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zpravodaj
sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

zpravodaj

Biblický úvodník
SYNOVÉ DNE
„Ale my synové dne jsouce, střízliví buďme..“
1Tes 5,8

V

čem spočív{ tato střízlivost? Abychom věděli, že žijeme v tomto
opravdovém světě, že jsme jeho č{stí, že
nemůžeme říci s b{sníkem: „J{ nechal
svět jít kolem.“
Jsme za svět odpovědní. Často n{m
lidé namlouvají a přivol{vají, že církev
stojí mimo tento svět a mimo tento skutečný život. Býv{ v tom př{ní, aby církev
zůstala stranou. Pohříchu i my (věřící lidé) tak často myslíme. Obviňujeme svět a
sami se stahujeme do z{větří svých
vysněných hradů a věží.
Slovo Boží n{s tu obviňuje z omylu.
Buďte střízliví! Žijte! Jednejte jako synové
dne v střízlivosti
světla, které zah{ní
všechny iluze, noční chiméry a opary,
které
se
rodí
z přítmí! Pohleďte
jasným, střízlivým
okem na svět kolem
sebe a na jeho dění
v něm!
Život
kolem
n{s, život venku ve světě se i n{s dotýk{.
Vývoj, kterým půjde život n{rodů světa,
způsob a r{z, jak budou vyřizovat své z{ležitosti, chov{ní občanů v naší zemi i u
sousedů, ide{ly, které si stavějí, to se přece v církvi týk{ i n{s. Jednota a spolupr{ce n{rodů (globalizace) či rozpor a izolace, kladn{ tvořiv{ pr{ce, nebo bořiv{ a
podkopn{ činnost, jak se můžeme od toho

odt{hnout? Příboj a vlnobití života se
před sk{lou Petrovou neztiší. Tak jako
hřmot pr{ce, hluk z{stupů, halas neklidu
vznik{ i při zavřených chr{mových dveřích do chr{mových prostorů, tak i život
ve svých proměn{ch se svým vzestupem i
p{dem, nouzí i dostatkem, se starostmi i
pohodou vnik{ s n{mi a v n{s až do samé
svatyně svatých.
Buďme střízliví: takov{ je skutečnost.
Té se nezbavíme ani na něčí příkaz, ani na
vlastní př{ní. Církev byla sem do tohoto a
takového světa postavena. Její poselství je
určeno světu skrze ni. Její výzva je výzvou ke všem n{rodům světa a její evangelium radostnou novinou vesmírného
dosahu.
Pravda, církev není z tohoto světa.
Není jeho produktem. Nevznikla z jeho
potřeb. Není nadarmo Abraham v Písmu
nazýv{n Hebrejský. Původní smysl toho
slova znamen{ „cizinec“, ten, který přišel
z oné strany.
I my jsme
cizinci ve
světě. Ve
světě, ale
ne ze světa. Církev
tu chce mít
její P{n a
Kr{l. Žije z Jeho zdrojů a sil, a ty nejsou ze
světa.
I to vědět a z toho a podle toho žít, patří k střízlivosti synů dne.
Zkr{cené k{z{ní prof. F. M. Dobi{še ze
sbírky k{z{ní 1956 - vybral a zkr{til
B. Berger
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Ze sborového života
NAROZENINY V BŘEZNU
Jarmila Pechanov{

01.03.1933

Rudolf Falhar

04.03.1920

Josef Hrom{dka

05.03.1932

Jiřina Mokošov{

09.03.1924

Anna Tenčíkov{

10.03.1920

Sylva Fickerov{

15.03.1933

Miroslava Marešov{

21.03.1913

Jaromír Pastusek

21.03.1926

Josef Kašt{nek

24.03.1921

Alena Lesníkov{

25.03.1944

Jaromír Chodura

28.03.1944

Teodora Petersigov{

29.03.1923

Miroslav Kov{ř

30.03.1944

CÍRKEVNÍ POHŘEB V ÚNORU
Roman Skalka (*1936)

USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 11. 2. 2009
PERSONÁLNÍ OBLAST



Hled{ní kazatele: starší opět iniciovali sejití skupiny, kter{ by znovu prošla seznam
kazatelů a vytipovala případné adepty pro Ostravu.
Uplatnění nových pravidel evidence členů. - Starší společně proch{zeli seznamem
„nezn{mých“ členů ze sborové kartotéky. Jen u některých víme, že zemřeli, nebo se
přestěhovali, většinou nezn{mo kam. Rozhodli jsme, že ostatní prozatím musíme
vést jako členy sboru.

