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sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

CYRIL A METODĚJ

zpravodaj

Biblický úvodník
Podoba tohoto světa pomíjí.
(1K 7,31)

C

írkevní
otec
Augustin
(354-430) žil v době, kdy se
tehdejší římská říše otřásala ve
svých základech, a to doslova,
i samotné hlavní město Řím bylo
vypleněno Vizigóty. Augustin byl
biskupem, měl odpovědnost za
církev, a proto ho přepadaly
obavy, jak to bude s křesťanstvím
dále.
Hrozil
se
toho,
jak
s ohrožením říše je ohrožena také
stavba církve, jak se do nebezpečí
dostávají
i
životy
mnoha
jednotlivých křesťanů.
Později však ve své knize O obci
Boží
rozepsal
zajímavou
myšlenku: to nám jen tak připadá,
že ve světě splývají obec Boží
a obec pozemská. Ano, překrývají
se v mnoha věcech. My křesťané
jsme členy církve, ale také občany
státu. Struktura církve je mnoha
způsoby spojena se strukturou
společnosti. Musíme se řídit
zákony státu. A tak dále. Mnohdy
i hodnoty a motivace, které hýbou
církví, jsou stejné jako hodnoty
světa. Církev se chce ve světě
prosadit, aby o ní bylo slyšet,
ohlíží se na výzkumy popularity.
Bojí se o svou existenci, mluví
hodně o penězích apod. Církev

však se světem splývat nesmí,
a má se řídit jinými pravidly
správného
jednání:
pokorou
a láskou k Bohu.
Augustin zažil, jak se rozpadly
hodnoty jeho světa. Zaniklo skvělé
římské právo. Mnoho význačných
staveb bylo zničeno, civilizace
jakoby se propadla o několik
vývojových
stupňů
zpátky.
Umělecká díla, a s nimi i Bible se
dostávala do rukou barbarů, kteří
vůbec nebyli na té kulturní výši,
aby je dovedli ocenit způsobem,
jak tomu bylo doposud. A přesto
Augustin skvělým způsobem
předpovídá, a další staletí to
potvrdila, že církev nezanikne ani
tehdy, kdyby se zhroutila celá
civilizace. Že taková krize může
být pro církev šancí k obnově,
k oživení, k znovupromýšlení.
A k nové opravdovosti a ryzosti. –
Možná žijeme v době podobné té
Augustinově. A možná jsou i naše
naděje a obavy příliš svázány se
stavem společnosti, která je kolem
nás. Je to přece náš myšlenkový
svět, a je pro nás téměř nemožné si
představit jiný. Víra by však měla
umět otevírat nové světy. Často
mluvíme o tom, že nám víra
2
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otevírá
výhled
k
Božímu
království, a takto se můžeme nad
svět povznést. To však není
všechno, dnes myslím ještě na jiný
výhled, na pohled dopředu
v lidských dějinách. Víra nám
dává odvahu ani při životě
v tomto světě nelpět na jeho
podobě, jak si ji představujeme
my. Častěji si v poslední době

vzpomenu na jednu píseň, kterou
máme v Dodatku:
Může být, že padne vše,
že i hradby přepevné
podemelou divé vlny.
Drž se pevně víry té:
kdo jde s Bohem, nepadne,
Bůh své sliby plní…
(DEZ 629).

Ze sborového života
USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 15. 5. 2013
I. PERSONÁLNÍ
✓ Na

červnové schůzi staršovstva proběhne volba nového kurátora
sboru, povolání 1. náhradníka do staršovstva.
✓ Br. kurátor Jan Krupa poděkoval staršovstvu za dobrou spolupráci
a staršovstvo poděkovalo jemu.

II. ORGANIZAČNÍ
✓ Děti

ve sboru: v malé NŠ je 6 dětí,ve velké 6-8, v dorostu 3-4 děti,
v Porubě se schází 5 dětí ze dvou rodin. Na konfirmaci se připravuje
9 konfirmandů v dvouletém cyklu. Víkendového pobytu v prostorách
sboru se zúčastnily 4 děti. Kurs informatiky pro děti může být
i misijní příležitostí.
✓ Vstupní dialog k VP – proběhl neformální rozhovor po bohoslužbách
o formulacích tohoto vstupního dialogu. Formulace „Máme je
u Pána“ (srdce) nemá žádnou jazykovou náhradu; znamená prostě
„budeme hosty duchovní hostiny“. – Schváleno zavedení vstupního
dialogu na zkušební dobu 2 let.
✓ Vznikl pěvecký sbor – je naděje na jeho pravidelnější činnost
a vystupování při bohoslužbách.
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III. HOSPODÁŘSKÉ
✓ Konzervace

soklu kostela – bude provedena zkouška nátěrů na
kousku soklu.
✓ Balkon nad vchodem do domu Husovo nám. 4 je v havarijním stavu
– zábradlí na něm se rozpadá a ohrožuje chodce dole na chodníku –
nutná aspoň malá oprava.
✓ Zanedbaný prostor kanceláří: zahrneme rekonstrukci do příštích
rozpočtů sboru.

