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b ib l i cký úvodn ík

Advent – čas dávat

Sám pak vešel a postavil se před svého pána. Elíša se ho zeptal:

„Odkudpak, Géchazí?“ Odvětil: „Tvůj služebník nikam nešel.“ Elíša

mu řekl: „Což jsem v duchu nebyl při tom, když se muž obrátil ze své‐

ho vozu a šel ti vstříc? Copak je čas brát stříbro a brát šaty a olivoví či

vinice, brav či skot, otroky či otrokyně? Proto Naamánovo malomo‐

cenství navěky ulpí na tobě a na tvém potomstvu.“ I vyšel od něho

malomocný, bílý jako sníh. (2Kr 5,25-27)

2 zp r a v oda j2 z p r a v oda j

Milí čtenáři,
pátá kapitola Druhé krá-
lovské mluví o malo-

mocném Naamánovi, kterému po-
mohl v uzdravení prorok Elíša. Gé-
chazí, sluha Elíši, který ale neudělal
v příběhu skoro nic, vyžádal si (pro
sebe) regulační poplatek za návštěvu
u proroka (svého učitele).

Géchazí to udělal na tajňačku, ale
nešlo si toho nevšimnout, a tak se ho
Elíša hezký zeptal, co jakože dělá.
Nebyla to otázka vyšetřovatele, ale
zpovědníka. Elíša tuto otázkou nabídl
Géchazímu jedinečnou možnost se
ke všemu přiznat a omluvit se. Ten to

neudělal. Zatloukal, zatloukal, zatlou-
kal.

V následujícím rozhovoru Elíša ale
Géchazímu překvapivě nevytýká lež
a podvod, ale to, že něco bere. Říká:
Copak je čas brát stříbro a brát šaty
a olivoví či vinice, brav či skot, otroky
či otrokyně? Géchazí ani většinu
z těch věci nevzal, jde tady o obecně
platný prorokův výrok. Prostě teď
není čas brát. Ale na co je tedy čas?
To se zde přímo nepíše. Ale je to
právě patrné díky příběhu
o Naamánovi. Teď je čas dávat.
V předchozích verších dával Elíša
a dával Naamán. A Géchazí to nepo-
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chopil. Pro Géchazího má význam
brát, kdežto pro Elíšu dávat.

29. listopadu začal advent. Tedy
nejen duchovní přípravy na Vánoce
ale hlavně radostného očekávání pří-
chodu Spasitele. Je to hlavně doba
rozjímání a dobročinnosti! Dobu roz-
jímání ať nám symbolizuje otázka
odkudpak, Géchazí? Co my? Zatlou-
káme před Bohem naše sobecké

chování? Pořád bereme, nebo už
jsme se naučili také dávat? A dobu
dobročinnosti ať nám symbolizuje
věta: „teď není čas brát“. Teď je čas
dávat!

Požehnané dobročinné očekávání
na příchod Spasitele přeje

vaše farářka Ewa Jelinek

ze sborového ž i vo t a

Zápisky z listopadové schůze staršovstva
� Starší se opět sešli na telekonferenci a po biblickém úvodu a schválení zá-

pisu prošli úkoly z minula.

� Pastorace probíhá v rámci omezených možností, často jen telefonicky. Pav-
la Machová za křesťanskou službu rozeslala seniorům povzbudivé dopisy,
které se setkaly s velkým ohlasem a seniory velmi povzbudily.

� Starší se shodli, že pokud bychom mohli mít o vánocích bohoslužby, tak
bychom využili prostor kostela, už jenom z hygienických důvodů. Pokud by
byl stále omezen počet, tak bychom bohoslužby konali v tomto omezeném
počtu a zároveň je vysílali přes internet. Starší se také začali zamýšlet nad
tím, zda a jak v on-line vysílání pokračovat, až omezení pominou.

