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Biblický úvodník
RYBY
Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ A nikdo
z učedníků se ho neodv{žil zeptat: „Kdo
jsi?“ Věděli, že je to P{n. Ježíš šel, vzal
chléb a d{val jim; stejně i rybu. To se již
potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. (Jan 21, 12-14)

G

enezaretské jezero bylo bohatým
zdrojem ryb. Mezi Ježíšovými nejbližšími učedníky bylo nejméně sedm ryb{řů: Petr, Ondřej, Filip (poch{zel z Betsaidy - „Domu rybolovu“), Jakub, Jan, Tom{š a Natanael. Život ryb{řů byl nam{havý a vyžadoval fyzickou zdatnost. Lovilo se v noci. Ve dne ryb{ři mohli z břehu nebo z mělké vody h{zet síť; větší sítě
spouštělo z člunu několik mužů. Lovilo se

kvůli obživě, nikde v Písmu nenajdeme
zmínku o rybaření ze z{liby.
Toto setk{ní učedníků s Ježíšem býv{
označov{no jako třetí zjevení P{ně učedníkům. Po zjevení za zavřenými dveřmi a
setk{ní za přítomnosti Tom{še se Ježíš nečekaně objevuje na břehu ve všední den
po zcela neúspěšném nočním rybolovu.
První, kdo Ježíše poznal, byl Jan, ale
nejdřív u něho musel být Petr. Brodí se
kvůli tomu vodou. M{me i my takovou
radost z toho, že Kristus žije, jako m{ Petr?
Když učedníci vstoupili na břeh, uviděli ohniště s rybou a chléb. Ježíš zve a
d{v{. Ryby a chleby připomínají nasycení
z{stupů. Můžeme i my na místech, kde
pr{vě jsme, zakusit tu přítomnost živého
P{na? I s pozv{ním k jídlu?

Jaroslava Drozdov{

S konfirmandy na výletě
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Ze sborového života
USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 13. 5. 2009
PERSON[LNÍ OBLAST





V úvodu schůze proběhlo představení konfirmandů staršovstvu – Š{rka Ambrosov{, Michael Skotnica, Michal Sabóo a Tom{š Rajdus - a kr{tký rozhovor se staršími.
Senior{tnímu výboru byl zasl{n vysvětlující dopis o vedení ostravské sborové kartotéky; rovněž nesouhlasný dopis o případné administraci br. f. Wrany sboru
v Českém Těšíně. Dostali jsme odpověď br. seniora Červenky, kde vysvětluje, že SV
počít{ v případě nutnosti se dvěma administr{tory a to s prvním administr{torem Š. Jančou a druhým administr{torem - br. f. Wranou.
Hled{ní kazatele: byl se představit br. Zazrivy; na 14. 6. je pl{nov{no představení s.
f. Jancušové.

ORGANIZAČNÍ OBLAST



Další schůze staršovstva bude v pondělí 15.7. v 18.00, protože členové SV se chtějí
setkat se členy staršovstva.
Delegace, kter{ se zúčastnila slavnosti u příležitosti zrekonstruov{ní kostela ve
Speyeru, přivezla pozv{ní na partnerskou konferenci v r. 2010.

HOSPOD[ŘSK[ OBLAST





Je třeba uzavřít nové pojistné smlouvy na kostel a faru.
Z{stupci městského obvodu a ÚHAMO n{m doporučují nechat si vypracovat stavebně-historický průzkum kostela ve formě, ve které by mohl být podkladem
v ž{dosti o dotace – schv{leno.
Je třeba zasíťovat 8 oken ve věži proti holubům.

NAROZENINY V ČERVNU
Anna Blechov{
Zuzana Ožanov{
Jaroslava Eli{šov{
Věra Pavlíčkov{
Milada Blahutov{
Erich Branný
Daniel Boh{ček
Zdeněk Belh{č
Marie Papugov{

01.06.1923
04.06.1979
05.06.1923
11.06.1952

Samson Gabet

(*2008, křest delegovaný, rodina žije ve Francii)
Michal Sabóo
(*1994, konfirmand)

Michael Skotnica (*1994, konfirmand)

14.06.1928
15.06.1941
16.06.1989

KONFIRMOV[NI D[LE BYLI:

17.06.1934
29.06.1923

CÍRKEVNÍ POHŘEB V KVĚTNU

případné omyly n{m, prosím, oznamte
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KŘTY V KVĚTNU

