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zpravodaj
s b o r u Če s ko b rat r s ké c í r k v e e v a n g e l i c ké v O s t ra v ě

Geertgen tot Sint Jans, ca. 1490, Narození v noci

biblický úvodník
ADVENTNÍ SELA
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se
bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Ať
si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou! -Sela-.
(Žalm 46,2-4)

S

ela. Toto záhadné slovo se vyskytuje 71krát ve 39 žalmech. Neznáme
původní význam sela, ale téměř každý
biblista souhlasí s tím, že má nějaký
hudební nebo liturgický význam. Moderních vysvětlení je mnoho:
Hudební interpretace: sela pravděpodobně signalizuje hudební přestávku (mezihru). Zpívající sbor se zastaví,
zatímco nástroje hrají dál. Možná je to
změna hudebního doprovodu. Nebo
něco jako riff v jazzové hudbě.
Liturgické interpretace: sela může
znamenat pauzu (ať nečteme jenom
my, ale zaposloucháme se do Božího
slova) nebo apel na shromáždění, aby
odpověděl „Amen!“, „Halleluja!“ nebo
„navždy“.
Literární interpretace: sela může být
znakem změny nálady, nového odstavce či přemýšlení. V moderních synagogách někteří rabíni použitím sela
vzývají k repetici (po způsobu da capo)
nebo ke změně tónu při zpívání žalmu.
Jeruzalémská Bible sela překládá slovem „pomlka“.
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Sela je sice záhadou, vybízí nás ale
k tomu, abychom ji vyluštili.
Sela nás vyzývá, abychom se spolu modlili. Eugene Peterson (americký
reformovaný kazatel) napsal: „Je-li
jeho význam záhadou, je jeho použití
jasné: sela (a tím podobné liturgické
klikyháky) nařizuje lidem, kteří jsou
spolu v modlitbě, aby spolu něco udělali.“
Sela nás vede k meditaci. Když
dojdeme ve čtení k sela, na chvíli se
odmlčme a mlčky se zamysleme nad
předchozím textem. Charles Spurgeon
(anglický baptistický kazatel) řekl:
„Sela. Vzácná pauza! Včasné ticho!“
Klid a ticho jsou vítaným přerušením
naší šílené kakofonie světa. Martin Luther (německý teolog, kazatel a reformátor) napsal: „Sela nám říká, abychom dali prostor Duchu svatému,
abychom se zastavili a pilně se zamysleli nad slovy žalmu, protože vyžadují
klidnou a tichou duši“.

zpravodaj

Sela nás vede k odpočinku.
Charles Spurgeon, komentující
Žalm 46, nás vyzývá, abychom si odpočinuli od chaosu, který na sebe
přivolává: „Uprostřed tak strašně
bouřlivé hudby (viz první verše žalmu)
se může hudba zastavit, dát zpěvákům čas na vydechnutí a nám čas na
meditaci. Však nespěcháme. Můžeme
si klidně sednout a čekat, až se země
převrátí a základy hor se pohnou
v srdci moří. Pauza
není výkřikem
zděšení, ale pouze
odpočinkem
v hudbě. Nezastavujeme naši píseň
v poplachu, ale
abychom naladili
naše harfy znovu,
s rozvahou uprostřed bouřky. Bylo

by dobré, kdybychom všichni uměli
říct sela v bouřlivých zkouškách. Žel
příliš často mluvíme ve spěchu, klademe chvějící se ruce zmateně mezi
struny, hrubě boucháme do lyry a kazíme tak melodii naší životní písně“.
Obzvlášť v předvánočním shonu,
pardon, adventu.
Požehnaný „prostor pro Ducha
svatého“ v tom hektickém předvánočním čase přeje
vaše farářka, Ewa
Jelinek
(inspirace: Ladislav
Moravetz během
hudební díly Ostravského listopadání a následně
internet)

ze sborového života
ZÁPISKY ZE SCHŮZE STARŠOVSTVA 9.10.
✓ Schůze jako obvykle začala biblickým úvodem a pokračovala schvalováním

minulého zápisu, přehledem korespondence a výčtem pastoračních návštěv. Také poděkování staršovstva a modlitební okénko pro nové číslo
Zpravodaje se zpravidla řeší na začátku.
✓ Následovaly organizační záležitosti. Mezi plánované akce patří půlnoční

bohoslužby, k jejichž organizaci nás pozvala SCEAV. Staršovstvo tento záměr podpořilo a nyní je potřeba vyjasnit obsah.

