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zpravodaj
sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

zpravodaj

Biblický úvodník
Hle, mudrci od východu se objevili
v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě
narozený král Židů?“ (Mt 2,1n)

M

{me v evangeliu příběh
o mudrcích, kteří se jdou poklonit
do Betléma a nesou dary malému Ježíši,
kr{li, který se pr{vě narodil. Podle nejzn{mější tradice – nic z toho v Bibli ještě
nenach{zíme – byli tři, jmenovali se
Kašpar, Melichar a Baltazar, a jejich sv{tek slavíme 6. ledna.
Jenže podle další kr{sné tradice tito
mudrci nebyli tři, nýbrž čtyři. I ten čtvrtý
se s nimi vydal na cestu, ovšem nedošel.
Poř{d a poř{d mu přich{zí do cesty
něco důležitého. Potk{v{ lidi, kteří pl{čí a
trpí, a prosí o pomoc, a on je nedovede
obejít, a pom{h{ jim, a tak se zdržuje.
Mladému kr{li se to vůbec nehodí, že ho
někdo zastavuje. Je st{le neklidnější, že
přijde pozdě. Ale z{roveň mu to ned{,
aby prošel kolem trpícího a nepomohl
mu. Co m{m dělat, myslí si, ale divil bych
se, kdyby mi Ježíš nerozuměl, vždyť s{m

přich{zí na svět, aby těšil v utrpení, aby
uzdravoval nemocné a osvobozoval lidi
z{vislé. A tak je nakonec tento čtvrtý
mudrc na cestě celých 30 let.
Už nem{ síly někomu pom{hat, už
d{vno se mu ztratila hvězda, kter{ ho po
cestě vedla. Je z toho nekonečně smutný:
co jsem z toho měl, že jsem sytil hladové,
staral se o nemocné, obdarov{val chudé?
Jen jsem ztratil svůj cíl.
Nakonec dojde do Jeruzaléma na Velký p{tek. Přich{zí a vidí tři kříže na vrchu
Golgota. Zd{ se mu, jako by ve tv{ři prostředního muže znovu zaz{řila hvězda,
kterou viděl na poč{tku. A ví, že to není
nikdo jiný než ten jeho kr{l, kterého začal
hledat před tak dlouhou dobou. S n{mahou vystoupí na kopec. Svůj pohled upír{
jen na toho, který se na něj dív{. „Pane,“
zašept{, „už nem{m nic z toho, co jsem ti
chtěl přinést. Mé ruce jsou pr{zdné. Jen
moje srdce, přijmeš ho?“
Cítí pohled ukřižovaného a pozn{v{
jasně, že přijím{ jeho srdce jako nejmilejší
dar.
upravil aw
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Ze sborového života
NAROZENINY V LEDNU
Pavlína Foltýnov{

05.01.1989

Jaroslava Drozdov{

06.01.1949

Am{lie Rajdusov{

08.01.1929

Libuše Albrechtov{

08.01.1927

Jarmila Folwarczn{

11.01.1954

Gustav Turek

12.01.1912

Erich Gonsior

17.01.1924

Eliška Geislerov{

18.01.1917

Jarmila Zygmontov{

20.01.1941

Ing.Lubomír Haška

21.01.1932

Libuše Štípkov{

21.01.1944

Bohumil Charv{t

25.01.1932

Věra Kučerov{

31.01.1926

KŘEST V PROSINCI

Jan Koděra

*2008

USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 10. 12. 2008
PŘEHLED KORESPONDENCE:




nabídka různých akcí, kursů a stipendií v zahraničí – bude vyvěšena na n{stěnku
informace o Fondu J. Tajovského pro podporu pěstounských rodin (n{stěnka)
informace Diakonie ČCE k projektu „Buď sousedem“ (n{stěnka)

