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Auschwitz by sixtwelve / CC BY

sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

27. ledna 1945 byli osvobozeni zbývající vězni v koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau. Tento den je mezinárodním dnem památky obětí
holokaustu

zpravodaj

Biblický úvodník
CHTÍT JÍT
Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se
učedníků ptal: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní
za Eliáše a někteří za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mne
pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“ I přikázal jim, aby nikomu
o něm neříkali. A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen
od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil
o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil,
podíval se na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z cesty, satane!; tvé smýšlení
není z Boha, ale z člověka!“
* Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři
sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj
život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium,
zachrání jej.“ (Marek 8,27-35)

M

arkovo evangelium je ze
všech nejkratší; nemá např.
takové množství starozákonních
citací vztažených ke Kristu ani
horské kázání jako Matouš, chybí
mu
také
příběh
narození
i systematičnost historika, které
vidíme u Lukáše a už vůbec se
nemůže měřit s Janem pokud jde
o mnohovrstevnou teologii.
Ale je to Marek kdo vlastně
první
zachytil
žánr
zvaný
evangelium. Marek, který jde
„hned“ na věc a představuje
Ježíšovy činy, které od první
kapitoly vedou k úžasu „nad jeho
učením, neboť učil jako ten, kdo

má moc“ a Marek schválně vede
čtenáře k otázce kdo to vlastně je.
Že má moc odpouštět hříchy
demonstruje
uzdravením
ochrnutého, že přišel pozvat
hříšníky ukazuje tím, že s nimi jí,
že je autoritou nad sobotou (a tedy
nad Zákonem) prokazuje opět
uzdravením. O tom, že je syn Boží
ale zprvu mluví jen démoni a po
utišení bouře se jeho nejbližší
učedníci stále ptají. „Kdo to jen je,
že ho poslouchá i vítr a moře?“
Evangelium zde opakovaně
ukazuje Ježíše, který se vymyká
chápání:
„Mnoho
lidí
ho
poslouchalo a v úžasu říkali:
'Odkud to ten člověk má? Jaká je
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to moudrost, jež mu byla dána?
V této souvislosti se navzdory
A jak mocné činy se dějí jeho vší věroučné výbavě křesťana 21.
rukama!’” (Mk 6,2)
století vkrádá myšlenka, nakolik já
znám Ježíše zvaného Kristus. Kdo
Toto tázání svým způsobem pro mě je a co znamenají ta slova,
vrcholí v osmé kapitole, kde která na něj vztahujeme? Nereagoval
čteme:
by Ježíš na moje představy stejně
Cestou se učedníků ptal: „Za koho jako když Petrovi řekl: „Jdi mi
mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za z cesty, satane!; tvé smýšlení není
Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří z Boha, ale z člověka“?
za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich:
„A za koho mne pokládáte vy?“ Petr Ježíš ke svému napomenutí ještě
mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“
přidává pozitivní pokyn: „Kdo chce
Petr zde (v Markově podání) jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi
poprvé použije pojem Mesiáš - tj. svůj kříž a následuj mne.“ Mnozí
pomazaný
(řecky
Christos). zjevně chodili za Ježíšem, aby
Pomazaní byli v SZ kněží, proroci slyšeli jeho úžasné učení a viděli
i králové a v Ježíšově době také mocné činy. Ale Ježíš svým
sílilo
očekávání
mesiáše
– učedníkům předkládá jinou cestu.
osvoboditele
svého
lidu
Izraele. Cokoliv
si tehdy Petr
představoval
pod
pojmem
Mesiáš byl jistě
jen
zlomek
toho,
jaký
obsah tomuto
pojmu měl Ježíš
teprve dát. A že
Tato cesta je dobrovolná –
Petrova představa o působení
předpokládá naše chtění/touhu. Je
Mesiáše byla do značné míry
to cesta za nebo s Kristem – ti, kdo
mylná dokazuje jeho snaha Ježíše
jej následují nejdou sami. Je to také
kárat za předpověď jeho utrpení
cesta v něčem individuální –
a smrti.
každý musí zapřít sebe sama
3
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a nést si svůj kříž. Zapřít sám sebe
neznamená askezi, nýbrž riskovat
vlastní život. Kříž je popravčí
nástroj,
myslí
se
zde
pravděpodobně vodorovný trám
kříže (celý kříž by byl příliš těžký
a jeho svislá část obvykle byla na
místě popravy). „Svůj kříž“
zdůrazňuje, že to není kříž Ježíšův.
Je to kříž učedníka a obrazně to
znamená věrnost Ježíši navzdory
nepřátelství ostatních. Ježíš zde
předpovídá, že bude zavržen
a zabit, ale nikde u Marka neříká
nic o způsobu zabití. A taky
v Markovi neponese svůj kříž –
ten ponese Šimon z Kyrény. Takže
vzít svůj kříž a následovat Ježíše
neznamená
následovat
jeho
příklad, nýbrž vystavit sám sebe

