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sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

zpravodaj

Biblický úvodník

MNOZÍ RADĚJI ZŮST[VAJÍ

VELIKONOCE

Kristovo vzkříšení nebylo ojedinělou ud{lostí. Ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet vzkříšení i my sami na sobě
a navíc můžeme k životu probouzet i druhé.
Mnozí ale přesto zůst{vají raději ležet
v hrobu svého strachu a rezignace, svých
zklam{ní a zranění. Zařídili se v hrobce,
protože mají strach ze života.

LEŽET V HROBĚ

(podle Anselma Grüna)

V

elikonoce jsou svým původem sv{tkem jara. Již ale Židé dali kananejskému pohanskému sv{tku jara zcela nový význam sv{tkem Paschy. Křesťané pak
rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro: život je silnější než smrt.
Strnulost hrobu je proměněna v kvetoucí zahradu. Pouta, kter{ br{ní našemu
životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme ve svém těle a v duši nový život.

ZPÍVEJME ALELUJA,
I KDYŽ JSME PLNI STAROSTÍ

Od poč{tků církve byly Velikonoce hlavním a ústředním sv{tkem církevního
roku. Po celých 50 dní slavili křesťané
vzkříšení P{na, radovali se z toho, že l{ska zvítězila nad smrtí, a že skrze vzkříšení již m{me podíl na naplněném životě
Ježíše Krista. Výrazem této velikonoční
radosti se staly rozmanité zpěvy Aleluja…

„Zpívejme Aleluja zde na zemi,
kde jsme ještě plni starostí,
abychom je jednou mohli zpívat´tam´ v
jistotě…
Zpívejme Aleluja dnes ne proto,
abychom se radovali z klidu,
ale abychom našli útěchu v tr{pení.
Tak jako zpívali poutníci:
Zpívej, ale kr{čej d{l!
Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý!
Zpívej a kr{čej d{l!“
(sv. Augustin)

Haleluja! Spasení, sl{va i moc patří našemu Bohu!
(Zj 19,1)
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Ze sborového života
NAROZENINY V MĚSÍCI DUBNU
Jaromír Pastusek
Aurélie Rojkov{
Lubomír Valovič
Ivana Stoklasov{
Věra Majerov{
Libuše Gabzdilov{
Jan Kostruch
Jiří Doubrava
Jarmila Friesov{
Lidvína Budníkov{
Věra Bergrov{
Jaroslava Klosíkov{
Matěj Stavinoha
Jaromír Vašek

21.03.1926
01.04.1913
04.04.1922
05.04.1939
06.04.1949
07.04.1924
09.04.1926
09.04.1926
10.04.1929
12.04.1923
19.04.1939
19.04.1954
22.04.1999
27.04.1933

USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 11. 3. 2009
PERSON[LNÍ OBLAST
Hled{ní kazatele - vyd{me opět inzer{t na Slovensku.
 oslovený br. A. Mostecký odmítl.
 užší skupinka starších vytipovala další kandid{ty – M. Zikmund, M. Fér, R. Palacký, R. Špačkov{, P. Janošík, L. Teca, které oslovíme telefonicky a potom je vyslanci
staršovstva osobně navštíví.
S. P. Fižov{ rezignovala z pracovních důvodů na místo presbyterky.

ORGANIZAČNÍ OBLAST




Sborov{ dovolen{ – zatím není ve sboru pl{nov{na, zřejmě využijeme nabídky sboru
z Velkého Meziříčí, který poř{d{ společnou rodinnou dovolenou v červenci na chatě na
Gruni.
Sborový z{jezd se bude konat 30. 5. 09 do Litomyšle, Kunvaldu, Mladečské jeskyně
a tématem bude odchod bratří z českých zemí do exilu.

