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Harmenszoon Rembrandt van Rijn (1606-1669) 
Marnotratný syn, Ermitáž (Petrohrad)
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biblický úvodník 
CHCI ZPÍVAT O LÁSCE 
Zamyšlení nad Rembrandtovým obrazem Marnotratný syn (Lukáš 15,11-32)

ři podobenství zapsaná v 15. ka-
pitole Lukášova evangelia spojuje 

téma ztraceného a znovu nalezeného. 
Všechna jsou promlouvána k farizeům 
a zákoníkům, kteří reptají proti Ježíšo-
vu blízkému vztahu s  celníky a po-
dobnými hříšníky, nad nimiž společ-
nost zlomila hůl. Jak se ale bránit vůči 
reptáním, která nejsou otevřeným ne-
souhlasem? A tak Ježíš vypravuje 
a  svými podobenstvími nastavuje 
„spravedlivým“ posluchačům, tedy 
i nám, zrcadlo. V  jeho odrazu spatřu-
jeme hledajícího, jak nalézá ztracené 
a najednou se i nám zdá být správné 
se společně s  hledajícím z  nálezu 
upřímně radovat. V  praxi však bývá 
naplnění tohoto odrazu mnohem bo-
lestnější, protože Bohu nestačí jen 
přičinlivé slepé poslušenství, ale oče-
kává aktivní lidskou účast na své vinici, 
a v  tomto příběhu, na svých polích. 
Jak tomu ale rozumět?  

Všechna tři podobenství mají stej-
nou stavbu, po ztrátě přichází zá-
chranná akce následovaná radostí 
a  oslavou nalezení. Ve všech přípa-

dech evangelista zdůrazňuje nasazení 
hledajícího, s nímž se aktivně zapojuje 
do událostí. Tedy v  případě marno-
tratného syna, je to otec, který po če-
kání vybíhá spatřenému synu vstříc. 
Otcovo jednání je vedeno láskou a 
slitováním, milostí bez podmínek. 
Znovunalezený syn neslyší od svého 
otce obvinění, nemusí se hájit ani vy-
jednávat, ba dokonce otec nejeví zá-
jem o objasnění příčin, které syna 
vedly k  návratu. Podobenství se sou-
středí na popis jednání a jednotlivých 
gest, kterými svého syna přijímá zpět, 
jako jsou objetí a políbení. Slova zde 
nejsou potřebná… a činy vypovídají 
o  odpuštění a smíření. Pomyslným 
vrcholem příběhu není synova pro-
měna a prozření, ale bezpodmínečné 
otcovo přijetí se všemi projevy jeho 
milosrdenství. Hostina, kterou vše 
otec završuje, je znamením radosti, 
která se má projevit i ve společenství.  

A právě v  tomto okamžiku strhává 
pozornost posluchačů Ježíš směrem 
ke staršímu synovi, který na otcovo 
jednání reaguje hněvem. Podle slov, 
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která jej slyšíme 
pronést, je zřej-
mé, že svůj vztah 
k otci zakládal na 
poslušnosti a své 
nároky vyvozoval 
ze svých zásluh. 
Vždyť se vrací 
z práce, celý den 
se lopotil spo-
lečně s čeledí na 
polích, nezahá-
lel, neflákal se. 
A přesto i on, ač 
neopustil rodný dům, jako by byl otci 
vzdálen. I k němu otec znovu vychází 
s láskou vstříc a s laskavou domluvou 
a snaží se jej přivést ke společnému 
stolu, aby se i on radoval se svým 
otcem z návratu a znovunalezení bra-
tra. 

V podobenství 
o  marnotratném 
synu říká otec: 
„hodujme, buď-
m e v e s e l í “ , 
„máme se proč 
veselit“. Zrcadlo 
podobenství nás 
však vede nelí-
tostně k poznání, 
že Ježíšovo po-
s e l s t v í s a h á 
hloub: nerozlišu-
j e a v y p r á v í 

o  jeho bezpodmínečné milosti daro-
vané hříšníkovi. Jádro Rembrandtova 
obrazu tvoří otcovy ruce, které se 
láskyplně dotýkají nalezeného syna/
synů… 

Jana Grollová

ze sborového života

ZÁPISKY ZE SCHŮZE STARŠOVSTVA 15. LEDNA 
✓Na úvod starší vyslechli zamyšlení nad Žalmem 4,4 načež schválili zápis 

z minula a seznámili se s korespondencí. 