Š{rka Ambrosov{ (*1995)
Tom{š Rajdus
(*1994)
Drahomíra Knoppov{ (*1930)

zpravodaj

BRUT[LNÍ ČERVEN
V ČESKÝCH DĚJIN[CH

D

es{tý červen 1942 je velmi smutný
den v naší historii. Toho dne němečtí
nacisté vyp{lili obec Lidice na Kladensku
jako mstu za atent{t na obergruppenführera
SS gener{la policie Reinharda Heydricha.
Všichni muži nad 15 let byli zastřeleni, ženy
posl{ny do koncentračních t{borů, děti d{ny na „převýchovu“ do německých rodin.
Mnohé se po v{lce nevr{tily. Počet zavražděných mužů je d{n číslem 173. Obec byla
srovn{na se zemí. Podobný osud stihl o 14
dnů později obec Lež{ky. Jako odůvodnění
této brutality Němci uv{děli spojitost obyvatel těchto obcí s parašutisty, kteří atent{t
provedli.
21. červen 1621 se odehr{la tragédie na
Staroměstském n{městí. N{čelníci odboje
byli po por{žce na Bílé hoře pozatýk{ni,
pokud se nespasili útěkem, postaveni před
výjimečný soud. Všichni byli zbaveni statků, někteří uvězněni a 27 z nich (tři byli
příslušníci panského stavu, sedm rytířů,
zbývající měšťané). Mezi 27 popravenými
byl i jeden římský katolík, rytíř Diviš Černín, a také rektor Karlovy university Jan
Jessenius, doktor medicíny. Hlavy 12 popravených byly vystaveny na Staroměstské
mostecké věži. Oběti, 27 popravených
mužů, mají na Staroměstské radnici pamětní desku. Několik metrů od radnice st{l
Mari{nský sloup. V listopadu 1918 byl stržen. Římští katolíci chtějí znovu Mari{nský
sloup postavit na původním místě. Pt{m se,
jde tohle dohromady? Mari{nský sloup byl
postaven v roce 1648 Ferdinandem III. na
počest toho, že se ubr{nila Švédům. Mari{nský sloup nebyl postaven na oslavu Bílé
hory, jak se mnozí mylně domnívají.
Z hlediska Vídně rozdíl mezi Bílou horou a

uh{jením Prahy před Švédy v roce 1648
nebyl, šlo o zabezpečení vítězství z roku
1620, vítězství protireformace, a kořisti.
Podobnou paralelu v českých dějin{ch m{me i ve 20. století – 21. srpna 1968 si „Velký
bratr“ zabezpečil to, co Z{pad dovolil mu
vzít 9. května 1945. Z hlediska Moskvy nejde o rozdíl.
27. červen 1950 – černý den naší novodobé historie – byl to poslední den života
pro čtyři odsouzené k trestu smrti
v pověstném monstrprocesu: dr. Miladu
Hor{kovou, dr. Oldřicha Pecla, Z{više Kalandru a Jana Buchala. Čtyři byli odsouzeni
na doživotí, dalších pět ke ztr{tě svobody
celkem na 110 let. Jeden odsouzený na 15
let, soci{lní demokrat Vojtěch Dundr, zemřel ve vězení. Někteří, kteří byli v 60. letech propuštěni na amnestii, dlouho na svobodě nepobyli a brzy podlehli nemocem
způsobeným útrapami ve vězeních. Jen dr.
Jiří Hejda, odsouzený na doživotí, se kupodivu dožil 90 let. Nutno zdůraznit, že všech
13 odsouzených bylo nevinných, že šlo o
vykonstruovaný proces, byli obžalov{ni
týmem 5 prokur{torů (dva tzv. lidoví prokur{toři, mezi nimi Ludmila Brožov{).
Soudcové a prokur{toři byli lidé
s pr{vnickým vzděl{ním, získaným za 1.
demokratické republiky. Režim si objednal
dopisy, rezoluce, telegramy od lidu, ž{dající
co nejpřísnější potrest{ní „zr{dců“. Na druhé straně na Pražský hrad přich{zely
prosby o milost pro odsouzené. Mezi nimi i
od světového fyzika Alberta Einsteina. Na
hradě však nebyl prezident svrchovaného
st{tu, ale místodržící alkoholik Klemet
Gottwald, který se strašně b{l svého p{na
v Moskvě (když měl k němu jet na
„poradu“, raději se hodil marod a poslal
tam svého zetě Alexeje Čepičku).

