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sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

Jan Palach († 19. ledna 1969)
Byl členem sboru ČCE v Neratovicích-Libiši.
Na obrázku památník v dlažbě před Národním muzeem v Praze.
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Biblický úvodník
Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
) )
)
)
)
)
)
)

E

xistuje
jen
jediný
prostředek, jak nepromarnit
svůj život: vložit se cele
a
osobně
do
přítomného
okamžiku.
Lidé ve skutečnosti žijí plně
jen několik měsíců ze svého
života. A v osmdesáti letech pak
shledávají jen těchto několik
okamžiků svého života na dlani.
Proč nežijí svůj život? Stále
myslí, že život je tu jen pro
zítřek, že je třeba připravit
„svou budoucnost“. Proč chceš
čekat na zítřek, abys žil?
Jednoho dne už pro tebe zítřek
nebude a tys vlastně nikdy
nežil.
Držíš se minulosti, ale ta už
byla, a dnes už nad ní nemáš
moc.
Svádí tě budoucnost, neboť si
ji můžeš ve své fantazii
formovat podle své chuti; ale
ona ještě neexistuje a je zbytečné
se jí zabývat.
Přítomnost je tak krátká, že jí
nepřikládáš cenu; ale jen ona je
ve tvé moci a tvůj život se
skládá – kousek za kouskem –
jen z přítomných okamžiků.

)

(2Kor 6,2)

Zdá se ti, že před sebou
v budoucnosti vidíš štěstí, lásku
a Boha. To je ale přelud.
Žalostně zapomínáš, že Bůh je
vedle tebe, právě tam, kde jsi ty,
v přítomných okamžicích tvého
života...
Chceš-li v životě uspět, vrať
minulost do rukou Božích,
přenech mu i budoucnost a žij
s Ním v plnosti každý přítomný
okamžik, jeden za druhým. –
Přítomný okamžik je lehký,
nedrtí svou vahou není příliš
široký, není v něm místo pro
neklid; rychle prchá, neunavuje,
má lidské rozměry, můžeš ho
zmoci, usměrnit a vést, on
jediný je živoucí, živí tě... Bůh
na tebe čeká teď.
podle Michela Quist
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Ze sborového života
USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 10. 12. 2013
I. PERSONÁLNÍ
Hledání druhého kazatele
✓ Další kandidát naší nabídku odmítl. Dle dříve schváleného plánu
bude nyní osloven ještě jeden. Staršovstvo schválilo nové uveřejnění
inzerátu.
Dovolená br. faráře Wrany
✓ Br. farář Wrana informoval staršovstvo o chystané dovolené (únor
a březen 2014) a otevřel otázku nutnosti své přítomnosti na výročním
sborovém shromáždění. Staršovstvo se usneslo, že by br. f. měl být na
výročním sborovém shromáždění přítomen, a že přednese jen
výroční zprávu o životě ve sboru. Předsedajícím bude br. kurátor.
Příspěvek účastníkům varhanického kurzu
✓ Staršovstvo projednalo dopis br. Moravetze ohledně příspěvku
účastníkům jeho kurzů. Vzhledem k tomu, že staršovstvo považuje
účast br. Samuela Macha pro budoucí život a činnost sboru jako
důležité, schválilo, že mu bude navrženo proplacení kurzovného jak
varhanického, tak i sbormistrovského kurzu. Staršovstvo vyjádřilo
podporu i případné účasti br. Michaela Skotnici na některém z kurzů.

II. ORGANIZAČNÍ
Informace o práci s dětmi
✓ Sestra f. Jelinek seznámila presbytery s tím, jak probíhá práce s dětmi
ve sboru.
✓ NŠ je od října sloučena v jednu skupinku.
✓ Dorost se nadále schází ve dvou skupinkách, skupinka učitelů byla
rozšířena o br. Grendzioka.
✓ Pravidelně se koná IT kroužek (vede br. Grendziok).
✓ Konfirmační cvičení – přesun na čtvrteční odpoledne měl pozitivní
vliv na docházku.
✓ Mladší mládež se také schází ve čtvrtky a tento termín, původně
plánovaný jako dočasný, jim vyhovuje i do budoucna.
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✓ Víkendovka

konfirmandů plánovaná na přelom listopadu a prosince
byla zrušena z důvodu málo přihlášených (jen 2). Vzhledem k tomu,
že to byla další zrušená víkendová akce, přemýšlí se, co dál.
✓ Vánoční hra – letos 23 herců (i s účastí dospělých).
✓ Mateřský klub – začátek těchto schůzek by byl někdy před
karnevalem.
Vizitace seniorátního výboru 17.11.
✓ Staršovstvo bylo informováno o spokojenosti s vizitací a o tom, že
jsme byli pochváleni.