HOSPOD[ŘSK[ OBLAST
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Byly pronajaty 2 pokoje v bytě na Husově n{m. 6 – na dobu určitou do 31. 8. 2009.
Bylo schv{leno, že objedn{me vyčištění a naladění varhan v kostele.

zpravodaj

Farní sbor
ČCE
v Ostravě Vás
srdečně zve
na sborový
výlet

„Bůh ti žehnej, česká země!
S tebou se smutně loučím“
Smích a pláč českých bratří na panství Kostků z Postupic
na trase
Litomyšl - Růžový palouček - Kunvald - Mladeč
v sobotu 30. května 2009
odjezd v 6.00 hod. od fary na Husově náměstí 4
(návrat kol. 19.00 k faře na Husově nám. 4)
Cena výletu:
1) vstupné do památkových objektů: 200 Kč na osobu (100 Kč děti, studenti)
2) cena autobusu: dospělí 300 Kč (děti do 5 let zdarma, 6-15 let a studenti 200
Kč)
Jídlo na celý den s sebou
Zájemci se mohou přihlásit u ses. Jany Jančové
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Faráři ostravského a vítkovického sboru
BR. FAR[Ř FRANTIŠEK POL[K, PHDR.
 30.3. 1888 se narodil v Sudicích u Boskovic
 1912-1918 vik{ř v Krouné, Rané, Valašském Meziříčí:
Takto na něj vzpomínal kur{tor valašskomeziříčského sboru František Volek v ročence r.1918:

„…Ale po nuceném odchodu bratra Zbořila a úmrtí ředitele Krejska nastala
smutn{ doba. Rok 1913! Není ani možné dost jasně vypsat ty doby, jaké prožíval výbor kazatelské stanice! Až v druhé polovici třin{ctého roku
povol{n byl vik{ř František Pol{k. Jmenovaný pravidelně dojížděl do Moravské Ostravy a Orlové, kdež v obou kazatelských stanicích, jako č{stech sboru
střítežského, veškeré duchovenské funkce zast{val. Později počal si vik{ř Pol{k blíže všímati svízelného postavení finančního kazatelské stanice ve Valašském Meziříčí. Po vyhl{šení světové v{lky poměry ještě více všestranně se
zhoršily. Zůstalo n{m jen několik věrných př{tel a tím poznali jsme celou svoji
opuštěnost a ohroženost. Příspěvky našich údů činily za rok 1915 asi 280 K, ale
jen na úroky potřebovali jsme 1.100 K. K tomu kde vzít na jiné vyd{ní a spl{tky dluhu? Co n{s šest nebo sedm rodin mohlo pro zachr{nění vykonat? Ostatní byli zachv{ceni neust{vající v{lečnou hrůzou. A v této těžké chvíli otevír{
Bůh ústa vik{ře Pol{ka, aby vykřikl evangelickému Sionu slova ‚Zachraňte.‘
Po dohodě se seniorem Jelínkem rozezvučely se všechny senior{tní úřady,
všechny kazatelny evangelických sborů a všem př{telům a zn{mým řekli jsme,
oč se jedn{. Kromě toho vypravil se vik{ř Pol{k osobně vykonat podomní sbírky v některých evangelických sborech v Čech{ch i na Moravě. Výsledek sbírek
byl překvapující. N{š Sion nezůstal hluchý. Po uz{věrce roku 1918 měli jsme
téměř celých 20.000 K dluhu splaceno a mimo to dotační fond vzrostl na 15.000
K. Tím byl sbor n{š nejen zachr{něn, ale z{roveň položen z{klad k dnešní jeho
samostatnosti…“)

 1918-1919 vik{řem v Praze-Žižkově
 1920-1924 far{řem v Ostravě:
Prvním far{řem v Ostravě byl v roce 1920 zvolen vik{ř František Pol{k, který zde
pracoval již od roku 1919. V roce 1921 vykonal spolu s br. Gillarem cestu po Švýcarsku, aby získali finanční pomoc pro pl{novanou stavbu sborového domu… V
Ostravě-Vítkovicích zavedl pravidelně dvakr{t měsíčně služby Boží a mimo to
konal občasné biblické hodiny i jin{ shrom{ždění. V roce 1924 zde byla založena
kazatelsk{ stanice, jedna z nejživějších při ostravském sboru.
 1930-1940 profesorem n{boženství na českých škol{ch ve Vídni
 19. 2. 1940 umír{ ve Vídni
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K zamyšlení a k diskusi
JEŽÍŠOVA OBĚŤ