NOVÉ ČÍSLO SBOROVÉHO ÚČTU
Vzhledem k vysokým poplatkům na stávajícím bankovním účtu
jsme pro náš sbor zřídili nový účet.
Číslo nového účtu je 2300365561, kód banky 2010.
Prosíme především plátce saláru, kteří posílají salár trvalým
příkazem k úhradě, aby pravidelné platby převedli na tento nový
účet. Nemusíte se však zatím obávat, že se vaše příspěvky zatoulají,
pokud nestihnete provést změnu dost rychle - starý účet bude ještě
několik měsíců funkční.
Děkujeme!

PODĚKOVÁNÍ STARŠOVSTVA
‣ s. Janě Grollové za organizaci sborového výletu
‣ br. J. Grendziokovi za vedení kroužku informatiky
‣ učitelům NŠ za práci v uplynulém školním roce
‣ br.S. Machovi za vytvoření pěveckého sboru
‣ všem, kteří připravili Noc kostelů
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MODLITEBNÍ OKÉNKO
✤

✤

✤

✤

✤

✤
✤

✤

✤

✤

Děkujme Pánu za milost, se kterou se stará o křesťanské sbory i za
milost, kterou projevuje naší zemi.
Prosme za světlo Ducha Svatého, abychom viděli to, co je důležité
z Boží perspektivy a za jeho moc zmocňující nás k láskyplné službě
pro Jeho království. Ať jsou k užitku změny ve sborovém
vysluhování svátosti večeře Páně. Prosme za rodinu stávajícího
kurátora našeho sboru, který se stěhuje a za moudrost pro presbytery
při volbě nového.
Vyprošujme ochranu pro rodiny, ať se ve společnosti nedaří
prosazovat názory devastující rodinné hodnoty a neodpovědný
přístup k rodičovství. Prosme za vztah úcty a spolupráce mezi
generacemi.
Modleme se za posilu, sílu a uzdravení pro nemocné a trpící jak
v našem sboru, tak v okolí. Prosme, ať se i utrpení stává prostředkem
k poznání lásky našeho Pána.
Děkujme za naše maturanty a prosme za ostatní žáky a studenty,
kteří mají konec školy ještě před sebou.
Mysleme na partnerské sbory a na přípravu letní konference.
Pamatujme na Seniorátní den v Suchdole nad Odrou, ať je Kristu ke
slávě a účastníkům k užitku i k povzbuzení.
Prosme za Ostravské středisko Diakonie. Ať mu nechybí prostředky
na provoz a ať Pán požehná též setkání přátel a pracovníků Diakonie
chystanému na 21.června.
Modleme se za politiky a správce věcí veřejných. Ať lidé v moci
postavení jednají s poctivostí, bezúhonností a láskou k pravdě. Ať
Pán vynáší na světlo špatnosti a dochází k jejich potrestání. Ať
nezabředáváme do dluhové pasti a nestability.
Prosme Pána, aby všechny národy měly přístup k vodě a jiným
zdrojům pro každodenní život. Prosme za mír, ochranu před zlem,
za moc a požehnání pro všechny, kdo slouží Pánu..
ms

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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SBOROVÁ BESEDA S BR. FR. PAVLEM
KŘIVOHLAVÝM VE ČTVRTEK 6. ČERVNA V 19.00
Milí bratři a milé sestry,
zveme Vás na další setkání nad otázkami připravované partnerské
konference v Hartfordu. Tentokrát se s námi o své zkušenosti s hudbou
podělí při sborové besedě br. fr. Pavel Křivohlavý z Frýdku Místku.
Setkání se bude konat ve čtvrtek 6. června 2013 v 19.00 hod.
v presbyterně sborového domu na Husově náměstí 3.
Východiskem pro zamyšlení budou tentokrát některé z otázek:
✤
Mohou tradiční a moderní církevní hudba existovat vedle sebe?
✤
Zvyšuje hudba duchovní prožitek?
✤
Co brání lidem zapojit se při společném zpěvu?
✤
Jakými způsoby se lze zapojit do Boží práce ve světě pomocí hudby?
✤
Jakým způsobem se hudba vyjadřuje k tématu sociální nespravedlnosti?

HLEDÁME POSILY DO PĚVECKÉHO SBORU
Chtěli bychom pozvat zájemce o sborový zpěv všeho věku. Důležitá
je chuť zpívat a ochota pravidelně se scházet ke zkouškám.
Zkoušíme obvykle v neděli po bohoslužbách , pokud se
nedomluvíme jinak.
Těší se na Vás Samuel Mach a spol.

VÝZNAMNÉ NAROZENINY V MĚSÍCI ČERVNU
Anna Blechová0
Jaroslava Eliášová 0
Marta Olšarová0
Milada Blahutová 0
Mária Luhová 0
Zdeněk Belháč 0
Karel Kynčl 0
Naděžda Gränzerová 0

1.6.1923
5.6.1923
9.6.1923
14.6.1928
15.6.1936
17.6.1934
25.6.1958
26.6.1993

Ilona Havrlantová 0
Josef Tvrdík 0
Marie Papugová 0

28.6.1993
28.6.1943
29.6.1923

Narozeniny zveřejňujeme podle klíče:
10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76,
77...
Respektujeme, pokud nahlásíte
kazatelům, že si zveřejnění nepřejete.
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K zamyšlení a diskusi
VÝROČÍ DVOU STATEČNÝCH
CO JE DOBRÉ VĚDĚT O CYRILOVI A METODĚJOVI A JEJICH DOBĚ

D

říve než nás pohltí oslava
jubilea Cyrila a Metoděje (1150
let!), bude dobré, když uvedeme
několik věcí, jež v souvislosti s nimi
nebývají veřejností příliš vnímány.
A obraz misionářů je pak plastičtější.
1. Předchozí misie
Cyril a Metoděj nebyli prvními
misionáři v oblastech, kde žili naši
praslovanští předkové. Svědectví
o tom přináší i samy kostely, které
byly stavěny na Velké Moravě.
Přirozeně podle vzoru a představ
příchozích mnichů a kněží. Svědectví
o předchozích misiích přináší již tzv.
životopis Metodějův (tradovaný
Metodějovými žáky): „Stalo se v těch
dnech, že Vratislav, kníže slovanský,
se Svatoplukem vypravili poselství
z Moravy k císaři Michalu, pravíce
toto: Jsme z boží milosti zdrávi.
Přišlo k nám mnoho učitelů
křesťanských z Vlach, z Řecka
a z Němec, rozličně nás učíce. My,
Slované, jsme však lid prostý
a nemáme, kdo by nás vyučil pravdě
a smysl její nám vyložil. Nuže tedy,
pane, pošli nám takového muže,
který nám pořídí všeobecný
zákoník.“ K uvedenému by byla
7

pozoruhodná fakta, jež by profesně
dodali archeologové. Kromě prvních
kostelů o předchozí misii svědčí
i
dochované
překlady
bohoslužebných
textů,
přepisovaných latinskou abecedou
do staroslovanského jazyka, tzv.
Frizinské zlomky. Dochovány jsou
slovinsky
Brižinski
spomeniki,
latinsky Monumenta Frisingensia. Jsou
nejstarším dochovaným slovanským
textem psaným latinkou. Uvádí se,
že
jsou
psány
slovinským
(panonským)
typem
staroslověnštiny. Pojmenovány jsou
podle frisinského kláštera, kde byly
roku 1803 nalezeny. Pravdou je, že
předchozí misie byla pro příchozí
bratry odrazovým můstkem pro
jejich důkladnou a úspěšnou misi.
2. Nositelé písma, evangelia
kultury
Výchozím
předpokladem
pro
úspěch misie bylo, vedle přízně
velkomoravských
knížat,
také
zvládnutí slovanského jazyka. A dále
bylo
nutné
zajistit
překlad
základních
bohoslužebných
a
biblických
textů
(zvláště
novozákonních), což se zejména díky

zpravodaj

Cyrilovi podařilo. Skvělý lingvista,
autor slovanské alfabety (cyrilice,
posléze hlaholice, výchozí formy
i pro pozdější azbuku; v Rumunsku
až do 19. století se psalo cyrilicí).
Údajně císař Michal k tomu přispěl
pověřením: „Slyš, filosofe, jiný to
nemůže vykonati, leda ty. Hle, tu
máš hojné dary, vezmi si s sebou
svého bratra, opata Metoděje.
A tehdy zjevil Bůh filosofovi
slovanské knihy, a on hned sestrojiv
písmena a pořídiv překlad, vydal se
na cestu na Moravu,
vzav sebou Metoděje.“
Našim předkům se tak
dostalo písma (i Písma
svatého!),
posléze
přijatého
papežem
mezi
povolené
liturgické jazyky, do
dalších, jihovýchodních
zemí přeneseného až
Metodějovými
žáky.
Toto privilegium oceňuje
další
dílo
metodějské
misie
následovně: „Jako bez světla se
nepotěší oko patřící na všechno
stvoření boží, nýbrž vše není ani
krásné, ani viditelné, tak je to
s každou duší bez knih, jež nezná
zákona Božího zákona knižního a
duchovního zákona zjevujícího ráj
Boží. ...Nahé jsou zajisté všechny
národy bez knih.“ Pozoruhodné

doklady by zde jistě mohli přednést
filologové.
3. Slovanský jazyk uznán za
liturgický, Metoděj biskupem
Poslání obou bratří se po jejich
příchodu (863) prokázalo být
nanejvýš
obtížným.
Vedle
zmíněných základních předpokladů
jim prospělo i to, že s sebou na
Moravu přinesli i údajné ostatky sv.
Klementa, římského biskupa, jež
obdrželi při předchozí misii v zemi