III. HOSPODÁŘSKÉ
Oprava dveří Husovo náměstí 4
✓ Již dokončeno včetně připomínkovaných drobností.
Úprava prostor sborové kanceláře
✓ Místnost č. II byla vymalována. Staršovstvo jednohlasně schválilo
investici na pořízení nábytku (police, knihovna, dvě křesla, záclony,
koberec) ještě z letošního rozpočtu.

VÝZNAMNÉ NAROZENINY V LEDNU
Milena KantorkováDušan HlisnikovskýJaroslava DrozdováLibuše AlbrechtováAmálie RajdusováJana SztefkováJaromila FolwarcznáEliška GeislerováLubomír HaškaLibuše ŠtípkováBohumil Charvát-

3.1.1944
5.1.1937
6.1.1949
8.1.1927
8.1.1929
10.1.1974
11.1.1954
18.1.1917
21.1.1932
21.1.1944
25.1.1932

Břetislav ManěkVěra Kučerová-

30.1.1935
31.1.1926

Narozeniny zveřejňujeme podle klíče: 10,
20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76, 77...
Respektujeme, pokud nahlásíte kazatelům, že
si zveřejnění nepřejete.

CÍRKEVNÍ POHŘEB
V LISTOPADU
Jaroslav Hájek (*1930)
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MODLITEBNÍ OKÉNKO
✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

Děkujme Pánu za ochranu a milosrdenství, kterou nám prokazoval
v minulém roce a sílu, kterou nám dává na každý den. Děkujme za
to, že Boží shovívavost s tímto světem přetrvává, že skrze víru
a pokání je možno dojít odpuštění. Prosme, abychom byli připraveni
pomoci hledajícím a ztraceným, za proměnu naší společnosti
evangeliem.
Vyprošujme u Pána požehnání do roku 2014. Za působení Ducha
Svatého mezi námi, abychom byli důvěryhodným příkladem víry,
naděje a lásky. Prosme za Boží vedení, moudrost a zodpovědnost při
rozhodování, za nasazení v konkrétních činech.
Modleme se za zdárný průběh akcí sboru, za členy kteří potřebují
podporu v nemoci nebo ve stáří, za Boží vedení pro mládež a děti, za
partnerské sbory i přípravu konference, za středisko Diakonie – jeho
obraz i práci jak v Ostravě, tak Příboře, za kazatele a starší.
Pamatujme na ekumenické akce pořádané v Ostravě, např. alianční
týden modliteb. Ať skrze vzájemnou spolupráci ukazujeme na
jedinečnost lásky Kristovy.
Prosme za počasí v zimě. Ať nás Pán ušetří dusivých smogů
a krutých mrazů, dá krajině i lidem odpočinout před dalším jarem.
Mysleme v modlitbách na bezpečí v rodinách, v ulicích i na silnicích,
za prostředí důvěry a lásky mezi lidmi.
Modleme se za ty, kdo zvěstují evangelium a vydávají se na misijní
cesty. Pamatujme na Chmielovi na Ukrajině. Vyprošujme ochranu
pro pronásledované křesťany v muslimských zemích a totalitních
režimech.
Prosme v modlitbách o moudrost, pokoru a Boží bázeň pro lidi
mající moc. Za jejich odvahu odolávat mamonu a korupci, za vládu
práva, stabilní ekonomiku, plnění slibů a za snižování dluhů. Ať
zákony země i směrnice EU odrážejí Boží vůli.
Modleme se za uklidnění v oblasti nepokojů a válek ve světe, za
ochranu před přírodními katastrofami, za pokojné soužití národů
světa, za pokoj v Izraeli.
ms
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STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE
✓ Všem,

kteří připravovali vánoční hru, účinkujícím
i pomáhajícím;
✓ Těm, kteří připravili adventní posezení v klubovně pod farou
s vánočním zpíváním;
✓ Bratrům, kteří vymalovali kancelář a těm, kteří se podílejí na její
úpravě ( 2. místnost kanceláře);
✓ Všem, kteří upekli a nazdobili vánoční perníčky;
✓ Bratrům, kteří zastupovali sbor v dozorčí radě Diakonie.
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K zamyšlení a diskusi
KDYŽ VYKLÁDÁME BIBLI VLASTNÍM ŽIVOTEM...