hanbě, posměchu, pronásledování
a v krajním případě mučednictví
v
důsledku
otevřeného
následování Ježíše. Jeho utrpení,
odmítnutí a poprava byly z Božího
hlediska nevyhnutelné – utrpení,
odmítnutí a poprava učedníka
jsou dobrovolným rizikem, píše ve
svém komentáři Robert Gundry.
A tak tady na začátku nového
roku stojím se dvěma otázkami:
Nakolik skutečně znám toho
Ježíše, kterého vyznávám jako
Krista? A jsem ochoten pro něj
dobrovolně riskovat byť jen
nepohodlí, trápení, odmítnutí či
výsměch?
Michael Waloschek

Ze sborového života
ZÁPISKY ZE STARŠOVSTVA ZE DNE 12. 11. 2014
✓ Farářský

kurz (26. - 30. 1. 2015) – staršovstvo bylo informováno
o chystané služební cestě sestry farářky. Zástup bude zajištěn.
✓ Informace o práci s dětmi a mládeží – sestra farářka seznámila
staršovstvo s tím, jak probíhají setkávání jednotlivých skupinek.
✓ Vstupní dialog – dle dřívějšího rozhodnutí staršovstva v této věci
byla provedena reflexe stávající praxe (od 15. 5. 2013 za 18 měsíců).
Dialog již byl sborem v zásadě přijat, není negativní odezva, a také
proto staršovstvo schválilo zachování stávající praxe.
✓ Zvonky – sbor podal dvě žádosti o grant. U obou grantů lze očekávat
výsledek řízení v březnu.
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✓ Středisko

Diakonie – br. Friedrich informoval o dění ve Středisku:
✓ br. f. Kopecký je novým patronem Střediska a zúčastnil se poslední
schůze dozorčí rady Střediska (DRS)
✓ na připravovaný jarmark (11. 12.) a vánoční posezení zaměstnanců
(12. 12.) byla pozvána i sestra farářka.
✓ Slušná obsazenost služeb a výše přiznaných dotací měly vliv na
příznivý ekonomickou situaci střediska (budou rozděleny také
odměny zaměstnancům)
✓ cílem pro letošní rok je vyrovnaný rozpočet nikoli zdaněný zisk,
proto byly na poslední chvíli provedeny některé práce a pořízeny
věci do zásoby.
✓ DRS si od vedení Střediska vyžádala tipy pro případné zapojení
dobrovolníků a obdržela informace o třech oblastech, v nichž by
taková pomoc byla možná – bude dáno do ohlášek.
✓ DRS se zabývala hodnocením výsledků dosavadní služby ve
středisku předloženou br. f. Wranou. Jeho další působení ve
středisku podporuje.
✓ Posouzení stavu majetku – br. Friedrich informoval presbytery, že
stavební výbor staršovstva provedl požadované posouzení stavu
majetku a že byly odeslány vyplněné dotazníky k jednotlivým
nemovitostem. Staršovstvo bylo seznámeno s podstatnými body
tohoto dotazníku a několika drobnými nedostatky (závadami), které
byly zjištěny.

STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE
✓ Těm,

co dotáhli do konce zařizování dvou místností na faře
Jirkovi
Krejčímu za renovaci tabulí v kostele
✓
✓ Vláďovi Rajdusovi za pomoc při zjišťování technického stavu
nemovitostí
✓ Martě Machové za přípravu vánoční hry
✓ sestře Haškové za upečení perníčků a všem, kteří je zdobili
✓ Janě Grollové za vánoční zpívání a také za přípravu grantů na
zvonky

5

zpravodaj

MODLITEBNÍ OKÉNKO
✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

Děkujme Pánu za milosrdenství, ochranu a sílu na každý den, za lásku
kterou nám prokazoval v minulém roce. Děkujme za to, že Boží
shovívavost s tímto světem přetrvává, že každý může skrze víru
a pokání přijmout odpuštění. Prosme, abychom byli pomocí pro
hledající a ztracené, za proměňování naší společnosti evangeliem.
Vyprošujme u Pána požehnání pro rok 2015. Modleme se za moc 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.
Mysleme v modlitbách na zdárný průběh akcí sboru, na členy, kteří
potřebují podporu v nemoci, nebo ve stáří. Prosme o Boží vedení pro
mládež, děti, rodiče, kazatele, starší. Nezapomínejme na partnerské
sbory, přípravu konference, návštěvu Uwe Weinertha ze Speyeru, na
přidružené středisko Diakonie i ostatní organizace věnující se službě
potřebným.
Pamatujme na ekumenické akce pořádané v Ostravě, např. alianční
týden modliteb. Ať skrze vzájemnou spolupráci ukazujeme na jednotu
křesťanů v Kristu.
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 mír, za utišení občanské války na Ukrajině, za pomoc
pro postižené válkou a násilím, za běžence a ty kteří díky
pronásledování a krutostem IS přišli o své bližní. Prosme Pána
o nadpřirozenou pomoc a ochranu pro pronásledované křesťany,
misionáře, humanitární pracovníky.
Prosme v modlitbách o moudrost, pokoru a Boží bázeň pro lidi mající
moc. Stavme se proti mamonu a korupci, vyprošujme vládu práva,
stabilní ekonomiku, plnění slibů a snižování dluhů. Ať zákony země
i směrnice EU odrážejí Boží vůli, ať se nedostávají k moci zvrácené
myšlenkové směry a ať je zlo odhalováno a potíráno v každé podobě.
Modleme se za ochranu před přírodními katastrofami, za pokojné
soužití národů světa, za pokoj v krizových oblastech.
6
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PŘEHLED SBÍREK ZA ROK 2014
Abychom si udělali představu o naší obětavosti, uvádíme přehled
sborových a účelových sbírek za minulý rok (prosincové číslo zatím
není úplné). Zda je 11 tisíc, které se v průměru každý měsíc vyberou,
dost nebo málo, nechám na vašem uvážení.
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VÝZNAMNÉ NAROZENINY V LEDNU
Libuše Albrechtová
Amálie Rajdusová
Lumír Adamus
Zdeňka Dedková
Pavel Lapuník
Radek Wicker

Ivana Wickerová
Eliška Geislerová
Gabriela Kantorková
Jarmila Konečná
Jindřich Borovec
Lubomír Haška

Milada Kaďůrková
Bohumil Charvát
Zdena Fonová
Břetislav Maněk
Libor Janča
Věra Kučerová

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
VÝROČÍ WINSTONA CHURCHILLA

V

posledním listopadovém dni
roku 2014 si demokratický
svět připomínal 140. výročí
narození
velkého
anglického
státníka sira Winstona Churchilla
a letos 24. ledna tomu bude 50 let,
kdy tento velikán byl z tohoto
světa odvolán.
Churchill byl třetím synem
lorda
Randolpha
Churchilla,
matka byla původem Američanka.
Byl vychován v koleji Harrow,
absolvoval vojenskou akademii
v Sandhurstu. Účastnil se válek na
Kubě, v Indii, Súdánu a proti
Burům. Paul Johnson (Dějiny 20.
století), píše, že byl výjimkou mezi
spojeneckými
státníky,
když
rozpoznal nebezpečí nového typu
diktatury ruských bolševiků, které

nazýval smečkou paviánů. Též
prohlásil, že by Lenin a Trockij
měli být chyceni a oběšeni na
znamení, že existuje spravedlnost.
Zastával několik ministerských
postů, několik desítek let byl
členem britského parlamentu.
V den, kdy Wehrmacht zahájil
bleskovou válku přepadením
Nizozemska a Belgie, stal se
10. května 1940 předsedou vlády
po
smutně
proslulém
Nevillu Chamberlainovi (přivezl
Britům z Mnichova 1938 “Peace
for our time” - mír pro naši dobu).
Po vstupu na Downing Street No.
10 nabídl svému národu slzy, pot
a krev.
Vedl svou zemi v boji
s Německem určitou dobu
8
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osamoceně; Francie sražena na
kolena, USA neutrální a SSSR
ekonomicky podporoval Hitlerovu
říši (benzín z ruské ropy používala
Luftwaffe
k
bombardování
anglických měst. Za války byl
účastníkem dvou konferenci tzv.
Velké
trojky:
V
Teheránu
navrhoval invazi přes Balkán.
Západní spojenci by se tak dostali
do střední Evropy a to se nelíbilo
neúspěšnému studentu teologie a
„největšímu vojevůdci“ všech dob
J. V. Stalinovi. V únoru 1945 se
zúčastnil konference v Jaltě
a
v
červenci
téhož
roku
Postupimské
konference
s Trumanem a Stalinem.
Po prohraných volbách v létě
1945 byl vystřídán labouristou
Clementem Attlee. Na Downing
Street se vrátil v roce 1951 a po
čtyřech letech ve svých osmdesáti
odstoupil z premiérské funkce. Ne

všichni mají Churchilla za velkého
státníka.
Ruský
spisovatel
Alexandr
Solženicyn
hodnotí
Churchilla i Roosevelta velmi
negativně (viz Souostroví Gulag,
1. díl, str. 150) za to že předali
Rusům jejich krajany, kteří se
nejdříve dostali do německého
zajetí a potom do amerického.
Tuto lidskou tragédii mi nepřísluší
hodnotit - hlavní viník je ovšem
Stalin a jeho politbyro. Na závěr
uvedu jeho známou větu:
„Demokracie je nejhorší forma
vlády, vyjma těch, které byly tu
a tam vyzkoušeny.“
Též se mu připisuje výrok, že
„na stáří se blbne“.
S oběma výroky lze souhlasit,
ale podotýkám, že demokracie
vyžaduje vzdělané občany. Občan
není ten, kdo má v kapse nebo
kabelce občanský průkaz. Občan
má přemýšlet.
Břetislav Maněk
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PROGRAM ALIANČNÍHO TÝDNE MODLITEB
V OSTRAVĚ, LEDEN 2015
Den
Neděle
4. ledna
2015
Pondělí
5. ledna
2015
Úterý
6. ledna
2015
Středa
7. ledna
2015
Čtvrtek
8. ledna
2015
Pátek
9. ledna
2015

Místo bohoslužby

Římskokatolická církev Ostrava-Přívoz
Nám. S. Čecha 5
Tram. a trol. Nám. Svatopluka Čecha
Církev bratrská Ostrava
Ostrava centrum, 28. října 147
Tram. Krajský úřad nebo Dům energet.
Bratrská jednota baptistů Ostrava
Ostrava-Zábřeh, Závoří 101/32
Tram. Karpatská
ČCE Ostrava
Husovo náměstí Třanovského sál
Zast. trol. Husův sad, z. tram. Stodolní
Slezská církev evangelická a.v. Ostrava
Husovo nám. 4
fara SCEAV, Lutherův sál
CASD Ostrava-Svinov
Stanislavského 391
Zast.tram. i autobusu Svinov mosty h.z.
Zast. autobusu také Svinov nádraží
Sobota Církev československá husitská Ostrava
10. ledna Ostrava-M.Hory, Kremličkova 7
2015
Tram. Prostorná
Neděle Křesťanské společenství Ostrava
11. ledna Zábřeh, V Zálomu 1 (bývalá zákl. škola)
2015
Tram. Karpatská, Aut. Pískové doly

Čas

Slovem slouží

18.00 Petr Polách
CB Poruba
18.00 Radim Toman
CASD
18.00 Vilém Szlauer
SCEAV
18.00 Bogdan
Stepieň
ŘKC
18.00 Tomáš
Oliverius
JB
18.00 Jan Kočnar
CB

18.00 Ewa Jelinek
CČE
18.00 Pavel Sikora
CČSH
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MOJE LETOŠNÍ NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ JE DĚLAT VĚCI, KTERÉ JSEM
MĚL DĚLAT LONI

INFORMACE O SBORU
SLUŽBY, které vám, vedle pravidelných shromáždění, rádi poskytneme
(podrobnější informace u faráře):
• duchovní rozhovory
• lekce uvedení do křesťanství
• texty kázání
• Bible a kostelní zpěvníky ke koupení
• zasílání Zpravodaje
• vysluhování Večeře Páně v rodinách u starších a nemocných
ADRESA:0
0
Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava
TELEFON:0
0
596 122 943
E-MAIL:0
0
ostrava@evangnet.cz
WEB:0 0
0
ostrava.evangnet.cz
FARÁŘKA0
0
Ewa Jelinek (tel. 776 793 093)
KURÁTOR:0
0
Michael Waloschek (tel. 608 004 356)
BANKOVNÍ SPOJENÍ:0 230 036 5561/2010
Redaktor Zpravodaje: 0 Michael Waloschek
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PROGRAM VE SBORU – LEDEN 2015
pondělí 5. ledna0
úterý 6. ledna0 0
0
0
0
středa 7. ledna0 0
0
0
0
čtvrtek 8. ledna0
pátek 9. ledna0 0
sobota 10. ledna0

18:00 Týden modliteb
16:00 biblická hodina pro děti,
18:00 Týden modliteb 19:00 starší mládež
18:00 Týden modliteb s vystoupením zvonků 0
(sál Třanovského), 20:00 čas modliteb
17:00 mladší mládež, 18:00 Týden modliteb
18:00 Týden modliteb
18:00 Týden modliteb

NEDĚLE 11. LEDNA+

9:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘI PÁNĚ
nedělní škola, 18:00 Týden modliteb

+

+

+

úterý 13. ledna00
0
0
0
středa 14. ledna0
0
0
0
čtvrtek 15. ledna0

9:00 kavárnička, 16:00 biblická hodina pro děti, 0
19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina, 18:15 staršovstvo,
20:00 čas modliteb
15:30 konfirmační cvičení, 17:00 mladší mládež

NEDĚLE 18. LEDNA+

9:30 BOHOSLUŽBY, NEDĚLNÍ ŠKOLA

úterý 20. ledna00
0
0
0
středa 21. ledna0
0
0
0
čtvrtek 22. ledna0
0
0
0
pátek, 23. ledna0

16:00 biblická hodina pro děti,
18:00 setkání partnerství, 19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina, 18:00 zvonky,
20:00 čas modliteb
8:00 setkání maminek s dětmi,
17:00 mladší mládež
19:00 střední generace s hostem (Uwe Weinert)

NEDĚLE 25. LEDNA+

9:30 BOHOSLUŽBY PARTNERSTVÍ
(káže Uwe Weinert ze Speyeru), nedělní škola

+

+

+

úterý 27. ledna00
0
0
0
středa 28. ledna0
0
0
0
čtvrtek 29. ledna0
0
0
0

9:00 kavárnička, 16:00 biblická hodina pro děti, 0
19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina, 18:00 zvonky,
20:00 čas modliteb
8:00 setkání maminek s dětmi,
15:30 konfirmační cvičení, 17:00 mladší mládež

NEDĚLE 1. ÚNORA+

9:30 BOHOSLUŽBY RODINNÉ
po nich beseda a oběd

+

+