Chazarů při Černém moři, v oblasti
Krymu, kam měl být Kliment poslán
císařem Trajanem začátkem 2. století
do vyhnanství. Tyto relikvie jim
pomohly naklonit si římského
biskupa Mikuláše I., když k němu
byli povoláni pro podezření, že
neuznávají římský primát. (V době
baroka byly pak ostatky z Říma
darovány
založenému
královéhradeckému biskupství, kde
jsou v kapli sv. Klementa podnes
8
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vystaveny. Není bez zajímavosti, že
románsky vyhlížející kaple ve Staré
Boleslavi nese podnes Klementovo
jméno.) Po příchodu bratří do Říma
již byl papežem Hadrian II., který
uznal jejich pravověří. A navíc uznal
slovanský jazyk za bohoslužebný
vedle latiny, řečtiny a hebrejštiny (!).
Metoděj byl pak vysvěcen za
biskupa pro Moravu a Panonii,
posléze za arcibiskupa. Vyčerpaný
Cyril zůstal v Římě v klášteře, kde
14. 2. 869 zemřel.
4. Misie plná nástrah i utrpení
Po návratu na Velkou Moravu
nepřátelští
němečtí
biskupové
(solnohradský arcibiskup Adalvin a
biskup pasovský) využili r. 870
německého vpádu na Moravu, zajali
Metoděje, vysmívali se („v naší
oblasti učíš“) trýznili jej a na tři a půl
roku věznili. Až na zásah papeže
Jana VIII. jej propustili zpět na
Velkou Moravu, leč Panonie byla
přenechána
arcibiskupství
solnohradskému. Papež později
odvolal i svolení ke slovanské
liturgii. Latinští kněží i nadále
Metoděje obviňovali z „řeckého“
kacířství (v apoštolském vyznání
víry pro tzv. Filioque, o vycházení
Ducha svatého z Otce i Syna).
5. Čechy, Balkán, Rus
V Čechách soustavné misie nebylo
(údajný křest v Řezně r. 845 se udál
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nejspíše pro odbojné české vladyky
s čeledí). Na Moravu však kníže
Svatopluk pozval českého knížete
Bořivoje a Metoděj pokřtil jej s třiceti
průvodci (poté i kněžnu Lidmilu),
když předtím Bořivoje jako pohana
nechtěli ani pozvat ke stolu. Do Čech
byl s nimi poslán také kněz.
Budoucnost patřila již české státnosti
v příklonu k západní církvi, když
Velká Morava byla rozvrácena pod
náporem
příchozích
Maďarů.
Dědictví
Metodějovo
prostřednictvím
jeho
žáků,
vypovězených ze země, neslo ovoce
na Kyjevské Rusi i na Balkáně.
Závěrečnou citací uvedeme, jak si
díla našich věrozvěstů vážil i Jan
Amos Komenský: „Čechové, národ
slovanský, v modlářství až do léta
Kristova 894 pohříženi, bez pravého
Boha a náboženství byli. Ale toho
vlastně léta kníže jejich Bořivoj,
hostem
byl
u
Svatopluka,
moravského krále, divným Božím
řízením známosti Kristovy Boží
nabyl a ihned tam ve Velehradě křest
s třiceti vývodami křest svatý přijav
s radostí se domů vrátil...“
Jan Kašper
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MURPHYHO ZÁKONY O CÍRKVI
KÁZÁNÍ
Codetův paradox:
Věřící, kterých se kázání zas až tolik netýká, pozorně naslouchají
a jsou jím vyváděni z míry, zatímco ti, jichž se týká, buď
neposlouchají, nebo si kladou otázku, koho se to asi týká.
Murphyho zákon „kárání neviňátek“:
Je-li potřeba farníky nebo prostopášný svět z kazatelny pokárat, děje
se tomu zásadně tak, že to schytají přítomní za nepřítomné.
Fidelův paradox:
Čím méně podnětného obsahu, tím delší kázání.
Vysvětlivka dr. Šamana, ředitele Společnosti pro rozvoj alternativní
medicíny:
Někteří kazatelé se zřejmě inspirují postupy známými z homeopatie:
mnohonásobným ředěním Božího slova, kdy se jeho účinná
přítomnost v promluvě blíží fakticky nule, docílí u přítomných
věřících tzv. „placebo“ efektu.
Rozdíly mezi kázáním faráře a seniora (příp.synodního seniora):
a) seniorské kázání bývá ještě mnohem delší;
b) seniorské kázání je více apoštolské, neboli více vedeno zásadou
Apoštola národů „vhod či nevhod“. Jinými slovy, senioři obvykle
kážou při všech vhodných, méně vhodných až nevhodných
příležitostech.
Patero zásad úspěšného kazatele:
a) Zlatá zásada kráčení po vodě:
Hlavní je nebojácně spustit mluvidla a vytrvat, dokud nepřijde
inspirace. A pokud nepřijde, vytrvat rovněž.

K OBRÁZKU NA ZADNÍ STRANĚ
Socha Krista Spasitele (Vykupitele) na kopci Corcovado, tyčícím se nad
brazilským městem Rio de Janeiro. Je vysoká 30,3 m a váží 1145 tun.
Slavnostně odhalená byla v roce 1931 jako památník brazilské nezávislosti.
10
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b) Zásada velkorysosti:
Nešetřete časem! Jen tak se myšlenky „navaří“ a nepřisednou ke dnu
(srov. princip vaření těstovin).
c) Zásada osvědčených kousků:
Tematicky neexperimentovat, nýbrž sázet na osvědčené kousky zvané
„tutovky“.
(Nenechat se odradit tím, když lidé začnou při kázání napovídat. To
ještě neznamená, že mají problematiku řádně zažitou, natož prožitou!
Nejpozději po dvaceti letech se však doporučuje požádat o přeložení
do jiného sboru, aby se i ovečkám z jiného ovčince umožnilo rozšíření
obzorů.)
d) Zásada osvědčených metod:
Doporučuje se například:
- převyprávět evangelium ještě jednou vlastními slovy (v praxi hojně
užívané a laiky vděčně přijímané, poněvadž bývají při čtení evangelia
roztržití);
- recyklovat jednoduché katecheze pro děti v úpravě pro dospělé;
přičemž úpravou se nemíní prohloubení a tím zbytečné komplikování
tématu, ale adekvátní časové prodloužení projevu, aby vyhovoval
standardním (a laiky s posvátnou bázní očekávaným) parametrům
kázání;
e) Zásada správné tečky:
Kázání by mělo gradovat a vyvrcholit do emotivně nabité,
doktrinálně nezpochybnitelné, nadčasové a přitom všem snadno
zapamatovatelné myšlenky. Míněn např. citát ze sv. Augustina
„Nepokojné je srdce lidské...“, jež může aktivní laik slyšet i
patnáctkrát během liturgického roku. Laici jsou totiž v podstatě jen
velké děti, rádi poslouchají stejné věci pořád dokola.
Varování P. Dešardéna:
Nesleduje-li kazatel vývoj přírodních věd ani „z rychlíku“, ať se
vystříhá příkladů ze světa vědy a techniky, protože znalosti jím
pracně nabyté v obecné škole mohou být již částečně překonané.
Navíc v lavicích mohou sedět odborníci, jež každé surové fušování do
oboru naprosto indisponuje pro zbytek bohoslužeb.
11
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I. VEČEŘE PÁNĚ V UČENÍ - II. VÝZNAM VEČEŘE
PÁNĚ
B. PŘIJÍMÁNÍ VEČEŘE PÁNĚ

rozdávat
všem,
kteří
nás
potřebují, z toho, co jsme
obdrželi.
5.Při večeři Páně nám Ježíš Kristus
dává smíření a společenství. Tím
nás vyzývá, abychom vytrvale
usilovali o přiměřené vztahy ve
společenském,
politickém
a
hospodářském
životě.
V Kristově společenství jsou
překonány všechny rozdělující
odlišnosti původu, rasy, pohlaví,
tříd a národů. Proto se
nemůžeme smířit s různými
nespravedlnostmi
v
naší
společnosti a ve světě ani
s četnými rozděleními.
6.Eucharistický stůl je stolem
našeho jediného Pána a večeře
Páně je znakem jedné, svaté,
katolické a apoštolské církve.
Proto je odmítnutí společenství
večeře
Páně
bolestnou
vzpomínkou
na
rozdělení
křesťanských církví a současně
výzvou toto rozdělení překonat.
Eucharistická pohostinnost je
prvním krokem tímto směrem.

1.Staré - i v protestantských
církvích užívané - označení
večeře Páně jako eucharistie
(díkůvzdání) říká, že k večeři
Páně patří dík a chvála
trojjediného Boha jako odpověď
na dary, které přijímáme.
Z tohoto díku a chvály vyrůstá
nový život a jednání, ke kterému
nás Ježíš Kristus osvobodil.
2.Při večeři Páně nám Ježíš Kristus
vyslovuje
odpuštění
našich
hříchů. Tak nás ve večeři Páně
osvobozuje a zavazuje, abychom
žili silou tohoto odpuštění,
vzájemně
si
odpouštěli
a dopřávali ostatním účastnit se
na radosti z odpuštění hříchů.
3.Při večeři Páně nám Pán slouží
a posiluje nás na naší cestě.
Poněvadž nás utěšuje v našich
obavách a pochybnostech, dává
novou odvahu a novou sílu,
můžeme a máme i my - vysláni
k diakonii a do světa - jiné
povzbuzovat, těšit, dodávat jim
odvahu, pomáhat jim a stavět se
za ně.
4.Při večeři Páně se spravedlivý
C. POZVÁNÍ K VEČEŘI PÁNĚ
ujímá
nespravedlivých,
Při večeři Páně nás Ježíš Kristus
svobodný
nesvobodných,
osvobozuje k novému životu. On
vysoký nízkých. Tak i my máme
je základem naší víry, poněvadž se
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při setkání s ním smíme stát lidmi
svým Pánem a je udržována
důvěry, svobody a stále nových
a uchovávána ve víře (1K
začátků. On je základem lásky,
10,14nn). Proto na rozdíl od křtu
poněvadž dar Boží lásky činí
je
večeře
Páně
určena
každého lásky hodným a proto
k opakování (1K 11,26).
lásky schopným. On je základem 2.V
důsledku
urbanizace
naděje,
která
nás
nese
a
sekularizace,
jakož
v protivenství a utrpení, která
i v souvislosti s opouštěním
trpělivě zápasí, aby nikdo nebyl
praxe přihlašování se k večeři
ztracen, a jejíž svatý neklid
Páně však dnes vznikají dva
neustává
před
žádným
problémy. Za prvé již není
bezprávím. Proto Kristus při
přehledné, kdo z účastníků
večeři Páně stále znovu zve celou
večeře Páně je pokřtěn. Pro tento
obec do společenství se sebou
případ se nabízejí následující
samým i spolu navzájem.
možnosti:
znovuzavedení
1.V souladu s řádem našich církví
přihlášek k večeři Páně nebo při
je předpokladem účasti na večeři
pozvání
k
večeři
Páně
Páně křest. Tato zásada plyne
upozorňovat na předpoklad křtu
z tradic většiny našich církví
a příslušnosti k církvi, což
a jejich pochopení souvislosti
potom účast na večeři Páně staví
křtu, večeře Páně a obce. I když
do odpovědnosti jednotlivce.
Nový zákon otázku souvislosti
Tato druhá možnost se jeví jako
křtu a večeře Páně výslovně
vhodnější.
nepojednává, je přesto zřejmé, že 3.Za druhé vzniká u lidí, kteří
touha po křtu je vždy první
znovu hledají cestu do církve,
odpovědí na kázání evangelia
přání se i bez předchozího křtu
o Ježíši Kristu (Sk 2,4; 8,36),
účastnit večeře Páně. V tomto
kdežto slavení večeře Páně se
případě v zásadě vycházíme
děje v obci ustavené křtem (Sk
z toho, že přijetí do obce Ježíše
2,42). Křtem dochází k začlenění
Krista křtem otevírá přístup ke
do "těla Kristova" (1K 12,13),
stolu Páně. Přesto by takové
křtem se děje povolání do
přání nemělo být jednoduše
nového života v účasti na smrti
odmítáno.
Ve
zvláštních
a vzkříšení Ježíše Krista (Ř 6,3n),
případech a situacích je nutno
kdežto večeří Páně se obec stále
rozhodovat
s
pastýřskou
znovu ujišťuje o společenství se
odpovědností. Přitom stále platí
13
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nezpochybnitelné
svědectví
i rodinné bohoslužby s večeři
Nového zákona, že Ježíšovo
Páně kladou otázku účasti
pozvání všech je povoláním
přítomných dětí. V řadě církví
k
závaznému
následování
byla účast dětí na večeři Páně
a konkrétnímu vyznání. Proto
zavedena.
náležejí křest a večeře Páně 5.Stále častěji jsou k účasti na
nejúžeji k sobě.
večeři Páně v našich církvích
4.V počátcích reformace byl
zváni i členové církví, s nimiž
přístup k večeři Páně vázán na
neexistuje formálně vyhlášené
pochopení
svátosti
(znalost
společenství
stolu
Páně,
hlavních článků). Po zavedení
především
v
souvislosti
konfirmace byl přístup k večeři
s pastorací konfesně smíšených
Páně (první přistoupení ke stolu
manželských párů a rodin. Naše
Páně) spojen se zakončením
církve toto pozvání chápou jako
p ř e d k o n fi r m a č n í
výuky
krok k překonání rozdělení.
(zkouška
a
konfirmační 6.Kdo vystoupí ze společenství
slavnost). Také v této běžné
církve, vylučuje se tím z účasti
praxi došlo ke změnám: první
na večeři Páně. Vstoupí-li opět
večeře Páně se v nemalém počtu
do
církve,
navracejí
se
obcí slaví již během přípravy
vystoupivší zpět do společenství
k o n fi r m a n d ů ;
f re k v e n c e
těch, kdo se účastní stolu Páně.
vysluhování
večeře
Páně