P

Přišel za mnou ve věznici, že
se chce seznámit s Biblí a že se
chce obrátit na Boha, jestli ten by
mu nepomohl s nápravou jeho
života. Jak to mám většinou ve
zvyku, zadal jsem mu jako první
úkol, aby si přečetl jedno
z evangelií a dělal si
k tomu poznámky
– co ho zaujalo,
čemu
nerozumí,
s čím nesouhlasí.
„Ale pane faráři, já
si nemůžu dovolit
s
n ě č í m
nesouhlasit, to by
mi Bůh dal. Já
musím
všechno
přijmout,
jak
v Bible je.“ „Ale
víte, nespěchejte. Asi tam přesto
najdete i věci, s kterými souhlasit
nebudete. Například...“ a začal
jsem rychle přemýšlet, jaký
příklad by byl pro něj názorný. Byl
to urostlý a drsný muž, zjevně se
už musel v životě víckrát rvát, a
tak mu povídám: „Například Ježíš
říká, že když vás někdo uhodí do
tváře, že mu máte nastavit ještě
druhou.“ A on reaguje okamžitě,
jako by to bylo slovo přímo pro
7

něj: „Vidíte, pane faráři. A právě
toto jsem se už musel naučit. Kolik
já už jsem schytal ran. Mě může
uhodit leckdo, a nic se mu
nestane, zatímco já kdybych na
někoho jen zvedl ruku, tak jdu
sedět na několik let. A tak si

musím každé zbití nechat líbit.“
Byl to totiž recidivista za násilné
trestní činy. A teď proti mně seděl
jako zbitý beránek. A já jsem
věděl, že až bude evangelium číst,
že mu bude mnoho věcí blízkých.
Věty o nesení kříže a podobné. Ty,
kterým my rozumíme většinou jen
vzdáleně a obtížně je přijímáme.
On si jejich smysl nejdříve zažil,
a teď mu k nim snad dává Ježíš
v evangeliu výklad.

zpravodaj

SAMOTA
Samota jest dívka, která má oči jako lampy rozžhaveny touhou
a vlasy předlouhé a černé smutkem. Jest žertvou na oltáři chrámu
Ticha, jehož základové jsou z bolestí a zdi, žebra, klenby a věž
z nadějí a rozbité vitraje z útěch. Sama pak též jest ticha jako
perla, a byť byla spalována, skoná teprve v Den poslední.
A takovýto chrám
chová každý ve své
duši, kdo poznal, že
jest sám, podle obrazu
Toho, Jenž Jest.
V každém tom
chrámě, jako v arše na
vodách opuštění, jsou
duše zvířat, a věrně se
klanějí Tvůrci. Vedle
žertvené dívky pak
jest z jedné strany
Anděl, z druhé Satan
zápasí o ni, někdy
podléhá ten, podruhé
onen, ale druh druha
zahubiti nemůže.
Bohuslav Reynek
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KOČKY
Pojďte ke mne všecky, vy těšitelky mnoha mých teskných let, od
dětství! Pojďte, vy chmurné, žíhané, jež jste popsány runami
tajemných básní! Vy bílé, jejichž srst narostla z teplého mléka
kravek! Vy černé, jez se podobáte mé první milence! A vy
tříbarevné, které jste podobny podzimnímu dnu, rzivy jako
říjnové listí, černý jako vody v lesních tůních a bily jako jinovatka
po mrazu nočním!
Pojďte ke mne a upřeďte mi tkanivo krásného snu!
Viďte, lidé vám nevěří a pomlouvají vás; ale přece ve dveřích
statkův a chalup, i ve vratech stodol a kůlen vám nechávají
otvory,

abyste

k nim mohly. Ani
ne z lásky, ale pro
jistotu, aby nebyli
zahanbeni, neboť
tuší snad, co my
víme:

že

v kamenné bráně
Edenu také jest
chatiére a že vy
tam chodíte – pro
odlesk

útěchy

samotářům.
Bohuslav Reynek
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VÁNOČNÍ HRA 2013: DESET SLOV NA CESTU
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CO NIKDO Z VÁS NEMOHL VIDĚT