ORGANIZAČNÍ OBLAST
Br. Skotnica podal staršovstvu průběžnou zprávu o Středisku Diakonie. Zpráva
o činnosti bude vyvěšena také na nástěnce pro sborové shromáždění. 7. 6. 09 bude
sbor pořádat Den Diakonie.
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Příprava výročního sborového shrom{ždění a schv{lení jeho programu:














modlitba
volba předsedy shrom{ždění
projedn{ní s chv{lení pořadu schůze
prezence účastníků
volba 2 zapisovatelů a 2 ověřovatelů z{pisu a 2 skrut{torů
opakovan{ volba far{ře (povede A. Plachý)
zpr{va staršovstva o životě sboru, dílčí zpr{vy o pr{ci s dětmi a ml{deží
zpr{va o hospodaření sboru včetně zpr{vy pokladní
zpr{va revizorů hospodaření sboru
rozprava o zpr{v{ch (+ usn{šení o n{vrzích z ní vzešlých)
schv{lení zpr{v
volba revizorů sborového hospodaření
zpěv písně

Na n{stěnce budou viset
- seznam členů s hlasovacím pr{vem
- zpr{va o činnosti Diakonie
- zpr{vy o činnostech, které sponzorujeme (Živ{ naděje, Chmielovi)
Sborové dny:
5. 4. sborov{ neděle s hostem P. Smetanou se společným obědem (bude pož{d{na
s Jančov{) odpolední program začne ve 12:30 hod.
první květnovou neděli sborový den s hostem nebude, protože jde o víkend navazující na st{tní sv{tek, předpokl{d{me, že více lidí bude mimo Ostravu

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST




Schv{len rozpočet na r. 2009.
St{le nabízíme pron{jem 2 pokojů v bytě na Husově n{městí č. 6 – cena tohoto pron{jmu schv{lena na 2.000,- Kč + energie. Dohromady cca 4.500,- Kč.
Je třeba sestavit pl{n investic pro r. 2009.

Z historie (nejen) našeho sboru

1989

STALO SE

Nelson Mandela byl propuštěn
z vězení. Jord{nsko se form{lně
zřeklo území Předjord{nska - vznik nez{vislé Palestiny. George H. W. Bush se stal
prezidentem USA. V Číně probíhaly studentské protesty na n{městí Tchien-anmen. Od léta masově rostl počet emigrantů z NDR ž{dajících na pražském velvyslanectví SRN o azyl, n{tlak z{padoně-

meckých a čs. org{nů na NDR vyústil v
otevření hranic mezi NDR a SRN a v tzv.
„p{d Berlínské zdi“. 17. prosince rumunský prezident Nicolae Ceauşescu d{v{
rozkaz ke střelbě do demonstrantů
v Temešv{ru, o sedm dní později je i s
manželkou popraven. 17. listopadu - demonstrace zah{jila zač{tek sametové revoluce a tím i p{du komunismu
v Československu. V{clav Havel byl zvolen prezidentem. Byly rozpuštěny Lidové
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milice. Zemřel Hirohito, japonský císař (*
29. dubna 1901), Salvador Dalí, katal{nský surrealistický malíř (* 11. května
1904).

ZE SBORU:
70 let od neofici{lního zah{jení činnosti
sboru, i když ofici{lní datum je až 1920.
Stalo se tak za prvního agilního ostravského far{ře Františka Pol{ka.
Z výroční zpr{vy br. f. Klob{sy:„S p{dem
totalitní moci, se zrušením nepříjemného a
nepřejného dohledu nad církvemi se otevírají
věřícím netušené možnosti. Cítíme, jak na
takovou situaci nejsme vůbec připraveni a jak
teď budeme muset doh{nět plnou parou vše,
co v našem ček{ní minulého období až ani
nebylo<.“ Při nedělních bohoslužb{ch
kromě br. far{ře sloužili br. f. H{na, br.
vik{ř P. Firbas, br. kur{tor Fon, br. Czudek a br. Krupa. Střední generace se nad{le sch{zela ve dvou skupink{ch. Jedna
jsou třic{tníci skuteční, druh{ třic{tníci
bývalí. Ze sborové statistiky: Ke konci
roku čítal n{š sbor 1 675 duší. Z toho 59
žilo v naší jediné kazatelské stanici
v Hlučíně.

ho a z{padního Německa. Ir{k anektoval
Kuvajt. Bělorusko vyhl{silo nez{vislost.
Konec občanské v{lky v Libanonu. Československo poprvé v celé jeho historii
navštívil papež Jan Pavel II. Město Zlín se
vr{tilo ke svému původnímu jménu (v
období let 1949–1989 ofici{lně neslo n{zev
Gottwaldov). Zanikla St{tní bezpečnost.
V ČSFR vzniklo Ministerstvo životního
prostředí. Katolick{ teologick{ fakulta a
Cyrilometodějsk{ bohosloveck{ fakulta
byly začleněny do UK.

