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Biblický úvodník
JSME ZODPOVĚDNI ZA SVÉ
OVCE
Jan 10,2-4: Kdo vch{zí dveřmi, je pastýř
ovcí. Vr{tný mu otvír{ a ovce slyší jeho
hlas. Vol{ své ovce jménem a vyv{dí je.
Když je m{ všecky venku, kr{čí před nimi
a ovce jdou za ním, protože znají jeho
hlas.
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ěl to těžké tehdejší pastýř. Byl
v prvé řadě str{žným každé jednotlivé ovce a začasto jim d{val zvl{štní
jména. I tehdy, přenocovalo-li několik
st{d v jednom ovčinci, znalo každé hlas
toho svého pastýře. Jakmile se pastýř
ozval, hrnuly se ovce za ním na pastvu.
Večer pak rozptýlené ovce svol{val. Pozoruhodným obřadem bylo večerní
»prohn{ní pod holí«, čili počít{ní ovcí. Na
noc pak uléhal do dveří ovčince, aby držel pohotovost proti dravé zvěři a lupičům. Pastýř zkr{tka musel být se st{dem
ve dne v noci. Ovšem pastýř musel být i
vůdcem ovcí. Neboť ovce nelze poh{nět,
nýbrž jen vést. Vést především do míst,
kde se nach{zely dobré pastviny a voda.
Traduje se, že pastýř vždy kr{čel před st{dem, až je dovedl na příhodné místo.
Dobrý pastýř vždy ochotně a zodpovědně
sn{šel tvrdost a odloučenost pastýřského
života. Ten život v neust{lém pohybu.
Není divu, že se v biblických dob{ch
stal obraz pastýře symbolem nejvyšších
služebníků Božích. Ba dokonce Boha samotného. Staroz{konní lid nazýval Boha
svým pastýřem. Dokonce i Mesi{še si jako
pastýře představoval. Na toto oček{v{ní

nav{zal Ježíš, když se nazýv{ „dobrým
pastýřem“.
Je příznačné pro první církevní sbory,
že se v nich nejvíc ujalo posl{ní Ježíše
Krista jako pastýře. Dokonalého pastýře s velkým P. Svědčí o tom prastaré
církevní spisky, ale i mnohé n{stěnné
kresby v katakomb{ch, na kališích nebo
lamp{ch. Víra v Krista jakožto dobrého
Pastýře se zkr{tka stala jakýmsi stručným vyzn{ním církve.
Tolik biblick{ historie. Co si však m{me z tohoto pastýřského obrazu vzít my,
lidé industrializovaného světa 21. století?
Pochopitelně m{ přev{žn{ většina křesťanů společnou víru v Hospodina, který n{s
provede i údolím šeré smrti a d{ n{m odpočinout na travnatých niv{ch. Tato víra
n{m pak d{v{ jistotu, že se můžeme alespoň na něco a na někoho v našich životech spolehnout.
A tady se dost{v{me k ot{zce, kterou
si musí položit každý, kdo by r{d bral
svůj život poctivě. Může se na mě Bůh
spolehnout? Mohou se na mě spolehnout
ostatní tak, jako se ovce spoléhají na pastýře? M{me dostatek zodpovědnosti za
ty, které n{m Bůh svěřil a za úkoly, kterými n{s pověřil? Skl{d{me sliby manželské, rodičovské, presbyterské či far{řské a
nejsme je schopni dodržet. Utík{me od
svěřených osob a úkolů často
z malicherných příčin. Například pro naši
uraženou ješitnost nebo pro nenaplněné
falešné představy o n{s samých a o fungov{ní okolního světa. Najednou zjistíme,
že n{s všichni beze zbytku nejsou ochotni
pl{cat po ramenou. A my přitom toho pro
ostatní tolik děl{me. Co na tom, že se sliby mají plnit? J{ přece nemohu souhlasit
s ostatními. J{ přece potřebuji někde vy-
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ventilovat svěřen{ tajemství. J{ přece
m{m to své a to je pro mě přednější.
Jistě často v životě prohrajeme n{š boj
s vlky, kteří na n{s dor{žejí odevšud a
nejvíce z n{s samotných. Častokr{t přijdeme o některou ovci, na které n{m velice
z{leží. Ovšem snažíme-li se být zodpovědní a poctiví pastýři, neopouštíme naše
ovce bez boje. Své ovce jsme si k sobě, řečeno ústy lišky a Malého prince, připoutali a ochočili a jsme za ně zodpovědní.

ně hotové. Ale poněvadž př{telé nejsou
na prodej, nemají př{tel. Chceš-li přítele,
ochoč si mě!“
„St{v{š se navždy zodpovědným za to,
cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za
svou růži...“ řekla liška.
„Jsem zodpovědný za svou růži<“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.