4. Přich{zí o dobré jméno, když je
souzen a prohl{šen za zločince, ponižov{n a vysmív{n jako vyvrhel lidu.

P

říběh Ježíšova utrpení můžeme
číst také jako postupné promě-

ňov{ní vlastnictví v oběť. Ježíš odevzd{v{ všechno, aby se jeho jediným
vlastnictvím stal Bůh – a aby dostal
všechno obnovené skrze něj. Tohle zní
možn{ abstraktně, ale můžeme si to
představit konkrétně, krok po kroku:

5. Ztr{cí fyzické zdraví a sílu při
bičov{ní a křižov{ní. Je mučen a zohaven.
6. Je dokonce oloupen o oděv, před
zraky všech. Je zostuzen. Zd{ se, že
přich{zí o osobní důstojnost.
7. Je zbaven vědomí, že Bůh je
s ním – byl zaps{n jeho těžko pochopitelný výkřik: „Bože můj, Bože můj,

1. Ježíš se zřík{ touhy plnit svou

proč jsi mne opustil?“

vlastní vůli. V getsemanské zahradě
se

modlí:

„Otče, ne m{,
ale tv{ vůle se
Ztr{cí

osobní svobodu,

když

zatčen.

je

St{v{

se vězněm a
od

té

chvíle

budou o jeho
životě i smrti
rozhodovat

modlitba. Odevzd{v{ všechaby

se

jeho

jediným

vlastnictvím stal Bůh. Aby
dostal

všechno

obnovené

skrze něj.
Tak i my někdy musíme přijít o to, bez čeho n{m připad{, že se neobejdeme, třeba o
majetek, o osobní důstojnost,
abychom se učili, na čem
v životě skutečně a nejhlouběji z{leží.

druzí.
3.

zůst{v{? Jen orientace, směr,
no,

staň.“
2.

Co mu tedy po tom všem

Ztr{cí

aw

př{tele, když se všichni rozutekli ve
strachu. Jid{š ho navíc zradí a Petr
zapře.
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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 – DUBEN 2009
pondělí 6. dubna
úterý 7. dubna
středa 8. dubna
čtvrtek 9. dubna zelený
p{tek 10. dubna velký
sobota 11. dubna

17:00 pobožnost s četbou pašijí a večeří P{ně
9:30 a 17:00 bohoslužby s večeří P{ně

12. DUBNA – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ (v kostele)
pondělí 13. dubna
úterý 14. dubna
9:00 Kav{rnička 19:00 starší ml{dež
středa 15. dubna
15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
18:15 schůze staršovstva
čtvrtek 16. dubna
p{tek 17. dubna
16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež
sobota 18. dubna
NEDĚLE

19. DUBNA – 2. VELIKONOČNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY
pondělí 20. dubna
úterý 21. dubna
19:00 starší ml{dež
středa 22. dubna
15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
čtvrtek 23. dubna
začín{ slavnost v partnerském sboru ve Speyeru
p{tek 24. dubna
17:00 mladší ml{dež
sobota 25. dubna
NEDĚLE

26. DUBNA – 3. VELIKONOČNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY
pondělí 27. dubna
úterý 28. dubna
9:00 Kav{rnička 19:00 starší ml{dež
středa 29. dubna
15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
čtvrtek 30. dubna
p{tek 1. května
st{tní sv{tek
sobota 2. května
NEDĚLE

NEDĚLE

3. KVĚTNA – 4. VELIKONOČNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY

