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Biblický úvodník
NIC
Nic, co zvenčí vch{zí do člověka, nemůže ho
znesvětit; ale co z člověka vych{zí, to jej znesvěcuje. (Mk 7,15)

K

dosi mi vypr{věl, že jeden kněz udělal
lidem k{z{ní o tom, jak přežít bez
úhony nedělní k{z{ní, když jim takříkajíc
„nesedne“. Tomu řík{m křesťanský realismus!
Nejednou se totiž člověku přihodí, že
přijde na bohoslužbu docela v pohodě a odch{zí značně nahlod{n, pokud ne úplně zničen. Ještě hůře, pokud již přišel s nalomeným srdcem, a řeznický styl bohoslužby či
k{z{ní jej dočista dorazí. Silnější n{tura možn{ špatným či zlým k{z{ním neutrpí citelnou úhonu, protože se rozhodne nenechat si
zkazit n{ladu a vypne příjem; kr{tí si pak
čas počít{ním ž{rovek na kostelním lustru,
pozorov{ním roztodivných nedělních klobouků či hemživých dětí, případně si čte
pod lavicí farní věstník.
V horším případě bedlivě poslouch{ a v
duchu protestuje a kritizuje kazatele. Těžko

se pak vyhne pokušení ulevit si před kostelem s př{teli nějakou trefnou pozn{mkou,
ne-li celým proslovem. Podtrženo a sečteno,
když člověk nech{ věcem volný průběh,
může se mu podařit za jednu bohoslužbu
více rozmnožit hříchy než získat Boží milost.
I tady totiž platí slovo Ježíšovo: ne co do
srdce vch{zí, ale co z něj vych{zí znečišťuje
člověka. Nejhorší tedy není chvíle nedobrovolné roztržitosti (nebo i dobrovolné, velí-li
tomu pud sebez{chovy). Horší je zatvrdit
své srdce, dovolit, aby z něj probubl{vala
povýšen{ kritika, pohrd{ní či hořkost vůči
kazateli, případně vůči církvi jako takové.
Špatné k{z{ní nebo jedn{ní kněze mi nemůže nijak ublížit, pokud myšlenky mého srdce vůči němu budou pouze pokora a milosrdenství. Ide{lní pak bude, jestli mne podobn{ tíživ{ zkušenost povzbudí k modlitb{m
za dotyčného a ke zvýšené lidské pozornosti; je paradoxní, že za dobré kněze se modlí
spousta lidí, protože je prostě mají r{di, zatímco za ty poněkud složitější povahy, nesympatické a možn{ i zlé m{lokdo, někdy
vůbec nikdo; natož aby se někdo zajímal o
jejich lidské prožív{ní, proč jsou takoví, jací
jsou.
Kateřina Lachmanov{
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Ze sborového života
NAROZENINY V MĚSÍCÍC
MĚSÍCÍCH
H ČERVENCI A SRPNU
Milada Lefíkov{
Růžena Kobíkov{
Antonín Plachý
Jarmila Such{nkov{
Markéta Bergrov{
Drahomíra Gonsiorov{
Anna Z{palkov{
Danuše H{jkov{
Pavla Libřick{
Alena Machov{
Marie Koděrov{
Jaroslava Havlíčkov{
Marie Balab{nov{
Jaroslav Pol{šek
Svatava Kaločov{
Jaroslav Albrecht
Miluše Poskerov{
Jiří Staš

04.07.1922
04.07.1927
05.07.1923
07.07.1929
07.07.1932
08.07.1930
14.07.1936
16.07.1931
19.07.1920
20.07.1939
21.07.1949
25.07.1932
26.07.1935
27.07.1927
29.07.1954
29.07.1924
30.07.1926
31.07.1926

Jarmila Brann{
Věra Merendov{
Marta Machov{
Rudolf Gabzdil
Zdenka Mojžíškov{
Božena Hodanov{
Filip Kovařčík

02.08.1944
04.08.1933
04.08.1979
05.08.1925
06.08.1917
08.08.1944
10.08.1979

Věra Sehnalov{
Ludmila Palmiov{
Miroslava Kostkov{
Pavla Bedn{řov{
Milada Pirn{
Jiřina Kryštůfkov{
Antonín Juřica
Milan Hrabec
Radmila Sl{dkov{
Vítězslava Knitlov{
V{clav Krupník
Vladimír Chodzinský
Jaroslav Kolařík
Oldřich Šebek
Radek Beke
Miloslav Klimčík

11.08.1919
13.08.1921
14.08.1933
15.08.1954
16.08.1934
18.08.1922
18.08.1922
19.08.1932
19.08.1927
23.08.1919
24.08.1921
25.08.1939
26.08.1939
28.08.1927
29.08.1999
30.08.1924

Pokud byste v informacích našli chybu, prosím, oznamte n{m ji

KŘEST V MĚSÍCI ČERVNU
Anna Waloschkov{ (*2008)

