro všechny
generace, táborech, vzdělávacích pobytech, rodinných dovolených atd.
Letáčky k těmto akcím vyvěšujeme na sborovou nástěnku. S hledáním
vám rádi pomohou také sboroví kazatelé, když se na ně obrátíte.
3
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MODLITEBNÍ OKÉNKO
✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

Děkujme Pánu za zaslání Ducha Svatého o Letnicích a prosme o Moc
z Výsosti pro sbory a společenství v naší zemi, o obnovu myslí i milost
pokání.
Modleme se za Boží smilování se nad nemocnými, vyčerpanými,
strádajícími. Ať jim dá Pán uzdravení a odpočinutí. Prosme Pána o jho
následování, které netlačí, netíží a přináší užitek (Mt 11,28-30)
Pamatujme na přicházející Noc kostelů, ať je příležitostí ke zvěstování
evangelia a ke spáse hledajících. Ať si návštěvníci uvědomí, že chrámy nejsou
jen kulturní památky, ale místa bohoslužeb a setkávání křesťanů.
Nezapomeňme v modlitbách na naše maturanty, ať je Pán provede přes
zkoušky s klidnou hlavu a oni zúročí co se naučili.
Mysleme na sborový výlet, ať je příležitostí ke sdílení i poznávání, ať
nad výletníky Pán drží svou ochrannou ruku a dá jim se v pořádku vrátit.
Přinášejme před Boží tvář a prosme za odpuštění hříchů svých i hříchů
našich blízkých, národa. Odpouštějme těm, kteří se provinili proti nám.
Prosme aby skrze tichost a pokoru srdce Pán činil velké věci.
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 v bázni od Boha
rozhodují transparentně a zodpovědně. Děkujme Pánu, za některé odhalené
případy korupce. Prosme, ať se díky lednové abolici neztratí naděje ve
spravedlivé soudy a ať Pán nedopouští nespravedlnost.
Modleme se za Boží moudrost v rozhodování pro nadcházející synod naší
církve. Ať se v souladu s Jeho vůlí rozhoduje o budoucnosti našich sborů,
případně o problematice restitucí.
Vyprošujme od Pána shovívavost a milosrdenství. Ať ušetří zemi od
přírodních pohrom, násilí, válek a nemocí. Ať se snižuje napětí v nestabilních
oblastech světa a snahy o války ať vycházejí naprázdno, strůjci nepokojů jsou
odhalováni a trestáni. Prosme za mír pro Sýrii.
Prosme Pána za účinnou misijní aktivitu u nás i ve světě. Přemýšlejme, jak
můžeme pomoci. Ať Pán žehná misijním aktivitám křesťanských sborů a lidé
nacházejí Pána.
Modleme se za pronásledované, týrané, vězně svědomí a mučedníky.
ms
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4 OTÁZKY PRO KURÁTORA JANA KRUPU
KTERÝ VE FUNKCI KONČÍ, PROTOŽE SE S RODINOU STĚHUJE.