PERSONÁLNÍ OBLAST
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projedn{v{ní a schv{lení nové povol{vací listiny a souvisejících dokumentů pro
opakovanou volbu br. f. A. Wrany
11. ledna 2009 napl{nov{na beseda br. f. Wrany se sborem o budoucnosti sboru
a o představ{ch sborové pr{ce
Pravidla evidence členů: dle nových pravidel evidence členů schv{lených synodem
bychom měli do evidence členů doplnit všechny, kdo byli ve sboru pokřtěni,
a šechny evidované pak rozřadit na členy st{vající, nezvěstné a bývalé. Starší se
dohodli, že jako členy sboru budeme evidovat ty, které m{me v současné kartotéce,
nebudeme tam dopisovat „mrtvé duše“.

zpravodaj

ORGANIZAČNÍ OBLAST




rozdělení staršovstva do komisí – chceme zkusit rozdělit starší do 3 skupin, do komise person{lní, organizační a hospod{řské
přípravou sestavov{ní Zpravodaje se bude zabývat br. Waloschek ve spolupr{ci
s br. f. Wranou.
dostali jsme pozv{ní do partnerského sboru do Speyeru ve dnech 23.4. – 26.4.2009
u příležitosti výročí znovuotevření zrekonstruovaného kostela.

PROGRAM KŘESŤANSKÉHO TÝDNE MODLITEB
V OSTRAVĚ, LEDEN 2009
Den

Místo bohoslužby

Čas

Slovem slouží

neděle 4.1. SVČ Ostrčilova ul., KS Ostrava

17 hodin

Van Henk – AS

pondělí 5.1. Fara ČCE Třanovského s{l,
SCEAV

18 hodin

Petr Pol{ch – CB

úterý

6.1.

středa

7.1. Modlitebna CB, ul. 28.října, CB

18 hodin

Bogdan Stepieň – ŘKC

čtvrtek 8.1. Modlitebna BJB na Z{voří, BJB

18 hodin

Aleš Wrana – ČCE

p{tek

Fara ČCE Třanovského s{l, ČCE 18 hodin

9.1. Kostel CČSH M. Hory, Kremlič- 18 hodin
kova

Jan Nowak – CASD

Tom{š Oliverius – JB

sobota 10.1. Budova AS Přívoz, AC Ostrava

18 hodin

Antonín Kratochvíl – KS

neděle 11.1. Nový ŘK kostel Z{břeh, ŘKC

18 hodin

Erik Poloha – BJB
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Z historie (nejen) našeho sboru
STALO SE

STALO SE:

V Moskvě zemřel gener{lní
tajemník ÚV KSSS Černěnko
a na jeho místo nastoupil
Michail Gorbačov. Microsoft uveřejnil
první verzi Windows. Na dně Atlantického oce{nu byl nalezen luxusní zaoce{nský parník Titanic. V Praze se konala poslední československ{ Spartaki{da. Oslav
1100. výročí úmrtí sv. Metoděje se zúčastnilo 100-250 tisíc lidí, kteří vyhnali skandov{ním a pískotem z řečnické tribuny
ministra kultury a hlasitě vyj{dřili požadavek na n{boženskou svobodu a povolení n{vštěvy papeže. Tato n{rodní pouť na
Velehradě byla jednou z největších československých poutí a protikomunistických
demonstrací během trv{ní komunistického režimu.