14

6/2013

CO MĚ JEN TAK NAPADLO
Až teď se svěřím. Když naše
velkopáteční bohoslužby natáčela
televize,
pod
kazatelnou
popojížděla kamera a hrozně ji
vrzala kolečka. V přenosu to není
slyšet, ale moc mě to rušilo jako
kazatele. Být to běžné bohoslužby,
tak kázání přeruším a pána
požádám, aby toho vrzání nechal.
V přímém přenosu to však udělat
nešlo. - Anebo šlo? ‡

totalitní nárok na duši člověka. Dnes si myslím, že zase z jiných
duchovních důvodů, z důvodů
vzrůstající
sociální
nespravedlnosti, je třeba vzdorovat
liberálnímu kapitalismu. Protože
jinak jsou tu zpátky důvody, vinou
kterých komunismus vznikl… ‡

V posledním Zpravodaji bylo
v Murphyho zákonech psáno
o návštěvnících kostela, kterým se
K předešlým obrázkům na obálce říká „špuntovky“. Pak jsem slyšel,
Zpravodaje: někteří mi řekli, že že jiným se říká „kůrovci“, chodí
„Ježíš jako žena“ jim vůbec nevadil, totiž zásadně na kůr. ‡
ale Ježíš v rozervaných riflích, to se
nehodí. Jiní mi to – a to je velmi Říkal jsem si, že toto bude
zajímavé - řekli úplně obráceně. napínavé: prezident Zeman odmítl
Další pověděli, že se jim letošní jmenovat M. C. Putnu profesorem,
obrázky líbily, a ještě další, že se a odmítl ovšem také veřejně zmínit
jim vůbec nelíbily. Mohl bych na důvody pro své rozhodnutí, aby „ho
věci
oceňovat,
že
vyvolává neponižoval“. - MCP je ovšem
rozhovor, ale spíše beru ohled na ty, praktikující katolík, předpokládám,
kterým asi obrázky vadily. Proto že s řádnou zpovědní praxí. Jaké
jsem od tohoto čísla téma změnil. ‡ odhalení jeho slabostí by ho tak asi
mohlo deklasovat, ptal jsem se sám
Mluvit s někým o víře, to je jako sebe řečnicky? ‡
sestoupit do podzemí své duše,
a hledat zde průchod do podzemí Vždy
jsem
silně
prožíval
toho druhého. ‡
bohoslužby, pokud byly řádné.
Rád se nechávám vést jejich slovy.
Když jsme „dělali revoluci ´89“, A teď, když se ve sboru budeme
byl to pro mne i boj duchovní, učit dialog před večeří Páně,
komunistický režim si přece dělal uznávám k tomu dvě námitky, ale
15
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na obě mám také svůj názor. Ta
první je, že některým slovům
z dialogu plně nerozumíme, a tím
spíše
mohou
připadat
cizí
některým, kdo jsou ve sboru úplně
noví. Můj názor: ve staré církvi
byla
tato
část
bohoslužeb
přístupná jen pokřtěným a se
základy víry dobře seznámeným.
Asi na tom něco bylo. A dále: není
snad pro nás pro všechny obřad
večeře Páně dodnes, právě pokud
se nad ní lépe zamyslíme, něčím
„podivným“? – Druhá námitka:
vypadá to jako „katolická věc“,
řekneme běžně, a já tuším, co je
oprávněné jádro této námitky: že
taková naučená a opakovaná slova
snadno sklouzávají k formalismu
a obřadnictví. Ale „zneužívání
nevylučuje používání.“ My si
můžeme ty osvědčené věty
upřímně
přivlastnit
srdcem,
a hlasitě je vyznat jako svůj