P

ři vánočních bohoslužbách v kostele byl první minuty kázání
pod kazatelnou docela ruch. Ale náš milý sbormistr Samuel to
tak nemyslel. Právě naopak. - Samuel toho pro sváteční bohoslužby
připravil více. Před kázáním zpívali se sborem jednu píseň.
A potom hned po kázání měl hrát na varhany a hned potom během
vysluhování večeře Páně na housle. Takže když po písni před
kázáním zapomněl vpředu před lavicemi stojan na noty, byl to
trochu problém. Proto se pro něj na začátku kázání vrátil. Snažil se
to udělat nenápadně. Nechtěl vstoupit vestoje do prostoru pod
kazatelnou, to by byl všem na očích. Připadalo mu, že méně
nápadné bude, když stojan uchopí vsedě z první řady. To ovšem
musel požádat ty, kdo na kraji první řady seděli, aby ho pustili.
A tak oni vstali a Samuela pustili dále do lavice. A on se v ní pak
pozvolna a nenápadně, tak to asi připadalo jemu, posouval až
k místu, před kterým stojan stál. Pak ho jednou rukou uchopil
v takovém divném polosedu a předklonu, trochu ho nadzvedl ze
země a nesl k okraji lavice. Tam zase museli ostatní sedící povstat
a z lavice vyjít, aby ho pustili ven. A on konečně odešel se stojanem
směrem ke dveřím na kůr. Úkon, který by běžně vyžadoval tak asi
čtyři vteřiny, se protáhl na několik minut – tak to aspoň odhaduji,
podobné chvíle se vlečou hrozně pomalu. - A já jsem všechno toto
mohl sledovat z kazatelny z jedinečné perspektivy. A bylo to na
pohled opravdu velmi humorné. Především ten jeho zvláštní
předklon s rukou držící stojan, jak se Samuel pozvolna a nemotorně
posouval lavicí a já mu fandil, aby nohou kovového stojanu
neudeřil do lavice a nerozezvučel ho. Co jsem měl dělat? Měl jsem
kázání přerušit a počkat? Tím zmlknutím bych ovšem Samuela
uvedl do ještě větších rozpaků a zmatků. Takhle to prostě někdy
dopadá, když chce být někdo nenápadný. Francouzské komedie
v podobných scénách moc nepřehánějí.
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CO MĚ JEN TAK NAPADLO
Ostravský pantheon se nám
v
posledních
letech
pěkně
zaplňuje. Před radnicí se objevila
nová socha: napůl kůň, napůl
hornický vozík. Důlní vozík je
spjatý s historií Ostravy, kůň prý
zase symbolizuje sílu a živost
města. Novinářka (která nerozumí
slovu „mystický“, používá ho
místo „mýtický“) o tom napsala:
„Jde již o druhou mystickou
sochou před budovou Nové
radnice. Na Prokešově náměstí je
od roku 1999 také tři a půl
metrová plastika bájného Ikara.
Také ona je vytvořena ze dvou
polovin – zčásti jako postava
s blankytně modrýma očima a
křídly, zčásti jako muž.“ ‡

volným
středovým
prostorem
vzhlédnete úplně nahoru. Je to
impozantní pohled. A tam, několik
pater nad vámi, za skleněnými
stěnami fitcentra zavěšeného pod
stropem uvidíte, jak lidé šlapou na
rotopedech, běhají na běhacích pásech,
posilují na mnoho způsobů. Jsou
mladí, líbiví, silní. Vypadají jako
bohové na Olympu. (Nebo jako myšky
v teráriu.) ‡
Důležitě to pro mne vystihl bratr
JG: my evangelíci dovedeme
ocenit kázání, které je dobře
pověděné, dobře vyložené –
jenomže to s námi nic nedělá. –
Estetický postoj je jeden ze třech,
ve kterých může člověk dozrát
podle Kierkegaarda. Ty další jsou
etický a náboženský. Je těžké
napsat dobré a pěkné kázání. Ale
úplně mě jímá bezmoc, jak to
udělat, aby kázání oslovovalo
srdce. ‡

To byl nářez. Ostrava zpívala gospel.
A sbormistr vybudil náš plný kostel
lidí, aby všichni povstali a zpívali, že
„je pro nás štěstím den, kdy Ježíš smyl
mé hříchy“. Kolik z nás to ovšem
zpívalo s vírou? A nebudou si ti
ostatní o nás myslet, že s nimi církev
Vejdete
do
obrovské
budovy zase jednou manipulovala? ‡
aw
nákupního centra Nové Karoliny a
12
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PROGRAM ALIANČNÍHO TÝDNE MODLITEB
V OSTRAVĚ, LEDEN 2014
Den

Místo bohoslužby

Čas

Slovem slouží

Neděle 5. ledna
2014

Římskokatolická církev
Ostrava-Přívoz
Nám. S. Čecha 5
Tram. a trol. Nám. Svatopluka
Čecha

18.00

Pavel Taska
SCEAV

Pondělí 6. ledna
2014

Bratrská jednota baptistů Ostrava
Ostrava-Zábřeh, Závoří 101/32
Tram. Karpatská

18.00

Jiří Valeš
CB

Úterý 7. ledna
2014

Armáda spásy Ostrava-Poruba
Marie Majerové 1733
Aut. Duha nebo Josefa Skupy

18.00

Bogdan Stepieň
ŘKC

Středa 8. ledna
2014

Církev bratrská Ostrava
Ostrava centrum, 28. října 147
Tram. Krajský úřad nebo Dům
energet.

18.00

Jiří Marek
BJB

Čtvrtek 9. ledna
2014

Křesťanské společenství Ostrava
Zábřeh, V Zálomu 1 (bývalá
zákl. škola) Tram. Karpatská,
Aut. Pískové doly

18.00

Daniel Kašlík
CASD

Pátek 10. ledna
2014

Církev československá husitská
Ostrava
Ostrava-M.Hory, Kremličkova 7
Tram. Prostorná

18.00

Daniel Jurčo
CB

Sobota 11. ledna
2014

CASD Ostrava-M.Hory
Kopaniny 398/13
Tram. Daliborova nebo Mar.
náměstí

18.00

Frieda Hanouwer
AS Poruba

Neděle 12. ledna
2014

Slezská církev evangelická a.v.
Ostrava Husovo nám. 4
fara SCEAV,Lutherův sál

18.00

Marek Bužga
KSO
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PROGRAM VE SBORU – LEDEN
pondělí 6. ledna - - - - - úterý 7. ledna - středa 8. ledna - - - - - čtvrtek 9. ledna pátek 10. ledna-sobota 11. ledna -

17:30 kroužek informatiky
18:00 Křesťanský týden modliteb
16:00 mladší dorost 18:00 KTM
15:15 starší dorost 18:00 KTM 18:15 schůze staršovstva 20:00 sborový čas modliteb
17:00 mladší mládež 18:00 KTM
18:00 KTM
18:00 KTM

NEDĚLE 12. LEDNA – 9:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ; 18:00 KTM

pondělí 13. ledna -17:30 kroužek informatiky
úterý 14. ledna - 9:00 Kavárnička 16:00 mladší dorost 19:00 starší mládež
středa 15. ledna - 15:15 starší dorost 17:00 biblická hodina
- - - - - - 20:00 sborový čas modliteb
čtvrtek 16. ledna - 15:30 konfirmační cvičení 17:00 mladší mládež
NEDĚLE 19. LEDNA – 9:30 BOHOSLUŽBY, PO NICH SETKÁNÍ UČITELŮ
NEDĚLNÍ ŠKOLY

pondělí 20. ledna -17:30 kroužek informatiky
úterý 21. ledna - 16:00 mladší dorost 19:00 starší mládež
středa 22. ledna - 15:15 starší dorost 17:00 biblická hodina
- - - - - - 20:00 sborový čas modliteb
čtvrtek 23. ledna - 17:00 mladší mládež
NEDĚLE 26. LEDNA – 9:30 BOHOSLUŽBY (S PŘIPOMENUTÍM PARTNERSTVÍ)

pondělí 27. ledna -17:30 kroužek informatiky
úterý 28. ledna - 9:00 Kavárnička 16:00 mladší dorost 19:00 starší mládež
středa 29. ledna - 15:15 starší dorost 17:00 biblická hodina
- - - - - - 20:00 sborový čas modliteb
čtvrtek 30. ledna - 15:30 konfirmační cvičení 17:00 mladší mládež
NEDĚLE 2. ÚNORA – 9:30 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:)
)
Michael Waloschek
BANKOVNÍ SPOJENÍ:) 230 036 5561/2010
Příspěvky do Zpravodaje sbírá Aleš Wrana, zpravodaj
sestavuje Michael Waloschek.
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Izraelec pozvedá své ruce a chválí Boha poté, co se modlil u Západní zdi
(v pozadí), nejsvětějším místě židovství.
Sněhová bouře v Jeruzalémě, 10. ledna 2013.
(Jak si můžeme představovat Betlém , který je vzdálený 8 km?
Byl tam při Ježíšově narození sníh, či nebyl?)