ZE SBORU:

Bohoslužby se konaly 61 kr{t. Ve druhé
půlce roku se spojily úterní biblické hodiny se středečními bohoslužbami. Nově
začaly n{vštěvy ve věznicích, které vykon{val br. f. Klob{sa střídavě s jinými kazateli ostravských církví. Také jednou za
měsíc předn{šel ve Vítkovické průmyslovce. Z výroční zpr{vy br. f. Klob{sy:„ <
R{d bych upozornil na některé čl{nky ve veřejném tisku, píšících o tom, jak naše církev
v minulosti zrazovala Ježíše Krista a kolaborovala s komunistickou mocí. Tyto čl{nky
nejsou pravdivé. …Měli jsme naopak ve vedení relativně statečné lidi, i když nevolili způSTALO SE:
soby chartistů a tehdejších disidentů<“
Michail Gorbačov byl zvolen Ze sborové statistiky: 13 pokřtěných dětí
prezidentem SSSR. Kreml a jeden dospělý, 14 pohřbů, 8 svateb.
a Rudé n{městí bylo prohl{šeno za světové kulturní dědictví UNESCO. Litva vyhl{sila nez{vislost. Sjednocení východní-

1990

Rokem 1990 ukončuji historické mapov{ní ostravského sboru, protože m{m pocit, že
od tohoto roku se jedn{ spíše o přítomnost, než o minulost a také m{me jistě vše ještě
v živé paměti. V dalších číslech sborového Zpravodaje se budeme v této rubrice věnovat far{řům, vik{řům, popř. diakonům, kteří pracovali v ostravském sboru do roku
1990. Začneme br. far{řem Františkem Pol{kem. Protože se jedn{ - aspoň pro mne- o
d{vnou minulost, budu vděčn{ za každou soukromou vzpomínku na tohoto duchovního.
Marta Machov{
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K zamyšlení a k diskusi
AD: MAL[ REMINISCENCE
NA 11.1.2009
idům 13,17: Poslouchejte ty, kteří v{s
vedou a podřizujte se jim, protože oni bdí
nad v{mi a budou za v{s zodpovídat. Kéž to
mohou činit s radostí a ne s n{řkem; to by v{m
nebylo na prospěch.
Tímto veršem uvedla svůj čl{nek
v minulém Zpravodaji sestra Jančov{; mě
zaujal natolik, že mě inspiroval k této úvaze.
Jsme n{rodem všeznalých odborníků;
aspoň to tak vypad{, zaslechneme-li nějakou debatu ať už v restauraci, či v tramvaji.
Každý ví, jak by sestavil fotbalovou jeden{ctku lépe než trenér; podobných příkladů bych mohl uvést celou řadu a ze všech
oborů. Podobné hlasy jsem slyšel i v našich
řad{ch: proč staršovstvo odmítlo toho či
onoho kandid{ta na far{ře u n{s, vždyť
lepšího budou marně hledat!!!
Tito kritici posuzují kandid{ta jen podle
letmého pozn{ní; jedno, či dvě k{z{ní a
n{sledn{ rozprava po bohoslužb{ch jsou
věru m{lo k zodpovědnému rozhodnutí.
Staršovstvo se snaží získat informace – pokud je to možné – i z jiných věrohodných
zdrojů a o kandid{tech rozhoduje po zv{žení všech informací hlasov{ním.
Vr{tím se v této úvaze ještě ke shrom{ždění 11. 1. 2009. Každý z n{s by si měl uvědomit, že i far{ř je jen člověk, na kterého
doléhají nemalé strasti, o kterých mnohdy
nevíme, a ani není polyhistorem, který m{
univers{lní schopnosti a vědomosti. Okřídlené úsloví praví, že nikdo není dokonalý.
Pokud nejsem spokojen, mohu dotyčnému
vyslovit kritiku a oček{vat n{pravu. Pokud

Ž

kritizovaný přizn{, že vyžadované vlastnosti nem{, pak se s tím musíme vyrovnat
– to je ostatně jeden z důvodů, proč hled{me druhého far{ře.
M{me již delší dobu problém získat
druhého far{ře; znají snad kritici z 11.1.
způsob, jak získat hned dva ?
Robert Kimmel

