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b ib l i cký úvodn ík

BŮH NÁS OSVOBOZUJE
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země,
z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si
Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve
vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu slou‐
žit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců
na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale
prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má
přikázání zachovávají.“ (Ex 20,2-6)

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

Vstupní věta prvního přikázání
otevírá představením Božího
jména Dekalog. V tomto spo-

jení Boha a vysvobození, svobody
lidu a Boha vysvětluje původ, základ
a cíl Desatera. Bůh a vysvobození
patří nerozlučně k sobě. Biblickým
spojením Boha a svobody se otevírají
tři iniciativy vysvobození: a) demy-
tologizace přírody, b) odfatalizování
dějin a c) odzbrojení smrti.

a) S biblickým jménem Bůh je nej-
těsněji spojen výraz Stvořitel. Víra ve
Stvořitele znamená, že člověk není
pouhá kosmická bytost. Samozřejmě
je jí také – patří ke stvoření, je závislý
na přírodních procesech, ale se svý-
mi vazbami na přírodu, s těmito pří-
rodními procesy nesplývá. Je Božím
stvořením. „Božskost“ přírody, abso-

lutnost kosmických sil je v této víře ve
stvoření prolomena: svět je svět
a nikoli Bůh.

b) Vysvobozující exodus z Egypta
byl událostí dějinnou. Bůh se „před-
stavuje“ v aktu dějin vysvobození.
Bůh se ujal lidí, a to právě lidí bezna-
dějně zotročených. Neexistuje už
žádný „dům otroctví“, žádná defini-
tivně slepá ulička. Biblická víra
v Boha zbavuje „moc (slepého) osu-
du“ jeho moci. Zbavuje dějiny fa-
tálnosti a zbavuje fatálnosti můj úděl
v dějinách.

c) Spojení Božího jména s dějina-
mi vysvobození v Desateru mění naši
situaci v posledním, rozhodujícím
bodě: tváří v tvář smrti. Jestliže exis-
tuje nějaký „dům otroctví“, pak je to
„dům smrti“. Je tu však poselství
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o existenci – a více: o věrnosti Boží
v situaci smrti. Tato naděje je usku-
tečněna v Ježíšově velikonočním pří-
běhu: vzkříšení je potvrzením svobo-
dy Boha a člověka v situaci smrti.
Novozákonní protějšek k představení
Božího jména k Desateru je vyjádřen
v těchto slovech: „Jsem si jist tím, že
ani smrt ani život, ani andělé ani
mocnosti, ani přítomné věci ani bu-
doucí, ani moci… ani žádné jiné stvo-
ření nás nemůže odloučit od boží lás-
ky, která je v Kristu Ježíši, našem
Pánu“ (Ř 8, 38). Nejsou žádní jiní tvo-
rové kromě tohoto Boha. Také po-
slední pozemská moc, moc smrti, je
odzbrojena.

„Nebudeš mít jiné bohy vedle
mne.“ Tato první slova Desatera neo-
značují jako „první přikázání“ jenom
proto, že jsou na jeho počátku, ale že
se mají zároveň chápat jako „nej-
větší“. Luther praví, že „máme se
Boha nade všecko bát, milovat ho
a důvěřovat mu.“ Tato formule se
opakuje i při výkladu ostatních při-
kázání, jsou prvnímu podřízena. Na
otázku po „největším přikázání“ zní
odpověď Ježíše: „Budeš milovat Hos-
podina, svého Boha, z celého svého
srdce a celou svou duší a celou svou
myslí. To je největší a první přikázání“
(Mt 22, 37). V těchto slovech je shrnu-
ta „první deska Desatera“ (tak jako
pak v následující větě „Budeš milovat

svého bližního jako sebe samého“ je
shrnuta „druhá deska“).

První přikázání se velmi těsně při-
myká k úvodní větě Desatera, která
mu předchází. Bez ní není myslitelné.
Novozákonně upřesněno: Jestliže
nás Kristus „osvobodil ke svobodě“,
pak „stůjme pevně“ a nedejme se
opět podrobit pod jho otroctví“ (Ga
5, 1). To je souvislost a zároveň cíl při-
kázání „Nebudeš mít jiné bohy vedle
mne“.

„Stát pevně ve svobodě“ není
žádná samozřejmost. Mezi pokušení-
mi zevnitř a svody zvenčí je úzká
cesta svobody a dá se snadno ztratit.
Ze svobody je možné vypadnout, je
možné ji pokládat za zneklidňující
a nepřehlednou, tedy ohlížet se po
navyklých, pevných řádech a zákoni-
tostech, jak k Pavlovu zděšení činili
třeba Galaťané v novozákonní době.
Anebo je možné ve svobodě klopý-
tat, zneužívat jí, mít ji „za záminku pro
tělo“ a nikoli za podnět k lásce.