1. Nejdříve fakticky, jakou že to práci budeš v Praze dělat?
Nadále pracuji pro Armádu spásy. Od loňského podzimu jsem převzal roli
národního ředitele pro sociální služby - budu tedy víc odpovědný za
kontakt s ministerstvy, strategický rozvoj našich služeb a koncepční řízení
této oblasti. Přijetí této cesty jsme s manželkou Pavlínou velmi zvažovali,
protože odchod z Ostravy jsme si rozhodně nepřáli. Nakonec jsme krok do
neznáma udělali s vědomím toho, že ani na takovou cestu nejdeme sami.
2. Co ti ve službě kurátora dělalo radost?
Vždycky mi dělalo radost, když se nám prostě dařilo najít jednotný výstup
z diskuzí na staršovstvu, možnost využít své pracovní zkušenosti
v některých rozhodováních, vzájemná důvěra a podpora s kazateli sboru.
Především mi ale dělala radost dobrá spolupráce všech presbyterů, a také
to, že se i nesouhlasné diskuze mohly končit v lásce a v pokoji.
3. Kdybys byl kurátorem dále, na co by ses nejvíce soustředil?
Nevím, jestli bych něco dělal jinak, předpokládám, že bych neměl víc času.
Nadále bych se snažil podporovat kazatele našeho sboru, vím, že ta služba
není snadná. Vzhledem k faktu, že se nám za poslední roky podařilo
stabilizovat rozpočty a hospodaření s objekty a ve staršovstvu přibylo lidí,
kteří této oblasti rozumí, asi bych se snažil osobně víc podporovat aktivity
mířící k misijní práci. Myslím, že v této oblasti máme jako evangelíci velký
dluh.
4. Jaké to je, dělat kurátora, když souběžně máš náročné zaměstnání
a rodinu s malými dětmi?
Nesnadné, moc dobře si uvědomuji, že jsem nemohl sboru věnovat
zdaleka tolik, jako řada mých předchůdců. Samozřejmě jsem s tím
vědomím do této služby šel, ale necítil jsem se v tom vždy nejlépe. Musím
poděkovat všem starším za jejich ochotu toto snášet a pomáhat mi, kde to
bylo potřeba. A taky musím moc poděkovat Pavlíně, která mě v takové
službě podporovala a respektovala i vyšší časovou náročnost v tomto
období.
Honzo, za Tvou i Vaší službu (Pavlína Krupová občas hrála na varhany,
učila v Nedělní škole…) moc děkujeme, a žehnáme Vám k Vaší další cestě.
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VÝZNAMNÉ NAROZENINY V MĚSÍCI KVĚTNU
Jaroslav Kaďůrek0
Jan Nevečeřal0
Jarmila Ševčíková0
Jarmila Polášková0
Eva Bartoňová0
Oldřich Gabzdil0
Marie Vykoukalová0
Zdenka Borovcová0
Františka Arletová0
Věroslav Dušek0

1.5.1938
1.5.1931
1.5.1930
6.5.1938
18.5.1958
22.5.1921
23.5.1948
24.5.1935
27.5.1925
29.5.1922

Petr Moravec0
Věra Valovičová0

29.5.1963
29.5.1928

CÍRKEVNÍ POHŘEB
V DUBNU
Kamil Černík (*1944)
Narozeniny zveřejňujeme podle klíče:
10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76,
77...
Respektujeme, pokud nahlásíte
kazatelům, že si zveřejnění nepřejete.

K zamyšlení a diskusi
ŠTĚDROST A LAKOTA JAKO ATRIBUTY
SPRAVEDLNOSTI

K

dyž se Elífaz Témanský snaží
dopídit
příčiny
Jóbova
utrpení, vmete mu do tváře
obvinění: „Bezdůvodně jsi bral
zástavu od bratří, svlékal jsi z nich
šat a nechával je nahé, znaveného
neosvěžils vodou, hladovému
odepřel jsi chleba.“ (Jb 22,6n)
Přestože se jeho očerňování
spravedlivého trpícího ukáže jako
liché, jedno je z něj zřejmé: být
skoupý vůči potřebným znamená
obtěžkat se vinou. Tomu bez
váhání přitaká celá biblická zvěst.
Podobně i v novozákonním