� Začala příprava rozpočtu na rok 2021: starší pověřili rozpočtovou skupinku
a začali shromažďovat návrhy položek, které by měly být v rozpočtu.
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poděkován í s t a r šov s t v a

� Farářům sboru za online bohoslužby

� Michaelu Waloschkovi, s. farářce Ewě Jelinek, Davidu Merthovi a dalším
spolupracovníkům za technické zajištění živého přenosu bohoslužeb

� Všem, kteří při bohoslužbách hrají a zpívají: varhaníkům, klavíristům,
kytaristům – Jiřímu Krejčímu, Janě Grollové, manželům Skotnicovým
i dalším

� S. farářce Ewě Jelinek za nahrávání bohoslužeb na flashdisk pro zvláště
starší sestry a bratry, kterým může někdo zajistit přehrání záznamu boho-
služeb

� Pavle Machové za práci pro křesťanskou službu za nouzového stavu, pří-
pravu vánoční dílny a ruční práce v době omezení shromažďování

� Br. faráři Štěpánu Jančovi za milý pozdrav ze Skotska včetně písně

� Všem, kteří se zúčastnili uklízení presbyterny

� Br. docentu Tomáši Novotnému za přednášku „40 let českého eku-
menického překladu Bible“

� Br. faráři Štěpánu Marozsovi z šenovského sboru za kázání v neděli
22.11.

v ý znamné narozen iny v pros inc i

Drahomíra Pastušková Michaela Roubíčková Anna Jarošová

Magda Majwaelderová Jana Chlebounová

Narozeniny zveřejňujeme podle klíče: 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76, 77... Respektuje-
me, pokud nahlásíte kazateli, že si zveřejnění nepřejete.
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modl i tby
Děkujme Pánu za jeho milosrdenství, věrnost a trpělivost, kterou s námi měl v

uplynulém církevním roce. Za milost žít v demokratické zemi, bez válek a hladu. Za
vysokou úroveň zdravotnictví v naší zemi a zdravotníky, kteří v nelehkých podmín-
kách pracují se zvýšeným nasazením. Za technologické možnosti umožnující nám
být v kontaktu alespoň elektronicky. Za povzbuzování ze strany partnerských sborů.
Za normální srážky v tomto roce a zlepšení čistoty ovzduší. Za snížení rychlosti šíření
koronaviru v posledních dnech.

Ptejme se po Boží vůli, jak Pánu sloužit a prožít adventní dobu Pánu ke cti a slávě.
Modleme se za to, ať je tento čas vskutku dobou ztišení a stávající situace napomůže
objevovat duchovní rozměr Vánočních svátků. Ať se Boží láska, kterou nám Bůh
ukázal ve svém Synu, dotkne mnoha srdcí.

Prosme Pána, ať nám ukazuje naše selhání, vede nás k pokání a službě z vděčnosti.
Vyprošujme zdraví i sílu pro naše sourozence v Kristu a moudrost pro správce sboru.Ať
i v době sociální odloučenosti dokážeme nově nést evangelium a pomáhat potřebným.
Mysleme na náš blízký sbor v Šenově. Nepouštějme ze zřetele partnerské sbory.

Vyprošujme sílu a trpělivost pro rodiče. Prosme za uzdravení pro nemocné,
zvláště děti, kteří jsou někdy kvůli karanténě odloučeny od matek. Vyprošujme mi-
losrdenství a pomoc pro trpící vážným průběhem nemoci Covid.

Modleme se za potřebné v přicházejících zimních měsících. Za ty, kteří musí hle-
dat zdroj obživy, domov, pomoc v nemoci či jiné nouzi, osamění, úbytku sil či jiné
nepřízni. Prosme za potěchu pro ty, kteří přišli o své blízké, nebo trpí. Ať slabí nalé-
zají pomoc a zastání, závislí vysvobození. Mysleme na naše středisko Diakonie i jiná
zařízení poskytující pomoc v nouzi, aby se v nich nerozmohla nákaza a měli dostatek
služebníků i prostředků na příští rok

Modleme se za situaci v našem státě. Prosme o Boží bázeň pro politiky a v moci
postavené. Ať média ctí pravdu, policie a soudy spravedlnost, politici a správci zod-
povědnost a ohleduplnost. Prosme za příklon naší společnosti ke Kristu. Mějme na
srdci porozumění mezi různými skupinami obyvatel, ať se rozhoduje s ohledem na
všechny, ne jen většinu. Mysleme na životní prostředí, přejme si u Pána oddych od
inverzí a smogu.