Při nejhorší jaderné katastrofě
v dějin{ch explodoval a začal
hořet čtvrtý reaktor jaderné elektr{rny v Černobylu na Ukrajině. Na místě
zahynulo 31 hasičů a zaměstnanců elektr{rny. Radiací byly kontaminov{ny rozs{hlé oblasti Ukrajiny, Běloruska a Ruska,
což si vyž{dalo evakuaci a přesídlení asi
200 000 lidí. Přibližně 60 % radioaktivního
spadu
s k on č i l o
v
B ě l or u s k u .
V současnosti je obtížné přesně zaznamenat počet úmrtí způsobených ud{lostmi
v Černobylu — odhady se pohybují od
desítek po stovky tisíc. Evropsk{ unie se
rozšířila o Španělsko a Portugalsko.
Desmond Tutu se stal jako první černoch
v historii primasem anglik{nské církve
v Jihoafrické republice. Halleyova kometa
prolétala v blízkosti Země (příště se objeZE SBORU:
ví v Sluneční soustavě v roce 2061). Chr{Průměrn{ účast při nedělních bohoslužněn{ krajinn{ oblast P{lava byla zařazena
b{ch kolem 70. Bylo zvoleno nové starorganizací UNESCO do mezin{rodní sítě
šovstvo. Kur{torem se stal opět br. Karel
biosférických rezervací.
Fon, místokur{torem br. Antonín Plachý,
pokladníkem br. Hut{k. V tomto roce byl ZE SBORU:
postaven nový plot na dvoře sborového Konfirmov{ni byli 2 chlapci a 5 dívek.
domu a také bylo opraveno věžní cimbuří Střední generace se v tomto roce rozdělila
na kostele. V kazatelské stanici v Hlučíně na starší a mladší. Večeře P{ně byla vysse sch{zeli příslušníci několika církví. Za luhov{na v tomto roce 8x. Dvoudenní
n{š sbor obstar{val duchovní službu po- sborový z{jezd navštívil jižní Moravu a
většině br. Karel Pala. Také byla v tomto Bratislavu. Z výroční zpr{vy br. f. Kloroce přechodně obstar{v{na kazatelsk{ b{sy: „….Vztah st{tní spr{vy k n{m (ač
stanice Bohumín, kde se konaly (mimo nemůžeme říct, že je přejný) je přece kohlavních sv{tků) bohoslužby 2x do měsí- rektní. Jako senior mohu povědět, že n{m
ce. Ze statistiky: 62x se konaly nedělní a v řadě našich ž{dostí a potřeb bylo vyhosv{teční služby Boží. 12 pohřbů, 10 křtů, 4 věno. Jestli jsou i dnes lidé, kteří se vysvatby, na konci roku čítal sbor 1693 čle- mlouvají na to, že nemohou věřit, protože
nů.
st{t jejich víře br{ní, je to zjevn{ neprav-

1985

1986

da….“
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TODO Název rubriky
USA MAJÍ NOVÉHO PREZIDENTA
Do čela této velmoci byl zvolen muž, jehož otec poch{zí z africké Kenyi, maminka je
Američanka. Barack Obama.
Rodné jméno je asi otcovo, ale křestní? Denní tisk se kloní k n{zoru, že jméno prezidenta Obamy – Barack – může poch{zet z afrického jazyka Swahili a znamen{
„požehnaný“. Skutečnost však může být i jin{. Neslyšeli jsme dříve toto jméno i my?
Zalistujeme-li ve Starém z{koně, tu v knize Soudců, kap. 4-5 se setk{v{me se jménem B{rak (ekumenický překlad). Tento izraelský soudce a před{k žil kolem roku
1130 př. Kr., tedy v době předkr{lovské a byl současníkem prorokyně Debóry. Osvobodili lid izraelský z područí kennanského panovníka Jabína a zajistili tak Izraelcům
40 let pokojného života.
Mnozí křesťané v minulosti i dnes d{vají svým dětem biblick{ jména staroz{konní
i novoz{konní. Naší husité na poč{tku svého rozmachu d{vali v Čech{ch biblick{
jména i nově zakl{daným hradům – viz např. T{bor, Sión, Oréb.
Proč by tomu tak nemohlo být i dnes? M{m zato, že Američané, potomci exulantů, kteří opustili svou vlast zejména pro n{boženskou svobodu, mohli převzít jméno
B{rak ze Starého z{kona.
Ať tak, či onak, př{l bych novému americkému presidentu, aby vedl svůj lid tak,
jako jeho staroz{konní jmenovec.
Jan Kostruch