 OPÉKÁNÍ NA FARNÍM DVORKU
- již tradiční - se konalo na konci školního roku. Když to ohlašujeme, zpravidla se mě
někdo zept{: „A my m{me farní dvorek? A tady ve středu města jde opékat?“ Odpověď zní: ano, ano. Přikl{d{m fotografii (vlevo) z poč{tku, kdy ještě bylo světlo. Později n{s bylo mnohem více, potom přišel déšť, ale dobr{ z{bava pokračovala
v přilehlé klubovně.
aw
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USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 15. 6. 2009
Schůze začala setk{ním s členy senior{tního výboru, abychom si vz{jemně objasnili
některé vzniklé nejasnosti.
Vzhledem k tomu, že je možné, že od října bude potřeba administrovat sbor
v Českém Těšíně a sen. výbor v této z{ležitosti oslovil br. f. Wranu, staršovstvo na
tuto informaci reagovalo nesouhlasným dopisem senior{tnímu výboru. Senior{tní
výbor považoval za dobré si tuto ot{zku se staršovstvem vyjasnit. Prvním administr{torem by měl být br. f. Š. Janča a druhým br. f. A. Wrana. Staršovstvo i když ch{pe
složitost situace v senior{tu, tak vyj{dřilo obavy z časové n{ročnosti a i ze stagnace
dosavadní pr{ce v případě administrov{ní Českého Těšína.
Jako určité kompromisní řešením by starší viděli jasné vymezení kompetencí obou
administr{torů.
Další dotaz senior{tního výboru směřoval k n{hlé změně doby při volbě br. far{V období od 1.1. do 30.6.2009 činily sborové sbírky celkem 46.711 Kč. D{le byly vykon{ny
tyto účelové sbírky: v lednu při křesťanském týdnu modliteb pro ERC 1.152 Kč, v březnu na
tisk ČCE 3.470 Kč, v dubnu na Hlavní dar l{sky Jeronymovy jednoty 6.180 Kč, v květnu sbírka
na Diakonii (celocírkevní) 4.390 Kč, v červnu Sbírka solidarity sborů 2.192 Kč. Všem d{rcům
děkujeme!
Hana Vlčinsk{
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ře z deseti na pět let. I toto bylo vyjasněno – bylo to kompromisní řešení k celkové
délce působení far{ře a situaci ve sboru, který není v této ot{zce jednotný.

OBLAST PERSONÁLNÍ
Hled{ní kazatele: (21. 6. se přijela představit kandid{tka ze Slovenské evangelické
církve s. M. Jančušov{ – po rozhovoru se sborem a staršovstvem ji starší udělili kandidaturu k volbě sborovým shrom{žděním; nyní musí proběhnout proces jedn{ní se
synodní radou o udělení osvědčení k ordinované službě v naší církvi – 21. 6. doplnil
AW)

ORGANIZAČNÍ OBLAST



byl schv{len n{vrh zrealizovat kr{tk{ modlitební ztišení starších a kazatele pět minut před bohoslužbami
výhledově jsou na podzimní sborové neděle zajištěni hosté:

6.9. 09 -Jan Balab{n s autorským čtením





4.1O. 09 - rodina Jangových (pastor z Koreje)
1.11. 09 – výročí kostela – přednášející zajistí SCAV

Den Diakonie který se uskutečnil 7.6. byl vyhodnocen velice kladně, schv{leno, aby
se tato akce opakovala co dva roky.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST




pl{n kroků na výměnu oken v domě č. 3: abychom mohli pož{dat o dotaci z EU, je
potřeba zjistit postoj pam{tk{řů k zateplení fas{dy a vymezení zad{ní k projektu,
abychom věděli o jaký typ dotace ž{dat
farsk{ zahrada – oslovené zahradnické firmy o úpravu farské zahrady a její zatravnění je zatím bez odezvy – ček{me na předložení cenové nabídky. Pokud by byla
vysok{, staršovstvo zv{ží úpravu tohoto pozemku svépomocí

Faráři ostravského a vítkovického sboru
BR. FAR[Ř KAREL VESELÝ— OSTRAVSKÝ SBOR
ních akcí, kterých jsem se jako sdruženec

SETKÁNÍ S BR. FARÁŘEM KARLEM
zúčastňoval.
VESELÝM
Do Opavy přišel z

S

bratrem´far{řem Veselým jsem se
poprvé setkal v roce 1949, kdy jsem
začal pracovat v Opavě. V roce 1951 jsem
se oženil a spolu s manželkou jsme se stali
členy opavského sboru. Bratra Veselého
jsem znal už mnohem dříve ze senior{t-