Modleme se za mučedníky pro Krista,misionáře, pronásledované a vězně svědomí.
Vyprošujme mír ve světě, ochranu všech před živelnými pohromami, pokoj pro

Izrael a příchod Pána Ježíše Krista.
ms
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Čtenáři evangelia vědí, že
tohle není nákupní seznam,
nýbrž jsou to ingredience

pro zázrak. A symbolizují to málo, co
můžeme přinést my s očekáváním,
že s tím Ježíš udělá, co umí zase on.

Pro mě těch pět chlebů a pár rybi-
ček jsou počítač, foťák, telefon a pár
mikrofonů, se kterými jsme začali vy-
sílat bohoslužby. Žádná profesionální
výbava, ale dobrý vklad pro začátek.
Fotoaparát se s kouskem softwaru
proměnil v kvalitní webovou kameru,
připojení k internetu obstaral telefon
a zvuk jsme do počítače dostali přes
pár usb mikrofonů a mohli jsme do
éteru. První bohoslužby dosud vidělo
190 lidí a od té doby počet diváků

roste. Postupně jsme zjistili, že ten te-
lefon se dá použít taky ke snímání
obrazu, tak se z něj stala 2. kamera.
Přidali jsme zvukový mix a pár kabe-
lů, ať jsou zpěváci i piano dobře sly-
šet a trochu jsme si na faráře posvítili.
Pokaždé se objeví nějaká chybička
nebo věc, kterou můžeme udělat líp
- s tím, co máme a jak se učíme. A
když to Ježíš rozmnoží, budeme
moct nasytit větší zástup, než jaký ob-
vykle přichází do našeho kostela. Už
teď je to námět na přemýšlení pro
presbytery, co s tím budeme dělat, až
tahle pandemie skončí.

Ale ten příběh není jenom o chle-
bech, rybách či fotoaparátech. Ty
chleby a ryby měl u sebe chlapec,
kterého Ježíšovi učedníci našli v ob-

rovském zástupu,
který měli nakrmit.
Bez toho kluka by
možná zástup zů-
stal hlady. V našem
případě toho kluka
od malička fasci-
novaly magnetofo-
ny, kablíky, foťáky a
kamery, což možná
zdědil po svém dě-
dovi, který kdysi
zadrátoval velký
kus ostravského

5 chlebů, 2 ryby
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Rozhlasu. A než se z něho stal
inženýr, dělal po večerech ve
strahovském klubu zvukaře. A začal
se učit, že profesionalita neznamená
pracovat s profi nástroji, ale dosáh-
nout výsledku s tím, co máme.

Na učednících bylo toho chlapce
najít a přivést k Ježíši. A tohle hledání
neskončilo. Možná i vy máte u sebe

nějaké chleby a ryby. Nebo znáte ně-
jakou holku nebo kluka, kteří mají
nebo dovedou něco, bez čeho se zá-
stup nasytit nedá. Tak kdy je přivede-
te?

Michael Waloschek

Dobrou zprávu já přínáším Vám…..

Milé sestryamilí bratři,

jsmerádi,že i letosmohla proběhnout
vánoční dílna:)

Troškunetradičně, podomácnostech,ale
splným nasazením , sezapojením šikovných
rukou aochotných duší !

A tak i letosmáte jedinečnou možnostzakoupit
originální výrobky a rozmanitédobroty.

Chcemevástímto srdečněpozvatna “JARMARK DO TAŠKY“

Nazačátkuadventu jsteobdrželi meilem (ti,kdo nemají poštou)nabídkový list s
výrobkama,které simůžetemeilem,telefonicky či osobněobjednat avyzvednout.
Podrobnosti jsouuvedeny na letáku atak bedlivě zkoumejte ,nakupujte atěštesenavýrobky :)

Prosíme, myslete na to,ževýtěžek budepoužit navytvoření balíčků proseniory apotřebnév
našemsboru.
Pokud byste něcochtěli objasnit , zavolejte namůj telefon 732939938

Moc děkujemevšem,kdosezapojili dovyrábění i pečení , aledík patří i vámvšem,kdose
zapojítepři nákupu.