VZKAZ Z REDAKCE
Jak jste si jistě všimli, vypad{ letošní
Zpravodaj jinak než ten loňský. Budou ho
připravovat zase jiní lidé. Některé věci by
však měly zůstat stejné:
 Vždycky mají přednost příspěvky od
v{s, Zpravodaj m{ zůstat fórem, kde
mohou být publikov{ny různé n{zory.
Pokusíme se i d{le držet praxi, že publikov{ny jsou všechny příspěvky vyjma
očividně lživých a vulg{rních. Proto v{s
prosím, pište, posílejte n{m své příspěvky. Zvl{ště v{s prosím, pokud budete
mít vlastní úvahy biblické úvahy, třeba
nad slovy, kter{ jsou pro v{s důležit{



nebo nad kterými zrovna přemýšlíte,
můžete se publikov{ním sdílet.
I co do způsobů přípravy Zpravodaje
platí, že je lepší, když ho připravují
členové sboru, když je i takto Zpravodaj
nez{vislý na far{ři. Proto v{s prosím
zadruhé, pokud byste tušili, že můžete
nějak pomoci, třeba shromažďov{ním
příspěvků, vymýšlením koncepce, přepisov{ním rukopisů, či jinak, ozvěte se
mi. Díky.
aw
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Koncert Pěveckého sdružení Ostrava v rámci cyklu Kostel pro všechny, 21.12.2008

INFORMACE O SBORU
SLUŽBY, které v{m, vedle pravidelných shrom{ždění, r{di poskytneme (podrobnější informace
u far{ře):
 duchovní rozhovory
 lekce uvedení do křesťanství
 texty k{z{ní od br. far{ře Wrany
 Bible a kostelní zpěvníky ke koupení
 zasíl{ní Zpravodaje
 vysluhov{ní Večeře P{ně v rodin{ch u starších a nemocných
 k{z{ní a další texty far{ře A. Wrany jsou také vyvěšov{ny na jeho blogu aleswrana.blogspot.com
ADRESA:
TELEFON:
E-MAIL:
WEB:
FAR[Ř:
KUR[TORKA:
BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Husovo n{m. 4, 702 00 Ostrava
596 122 943
cce.ostrava@volny.cz
www.volny.cz/cce.ostrava
Aleš Wrana (tel. 596 122 943)
Jana Haškov{ (591 120 490)
16 44 32 93 59/0800

Příspěvky do Zpravodaje sbír{ Aleš Wrana, zpravodaj sestavuje Michael Waloschek
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PROGRAM VE SBORU – LEDEN 2009

NEDĚLE

4. LEDNA

pondělí 5. ledna
úterý 6. ledna
středa 7. ledna

čtvrtek 8. ledna
pátek 9. ledna
sobota 10. ledna

úterý 13. ledna
středa 14. ledna
pátek 16. ledna

9:30 bohoslužby s večeří páně, po nich rozhovor o budoucnosti
sboru s A. Wranou
18:00 KTM
19:00 starší ml{dež
15:00 biblick{ hodina
17:00 mladší ml{dež

NEDĚLE

18. LEDNA
úterý 20. ledna
středa 21. ledna
pátek 23. ledna

9:30 bohoslužby
9:00 Kav{rnička 19:00 starší ml{dež
15:00 biblick{ hodina
17:00 mladší ml{dež

25. LEDNA
úterý 27. ledna
středa 28. ledna
pátek 30. ledna

9:30 bohoslužby
19:00 starší ml{dež
15:00 biblick{ hodina
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež

1. ÚNORA

9:30 bohoslužby rodinné

NEDĚLE

11. LEDNA

9:30 bohoslužby rodinné (Třanovského s{l), po nich setk{ní
učitelů NŠ
17:00 Křesťanský týden modliteb (KTM - podrobně viz uvnitř)
18:00 KTM
9:00 Kav{rnička (sborov{ kancel{ř)
18:00 KTM
15:00 biblick{ hodina
18:00 KTM
18:15 staršovstvo
18:00 KTM
17:00 mladší ml{dež 18:00 KTM
18:00 KTM

NEDĚLE

NEDĚLE