podobenství o ovcích a kozlech
(Mt 25,31–46) zaznívá Ježíšův
nekompromisní odsudek těm, kdo
nenakrmili hladové, nenapojili
žíznivé,
nepřijali
pocestné,
neoblékli nahé, nebyli solidární
s vězněnými.
Naopak štědrost a pohostinnost
patřily do mravního kodexu všech
civilizací a náboženských kultur
starověkého Předního východu
a Egypta. Když se kupříkladu
podle
egyptských
představ
o posledních věcech člověka ocitla
duše zemřelého před božským
6
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soudním
tribunálem,
který
rozhodoval o jejím dalším osudu,
měla podle rady tzv. Knih
mrtvých
pronést
následující
chvalořeč
na
sebe
samu:
„Uspokojil jsem boha tím, co
miluje…
Dal
jsem
chleba
hladovému, vodu žíznivému, šaty
nahému, člun tomu, kdo žádný
neměl.“
Je-li
stěžejním
ideálem
veškerého,
nejen
biblického,
mudrosloví zápas o spravedlnost
v životě jednotlivce i celé
společnosti, pak mezi její základní
atributy patří právě štědrost.
„Spravedlivý dává a nešetří,“
konstatuje prostě kniha Přísloví
(Př 21,26). A na jiném místě též
zdůvodňuje, proč tomu tak je: ten,
„kdo se nad nuzným slitovává“,
totiž
„půjčuje
Hospodinu“
(Př 19,7). V témž duchu pak
ujišťuje v již výše zmiňovaném
podobenství své žáky i Mistr
z Nazaretu: „Cokoliv jste učinili
jednomu
z
těchto
mých
nepatrných bratří, mně jste učinili“
(Mt 25,40). Kdo dokáže nezištně
dávat, ten se v potřebném bližním
setkává se samotným Bohem. I bez
mystického
zanícení
a rozjímavého ponoru do zákoutí
vlastního nitra.
Tytéž zákonitosti platí nejen pro
vztahování se jednoho člověka
7

k
druhému,
nýbrž
i
pro
hospodaření ve velkém. Slova
„spravedlivý dává a nešetří“ jsou
tak výzvou i pro mocné věku
tohoto: „Král zajistí zemi právem,
ale kdo ji vydírá daněmi, pustoší
ji.“ (Př 29,4; srov. 11,26; 28,15)
Zejména starozákonní kniha
Přísloví se pak pokouší člověka ke
štědrosti i motivovat. Ujišťuje ho
zaslíbením, že ten, „kdo hledí
vlídným okem, bude požehnán,
neboť dal ze svého chleba
nuznému.“ (Př 22,9) Lakota však
na požehnání, coby Hospodinův
dar, nemá nárok. Ba, naopak:
„Kdo dává chudému, nebude mít
nedostatek, ale kdo dělá, že
nevidí, sklidí hojnost kleteb.“
(Př 28,27) Přitom všem tedy navíc
není třeba se bát, že by štědrá ruka
dárce přivedla na mizinu. Jinými
slovy
vyjadřuje
jednostejnou
naději i další biblické rčení:
„Někdo rozdává a přibývá mu
stále, kdežto ten, kdo je skoupý,
mívá nedostatek.“ (Př 11,24)
Paradox? Jistě. Ne nepodobný
tomu, který ve slabosti nesení
kříže umí zahlédat podivuhodnou
moc
a
sílu
velikonočního
vysvobození.
Dalibor Antalík

zpravodaj

SURSUM CORDA
K článku br. M. Waloschka z minulého čísla bych rád dodal, že právě teď je
vhodná doba k jeho domýšlení – čtvrtek Nanebevstoupení je 9. května. aw

‚S

ursum corda – Vzhůru
srdce!‘ Vyzývá kazatel na
začátku eucharistické modlitby.
Toto
zvolání
jistě
pramení
z tajemství Nanebevstoupení Páně.
Svatý Augustin začíná své kázání
k této slavnosti slovy: „Dnes
vystoupil náš Pán Ježíš Kristus na
nebesa: Kéž s ním vystoupí i naše
srdce!“ A skutečně stoupá, když
odpovídáme: „Máme je u Pána.“
Svěřili jsme své srdce – sebe sama
– Pánu. On je s ním v nebi.
Nanebevstoupením
Ježíš
úspěšně dokončil své poslání na
zemi. Sdělil a zjevil nám vše
podstatné a potřebné o lásce Boha
Otce a o naší životní cestě.
Odešel a zůstal přítomen;
pravý Bůh a pravý člověk; živoucí
životadárce s námi sjednocen ve
smrti; prostředník a cíl; počátek
a plnost… ne to není parafráze
pohádky O princezně Koloběžce
(obutá
neobutá,
oblečená
neoblečená…), ale úžasný projekt
Božího
milosrdenství
se
stvořením.
Ježíš je v nebi, ale současně
zůstává pevně sjednocen s námi.
Tak také i my putujíce po cestách
života pozemského upínáme se