Přejeme pokojný vstup doadventního časuatěšímesena setkání svámi:)

zapřípravný tým Pavla Machová
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Ve škole bylo součástí vyu-
čování chození do kostela,
tak já jsem tam samozřejmě

taky chodil, no a pak jsme se přestě-
hovali na Ostravsko. No a já jsem měl
jít ke zpovědi a k prvnímu přijímání.
Katecheta po nás
chtěl seznam
hříchů, a tak jsem
si jej napsal
Možná, že jich
bylo víc než podle
seznamu. Zkrátka
a dobře – tak jsem
byl u té zpovědi a
teď nám ten pan
farář naložil
pokání. Pokání se skládalo z toho, že
jsem před každým tím obrazem kří-
žové cesty musel odříkat, já nevím už
kolik těch Otčenášů bylo a kolik
Zdrávas Maria. No a se mnou tam byli
takoví kluci, ti se tam prali a dělali vo-
loviny. Já jsem to bral jako nutné zlo.
A po té zpovědi mi to začalo tak tro-
chu vrtat v hlavě, jak to vlastně s tou
vírou je. Nebral jsem to jako samo-
zřejmost. No a když jsem potom při-
šel na měšťanku, na Hlubinu, tak tam

byli dva lidé, kteří na mě měli velikán-
ský vliv. Samozřejmě po té ná-
boženské stránce. Byl to v prvé řadě
učitel dějepisu, nějaký Vorálek, který
byl veliký národovec a který byl velký
milovník Jednoty, a vykládal nám

v náboženství o té
Jednotě, a jak to
tam bylo všecko a
o Husitech. A po-
tom druhý, kdo
měl na mě vliv,
byl katolický kate-
cheta, jmenoval
se Gajdušek, byl
taky profesorem
na gymnáziu. Vel-

mi pěkný člověk to byl, nastrojený,
kolárek schovával pod šátkem, byl to
hezký člověk a velmi dobrý člověk.
Co mě on v náboženství naučil, už si
nepamatuju, ale vím, že to jeho ná-
boženství bylo docela jiné, než to ná-
boženství, které jsme měli na obecné
škole, kde jsme si dělali vyloženě
z katechetů vrtulu. Protože to bývali
obyčejně mladí kluci a my jsme si dě-
lali, co jsme chtěli, házeli jsme po
nich šipky z lavic a tak dále. Takže,

Moje víra
(Co chtěl tatínek Tonda Plachý sdělit svým dětem, vnukům a jejich partnerům
o vánočních svátcích 2011 – první rok jeho pobytu na Velké Lhotě – přepsáno
ze zvukového záznamu, autenticky.)
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zkrátka a dobře ti na mě měli takový
dost velký vliv, ale mi to pořád ještě
nedalo pokoje. A tak jsem se modlil,
aby mi Pán Bůh ukázal nějakou
pravou cestu do církve, neboť já jsem
po tom toužil. Možná, že jsem to měl
nějaké vrozené, ale já jsem po tom
opravdu toužil. No a udělal jsem to
po katolickém způsobů, modlil jsem
se alespoň deset Otčenášů, odemlel
jsem to a na konec jsem prosil, aby
mi Pán Bůh tu pravou cestu ukázal.
No a pak jsme se nastěhovali na Šalo-
mounu a bydleli jsme tam s Berg-
rovýma. Oni bydleli dole, my
navrchu, já jsem ale nevěděl, že oni
jsou evangelíci. Oni to nějakým způ-
sobem nějak nedávali najevo.