Břetislav Maněk
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Faráři ostravského a vítkovického sboru
BR. FAR[Ř JAN KOŠŤ[L— OSTRAVSKÝ SBOR
Takto na dobu v Ostravě vzpomín{ jeho kremaci neuzn{vala. Podařilo se mi
syn Daniel Košť{l-kur{tor sboru ve Valaš- převzít telefonickou zpr{vu o kon{ní poském Meziříčí:
hřbu a zapomenout ji tatínkovi
vyřídit. Ještě že se v krematoriu ptal! Tatídyž jsme bydleli v Ostravě, tak jsem nek nastoupil v Ostravě jako
byl v letech kdy mne zajímalo kolo, vik{ř, nevím, zda to byla pro ostrav{ky
stavba r{dia, výbušni-  Narodil se 13.3.1908 v Hradci Kr{lové dostatečn{ spoleny, sbír{ní zn{mek,  1931-36 diakon ve Svaté Heleně čensk{ výše. Děhra na kytaru, lulal si far{řské
v Rumunsku
kostřelba, Ilonka, kou-  1936-1945 diakon v Z{břehu
zkoušky a tak
řen (mateřídouška) a  1945-1946 diakon v Šumperku
toho měl moc a
nějaký tatínek mi mohl  1946-1952 vik{ř v Šenově
koncem jeho půbýt ukraden. Ale přece  1952-1957 vik{řem v Ostravě
sobení v Ostravě
jen jsme měli některé  1957-1971 far{řem v Novém Městě už chodil pěšky,
styčné body, např.
protože mu nerpod Smrkem
jsem hr{l při bohosluž-  Zemřel 14.3.1989
vově
nedělala
b{ch někdy na varhadobře jízda tramny, jezdil s tatínkem hr{t při bohosluž- vají. Navíc v této politicky vypjaté době
b{ch v Kunčičk{ch či Bohumíně. Boho- musel čelit i nabídk{m angažovanosti k
služby byly tehdy dvakr{t za neděli, ve režimu. Že dovede ovl{dat lidi a tak by si
středu biblick{ hodina, nedělní škola v polepšil. I v těchto situacích se držel hesla
šesti skupin{ch (také jsem učil). Ml{dež „s kloboukem v ruce projdeš celý svět“ a
žila velmi čile a byla osvěžov{na různými s „p{ny“ si udržel uctivý odstup. Naši
far{ři, kteří sloužili v dolech jako voj{ci sousedé byli manželé Havlovi se kterými
uPTP, např. bratří Kabíčkové. Bylo n{s naši občas poseděli. Prof. Havel učil na
doma kolem stolu denně jako na svatbě a gymnasiu nejstarší sestru Drahomíru a
když přišla n{vštěva (Lejdar, Nekvasil ) vyvol{val ji zvol{ním: dcero siónsk{. J{ se
tatínek prohl{sil: „Maminko, přilej vodu Zdenkem kouřil za komínem tu mateřído polévky, vedu n{vštěvu.“ Kromě sbo- doušku a trefoval se do slepic na dvorku
rového provozu tatínek pohřbíval prakem<
v krematoriu, protože ŘK církev tehdy

K
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K zamyšlení a k diskusi
JEDNO POHŘEBNÍ K[Z[NÍ
J 21,18n: Ježíš řekl Petrovi: Amen, amen,
pravím tobě, když jsi byl mladší, s{m ses
přep{s{val a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale
až zest{rneš, vzt{hneš ruce a jiný tě přep{še a povede, kam nechceš." To řekl,
aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.

M

ilí př{telé,
apoštol Petr, jak ho zn{me
z evangelia, byl složit{ povaha. V jeho
životě bylo mnoho selh{ní, mnoho
„houpaček“ ,kdy byl chvíli nahoře a pak
zase hned dole. Připomenu jen ten příběh
nezn{mější, o jeho zradě. Petr se holedbal,
že Ježíše nikdy neopustí, že s ním bude, i
kdyby ho to mělo st{t život. Ježíš však
předpovíd{, že ho Petr během noci třikr{t
zapře. A brzy skutečně dojde na Ježíšova
slova. Petr se dostane do nebezpečí, a aby
se zachr{nil, Ježíše zradí. Rozhodne se
utéci, aby zachr{nil svůj život. To je jedna
ze situací, které Ježíš shrnuje ve své větě:

Petře, když jsi byl mladší, s{m ses přep{s{val a chodil jsi, kam jsi chtěl. Byl jsi
svévolný a un{hlený, zbabělý.
A v těch slovech, kter{ jsme četli dnes,
předpovíd{ Ježíš také ,co bude s Petrem
d{le: Až zest{rneš, vzt{hneš ruce a jiný tě
přep{še a povede, kam nechceš. Co to
znamen{? Je to předpověď, že Petr bude
spout{n, znevolněn, že si už nebude moci
vybírat, jestli zůstane nebo uteče, kterou
cestou půjde. Jiný tě povede, kam nechceš. Co bude s Petrem v takové situaci
nesvobody, co bude s jeho složitou
povahou? Jak se zachov{? Myslím teď na
Petra jako na obyčejného člověka: Až

zest{rneš. U kolika lidí se se st{rnutím
posilují jejich negativní vlastnosti, vylézají
více na povrch. Když už nemají sílu skrývat svou vnitřní povahu, hr{t si na někoho jiného ,lepšího, slušnějšího .A tak
někteří ti, kdo byli v ml{dí nespokojení,
st{vají se ve st{ří velkými stěžovateli, ti,
kdo
byli
hněviví,
s t{vají
se
nesn{šenlivými. Jak to bylo s Petrem,
když st{rnul se svým cejchem zr{dce? Podle církevní tradice se Ježíšova předpověď naplnila tehdy, když byl Petr později
zatčen při pron{sledov{ní křesťanů. Je
postaven před soud, znovu se svojí starou
ot{zkou, zda se ke Kristu přizn{ nebo zda
zapře. Teď už před ní nemůže utéci. - Ale
Petr tentokr{t neselže. Dozr{l. Oslaví
Boha svou mučednickou smrtí.
Sestra D .bylo složit{ povaha. Možn{
některým lidem v životě hodně ublížila.
S některými nedovedla dlouhodobě vyjít.
Takové věci řečník na pohřbu většinou
taktně zamlčí. Řík{ se často ,že o mrtvých
se m{ mluvit jen dobře. Ale v církvi se
může o lidech mluvit pravdivě. O lidské
hříšnosti a slabosti. Protože všichni jsme
hříšníci. Už od doby apoštola Petra se
může otevřeně mluvit o selh{ních těch,
kdo zemřeli. Protože ani o Petrovi se církev neostýchala zapsat příběhy o jeho
zrad{ch a p{dech. Zapsala je v naději, že
Bůh si takového člověka našel i přes jeho
selh{ní, že ho podržel a zbudoval.
Vzpomněl jsem si na tento Petrův
příběh v posledních měsících několikr{t.
Pr{vě v souvislosti se sestrou D. Ne,
nebudu z ní dělat světici a nebudu z ní
dělat mučedníka. Ale jednu důležitou věc
říct musím. Poslouchejte: i s{m za sebe
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musím přiznat, že jsem měl obavy z jejího
st{rnutí, z toho, jak ji ubývaly síly, z toho,
jak bývala někdy popleten{. Říkal jsem si,
že teď možn{ více vystoupí na povrch její
hněvivost a zlost. Nazlobenost na lidi a
na poměry. – Ale dopadalo to jinak. Budu
vděčně vzpomínat na poslední setk{ní
s ní. Říkala, že už se těší, až se oprostí od
všech věcí a od starostí o ně. Těšila se do
domova důchodců, těšila se, že bude více
mezi lidmi. Její mysl byla jasn{ a klidn{,
radostn{. Její obličej rovněž. - Brzy po
přestěhov{ní ji postihly zdravotní
komplikace a bolesti .Podle svědectví
těch, kdo byli s ní, však zůstala pokojn{,
vděčn{ za každý nový den. Radovala se
ze spousty maličkostí. Některé dřívější
věci už asi napravit nedovedla, nestihla,
nemohla. Měla? Nevím. Bůh ví.

O apoštolu Petrovi je v evangeliu naps{no, že svou smrtí oslavil Boha. Nakolik totéž platí o D. se neodv{žím říct. Petrovi byla předpovězena smrt mučednick{. Jeho ruce byly spout{ny provazy,
byl vězněn. Dnes už nikomu z n{s asi
mučednick{ smrt nehrozí. A přesto naše
svoboda býv{ spout{v{na jinými
provazy. Mnohé přich{zejí se st{rnutím.
Různé nemoci tu omezují volnost
pohybu. Mysl se otupuje a snižuje se
schopnost sebeovl{d{ní. V takových
chvílích se často ukazuje pravda o nitru
člověka. –Myslím, že sestra D .umír{ní
zvl{dla. A m{me naději, že P{n Bůh ji
oslaví.

aw

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 – ČERVEN 2009

úterý 9. června
středa 10. června
p{tek 12. června
sobota 13. června

9:00 Kav{rnička 19:00 starší ml{dež
15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
17:00 mladší ml{dež
senior{tní den v Hrabové

14. ČERVNA
8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ
pondělí 15. června 18:00 schůze staršovstva
úterý 16. června 19:00 starší ml{dež
středa 17. června 15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
p{tek 19. června 17:00 opék{ní ryb na farním dvorku
NEDĚLE

21. ČERVNA
8:30 BOHOSLUŽBY; 17:00 KOSTEL PRO VŠECHNY
úterý 23. června 9:00 Kav{rnička 19:00 starší ml{dež
středa 24. června 15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
p{tek 26. června 17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

NEDĚLE

28. ČERVNA

8:30 BOHOSLUŽBY (K[ŽE BR. T. NOVOTNÝ),
POTÉ PIKNIK KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU

úterý 30. června
NEDĚLE

19:00 starší ml{dež

5. ČERVENCE

8:30 BOHOSLUŽBY