✓ Jako obvykle se informovali pastoračních návštěvách. Probíhají také dvě 
přípravy na křest a jedna na svatbu. 

✓ Staršovstvo chce dále pokračovat v rozhovoru o Večeři Páně, takže znovu 
bude zvát hosty. V další liturgické věci se starší shodli, že již preludium je 
součást bohoslužby. 
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Františka Fričová 
Jiří Ptáček 
Marcela Nocarová 

Miroslava Kuzníková 
Eliška Vlčinská 
Eva Mazancová 

Květuše Tostová

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

VÝZNAMNÉ NAROZENINY V ÚNORU

✓ Započaly přípravy na Výroční sborové shromáždění, které proběhne v neděli 
29. března.  

✓ V květnu by měla proběhnout okrsková presbyterní konference. 
✓ Starší se zabývali také vzájemnou spoluprací se Slezskou církví a potřebou 

vzájemné informovanosti.  
✓ Starší se také zabývali obrysy připravovaného rozpočtu — nejdůležitějšími 

investicemi i možnostmi navýšení výnosů. 
✓ Proběhly úvodní rozhovory s potenciálními spolupracovníky v oblasti přípra-

vy stavebních projektů.  
✓ Je zapotřebí odborně posoudit stav střechy kostela, která potřebuje vyspra-

vit. Také budeme hledat vhodné řešení vlhké zdi v klubovně. 
mw

PODĚKOVÁNÍ 

STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE 

✓ Za úklid sklepa v domě (na Husově nám. 6) Michaelu Waloschkovi, 
Pavlovi a Blance Šindlerovým, Janě Krejčí, Elvíře Krupové a Vláďovi 
Rajdusovi za zapůjčení vozíku 

✓ Všem, kteří se podílejí na provozování hudby ve sboru: zpěvákům, 
muzikantům i varhaníkům 

✓ Těm, kteří připravili Tříkrálový koncert, účinkujícím, s. Janě Grollové za 
organizaci a s. Jarmile Grollové za přípravu dobrého oběda
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modlitební okénko 
Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými 
učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Odpověděli mu: „Jsme 
potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete se 
svobodnými?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, 
je otrokem hříchu.“ (Jan 8, 31-34) 
Bože, jak nás může pravda, která odkrývá, osvobodit víc, než hřích, který dobrotivě 
přikrývá? Jak nás chceš mít svobodné? Pravda, přímá jako pravítko, bezchybná 
jako diktát a jako náhle rozžehnuté světlo, usvědčující jako blesk z čistého nebe, 
fascinující… pravda o nás, o bližních, o světě… vrhá světlo na naše postižení, příči-
nu našeho ponížení. Opravdu je tím, co máme znát a co nás odnaučí se bát, otroky 
nebýt, být a být rádi? Dozvěděli jsme se už tolik pravd, až z toho hloupneme. Nauč 
nás úctě k pravdě, která není jen výsledkem objektivního měření, pravdě, která 
spojuje do jednoho ega jednotlivé části nás samých… pravdě, která to myslí dobře 
s těmi, jichž se týká, a není drábem, vítá v Otci návrat ztraceného syna — symbolicky 
i doslova. Prosíme, Bože, za naše vztahy napříč církvemi, napříč názory… uč nás 
respektu před pravdou jiného. Prosíme za místa v nichž člověk, nebo příroda bojují 
o své přežití a budoucí podobu, nauč nás pokoře, která v prohraných zápasech na 
úkor vlastní pravdy o životě učí se účastí s druhými. Prosíme za pravdu těch, kdo ji 
používají k zostuzení svých bližních. Za pravdu, jako nástroj moci, mýtu o vlastní 
velikosti… prosíme tě, Pane Ježíši, dej nám poznat pravdu, která nás hříchem odci-
zené učiní svobodnými! Ta pravda, ať je cestou, která spojuje dohromady ty, kdož 
jdou k cíli, ať je písní, kterou budou znát, slovy, jimiž se přidají: 

Kriste, světa Spasiteli, než se hvězdy rozhořely,  
  tys už v kráse, slávě, moci od věků byl roven Otci. 
Jase z jasu Otce svého, naděje jsi tvorstva všeho,  
  slyš jak lid ti na kolenou, zpívá chválu zaslouženou. 
Rozpomeň se, tvůrčí Slovo, že jsi tělo člověkovo 
  vzalo z klína čisté panny, jenž byl Duchem požehnaný. 
Tebe hvězdy, vody, lesy, zem a všechno pod nebesy 
  písní nových díků chválí za čin spásy dokonalý. 
A tím víc, tím horoucněji lidské chvály k nebi znějí,  
  neboť krev tvá hřích náš smyla, naše zrady vykoupila. 
Jako tobě, Jezu Kriste, narozený z panny čisté,  
  tak i Otci, Duchu sláva věky věků ať se vzdává. 

Píseň z Evang. zpěvníku 295  
(Překlad lat. Hymnu Jesu Redemptor, Kancionál svatojánský, 1863) 

pš
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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 
• 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:   Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava 
ÚŘEDNÍ HODINY:  středa a čtvrtek 9:00-12:00 
E-MAIL:   ostrava@evangnet.cz  
WEB:   ostrava.evangnet.cz 
FARÁŘI:   Ewa Jelinek (tel. 776 793 093) 
    Pavel Šindler (tel. 777 065 911)   
KURÁTOR:  Michael Waloschek (tel. 608 004 356) 
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 230 036 5561/2010 
Redaktor Zpravodaje:  Michael Waloschek

Víkendové setkání (nejen) zvoníků 
21.–23.2. 2020, Veľký Slavkov, Slovensko 

Medzinárodné Evanjelické Mládežnícke centrum Ichthys, www.memc.sk 

Co s sebou?    
dobrou náladu a chuť cvičit, rukavice, přezůvky… 

Další informace budou upřesněny po přihlášení na e-mailu jana.grollova@gmail.com 

mailto:cce.ostrava@volny.cz
http://ostrava.evangnet.cz
mailto:cce.ostrava@volny.cz
http://ostrava.evangnet.cz


program ve sboru – únor 

úterý, 4. února  19:00 Starší mládež 
středa, 5. února  17:00 Biblická hodina, 20:00 Čas modliteb 
čtvrtek, 6. února   16:00 Dorost, 18:00 Ostravské zvonky 
pátek, 7. února  19:00 Nokturno 
neděle, 9. února  09:30 Bohoslužby 
  11:00 Pěvecký sbor 
úterý, 11. února  19:00 Starší mládež 
středa, 12. února  17:00 Biblická hodina, 20:00 Čas modliteb 
čtvrtek, 13. února  18:00 Ostravské zvonky 
pátek, 14. února  19:00 Střední generace 
neděle, 16. února  09:30 Bohoslužby s Večeří Páně 
  11:00 Pěvecký sbor 
úterý, 18. února  19:00 Starší mládež 
středa, 19. února  17:00 Biblická hodina, 18:15 Staršovstvo 
  20:00 Čas modliteb 
čtvrtek, 20. února   16:00 Dorost, 18:00 Ostravské zvonky 
neděle, 23. února  09:30 Bohoslužby 
  11:00 Pěvecký sbor 
úterý, 25. února  19:00 Starší mládež 
středa, 26. února  Popeleční středa 
  17:00 Biblická hodina, 20:00 Čas modliteb 
čtvrtek, 27. února  16:00 Dorost, 18:00 Ostravské zvonky 
28. února - 1. března Zimní výlet dorostů (Přerov) 
neděle, 1. března  09:30 Bohoslužby s Večeří Páně, rodinné 
  11:00 Pěvecký sbor



Preludium Ostravských zvonků v rámci hudebních bohoslužeb 5. ledna

Alianční týden modliteb