k nebi a prohlašujeme, že tam je
naše srdce.
„Vzhůru srdce!“ Odkud je
zdviháme? „Z hlubin bezedných
tě volám, Hospodine, Panovníku,
vyslyš můj hlas!“ (Ž 130,1-2) Ne
náhodou si můžeme připomenout
alespoň první verše slavné barokní
básně Bedřicha Briedla:
Co Bůh? Člověk?
Kdokolivěk?
Co já? Co ty?
Bože svatý?
Já hřích, pych, lest:
Tys sláva, čest:
Já hnis, vřed, puch:
Tys čistý duch…
Vědomí své malosti a nicotnosti
smísené s důvěrou v nekonečnou
a trpělivou milosrdnou láskou
Boží nás staví na místo, které nám
přísluší: na místo služebníků,
kajícníků a prosebníků: „V pokoře
pokládejte jeden druhého za
přednějšího než sebe“ (Flp 2,3).
Petr Šabaka
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MURPHYHO ZÁKONY O CÍRKVI
KOSTELNÍ LAVICE
Murphyho zákon kostelních lavic:
Kostelní lavice jsou většinou konstruovány tak, aby v nich nešlo
pohodlně ani sedět ani klečet.
Zdůvodnění uznávaného liturgika dr. Drtila:
Při troše dobré vůle bychom pro to nalezli hned dva dobré důvody:
a) věřící si tak odpykává něco z časných trestů za své hříchy;
b) při delších kázáních nelze tak snadno usebraně podřimovat.
Komentář církevního historika prof. Torquemada:
A: Tradice praví, že kostelní lavice byly vynalezeny a povinně
zavedeny do kostelů již za dob prvotní církve, a to jako bezpečnostní
opatření kvůli snížení úrazovosti při bohoslužbách. Stalo se pak poté,
kdy při vyčerpávajícím kázání apoštola Pavla v Troadě jistý mladík
usnul a vypadl z okna, takže ho svatý Pavel musel křísit z mrtvých.
Ze strany vedení církve vzešla tehdy obava, že průměrný pan farář
by si možná tak dobře neporadil. Biskupská konference v Jeruzalémě
nařídila následně zkonstruování a plošné zavedení prvních zoufale
neanatomických kostelních lavic (zhruba takových, jaké známe
dnes).
B: Pravděpodobnější varianta pozdějšího data přičítá vznik podoby
dnešních lavic době právě vrcholného rozmachu španělské inkvizice
v 16. století. Při emotivně náročných plamenných barokních kázáních
a při nádherných mnohahodinových pompézních bohoslužbách v
latině dokázaly pouze ostré výčnělky lavic udržet prosté věřící v
bdělém stavu a ve stále vzrůstajícím eschatologickém napětí.
Vysvětlivka prof. T. Marného pro neteology (t.j. pro normální lidi):
Setrvávat v eschatologickém napětí česky znamená těšit se do nebe.
Tudíž udržovat někoho ve stále vzrůstajícím eschatologickém napětí
znamená tolik někomu komplikovat život, že se už nemůže toho
nebe ani dočkat.
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CO MĚ JEN TAK NAPADLO
Klasická sociologie mluví o 3 vrstvách
ve společnosti a o jejich rozdílných
ambicích. Vrstva nejbohatších si přeje,
aby vše zůstalo tak jak je. Střední
vrstvy si přeji, aby se dostaly na
úroveň těch nahoře. A nejchudší si
přeji naprostý zvrat a promíchání
společnosti. – Křesťanství mluví
o něčem podobném, ale z pohledu
duchovního. Horní vrstva, to jsou ti,
kdo si myslí, že Boha nepotřebují, kdo
žijí bohorovně a chtějí se v životě sami
zajistit. Střední vrstva, velmi početná,
to už jsou ti, kdo k Bohu volají, ale
převážně proto, aby si polepšili, aby
z toho měli prospěch, aby se pojistili –
a aby tedy nakonec Boha taky
nemuseli potřebovat. A spodní vrstva?
To jsou ti, kdo volají k Bohu pokorně.
Podle Bible jsou právě tito nejbohatší.
Toto pochopit ovšem vyžaduje zvrat
v myšlení, a ten je ještě obtížnější než
revoluce vnější. ‡
Poprvé se ke mně dostala kritika série
obrázku na přední straně letošních
Zpravodajů. „Ježíš jako žena“ se nelíbil.
Beru to vážně a chtěl bych v krátkosti a ve
dvou krocích reagovat:
1. aspoň trochu se pokusím ten obrázek
vysvětlit. Je odvážným dotažením
myšlenky, že Ježíš nám jako žena/matka
dává nový život (J 3,3-5) a my jsme jeho
děti (J 21,5). Podobně se ve Starém zákoně