Události pod Sinajem, jak je líčí
kniha Exodus, toto napětí dokládají.
Jde tu o nesmírnou krizi, ve které je
svoboda, kterou Boží lid právě získal,
vystavena zkoušce. Lid v ní neobstojí.
Sotva svobodu okusil, už je nejistý,
zda se vlastně vyplatí. Velmi rychle
shledává dodatečně pozitivní rysy
dokonce na egyptské zemi, domu ot-
roctví. Touha po „egyptských hrn-
cích“ roste, když se ukazuje, že svo-
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boda s sebou přináší rizika a klade
nároky. Mezi malou menšinou, která
je ochotna přes všecka pokušení
„setrvat ve svobodě“, a většinou, kte-
ré je svoboda obtížná a podezřelá,
dochází stále znovu k napětím. Udá-
lost na úpatí Sinaje (Ex 32) krátce
předtím než Mojžíš přinese obě des-
ky, tuto situaci výrazně připomíná:
Právě první a největší přikázání je
hanebně porušeno – porušeno
vlastně ještě dříve, než je slavnostně
vyhlášeno. Lid se pokouší učinit svo-
bodu „bližší životu“, tancuje kolem
zlatého býčka. Za symbol tohoto pů-
vodního odpadnutí se zlatý býček
hodil výtečně: v něm je velmi ná-
zorně ztělesněna mnohostrannost
modloslužby. Býk je „souhrnem
plodnosti“. Je symbol válečné síly
a moci. I v moderní době užíváme
symbol „zlaté tele“ pro typické poku-
šení mamonářství. Ještě jasněji se
mamon jeví jako nejnebezpečnější
modla v Novém zákoně, hlavně ve
zvěsti Ježíšově. „Nikdo nemůže slou-
žit dvěma pánům“ (Mt 6, 24). „Tanec
kolem zlatého telete“ je zcela ak-
tuálním modlářstvím, a to nejen jako
příležitostná událost, nýbrž až do sta-
bilizovaných způsobů života
společnosti.

„Modlářství“ je nesmírně pestrá
kapitola fenomenologie nábožen-
ství. Jak velké, téměř nevyčerpatelné
množství kultů se rozvinulo. Všude se

může uplatnit jeho základní tenden-
ce vyzdvihovat a absolutizovat nějaký
jev anebo nějakou potenci přírody
a kultury na poslední, orientující veli-
činu dávající všemu smysl. Všecko ve
světě lidí se může v tomto smyslu stát
modlou, božským, „jiným bohem“.
Všecko „předposlední“ se může mys-
lícímu – i nemyslícímu – člověku stát
tím „posledním“: právě to je, biblicky
viděno, bezbožnost, modlářství.

Toto pokušení lidského srdce na-
ráží v prvním přikázání na energický
odpor. „Nebudeš mít jiné bohy vedle
mne.“ Přikázání nepopírá existenci
a působnost „jiných bohů“, jiných
mocností v přírodě, ve společnosti či
v dějinách. Žádnému člověku není
příjemné, když se musí vzdát model,
které jsou pro něho atraktivní. Proti
pokušení a ohrožení svobodného
lidství je zaměřeno první přikázání:
„Nebudeš mít jiné bohy vedle mne.“

Bohu samému náleží sláva, pak si
na tuto poslední slávu nesmí činit ná-
rok žádná pozemská instance. Jestli-
že se bojíme Boha, nemusíme se bát
žádných pozemských pánů. Výhled
na „Boží slávu“, jak k němu zmocňuje
první přikázání, otevírá lidem prostor,
aby „plnoprávně“ spoluurčovali
správu svých věcí, což je zaslíbení
a úkol, ve kterém se má osvědčit do-
sah prvního přikázání v církvi a ve
společnosti i dnes.
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Mod l i t b a :
„Milosrdný Bože, děkujeme Ti, že nás
osvobozuješ od našich otroctví, jimiž
jsme zajati. Posilni naši důvěru v
Tebe, když tápeme, nevidíme Tě a
hledáme krátkodobé řešení u „ná-
hradních“ bůžků. Tito se tváří lákavě
a slibují zaručené vyřešení naší situa-
ce, ať už osobní vztahové nebo
zdravotní, pracovní nebo nabízejí

spokojenost. My víme, že jedinou
naší opravdovou pomocí a útěchou
jsi jenom Ty. Drž nás, aby naše nohy
neskouzly a my se ocitli někde, kde
Tě nelze najít.“ Amen.

Připravila Dita Bartolšicová
(Použitá literatura: Jan Milíč Lochman:

„Desatero“)

ze sborového ž i vo t a

Zápisky ze schůze staršovstva 8.9.
� V první polovině schůze se starší setkali s konfirmandkami a jejich rodiči.