S Bohušem jsme se kamarádili
a chodili jsme na všelijaké koncerty
v parku. Vždycky jsme si dali grenadi-
nu, to byla voda s nějakou zavařeni-
nou, srkali jsme to brčkem a poslou-
chali jsme všelijaké zpěváky.
A jednou odpoledne jsme šli a ten
Bohuš mi říká: „Víš co, pojďme se po-
dívat, my máme sdružení,“ on tam ale
nechodil pravidelně. Šli jsme akorát
kolem Třanovského sálu, tak jsme se
tam šli podívat a tam byla taková par-
ta, to končila taková starší generace
toho sdružení, která se nakonec po-
tom rozešla a z nich tam zůstal akorát
jeden z té starší generace. No a teď
tam vidím takového kluka, který byl

v mém věku, Heryán (Mirek), no.A tak
jsme tam párkrát byli, ale oni se pak
rozpadli a Heryán pozval mě a Bo-
huša do sdružení, které bylo v úterý
večer. Tak jsme tam začali chodit,
chodilo nás tam asi sedm kluků a dvě
holky. To bylo všechno, kdo toho
sdružení chodil. No a ten Heryán na
mě zapůsobil svojí zvláštní zbožností.
On byl takový kluk – byl do party, ale
přitom velice zbožný. Do sdružení fa-
rář nechodil, vedl ho Heryán, který
ukončil gymnázium a teďkom byl za-
městnanec fary. To byli takoví ti stu-
denti, Šimonovský, Heryán a jiní, kteří
ukončili gymnázium, vysoké školy
byly za Německa zavřené a tak,
pokud to bylo možné, tak je za-
městnali na těch farách. Dělali takové
diakony nebo jáhny, jak se dneska
říká. Tak jsem tam chodil, byla válka,
ta doba byla taková napjatá
a najednou se to sdružení začínalo
rozšiřovat, nás přibylo. Přišla tam
mamka od Jendy s Mirčou – je tam
přivedla jejich sestřenice, ta Maryška,
co tu je v Růžďce. Ony by asi samy
nepřišly, ale ona chodila do sdružení
v Růžďce a tak je přivedla a ony za-
čaly chodit a začínalo nás přibývat
stále víc a víc. A nejenom, že jsme se
scházeli v tom sdružení, ale my jsme
začali pořádat výlety a všechno
možné. Chodili jsme do Švrku, to
bylo u Lučiny tam v Kunčičkách, hráli
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jsme fotbal, chodili jsme se tam kou-
pat i když tam moc vody nebylo, spí-
še bahno. Ale my jsme se tam chodili
koupat a ten Heryán chodil s náma.
No a nás stále víc a víc přibývalo a na-
konec jsme se museli rozdělit na do-
rost a sdružení. Heryán si mě všimnul
a trochu více se mi možná věnoval,
takže jsem brzy začal učit nedělní
školu. Do ostravské nedělní školy
tenkrát chodilo přes sto dětí, učilo se
v sále. Bohoslužby byly taky v sále,
protože v kostele byl Adolf Hitler jako
obraz a Kantorek, který byl národní
socialista, že tam nepůjde, tak jsme
tam nešli. Tak jsme vytvořili takovou
partu, začali jsme dělat úvahy – doma
jsem našel ještě staré sešity, ve kte-
rých jsem měl biblické úvahy. Po vál-
ce jsem potom přestoupil, protože
v prvé řadě musel jsem mít jednadva-
cet roků, to byla plnoletost. Naši sice
neměli proti tomu nic, ale já jsem je
potom postavil před hotovou věc.
Můj tatínek sice říkal: „V čem ses na-
rodil, v tom máš zůstat,“ ale nedělali
mi žádné potíže. Naopak, když pak
zemřel můj otec, tak ho pochovával
Čeněk Holeček a maminku Klobása.
Co bylo zajímavé, že jsme skoro celý
týden bývali na faře. Protože v prvé
řadě nebylo ani kde jít. Tam byla kan-
celář a v té jsme se vždycky večer
scházeli, tam jsme hráli různé hry
a scházeli se k všelijakým takovým