TROCHU JINÝ POHLED

P

o přečtení čl{nku ses. Jančové
v minulém čísle Zpravodaje (se kterým samozřejmě v některých věcech souhlasím), mě přece jen zarazila věta
„nevěřila jsem, že jsem v křesťanském společenství, na hlavu br. far{ře se sn{šely výčitky…“ (Reakce na neděli 11.1.)
J{ jsem tam také byla a nemyslím si, že
bychom nebyli v křesťanském společenství.
Nezazněla tam přece ž{dn{ výhružka,
sprosté slovo, nebyl tam křik ani zlořečení.
Kde jinde bychom se měli učit vz{jemné
n{zorové toleranci než v křesťanském společenství? Nemyslím, že by bylo víc křesťanské se na sebe usmívat a za z{dy se pomlouvat.
Co tam tedy bylo řečeno? Někteří členové sboru (a mezi ně se počít{m i j{) jen veřejně upozornili na své pochyby, na své
postoje k pr{ci br. far{ře Aleše Wrany. Tyto
n{zory často vych{zejí z osobních zkušeností a jsou - jak připouštím - zcela subjektivní.
Jedna členka sboru se mě zeptala:„Co
tedy vlastně chceš, jakého far{ře bys chtěla?“
Far{ř v mých představ{ch NENÍ létající
superman, který umí zpívat (proto vede
sborový zpěv), k{že srozumitelně a tak
epoch{lně (že je kostel každou neděli
narvaný k prasknutí), umí pracovat s dětmi
6
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a s ml{deží (proto kromě bohoslužeb, vede
NŠ, pracuje s ml{deží, organizuje pro ně nejlépe každý měsíc - víkendové pobyty, či
kurzy), s{m obstar{v{ n{vštěvy
v nemocnicích, v ústavech, v dom{cnostech
(takže není potřeba křesťanské služby) a ve
volných chvílích pracuje pro senior{t, nebo
nejlépe pro celou církev.
Protože jsem sama far{řské dítě - a na
faře jsem prožila zhruba 20 let čistého času nesnažím se hledat far{ře „supermana“ a
také vím, že „není na světě člověk ten, aby se
zalíbil lidem všem“. Vím, že far{ř je jen člověk. Neoček{v{m, že s far{řem budu ve
všem souhlasit a ani bych to nechtěla. Naopak vít{m dialog a výměnu n{zorů. Co
tedy oček{v{m od „svého“far{ře?
 k{z{ní (srozumitelné i pro laiky, mezi
které se počít{m)
 pastoraci a n{vštěvy, které bude vykon{vat s{m od sebe a s{m se bude v tomto

směru aktivizovat (samozřejmě za podpory n{s ostatních)
 poctivou snahu o proniknutí do všech
složek sboru (koneckonců far{řsk{ pr{ce
je také hlavně o komunikaci)
 zachov{ní mlčenlivosti
 aby měl důvěru většiny členů sboru a aby
sbor nedělil, ale naopak spojoval
Z těchto bodů nemůžu a ani nechci
slevit. Omlouv{m se, zda moje n{zory
v některých z v{s vzbuzují negativní emoce. Tím, že d{v{ člověk veřejně najevo svůj
souhlas nebo nesouhlas se vždy nějakým
způsobem odhaluje a st{v{ se více zranitelným. Přesto jsem měla potřebu na ně takto
veřejně upozornit. Ne z nějakých laciných a
impulsivních pohnutek, ale pr{vě protože
mi jde o budoucnost našeho sboru.
Marta Machov{

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 – BŘEZEN 2009
úterý 3. března

9:00 Kav{rnička (ve farní kancel{ři)
19:00 starší ml{dež (ve farní kancel{ři)
středa 4. března
15:00 dorost (ve sklepě pod farou)
17:00 biblick{ hodina (presbyterna – Husovo n{m. 3,
tématem během postního období budou pašije podle
Marka + hudba J. S. Bacha)
p{tek 6. března
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE 8. BŘEZNA – 2. POSTNÍ 9:30 BOHOSLUŽBY
úterý 10. března
19:00 starší ml{dež
středa 11. března 15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina
18:15 schůze staršovstva
p{tek 13. března
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež
sobota 14. března Celosenior{tní presbyterní konference (v Hranicích)
NEDĚLE 15. BŘEZNA – 3. POSTNÍ 9:30 BOHOSLUŽBY
úterý 17. března
9:00 Kav{rnička 19:00 starší ml{dež
středa 18. března 15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina
p{tek 20. března
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE 22. BŘEZNA – 4. POSTNÍ 9:30 BOHOSLUŽBY
úterý 24. března
19:00 starší ml{dež
středa 25. března 15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina
p{tek 27. března
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež
19:00 střední generace (ve farním bytě)
NEDĚLE 29. BŘEZNA – 5. POSTNÍ 9:30 BOHOSLUŽBY (vede br. T. Novotný); po nich
výroční sborové shrom{ždění (s opakovanou volbou far{ře)
úterý 31. března
9:00 Kav{rnička
19:00 starší ml{dež
středa 1. dubna
15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina
p{tek 3. dubna
odjezd na víkend dorostu; 17:00 mladší ml{dež
5. DUBNA – KVĚTN[ 9:30 BOHOSLUŽBY – ve sboru hostem br. Pavel Smetana 12:30 povíd{ní s ním – O přítomnosti církve; děti na „víkendovce“
NEDĚLE