Schůzi zahájila sestra farářka úvodem a všichni zazpívali žalm Hospodin je
můj pastýř na hudbu Antonína Dvořáka. Vědomosti nabyté v přípravě na
konfirmaci mohly Bára a Magda M., Katka P. a Anička W. osvědčit v soutěži,
ve které soupeřily s týmy rodičů a presbyterů.

� Po propuštění většiny hostů (zůstal jen praktikant Jan Lukáš) se presbyteři
zabývali rozdělením práce a zodpovědnosti za jednotlivé služby. Kromě
bratra faráře Pavla Šindlera a Jany Grollové, která se přestěhovala do
Prahy, postrádáme dočasně i Hanku Vlčinskou a Janu Krejčí. Sestra farářka
ani presbyteři nejsou s to všechny dosud vykonávané služby pokrýt.

� Proto se starší rozhodli svolat mimořádné sborové shromáždění na neděli
17.10. Sbor by měl rozhodnout, zda chce nadále mít dvě farářská místa,
případně faráře a pastoračního pracovníka. Tématem bude také správa
nemovitostí a nakonec i důvěra ve staršovstvo. Jednací pořad s konkrétní-
mi návrhy bude brzy zveřejněn.

� Hospodářské záležitosti byly odsunuty na říjnovou schůzi a starší zakončili
tříhodinové setkání modlitbou.

mw
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v ý znamné narozen iny v ř í jnu
Karel Klimonda Jiří Groll Marie Václaviková

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

modl i tby

Prosme o pomoc Ducha Svatého pro všechny životní situace spojené
s bolestí a utrpením. Za nevyléčitelně nemocné, aby se ve svém utrpení
mohli opřít o víru v Boha a lásku svých bližních.

Na modlitbách prosme, aby upřímný dialog vyznavačů odlišných ná-
boženství přinášel ovoce míru a spravedlnosti.

Prosme o moudrost při nadcházejících poslaneckých volbách. Modleme
se, aby nově zvolení i stávající politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonnos-
tí a láskou k pravdě.

Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v dikta-
turách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází
krizí.

Silou modlitby se zasazujme, aby ženám ve všech zemích světa byla
prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oce-
ňován.

Vyprošujme si pomoc Ducha Svatého, abychom dokázali být tole-
rantnější k odlišným názorům v rodině, ve sboru, ve společnosti, v politice.
Být druhým bližními.

Prosme o světlo Ducha Svatého pro správné uspořádání životních
hodnot.

Modleme se, aby byly ve společnosti podporovány iniciativy, které hájí
a potvrzují roli rodiny.

Modleme se za učitele, aby svým žákům předávali lásku k pravdě a vy-
chovávali je k opravdovým mravním a duchovním hodnotám.

Modleme se, aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svě-
řeným lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě. Abychom pečovali
o stvořený svět, který jsme dostali jako nezasloužený dar, a rozvíjeli jej
a ochraňovali pro budoucí pokolení.

Daniel Mach

INZERÁT  - VÁNO NÍ DÍLNA 2021Č

NABÍZÍME:
-  seriózní  a vstřícné jednání 
-  objevování  vlastních tvůrčích schopností
-  přátelský kolektiv
- možnost práce z domu
-  možnost udělat něco pro druhé
-  společné zahájení adventní doby
   ( vše bude upřesněno v listopadovém čísle  zpravodaje)

 NYNÍ  HLEDÁME:
- ochotné lidi k sušení ovoce (tj. máte-li sušičku)
- každého,kdo bude moci napéct nějaké cukroví
 (upozornění! : pokud se nepřihlásíte sami, je možné, že i tak budete                         
  osloveni:))

 A  POPTÁVÁME:
-  ovoce vhodné k sušení ( jablka,hrušky)
- ovoce mražené nebo čerstvé
  ( maliny,ostružiny,jahody,borůvky,rybíz,
  švestky….)
- sklenice od přesnídávek (se šroubovacím uzávěrem)
- sklenice od kečupu
- vlna červená, šedá, zelená
- bylinky máta, meduňka

KONTAKTNÍ  OSOBY:
 Pavla Machová (tel. 732939938)
 Ester Pražáková (mail: prazakova.ester@seznam.cz)
 Elvíra Krupová (tel.723930449)

Těšíme se na spolupráci s vámi všemi:) Veškeré dotazy rády zodpovíme:)
DĚKUJEME!
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Jaký je rozdíl mezi denním
a týdenním stacionářem pro
seniory? Co tam lidem nabízíte?

Denní i týdenní stacionář
Domovinky poskytují služ-
by od pondělí do pátku.

Uživatelé denního stacionáře přijíždí
do zařízení každý den ráno a v od-
poledních hodinách se vrací do
svých domovů. Uživatelé týdenního
stacionáře přijíždí do zařízení vždy
v pondělí ráno a do svých domovů se
vrací až v pátek odpoledne. Mají
u nás tedy svůj pokoj. Uživatele přivá-
ží a odváží rodina nebo řidič
Domovinky pro se-
niory.