Židům 13, 20-21: A Bůh pokoje, který pro
krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl
„Když si mě ochočíš“, povíd{ liška Maléz mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho
mu princi,“ bude můj život jakoby proz{P{na Ježíše, nechť v{s posílí ve všem dobřen sluncem. Pozn{m zvuk kroků, který
rém, abyste plnili jeho vůli; on v n{s půbude jiný než všechny ostatní. Ostatní
sobí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista.
kroky mě zah{nějí pod zem. Ale tvůj krok
Jemu buď sl{va na věky věků! Amen.
mě jako hudba vyl{k{ z doupěte...“
„Zn{me jen ty věci, které si ochočíme,“
K. Šimečka
řekla liška. „Lidé už nemají čas, aby něco
pozn{vali. Kupují u obchodníku věci úpl-

Ze sborového života
NAROZENINY V KVĚTNU
Jan Nevečeřal
Jarmila Ševčíkov{
Petr Štach
Pavel Koděra
Dalibor Fiža
Oldřich Gabzdil
Zdenka Mrověcov{
Lydie Kostruchov{
Františka Arletov{
Věroslav Dušek
Věra Valovičov{

01.05.1931
01.05.1930
03.05.1979
11.05.1944
15.05.1954
22.05.1921
24.05.1939
26.05.1925
27.05.1925
29.05.1922
29.05.1928

Pokud zjistíte nějakou chybu, prosím, oznamte
nám to.

CÍRKEVNÍ POHŘBY V DUBNU
Bohumila Lapuníkov{ (*1926)
Jaromíra Obstov{ (*1922)
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USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 15. 4. 2009
PERSON[LNÍ OBLAST
Hled{ní kazatele: na n{š inzer{t uveřejněný na Slovensku přišly dvě odpovědi. Staršovstvo schv{lilo, aby oba z{jemci byli dle standardního postupu pozv{ni
k představení se ve sboru.
Informace br. f. Wrany, že je možné, že bude muset od z{ří administrovat sbor
v Českém Těšíně, proti čemuž se starší r{zně ohradili. Nesouhlasný dopis k této možné situaci bude odesl{n senior{tnímu výboru.

ORGANIZAČNÍ OBLAST




Konfirmační slavnost proběhne 31.5.2009 – konfirmandi jsou Michael Skotnica, Michael Sabóo, Tom{š Rajdus a Š{rka Ambrosov{. Rozhovor se staršovstvem proběhne na schůzi 13. 5. 09.
Situace kolem mladší ml{deže – starší by r{di pozvali na červnovou schůzi staršovstva vedení mladší ml{deže, aby společně hledali řešení, jak tuto situaci řešit.

HOSPOD[ŘSK[ OBLAST



Byl schv{len pl{n investic na letošní rok.
Kostel a fara je už definitivně majetkem našich obou sborů, s podmínkou, že jako
majitelé se zavazujeme užívat nemovitosti nekomerčně ve veřejném z{jmu pro účely církevní a kulturní, nepřenechat je ke komerčním účelům třetím osob{m. Starší
schv{lili n{vrh, nechat si tuto formulaci a její ch{p{ní vysvětlit pr{vníkem.

ČTYŘIKR[T 30. KVĚTEN
V ČESKÝCH DĚJIN[CH
30. května 1416 byl v Kostnici na stejném
místě jako Mistr Jan Hus up{len jeho
druh a spolupracovník na Boží vinici
Jeroným Pražský. Jeho velikost ducha,
učenost, neohroženost a výmluvnost naplnila obdivem i soudce jeho, píše katolický historik Josef Pekař.
30. května 1434 – bratrovražedný boj u
Lipan mezi umírněnou stranou a t{bory
spolu se sirotky. Pražané zvítězili, v bitvě
padl velitel polních vojsk znamenitý Prokop Holý.
30. května 1948 byl ve znamení tzv. voleb. KSČ ve služb{ch Moskvy dala českému voliči „ochutnat asijské volby.“ Jed-

notn{ kandid{tka a pr{zdné lístky. Prezident republiky k těmto volb{m nešel ani
jeho manželka. O takových „volb{ch“
pravil Havlíček 20. století F. Peroutka:
„Volby jsou jen tentokr{t volbami, je-li
výběr alespoň dvou kandid{tů. Přijdete-li
do restaurace a číšník se v{s zept{: ‚Přeje
si p{n šunku nebo šunkový sal{m? Ale
prosím šunku nem{me,‘ pak nejde o volbu. Podle Peroutky nešlo o volby, ale o
sklonění šíje před hlavu p{novu.
30. květen 1953 – N{rodní shrom{ždění
schv{lilo z{kon o měnové reformě. NS
vzešlo pr{vě z „voleb“ před pěti lety.
Měnov{ reforma hodně lidí značně poškodila.

Břetislav Maněk
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Faráři ostravského a vítkovického sboru
BR. FAR[Ř JAROSLAV KANTOREK – OSTRAVSKÝ SBOR
VZPOMÍN[NÍ NA BRATRA FAR[ŘE
JAROSLAVA KANTORKA
(LÉTA 1941- 1957)

Narodil se 11.5.1895 v Kroměříži
1918 vik{ř v Praze-Vinohrady
1918-1925 nejprve vik{řem a později far{é vzpomínky začínají v roce 1941 a řem v Lipt{le
to při konfirmačním cvičení. Toto (Ve sboru zavedl Nedělní školu, sdružení
ukončil bratr far{ř a to konfirmací ml{deže a založil hřbitov v Senince)
v květnu 1941 textem ze Zjevení 2,10 1925 -1952 far{řem v Ostravě:
„Budiž věrný až do smrti“ v darované „Roku 1925 byl zvolen nový ostravský
knížečce „Nový z{kon a žalmy“. Toho far{ř Jaroslav Kantorek, pod jehož vederoku mne bratr far{ř přijal jako dospělého ním se pr{ce ve sboru d{le rozrůst{. Sbor
člena sboru Českobratrské církve evange- v tuto dobu přistoupil ke stavbě sborového domu, kterou provedl člen sboru br.
lické v Ostravě.
Od té doby jsem byl členem sdružení Emil Ženatý. V roce 1943 byl zvolen diaml{deže a bratr far{ř chodil na naše se- konem br. Čeněk Holeček. Po likvidaci
tk{v{ní. Míval biblické úvahy a vedl roz- německého sboru v roce 1945 se br. far{ř
pravy o životě církví. Postaral se o vybír{- Kantorek ujal spr{vy kostela a fary nění starších členů z řad ml{deže, kteří ved- mecké církve a přestěhoval se tam<v
li naše schůzky a organizov{ní naší další Ostravě –Vítkovicích pokračoval v pr{ci
bývalého far{ře br. Pol{ka a později i
činnosti.
V této v{lečné době měl bratr far{ř jeho pomocníci diakoni br. Holeček a br.
těžkou situaci při jedn{ní se z{stupci sou- Miroslav Hery{n<“
sedního sboru také evangelické církve, ale 1952-1962 far{řem v Prosetíně
augsburského vyzn{ní. S nimi jsme totiž Zemřel 1.7.1967

M

společně užívali kostel a farní budovu.
Z{stupci AV sboru st{le prohlašovali, že
obojí patří jim a n{s vylučovali. Nakonec
sv{ tvrzení prosadili a my jsme se museli
přestěhovat do naší sborové budovy. Nastala svízeln{ situace, zvl{šť když se i
shrom{ždění sboru musela konat v s{le
Třanovského. Hlavním organiz{torem
této „akce“ byl far{ř AV sboru Santarius.
Situaci ztěžovalo vedení města Ostravy,
když nařídilo maxim{lní použív{ní němčiny, a to se týkalo i církví. AV církev tuto
„výsadu“ plně využívala a n{š sbor s br.
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far{řem Kantorkem musel tuto svízelnou
situaci sn{šet až do konce v{lky.
Po skončení v{lky se podařilo bratru
far{ři Kantorkovi prosadit, že jedn{ním
AV sboru a „poněmčením“ se jen potvrdilo zařazení majetku AV sboru do majetku
Třetí říše, a patří tudíž do skupiny v{lečných konfisk{tů, a je tudíž majetkem města. Dalším usilovným jedn{ním br. far{ře
Kantorka se z{stupci města se mu podařilo dohodnout alespoň pron{jem těchto
prostor pro oba sbory. Brzy nato byl far{ř
Santarius přeložen někam na Těšínsko, a
tak mohla staršovstva obou sborů využí-

zpravodaj

vat daleko přijatelnější vz{jemné vztahy
ke spolupr{ci.
Tak i bratr far{ř Kantorek měl více
klidu a více času i na n{s ml{dež. Dos{hl
toho, že tři bratři ze sboru odešli na bohosloveck{ studia do Prahy. Hned po v{lce
Mirek Hery{n a později bratři Béďa Šurman a Tom{š Holeček. Všichni studia
ř{dně ukončili.
Konec v{lky považovali mnozí lidé za
poč{tek svobody n{zorů a svobodného
rozhodov{ní o věcech kolem n{s. To se
projevilo nejen v životě obecném, ale i
v životě církve. Naše pov{lečné staršovstvo projedn{valo řadu požadovaných
změn a mimo jiné i možnou změnu far{ře
sboru. St{vající stav trval až do roku1952,
kdy byl br. far{ř Kantorek povol{n do
sboru v Protivíně na Českomoravské vysočině a tam také ordinov{n.