mluví o Bohu jako matce (Nu 11,12;
Ž 131,2; Iz 46,3-4).
2. při vymýšlení letošních obrázků jsem si i
sám uvědomoval, že je to na hraně.
A vážím si i těch, kteří se nad takovými
věcmi zarazí a nechtějí nad nimi uvažovat.
Proto jsem se toho kritika zeptal, zda jej ten
obrázek pohoršuje, že bychom v takovém
případě sérii ukončili. Odpověděl, že
nepohoršuje, jen se mu prostě nelíbí. ‡
Stará maminka je v domově seniorů,
a se svými dětmi, když ji přijdou
navštívit, už nemluví o ničem jiném,
než že ji mrzí, že ony nechodí do
kostela. Je to pro ni nejdůležitější
zbývající otázka jejího života. Dokonce
mi řekne, že má strach, aby děti
neskončily v pekle. – Své děti k víře
vedla, a ony ji teď odpovídají, že sice
do kostela nechodí, ale modlí se. Mají
svou maminku rádi, starají se o ni,
a i jinak se snaží žít co nejsprávněji.
A mrzí je, že s maminkou už není
rozumná řeč, že ona už mluví pořád
dokola o tomto jednom tématu. – Jak
moc rozumím oběma stranám. A tu
starou sestru se snažím potěšit, že ona
udělala, co mohla, když děti k víře
a do církve vedla, že více udělat
nemohla. A ať si nemyslí, že to bylo
k ničemu, že určitě semínka svých
přání zasadila dětem do myslí a do
srdcí, a jestli tam nějak porostou, to už
musíme nechat na Pánu Bohu. ‡
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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, MILÉ SESTRY A BRATŘI,
jako spoluzakladatelka a členka občanského sdružení Art Klapka, si dovolím vás
seznámit s tím, co naše sdružení dělá, resp. o co se chceme pokusit.
Znáte knihu Růže a meč autorky Moniky Jaroškové?
Je to příběh ze současnosti, o lidech, kteří mají rádi historii, zvláště
středověk a rytířství.
Hlavním tématem je láska, hledání smyslu života a boj
s předsudky jak na straně věřících, tak ateistů.
Dívka jménem Johanka je zklamaná ve vztazích s muži. Musí se
rozhodnout, komu uvěřit. A rozhodne se až za dramatických okolností.
Jako tenká nit se příběhem nese Johančino hledání smyslu života.
Postupně se mladá dívka víc a víc obrací ke křesťanství, až nakonec odevzdá svůj život
Bohu. A právě zde vrcholí drama příběhu, protože tímto rozhodnutím Johanka málem
zničí svůj vztah se snoubencem.
Dívka v hádkách se svým milovaným naráží na různé životní otázky a příběh
naznačuje i možné odpovědi. Největší otázkou však zůstává: Jak by měl křesťan jednat?
A jaká je spojitost mezi touto knihou a našim sdružením?
Chceme natočit stejnojmenný amatérský film evangelizačního charakteru. Ano,
většina z nás si uvědomuje, že filmy tohoto zaměření chybí nejen v produkci ČR a chce
se často dobrovolně do projektu zapojit. Proto, aby náš film byl na úrovni hodné
promítání, se do natáčení zapojí i řada poloprofesionálů (např. Zuzanu Janků
a Martinu Ogorníkovou z divadla K.V.A.S.), spolupracovat budeme s XTV, skupinou
Oboroh a ve filmu vystoupí i skupina historického šermu Canimus surdis.
Nejdůležitější bude asi trpělivost celého týmu, jak jsem zjistila u lidí, kteří mají
s natáčením amatérských filmů nějakou zkušenost. Nicméně bez peněz to nejde.
Zvláště náročné bude natáčení na hradě Helfštýn, kde potřebujeme proplatit cestovné
hercům a realizačnímu týmu. Proto bych vás, kteří rádi podporujete takového projekty,
chtěla požádat o finanční příspěvek v jakékoli výši. (Je možné obdržet darovací smlouvu