U ž i v a t e l ů m
denního i týdenní-
ho stacionáře po-
skytujeme pomoc
a podporu (uživate-
lům týdenního sta-
cionáře navíc i po-
byt) při činnostech,
které již sami ne-
zvládnou. Uživate-
lům umožňujeme
být mezi lidmi a za-

pojit se do nabízených aktivit stacio-
náře.

Klienti naší nové pobytové
víkendové odlehčovací služby přijíž-
dějí do Domovinky v pátek od-
poledne a tráví zde svůj čas s naší
plnou podporou většinou až do pon-
dělního rána, kdy je odvezou jejich
rodiny zase nazpět domů.

A proč vznikla pobytová
odlehčovací služba? K čemu slouží?
Pobytovou víkendovou odlehčovací
službu v Domovince pro seniory (se
sídlem na ulici Syllabova 1278/19,
Ostrava – Vítkovice) jsme zřídili pře-
devším proto, abychom odlehčili ro-

Pár otázek na Diakonii
Odpovídá Martin Bittner z ostravského střediska Diakonie ČCE
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Staráte se o někoho ve své blízkosti? 
 

… přijďte sdílet své zkušenosti, starosti a radosti,  

nebo si jen poslechnout zkušenosti jiných … 

 s metodikem péče o seniory  

Bc. Martou Machovou 

ZVEME VÁS NA 1. SETKÁNÍ PRO PEČUJÍCÍ 

Kdy: 7. 10. 2021 v 16:00 

Kde: Domovinka pro seniory Diakonie Ostrava 

Syllabova 1278/19, Ostrava - Vítkovice 

 

 

dinám, které dlouhodobě pečují o
své blízké seniorského věku v přiro-
zeném domácím prostředí.

Inspirací nám byla také poptávka
definovaná členy pracovní skupiny
Senioři ostravského komunitního
plánování v aktuálně platném komu-
nitním plánu. Rovněž jsme se inspi-
rovali statistickými analýzami od-
borníků v Moravskoslezském kraji,
kteří prokázali výrazný převis po-

ptávky po pobytových odlehčova-
cích službách nad jejich aktuální na-
bídkou, který se odrazil ve význam-
némmnožství neuspokojených žada-
telů o pobytové odlehčovací služby.

ptala se Marta Machová
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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
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poděkován í f a r á řky

� Konfirmandkám a jejich rodičům za fajn zábavu na staršovstvu (viz Ris-
kuj!, které si mohou všichni nezúčastnění zahrát na sborových stránkách)
ale hlavně za účast na konfirmačních setkáních

� Praktikantovi Janu Lukášovi za obohacení našeho sborového života

� Janě Grollové za geniální tábor pro děti a besedu o něm

� Markovi Skotnicovi za opékání buřtů během „potáboráku“ a koordinaci
setkání v Diakonii

� Všem ostatním členům sboru, kteří se podílejí na chodu sboru

� Michaelovi Waloschkovi za vedení Nokturna



11ř í j e n 2021 11ř í j e n 2021

program na ř í j en

úterý, 5. října 09:00 Kavárnička, 19:00 Starší mládež
středa, 6. října 17:00 Biblická, 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 7. října 16:00 Dorost
neděle, 10. října 08:30 Bohoslužby (kostel)
úterý, 12. října 19:00 Starší mládež
středa, 13. října 17:00 Biblická, 18:15 Staršovstvo

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 14. října 16:00 Dorost
pátek, 15. října 19:00 Nokturno
neděle, 17. října 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (kostel)

10:00 Mimořádné sborové shromáždění (sál)
úterý, 19. října 09:00 Kavárnička

19:00 Starší mládež
středa, 20. října 17:00 Biblická, 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 21. října 16:00 Dorost
neděle, 24. října 08:30 Bohoslužby (kostel)
úterý, 26. října 19:00 Starší mládež
středa, 27. října 17:00 Biblická, 20:00 Čas modliteb
pátek, 29. října 19:30 Logos (fara)
neděle, 31. října 08:30 Bohoslužby (kostel)
pondělí, 1. listopadu Výročí posvěcení kostela (1.11.1907)
úterý, 2. listopadu 09:00 Kavárnička, 19:00 Starší mládež
středa, 3. listopadu 17:00 Biblická, 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 4. listopadu 16:00 Dorost
pátek, 5. listopadu 19:00 Nokturno
neděle, 7. listopadu 10:00 Ekumenické bohoslužby s Večeří Páně (kostel)

11:30 Para talkshow s Alexandrem Flekem (sál)

Každou sobotu a neděli od 14 do 18 h je kostel otevřen v rámci projektu
Otevřené chrámy