těm sejitím, tam chodili takoví ti kluci
– Kadlec, Pini – ten byl dlouholetým
předsedou sdružení. Mimo toho se
v seniorátě pořádalo hodně akcí. My
jsme se seznámili taky s pietismem,
protože tam bylo dostatek pracovní-
ků pietisticky založených, kteří se
sdružovali ve Snaze, to byla povolená
organizace (kdysi v ní byl i tatínek
Dana Macha), která vydávala různé
letáky, konala evangelizační
shromáždění a myslím, že to nebylo
špatné, že to nám taky hodně dalo.
Že tady u nás vznikla taková vnitřní
zbožnost. Bylo to pietistické hnutí (ve
Snaze) a my jsme chodívali na ty
jejich shromáždění, pak jsme naváza-
li styky s baptistama, metodistama,
měli jsme pěvecký sbor, který ob-
sahoval mládež čtyř církví – baptisty,
metodisty a Jednota českobratrská
(nyní Církev bratrská), kde tenkrát pů-
sobil mladý Urban, ale toho jsme ne-
měli moc rádi, pocházel z Valašska.
Později byl předsedou Církve bratr-
ské. Lidé na něj mají nedobré vzpo-
mínky, protože tenkrát se tady rozdě-
lila naše církev a Urban v tom byl dost
aktivní. Takže my jsme se třeba
domluvili v neděli s Jednotou čes-
kobratrskou – tenkrát tam byl tatínek
těch farářů Rejchrtů. Já je pamatuju
ty dva faráře jako kluky. Tenkrát oni
měli modlitebnu naproti té dnešní
nové, Urban se tak pohupoval a říká:
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„Taky jsem byl českobratrský evange-
lík, ale už nejsem“. No to jsem si vzpo-
mněl, když jsem se dozvěděl, že oni
přestoupili k naší církvi, tak jsem si
říkal, no tak, to by asi nepřežil –
i Pavel, který je umělcem, je v naší
církvi, Luděk a Miloš jsou faráři. Taky
jsme navázali známosti s okolními
kazateli naší církve, protože Kantorek
měl svoje věci (nemám nic proti
němu) a to svěřil vikářům – měli jsme
výborné vikáře. Protože dříve, když
někdo vyšel fakultu, tak šel jako vikář
někde na sbor a u nás se ti vikáři stří-
dali. Byl tam Sláma, Harych, Hodaň,
Lejdar – jeden z posledních no a ti
měli na starosti mládež a taky na nás
měli dobrý vliv. Chodil k nám taky
Košťál (Jan), Kantorkovi bylo divné,
že si ho zveme, a on byl dobrý vy-
pravěč a výborný kazatel. My jsme
chodili do Šenova – do Radvanic
jsme jeli tramvají a pak jsme šli pěšky
do Šenova v neděli odpoledne na
nešpory. On kázal Žalmy. Tam jsem
se taky seznámil s Kožušníkem – to
byly takové pilíře – doktor Pala,
Kožušník, Hroch, Adámek.

Povím ještě takovou vedlejší his-
torku, co se týká mě a děvčat. Pár ta-
kových perliček, co se týče děvčat.
Měl jsem několik lásek ve sdružení,
že, ale to opravdu byly platonické lás-
ky. To jsem je třeba doprovodil
domů, nebyly to žádné blízké vztahy,

no já jsem v tom neuměl chodit.
První, když jsem přišel do sdružení,
se mi líbila Jendova maminka, s ní
jsem to tak táhnul, ovšem fakt plato-
nicky. Jediný polibek, co jsme si dali,
když jsem odcházel na vojnu. Já jsem
rukoval v pětačtyřicátem a jak jsme
se loučili, tak jsem jí dal pusu, to bylo
všecko. Ale ten vztah mezi námi, krát-
ce potom, co jsem odešel na vojnu,
skončil. Já jsem jí napsal asi dva do-
pisy a ona mi neodepisovala… Ně-
která děvčata jsem ani domů nedo-
provázel, jen se mi líbily. Ale potom
došlo k tomu, že jsem si zlomil nohu
na Landeku a doma jsem ležel, a tak
mě chodili navštěvovat sdruženci
i některá děvčata. A do našeho sboru
přišla nějaká Hanka Škodová z Brna
a chodila též za mnou. Ona učila na
dívčí průmyslové škole – byla vyu-
čená dámská krejčová a udělala si
nějaký kurz a učila na té škole –
a chodila k nám do sdružení a to byla
taková hodná dcerka. Na ni vzpomí-
nám ještě teď. No a zkrátka a dobře
jsme zůstali doma sami dva a vtiskli
jsme si po puse a pak jsme nakonec
jsme spolu byli i týden spolu na
dovolené. Ale aby vám bylo jasné,
naši byli ve Fulneku a já jsem byl
s nima a ona měla nějaké volno, tak
jsem jí nabíd, aby jela s námi. Samo-
zřejmě jsme spali každý zvlášť, žádné
takové… Nemůžu najít doma fotku,



12 zp r a v oda j

jestli ji najdu, tak vám ji ukážu – říkám
to tady, protože jsem kmet. Komunis-
té pak tu její školu zrušili a ona si udě-
lala kurz na osmiletku, oni ji přeložili
první do Vítkova a pak někam na Tě-
šínsko, tam byla jenom krátce a pak
šla domů do Brna. Ona krásně zpíva-
la, zpívala s Moravskýma učitelkama,
dokonce jsem byl na jejich koncertě
– to byl nádherný koncert. Takže když
se přestěhovala, tak jsme si nakonec
napsali, že to nemá cenu, ona měla
ráda ten zpěv a asi by nešla z Brna.

Potom jsem se přestěhoval do
Opavy, našel jsem si tam místo, pro-
tože soukromý sektor byl zrušen, tak
jsem si našel místo v závodní kuchyni
na ředitelství pošt a tam jsem se po-
tom seznámil s mamkou a to už zná-
te. Ale nebylo to tak lehké – sezná-
mení a svatba, protože mamka byla
z bigotní katolické rodiny a z bigotní
vesnice. A já jsem trval na tom, než se
vemem, že přestoupí, protože jsem
viděl, jak to vypadá v těch rodinách,
kdy jeden tam, děcka tam a tak dále.
Tak jsem se s mamkou domluvil, že
přestoupí – nevím, že jsem byl pro ni
takovou autoritou, že mě poslechla,
děda byl rozumný, žádný fanatik.
Celou rodinu jsme měli proti sobě,
někteří ani na svatbu nepřišli, ačkoli
jsme je pozvali. Pan farář na posvíce-
ní kázal v kapli o Maří Magdaléně,
kázal o mojí manželce, jako že děti

neposlouchají své rodiče, že rodiče si
mají dávat pozor. To víš, že hned v tu
ránu lidi zastavovali naše a všecko
možné, pro ně to byl taky šok. No
a díky tomu jsme mamku a strejdu
(dcera a syn) vychovali opravdu
v evangelické víře. A mamka
(manželka) chodila ještě se mnou do
mládeže – já jsem chodil dlouho – do
třiceti roků. Taky v té mládeži chytla
takového toho sdruženeckého du-
cha, což hodně pomohlo, jezdili jsme
na kurzy. Potom, až se narodila Dob-
ra, tak jsme jezdili do Seku (Běleč) na
rekreaci. Zkrátka a dobře, pořád jsme
se pohybovali v těch evangelických
kruzích a co hodně pomohlo tomu,
že jsme se přestěhovali na tu faru (v
Opavě), kde jsme dělali ty kostelníky.
Tam jsme žili opravdu pořád v tom
prostředí a to hodně pomohlo. No
a tak proto jste tady všeci a všeci tak
držíte pohromadě a já jsem tomu vel-
mi rád.

Dědo, jak ses dostal k tomu, že jsi
pak začal jezdit kázat, že ses stal ordi-
novaným presbyterem?

No, já jsem přišel do Opavy a Ve-
selého jsem znal ze seniorátu a pro-
tože jim tam vypadli laičtí kazatelé
(nátlak komunistů). Například ten je-
den byl okresní soudce a druzí se báli
a já jsem byl zaměstnanec fary
a mimo to jsem si říkal, tak co mi mů-
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žou sebrat? Tu vařechu? To moje po-
volání bylo úžasně svobodné, já jsem
všude, kde jsem přišel, jsem měl
v posudku „nemá vyřízenou ná-
boženskou otázku“ a nikdo se dohro-
mady nesnažil mi to vymlouvat – ať si
dělá co chce, hlavní věc, že nám
navaří. Kdybych měl nějaký průšvih,
tak to by bylo horší. Ale protože jsem
žádný průšvih neměl, byl jsem všude
oblíbený, s ředitelama jsem si v Ost-
roju (továrna v Opavě) tykal a na
šachtě, tam jsem zase chodil do
Sokola s ředitelem, chodili jsme
spolu do školy (Tofel) a Otava, ředitel
OKD, ten bydlel nad náma v Opavě
v baráku, s tím jsem se též dobře znal,
a nikdy jsem nechtěl urvat nějaké ko-
ryto. A moh jsem urvat, moh jsem mít
protekci – ve stravování bylo spoustu
úřednických míst, mohl jsem se
někam dostat, jenže já jsem po tom
nikdy netoužil. Ještě poslední, co mi

nabízeli, to bylo vedoucí toho re-
kreačního střediska. Já povídám, já
nechcu, já si udělám svoje a můžu si
dělat co chcu, kdežto tam už je
člověk vázaný, tam funkcionáří
a všecko a tak já jsem nikdy takové
potíže neměl.

No a potom jsem se dostal jako
náhradník do seniorátního výboru
a jezdil jsem po těch stanicích, zpo-
čátku jsem měl čtené bohoslužby
a pak jsem se snažil dělat svoje kázá-
ní a potom jsem byl navržen na ordi-
naci. Hájek mě ordinoval, Milan.

Dědo, ty jsi říkal, že bohoslužby i
nedělní škola byly za války v sále, to
znamená, že nedělní škola nemohla
být v době bohoslužeb

Ne, ne, nedělní škola byla po bo-
hoslužbách.

Bratr
ANTONÍN PLACHÝ

zemřel dne 23.11.2020 ve věku 97 let.
Děkovné bohoslužby se uskutečnily 5.12. v Třanovského sále.

Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.
Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den

Pán, ten spravedlivý soudce.

(2 Tm 4, 7-8)
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i n fo rmace o sboru
SLUŽBY, které vám, vedle pravidelných shromáždění, rádi poskytneme (podrobnější informa-
ce 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
Stojíte-li o příležitostné informace rozesílané emailem, přihlaste se na stránkách sboru:
ostrava.evangnet.cz/kontakty/
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, REDAKTOR: Michael Waloschek (tel. 608 004 356)
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 23 00 36 55 61 / 2010

Vítáme bratra faráře Vladislava Volného, administrátora sboru SCEAV
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program na pros inec

úterý, 8. prosince 19:00 Starší mládež (online)
středa, 9. prosince 17:00 Konfirmandi (online)

17:00 Biblická (online)
18:00 Staršovstvo (online)
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 10. prosince 16:00 Dorost (online)
18:00 Ostravské zvonky

pátek, 11. prosince 19:00 Střední generace (online)
sobota, 12. prosince 09:00 Výdejní okénko jarmarku (sál)
neděle, 13. prosince 09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (3. adventní)
úterý, 15. prosince 09:00 Kavárnička

19:00 Starší mládež
středa, 16. prosince 17:00 Konfirmandi

17:00 Biblická
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 17. prosince 16:00 Dorost
18:00 Ostravské zvonky

sobota, 19. prosince 09:00 Výdejní okénko jarmarku (sál)
neděle, 20. prosince 09:30 Bohoslužby s vánoční hrou (4. adventní)
středa, 23. prosince 17:00 Biblická, 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 24. prosince 16:00 Bohoslužby (Štědrý den)
pátek, 25. prosince 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (Narození Páně)
neděle, 27. prosince 09:30 Bohoslužby
úterý, 29. prosince 09:00 Kavárnička
středa, 30. prosince 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 31. prosince 16:00 Bohoslužby
pátek, 1. ledna 10:00 Společné bohoslužby s Večeří Páně (+SCEAV)
neděle, 3. ledna 09:30 Bohoslužby s Večeří Páně
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