Tuto dobu zn{m jenom z vypr{vění,
protože j{ jsem si v té době odsluhoval
svou vojenskou prezenční službu.
S bratrem far{řem Kantorkem jsem se
naposledy sešel až v roce 1957, kdy zemřel můj bratranec a na jeho pohřeb přijel
i bratr far{ř Kantorek. Tam jsme si
s bratrem far{řem povídali a vzpomínali
na dřívější časy. Konstatovali jsme, že si
m{me mnoho co říci a budeme se snažit
sejít se k v{žnější debatě. Bohužel
k tomuto setk{ní už nedošlo, protože bratr far{ř v roce 1957 zemřel.
Jsem přesvědčen, že na bratra far{ře
Kantorka mnozí vzpomínají s l{skou a že
nejsem s{m. Ovšem těch pamětníků ubýv{ a je n{s s postupem času méně a méně.

vzpomínal Jaroslav Pol{šek, r. 1927
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K zamyšlení a k diskusi
N[ZEV SBOROVÉHO ČASOPISU

P

rotože z v{žných zdravotních a rodinných důvodů nemohu se účastnit sborového života, jsem vděčný za informace o životě sboru prostřednictvím měsíčníku
Zpravodaj. Musím se přiznat, že se mi tento n{zev vůbec nelíbí. Je příliš světský, neboť většinou takové slouží všelijakým spolkům, od zahr{dk{řů až po včelaře a jim
podobné. Proto navrhuji, aby tento Zpravodaj byl přejmenov{n na „Pastýřský list“
nebo „< listy“. Tím by mohlo dojít ke změně obsahu, a list by se mohl proměnit
v misijní posl{ní členům sboru. Jak zn{mo, církev dluží světu pr{vě ono misijní posl{ní, jímž n{s P{n církve Ježíš pověřuje: „Jděte do celého světa a zvěstujte evangelium.“
Jak těžko a s velkými pocity nedůvěry se otvírají dveře těm, kteří toto posl{ní konají, nebo se o to pokouší. Tento Pastýřský list se přes tyto zavřené dveře dostane a
jeho zvěst, kterou nese, by mohla přispět k oživení sboru a většímu pozn{ní Boha a
Ježíše Krista. – Při poslední n{vštěvě br. far{ře Wrany u n{s jsem na tuto skutečnost a
možnost upozornil, ale nedošli jsme k ž{dnému z{věru. Nabízím tedy tento n{vrh
širší čten{řské obci „Zpravodaje“ k diskuzi.

V{š B. Berger

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 – KVĚTEN 2009
úterý 5. května
středa 6. května
čtvrtek 7. května
p{tek 8. května

19:00 starší ml{dež
15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
(zač{tek Senior{tních dní ml{deže)

st{tní sv{tek

NEDĚLE 10. KVĚTNA P[T[ VELIKONOČNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY
úterý 12. května 9:00 Kav{rnička 19:00 starší ml{dež
středa 13. května 15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
18:15 schůze staršovstva
čtvrtek 14. května (zač{tek zased{ní synodu v Praze)
p{tek 15. května – 17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE 17. KVĚTNA

ŠEST[ VELIKONOČNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY;
odpoledne cyklistický výlet s konfirmandy
úterý 19. května 19:00 starší ml{dež
středa 20. května 15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
čtvrtek 21. května NANEBEVSTOUPENÍ P[NĚ
p{tek 22. května 17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE 24. KVĚTNA SEDM[ VELIKONOČNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY
úterý 26. května 9:00 Kav{rnička 19:00 starší ml{dež
středa 27. května 15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
p{tek 29. května 16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež
19:00 střední generace
sobota 30. května sborový výlet
NEDĚLE 31. KVĚTNA SVATODUŠNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY
S VEČEŘÍ P[NĚ A KONFIRMAČNÍ SLAVNOSTÍ (k{že br. Tom{š Novotný)
úterý 2. června
19:00 starší ml{dež
středa 3. června
15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
p{tek 5. června
17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE 7. ČERVNA

– 8:30 BOHOSLUŽBY (den Diakonie)