prosinec 2019
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✓ Probíhají přípravy na oslavy století sboru. Slavnostní Bohoslužby se budou

konat 26. 4. 2020. Přípravný tým pracuje na programu a pozvánkách hostů.
✓ V Dessau proběhne 17. mezinárodní partnerská konference a setkání mlá-

deže (od 25.7. do 2.8.2020). Jsme srdečně zváni k účasti na setkání, jehož
tématem bude „Dávat a Brát – život v rovnováze“. Cena je 220 EUR (mládež
110 €). Termín přihlášek je do konce ledna 2020.
✓ Starší se také ohlíželi za Listopadáním. I když jeho přípravy provázely po-

chybnosti, bylo hodnoceno kladně, a tak se hlavní organizační úlohy pro příští ročník zhostí sestra farářka.
✓ O úklid kostela se stará čínská sestra pod patronací Slezské církve.
✓ Starší schválili návrh zkrácení služeb v kanceláři na dva dny v týdnu a to na

středu a čtvrtek od 9 – 12 hod. Ve středu bude sloužit sestra pokladní a ve
čtvrtek se budou střídat faráři. Také bylo rozhodnuto o zrušení pevné linky na
faru, která nebyla využívána.
✓ Bratr Janča informoval o chystaném slavnostním otevření střediska Diako-

nie, jehož se zúčastní faráři i několik presbyterů.
✓ V druhé půlce prosince se sejde skupinka k sestavení rozpočtu. Do příští

schůze by starší měli podat návrhy, o kterých bude následně rozhodnuto,
zda budou zahrnuty do rozpočtu. Zatím vzešel návrh na vymalování sálu Třanovského, chodby ve sborovém domě a druhé místnosti v kanceláři.
✓ Starší se také zabývali stavebními záležitostmi — garáží, která má sice nová

vrata, ale zatéká do ní, sklepem na Husově náměstí 6, který zbývá vyklidit,
a odsouhlasili rekonstrukci koupelny v bytě bratra faráře. Také podlahy ve
farářských bytech a presbyterně budou potřebovat opravu.
✓ Podařilo se najít zhotovitele repliky kalicha, který by již brzy měl začít s jeho

výrobou.
✓ Do Třanovského sálu se vrátily reproduktory k varhanám (nyní bílé) a tamtéž

bude pořízen nový bezdrátový mikrofon. Celkem za ozvučení sálu a presbyterny vydáme plánovaných 20 000 Kč.
✓ I tato schůze byla zakončena zpěvem písně.

mw
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modlitební okénko
Když ty jsi nám světlem, spatřujeme Světlo.
Když ty jsi nám oslovením, slyšíme Slovo života,
Slovo upřímné, osobní, naléhavé a povzbudivé.
Když ty jsi počátkem, otevírá se před námi nový den ve tvé slávě,
Dar, kdy můžeme být spolu s druhými,
Naděje, že jsme tu správně,
Že máme před tebou a před lidmi své místo,
Své poslání, svoji jedinečnost.
Když ty jsi cílem všeho stvoření,
Věříme, že u tebe dojdeme naplnění a pokoje –
My i naši blízcí.
Když ty jsi nám dobrým pastýřem a hostitelem,
Věříme, že nás povedeš ty sám svým Duchem,
Svou láskou, svou otevřeností,
Svou starostí o každého člověka.
Pane, když ty jsi nám Světlem, spatřujeme Světlo.
Světlo do našich dnů
Světlo do našich životů
Světlo přemáhající smrt
Světlo dávající naději
Světlo v Betlémě – a Světlo na Golgotě
…a bylo nám dáno…
Jako by nám tím nebylo dáno všechno.
Bože, nejsme s to plně vyjádřit díky za to,
co se v Kristu událo.
Nejsme s to pochopit,
kolik lásky a bolesti je vtěsnáno do okamžiku,
kdy se Slovo stalo tělem…
Nejsme s to žít plným životem bez tvého Světla.
Prosíme proto o jediné:
o Světlo i pro nás,
v nás
a s námi.
Z knihy: Modlitby. Uspořádal Jan Jun a Rut Kučerová,
Praha 2004, vydal Kalich
prosinec 2019

5

STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE
✓ Organizátorům, všem pomocníkům a v neposlední řadě

i účastníkům 27. ročníku Ostravského listopadání
✓ Všem, kdo se podíleli na uskutečnění vánoční dílny
✓ Všem, kteří se podílejí na chodu sboru a myslí na něj

v modlitbách
✓ Poděkování za přípravu a účast na adventním koncertě J. J. Ryby

V no n prozp vov n a mu ic ro

n !

Poj te se spolu s n mi v p edv no n m shonu
zastavit, vydechnout, posed t a spole n zazp vat
v klubovn pod farou v p tek 20.12.2019 v 17:00 hod.
aj a kafe aji t no, cukrov
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k zamyšlení
NAD PROBLÉMEM AUTORITY

A

utoritu lze rozlišit na formální
a neformální. Formální autorita
plyne z úřadu, který dotyčný zastává.
Nepodléhá změnám tak často a v takové míře jako autorita neformální.
Vykazuje větší stabilitu. Dokonce
v případech, kdy se příslušný úřad
netěší velké úctě a vážnosti, zpochybňuje se spíše kompetentnost některých jeho osob, nikoli úřadu jako takového. Možná za tím stojí jakési podvědomé přesvědčení, dokonce lidí
takzvaně nevěřících, že autorita je od
Boha?
Autoritu neformální, jakožto souhlas, získává člověk spontánně od lidí,
které svými schopnostmi přesvědčil
o tom, že je nadán pro určitou věc, víc
než my všichni ostatní. Tento souhlas
si může zasloužit svými dovednostmi,
charismatičností, nebo také obratnou
manipulací… Nemá totiž jinou možnost. Autorita neformální je na rozdíl
od autority formální nestálá, jako pestrá směsice lidí, kteří o ní rozhodují.
Neformální autorita se tudíž opírá
o přesvědčení a názor těch, o nichž
a za něž rozhoduje. Nemá jinou možnost se prosadit než tu, že druhé přesvědčí o tom, že je správné řídit se
jejími doporučeními a protože nepožívá žádnou právní ochranu značky,
prosinec 2019

nebo instituce, je vydána na milost
a nemilost rozhodnutí občanů.
Zdá se mi, že se nám v církvi (už
velice dávno) podařilo obě autority,
podobně jako v liturgické oblasti Bohoslužby slova a svátosti, rozdělit.
Formální autoritu ponížit tím, že ji skutečně chápeme jenom jako formální
a tedy nedůležitou… neformální povýšit s tím, že bude našim hlasem, hlasem nám srozumitelným a nebude
říkat nic, čemu bychom nerozuměli
a s čím bychom nesouhlasili, ale bude
mluvit jen tak, abychom vyslovované
vždy rádi a s ochotností přijali.
V tom vidím problém. Formální
autorita s vědomím všech nedostatků,
které má, vznikla jako určitá ochrana
toho, kdo se jejím jménem vyjadřuje.
Věřilo se, že se tak zabrání horšímu
zlu, technikám manipulace ve snaze
prosadit určitý názor, podbízivosti,
přílišnému lpění na charismatech na
úkor něčeho, co je podstatnější než
jací jsme skvělí a kolik lidí dokážeme
o své skvělosti přesvědčit. Formální
autorita, jak to chápu já, vznikla také
proto, že je prakticky nemožné přesvědčit všechny, a tedy, jako ochrana
věci samé, jejíž význam nemůže být
stále znovu a znovu vysvětlován a dokazován a nelze ji nerozlišitelně vázat
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na osobu toho, kdo ji zvěstuje, je tedy
maximálně vázána, ale ne ztotožňována s úřadem nositele.
Toto rozpojení autority formální
a neformální vnímám jako jeden ze
současných problémů protestanských
církví. Všímám si také různých technik
manipulace, které se používají pro
nedostatek formální autority, nebo
jejím pohrdnutí… Bez té formální autority je třeba stále a znovu dokazovat
něco, co se dokazuje obtížně, a nebo
je potřeba proměnit se v Boží hlásnou
troubu, tedy nerozlišitelně spojit svůj
hlas s hlasem Božím, posvětit svou
osobu na roveň toho, co je předmětem zvěstování a co se nesluší zpochybňovat, co požívá vážnosti nejvyšší
autority… Příkladem, na kterém to
uvedu, jsou bohoslužby v naší církvi.
Je až příliš znát, že farář je v pozici
toho, kdo je zodpovědný za to, aby
účastníky bohoslužebného shromáždění přesvědčil o tom, že jsou opravdu na bohoslužbách a že slyšeli slovo
Boží a ne nějakou parodii na ně.
Úspěšnost kazatele se měří podle
toho, kolik lidí přesvědčil o své povolanosti toto říkat. Kazatel si většinou
riziko dobře uvědomuje, a proto také
může cítit potřebu vyhovět… Jsou to
přeci příchozí, účastníci bohoslužeb,
kteří rozhodují o tom, jestli jsou nebo
nejsou na bohoslužbách, jestli slyšeli
nebo neslyšeli slovo Boží, a úkolem
kazatele je dát jim jistotu, kterou ne8

mají, protože jestliže v jejich očích
neobstojí, budou věřící odcházet
s pocitem marnosti… Má k dispozici
minimálně ony dva způsoby jak toho
dosáhnout. Cestou manipulace nebo
charismatičností svého vystupování,
projevu, který bude přesvědčovat bez
násilí. V obou případech, ale strhnutím pozornosti na sebe na úkor slova
Božího.
Na jedné straně nespokojenost
i kritičnost v církvi chápu. Je víc než
oprávněná! A my nejsme ovce! Na
druhou stranu: ano, patří to ke kazatelské zodpovědnosti, co si kdo z bohoslužeb odnese. Je ale také zodpovědností každého z nás to, s čím do
shromáždění přicházíme a s čím odcházíme, a vědomí toho, kde zrovna
jsme. Není a nemůže to být úkol pouze kazatelův o tom přesvědčit všechny, kteří pochybují. Nejde, v tuto chvíli, o autoritu moji, ale o to, jak se rozpojení autority formální s neformální
odráží ve společenství církve a jak se
promítá i do našeho slavení bohoslužeb, jejichž výsledek je dle některých
sdělení na pováženou. Za správně
slavenou bohoslužbu jsme odpovědni všichni do jednoho, nikoli jen ten,
kdo bohoslužbě předsedá. Ne řádně
slavenou bohoslužbu nevytrhne řádná osoba, úcty zasloužilého faráře
a jeho výborné kázání, řádně slavenou bohoslužbu nikdy totiž neslouží
farář sám a byť nezasloužilý a málo
zpravodaj

zkušený a špatný kazatel, nespoléhá
se jen na vlastní, přesvědčivé výkony
a výmluvnost, ale spoléhá na pomoc
Ducha svatého a svých bratří a sester,
s nimiž je v tom zajedno. Krom formální i neformální autority faráře je
zde přece ještě jiná a mnohem důležitější autorita slova Božího, kvůli kterému se církev shromažďuje. Ta má
vyniknout. Jenže je často příliš vázána
a spojována s výkony a přesvědčivostí
služebníků církve o jejichž nedostatcích víme víc než dost, takže se někomu opravdu může zdát, že slovo
Boží za celou dobu a zvláště v kázání,
neslyšel a přijímal velmi nesvátostně
chléb slova i znamení. Jak to vyřešíme? Jestliže je církev pouze lidským
dílem vzešlým z přání věřících… jestliže jsou bohoslužby církve opět jen
lidskou snahou vzešlou z podnětu
zbožných… Jestliže při tom všem není
při díle Bůh sám, tak, obávám se, nemáme mnoho naděje…
Je po mém soudu třeba přijmout,
že autoritu, kterou má Kristus, živé
slovo Boha, přenáší a vnáší do církve,
která ji, lidsky viděno, dle svých zásluh
a schopností nemá a mít nemůže. Je
třeba přijmout spojení Krista s církví,
jinak se nám toto bude neustále stávat, že budeme ke škodě a ne k užitku
dokazovat něco, co při nejlepší vůli
dokázat nejde, jako třeba vlastní spravedlnost a záslužnost, a bude se tak
dít na úkor pravdivosti cestou pokryprosinec 2019

tectví. Je třeba přijmout, že zvěstování
slova Božího v církvi je možné jen proto a s touto podmínkou, že je živý
Kristus, ten který církev zakládá, tvoří,
vede, jejímiž ústy mluví, v té nedokonalé podobě, jíž neseme, s námi. Pokud toto vědomí přestane být pravdou, pak nemá smyslu mluvit ani o jakékoli autoritě slova Božího v církvi.
Jestliže je tedy bohoslužba pouze
dílem lidským, vydaným jednotlivci
a jeho řádění na milost a nemilost,
pak se opravdu dost možná zbytečně
okrádáme o spánek po namáhavém
pracovním týdnu. Jestliže je však dílem Božím, při kterém slovo Boží zaznívá, což těžko dokáže a prokáže
osoba faráře nebo kněze, tak je dobře, když dokážeme alespoň do další
neděle vydržet vzájemnou odlišnost,
jinakost zbožnosti, názoru, odpouštět
alespoň do té míry, kolik sami pro
sebe odpuštění žádáme, prožít čas
milosti, který patří ne nám a ne světu,
ale té milosti, jíž my všichni patříme a
jíž za svůj život dlužíme.
pš
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VÝZNAMNÉ NAROZENINY V PROSINCI
Elvíra Hromádková
Drahomíra Pastušková
Jan Kozina
Marie Jurčáková
Vlasta Zabdeřová
Jiřina Staňková

Anna Jarošová
Magda Majwaelderová
Theodor Pustka
Jiří Huták
Helena Hrnčířová
Božena Tilečková

Oldřich Stratil
Zdeněk Zygmont
Jiří Krejčí
Zlatice Bekeová
Jiří Klečka
Jana Chlebounová

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

PARTNERSKÁ KONFERENCE V DESSAU
Jsme srdečně zváni k účasti na 17.mezinárodní partnerské konferenci a setkání mládeže v Dessau v roce 2020.
Termín: 25.červenec-2.srpen 2020
Téma : Dávat a brát — život v rovnováze
Cena: 220 EUR/110 EUR
Termín přihlášek: konec ledna 2020
Pokud máte zájem zúčastnit se, ptejte se na podrobnosti Jarmily Grollové.
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
ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY
Na sborové aktivity a především na bohoslužby zajišťujeme možnost dopravy pro ty, kteří se
sami dopravit nemohou. Neváhejte této služby využít. Omezená pohyblivost by neměla bránit
setkávání.
Telefonicky se můžete obracet na Hanku Vlčinskou (tel. 734 240 550)
ADRESA:
ÚŘEDNÍ HODINY:
E-MAIL:
WEB:
FARÁŘI:
KURÁTOR:
BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava
středa a čtvrtek 9:00-12:00
ostrava@evangnet.cz
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program ve sboru – prosinec
úterý, 3. prosince
středa, 4. prosince
čtvrtek, 5. prosince
pátek, 6. prosince
neděle, 8. prosince

09:00 Kavárnička, 19:00 Starší mládež
17:00 Biblická hodina, 20:00 Čas modliteb
16:00 Dorost, 18:00 Ostravské zvonky
19:00 Nokturno
09:30 Druhé adventní bohoslužby s Večeří Páně
11:00 Pěvecký sbor
17:00 Česká mše vánoční (kostel)
úterý, 10. prosince
19:00 Starší mládež
středa, 11. prosince 17:00 Biblická hodina
18:15 Staršovstvo, 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 12. prosince 16:00 Dorost, 18:00 Ostravské zvonky
sobota, 14. prosince 09:00 Zkouška vánoční hry
neděle, 15. prosince 09:30 Třetí adventní bohoslužby s Večeří Páně
11:00 Pěvecký sbor
úterý, 17. prosince
09:00 Kavárnička, 19:00 Starší mládež (bowling)
středa, 18. prosince 17:00 Biblická hodina, 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 19. prosince 16:00 Dorost, 18:00 Ostravské zvonky
pátek, 20. prosince 17:00 Vánoční prozpěvování (klubovna)
sobota, 21. prosince 09:00 Zkouška vánoční hry
neděle, 22. prosince 09:30 Čtvrté adventní bohoslužby s vánoční hrou
11:00 Pěvecký sbor
úterý, 24. prosince 16:00 Štědrovečerní bohoslužby (sál), 22:00 Půlnoční
středa, 25. prosince 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (Narození Páně)
20:00 Čas modliteb
neděle, 29. prosince 09:30 Bohoslužby, 11:00 Pěvecký sbor
úterý, 31. prosince
16:00 Silvestrovské bohoslužby
středa, 1. ledna 2020 10:00 Bohoslužby s Večeří Páně (se SCEAV)
20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 2. ledna 2020 16:00 Dorost, 18:00 Ostravské zvonky
pátek, 3. ledna 2020 19:00 Nokturno
neděle, 5. ledna 2020 09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (hudební, rodinné)
11:00 Program, 12:00 Společný oběd,
13:00 Tříkrálový koncert, 18:00 Alianční týden modliteb

Listopadání 2019: Jarda Svoboda — Trabandita