pro daňové odečty.)
Vážení, a teď malý testík na závěr. Víte, kdo získal možnost hrát hlavní roli v tomto
filmu?
Správnou odpověď najdete na našich webových stránkách
www.o-s-art-klapka.webnode.cz.
Zde najdete i číslo účtu, kam můžete přispívat. Všem ochotným dárcům předem děkuji.
Petra Kluzová
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VEČEŘE PÁNĚ 2
I. VEČEŘE PÁNĚ V UČENÍ - II. VÝZNAM VEČEŘE PÁNĚ
A. Zaslíbení a dar večeře Páně
Církev žije se zaslíbením a v jistotě, že Ježíš Kristus jedná a je jako Pán
přítomen ve slově a svátostech skrze Ducha svatého. Proto stále znovu
prosí o jeho přítomnost. Ve své hostině Ježíš zakládá společenství
překračující hranice a posiluje nás na cestě v očekávání Božího
království.
1. Význam večeře Páně nelze shrnout jediným pojmem. Z množství
významů jsou pro nás obzvláště důležité:
a) Při večeři Páně se nám s chlebem a vínem dává sám Ježíš ve svém
těle a krvi. Setkává se s námi v ujištění o odpuštění hříchů a smíření.
Chce s námi vstoupit do společenství. Tak ve víře přijímáme jeho
samotného (christologický aspekt).
b) Při večeři Páně prostřednictvím zvěstování a díkůvzdání si
připomínáme a přisvojujeme Boží smírný čin v Ježíšově životě, smrti
a zmrtvýchvstání. Když jíme tento chléb a pijeme toto víno, dostává
se nám podílu na jedinečné oběti Ježíše Krista, na jeho těle a krvi,
vydaných za nás všechny. Tak je nám přivlastňováno Boží smírné
jednání (soteriologický aspekt).
c) Při večeři Páně slavíme s nadějí v definitivní obnovu stvoření
počátek přicházejícího Božího království. Tak je večeře Páně událostí
Nové smlouvy a prorockým znamením univerzální Boží spásné vůle
a jeho budoucí vlády, kdy Bůh bude všechno ve všem. Tak je večeře
Páně slavností radosti uprostřed smutku, slavností odpuštění
uprostřed vší viny, slavností společenství uprostřed všeho rozdělení
(eschatologický aspekt).
d) Při večeři Páně se církev zviditelňuje jako společenství. Současně
je každé slavení večeře Páně znamením, připomínkou a výzvou:
přijatý dar nás začleňuje do společenství všech věřících a solidarizuje
nás se světem, jemuž platí Boží spásná vůle (eklesiologický aspekt).
2. Při večeři Páně nám není darováno nic jiného než při ústním
zvěstování: celé evangelium. Přijímáme je však jiným způsobem: spolu
s chlebem a vínem je každému jednotlivci osobně v síle Ducha svatého
zaslíbeno a přisvojeno smíření, jež nastalo v Ježíši Kristu. Zaslíbení
12
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a dar spásy se odehrávají v elementárních formách a projevech dávání
a přijímání, jídla a pití. Rozdílení chleba a vína a společenství kolem
stolu Páně tak jsou znameními jednoty s Kristem a jednoty mezi
účastníky navzájem.
Při slavení večeře Páně náležejí slovo a dar, zvěstování a jednání
k sobě. Je zapotřebí slova, které zřetelně označí dění, vysloví zaslíbení,
vzbudí víru, zachová svobodu a umožní ospravedlnění. Je zapotřebí
současně daru, jednání, dění ve společenství jako viditelných znamení.
Udílení svátostí je co nejúžeji spojeno s kázáním slova Božího.
3. Pro veřejné hlásání Slova a pro specifický charakter večeře Páně jako
znamení viditelné jednoty církve je řádné předsedání slavnosti večeře
Páně vázáno na výslovné pověření církví (srv. Augsburgské vyznání, čl.
14).

PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ
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
modlitba Karla Rahnera
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PROGRAM VE SBORU – KVĚTEN 2013
pondělí 6. května0
16:45 farní kroužek informatiky
úterý 7. května0
9:00 Kavárnička 16:00 dorost v Porubě
0
0
0
18:00 starší mládež
středa 8. května – státní svátek
0
0
0
20:00 sborový čas modliteb
pátek 10. května0
17:00 mladší mládež
0
0
0
19:00 střední generace (ve farním bytě)
NEDĚLE 12. KVĚTNA – SEDMÁ VELIKONOČNÍ

.

8:30 BOHOSLUŽBY; PO NICH BESEDA O VEČEŘI PÁNĚ

pondělí 13. května0
úterý 14. května0
středa 15. května0
0
0
0
pátek 17. května0

16:45 farní kroužek informatiky
16:00 dorost v Porubě 18:00 starší mládež
15:00 dorost na faře 17:00 biblická hodina
18:15 staršovstvo 20:00 sborový čas modliteb
15:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší mládež

NEDĚLE 19. KVĚTNA – SVATODUŠNÍ

.
.

8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
17:00 KOSTEL PRO VŠECHNY – KEEP SMILING – GOSPEL ORLOVÁ

pondělí 20. května0
úterý 21. května0
0
0
0
středa 22. května0
0
0
0
pátek 24. května0
0
0
0
sobota 25. května 0

16:45 farní kroužek informatiky
9:00 Kavárnička 16:00 dorost v Porubě
18:00 starší mládež
15:00 dorost na faře 17:00 biblická hodina
20:00 sborový čas modliteb
15:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší mládež
18:00 Noc kostelů
sborový výlet

NEDĚLE 26. KVĚTNA - 8:30 BOHOSLUŽBY

pondělí 27. května0
úterý 28. května0
středa 29. května0
0
0
0
pátek 31. května0

16:45 farní kroužek informatiky
16:00 dorost v Porubě 18:00 starší mládež
15:00 dorost na faře 17:00 biblická hodina
20:00 sborový čas modliteb
15:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší mládež

NEDĚLE 2. ČERVNA - 8:30 BOHOSLUŽBY RODINNÉ
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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:++
+
ostrava@evangnet.cz
WEB:+ +
+
ostrava.evangnet.cz
FARÁŘ+ +
+
Aleš Wrana (tel. 736 600 383),
+ +
+
+
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.
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