základní postoj při večeři Páně:
jsme zde hosty na Boží hostině. ‡
Dostal jsem těžkou otázku: „O mé
duševní nemoci je na internetu
napsáno, že takoví lidé často
prožívají
různé
formy
náboženského zanícení. Znamená to
tedy, že má víra je jen projevem
nemoci?“ – „Možná je to tak, že ta
nemoc tě dělá citlivější k Božímu
působení (?).“ ‡
Často to mám tak, že se mi do
mysli vrací stále stejné biblické
téma, a třeba po dobu několika
týdnu se tak v různých situacích
setkává s různými životními
příběhy, a ty mu tak jsou životnou
ilustrací a výkladem. V poslední
době to bylo toto: křesťanská víra
je vedle víry v Boha také osobním
vyrovnáváním s osobou Ježíše. ‡
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4 OTÁZKY PRO JANU HRUŠKOVOU, KTERÁ PRACUJE V TV NOE
1. Co vlastně nyní děláš?
V součastné době pracuji v Televizi Noe na pozici Odbavovacího
technika. Obsah práce je velmi různorodý, od stříhání, archivování
pořadů, nahrávání playlistů s pořady nebo třeba sázení zpráv do grafiky.
Ovšem největší část práce je odbavování živých přenosů. Technik se
stará o to, aby byl pořad ošetřen po stránce přechodu do a z živého
vysílání, pouštění připravených titulků a příspěvků. Nedílnou součástí je
ošetření různých technických problémů, pádu vysílání a jeho rychlé
znovuuvedení do provozu. Také zajišťuje nahrávání vysílání pro jeho
další zpracování.
2. Kolik lidí Vaší televizi sleduje?
Je to dost častá otázka. My to ale nevíme. Pro zjištění takovýchto údajů je
třeba zadat nějaké jiné organizaci výzkum sledovanosti. Ovšem pro
televizi, která žije z darů, není takovýto druh služby finančně dostupný.
3. Co tě v této práci nejvíce těší?
Asi právě ta různorodost práce. Sice mám nějaké pevné činnosti, ale
záleží hlavně na počtu živých přenosů v týdnu, na výjezdech štábů.
A občas přijde úplně nečekaná událost, která ihned vyžaduje všechnu
naši pozornost.
4. Může podle tebe TV Noe nějak oslovit i lidi mimocírkevní?
Domnívám se, že ano. Nevysíláme pořady pouze s křesťanskou
náboženskou tématikou. Nabízíme řadu dokumentárních, cestopisných,
diskuzních a hudebních pořadů. Pokud jde o pořady s náboženským
obsahem, nezapřou se. Jsou tu pro ty, kteří se chtějí prostřednictvím
živého vysílání „setkat“ s papežem, vyslechnout katechezi nebo se
pomodlit, zamyslet se nad veršem z Bible.
Věřím však, že mohou oslovit i nevěřící, hledající, kteří jsou zvědaví
„co se to za dveřmi kostelů děje“, ale bojí do nich vstoupit. A tímto
způsobem mohou, do tohoto pro ně cizího světa, nahlédnout (dnes i přes
internet). Třeba to pro ně bude jejich první krok k Ježíši, k víře, kdo ví?
Děkujeme, a ať ti Bůh k této službě žehná
(pozn. Více informací o vysílání a programu televize Noe naleznete na
internetových stránkách www.tvnoe.cz)
17
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PROGRAM VE SBORU – ČERVEN 2013
pondělí 3. června0
úterý 4. června0
0
0
0
středa 5. června0
0
0
0
pátek 7. června0
sobota 8. června0

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
17:00 mladší mládež
Seniorátní den v Suchdolu n. O.

NEDĚLE 9. ČERVNA – 8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ

pondělí 10. června0
úterý 11. června0
středa 12. června0
0
0
0
pátek 14. června0

16:45 farní kroužek informatiky
16:00 dorost v Porubě 18:00 starší mládež
15:00 dorost na faře 17:00 biblická hodina 0 0
20:00 sborový čas modliteb
15:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší mládež

NEDĚLE 16. ČERVNA – 8:30 BOHOSLUŽBY

pondělí 17. června0
úterý 18. června0
0
0
0
středa 19. června0
0
0
0
pátek 21. června 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
18:15 staršovstvo 20:00 sborový čas modliteb
18:00 opékání na farním dvorku

NEDĚLE 23. ČERVNA – 8:30 BOHOSLUŽBY

(HOSTEM F. JAKOB ZE SPEYERU, PO BOHOSLUŽBÁCH BESEDA S NÍM)
pondělí 24. června0
úterý 25. června 0
středa 26. června0
0
0
0
pátek 28. června 0

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 30. ČERVNA – 8:30 BOHOSLUŽBY

sobota 6. července0

začíná letní tábor pro děti a dorost, Střítež

NEDĚLE 7. ČERVENCE – 8:30 BOHOSLUŽBY
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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:0
0
Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava
TELEFON:0
0
596 122 943
E-MAIL:00
0
ostrava@evangnet.cz
WEB:0 0
0
ostrava.evangnet.cz
FARÁŘ0 0
0
Aleš Wrana (tel. 736 600 383),
0 0
0
0
Ewa Jelinek (tel. 776 793 093)
KURÁTOR:0
0
Jan F. Krupa
BANKOVNÍ SPOJENÍ:0 230 036 5561/2010
Příspěvky do Zpravodaje sbírá Aleš Wrana, zpravodaj sestavuje Michael Waloschek.
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