5

Prusinovic na
výzvu synodní rady, které z{leželo na
tom, aby se obsadily nové sbory, které
vznikly v pohraničí. Opava byla do roku
1948 kazatelskou stanicí ostravského sboru. Bratr far{ř začal budovat prakticky
nový sbor od zač{tku. Sbor neměl budovu ke sch{zení se, nebyl zde byt pro far{-

zpravodaj

ře, který přišel se dvěmi
mohly se tyto služby
BR. FAR[Ř KAREL VESELÝ
malými dětmi na svůj
v kazatelských stani14.1.1912
se
narodil
v
Staré
Huti
nový sbor. Německou
cích vykon{vat. Opavevangelickou faru i kos- u Uherského Hradiště
ský sbor byl sborem,
tel obsadila církev hu- 1938 ordinov{n
který se díky pracovisitsk{, a tak br. Veselý 1938-1940 vik{řem v Uherském
tosti a obětavosti br.
s
rodinou
bydlel Hradišti
far{ře Veselého stal
v soukromém bytě 1940-1948 far{řem v Prusinovicích jedním z prvních sborů
1948-1957 far{řem v Opavě
v domě blízko kostela.
v pohraničí, který byl
Ihned se však uch{- 1957-1979 far{řem v Ostravě
konsolidovaný.
zel o dvojdomek, který 1979-1984 far{řem v Orlové
Br. far{ř byl také člesousedil s kostelem a 8.3.2003 zemřel v Praze
nem senior{tního výs pomocí několika bratří
boru,
pracoval
se pustil do jeho přestavby. Vznikl tak byt v odboru pro evangelizaci a když dnes
pro far{ře, byt pro kostelníka a modliteb- přemýšlím nad tím, kolik pr{ce
na, v níž se konaly bohoslužby nejprve v opavském sboru i v senior{tu vykonal,
jen v zimních měsících a po zabr{ní koste- zůst{v{ mi rozum st{t .
la celoročně, jak je tomu až dodnes.
Po desetiletém působení v Opavě přiByl jsem kooptov{n a později ř{dně šla nabídka staršovstva ostravského sbozvolen do staršovstva. Sbor měl tehdy ru. Nebylo to lehké rozhodov{ní. Ostravsedm kazatelských stanic, kde se konaly ský sbor byl tehdy rozdělen na členy,
jednou měsíčně bohoslužby a vyučovalo kteří byli příznivci br. far{ře Kantorka,
se n{boženství. Také díky pomoci laiků, který na příkaz církevního tajemníka mu-
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sel sbor opustit i na příznivce br. far{ře
Košť{la. Objevily se zde i řeči, že br. kur{tor Karlíček, který byl švagrem br. Veselého, způsobil, že br. Košť{l musel ze
sboru odejít jen proto, aby se br. Veselý
dostal do Ostravy.
Bratru far{ři Veselému se však, díky
jeho poctivé pr{ci a také díky jeho přístupné povaze, nakonec podařilo sbor
zase sjednotit. A zde nemohu nevzpomenout i na jeho manželku Dobromilu, kter{ mu byla věrnou pomocnicí, jak
v Opavě, tak i později v Ostravě.
Zde se pak pr{ce ve sboru rozběhla.
Začali se sch{zet třic{tníci, jejichž z{kladem byli hlavně bývalí členové sdružení
ml{deže, kteří dodnes vzpomínají na pů-

sobení br.far{ře Veselého, konaly se sborové z{jezdy, hr{l se volejbal – staršovstvo proti ml{deži. Bratr far{ř se i tam
aktivně účastnil. Později pak upravil i
far{řský byt, ve kterém bydlel, když ještě
v důchodovém věku vykon{val funkci
spr{vce sboru v Orlové. Byt, který vznikl
rozdělením far{řského bytu, dodnes slouží br. far{ři H{novi.
Br. far{ř Veselý se spolu s manželkou
později přestěhoval do Prahy ke svému
synovi, kde také oba zemřeli.
Antonín Plachý

K zamyšlení a k diskusi
MISTR JAN HUS

P

am{tku kostnického mučedníka a věrného svědka Kristova si připomín{me 6. července. Zn{m{ jsou jeho slova,
jimiž nab{d{ křesťany, aby hledali pravdu, slyšeli pravdu,
učili se pravdě, milovali pravdu, mluvili pravdu, drželi se
pravdy a br{nili pravdu, neboť pravda n{s osvobodí od hříchu, od ď{bla, od smrti duše a konečně od smrti věčné.
Když Hus uvažoval o pravdě, měl na mysli pravdu zjevenou
v Písmu a hl{sanou evangeliem. Jeho slova o pravdě však lze
vzt{hnout i na sekularizované občany. V době velkého vlivu
sdělovacích prostředků, reklamy všude útočící, populistických politiků, kteří se snaží své div{ky a posluchače ohlupovat a manipulovat, platí
slova Mistra Jana pro celou společnost.
Pro svůj postoj k pravdě a statečnost, se kterou ji br{nil, patří Mistr Jan Hus trvale
mezi velik{ny našich dějin přesto, že naši katoličtí bratři se v minulosti snažili jeho
pam{tku umenšovat tím, že „zařídili“ aby Konstantin (Cyril) a Metoděj přišli na Moravu 5. července, a ani Janu Nepomuckému se nepodařilo Mistra Jana z paměti lidu
vymazat.
Břetislav Maněk
7
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KOUSKY LITURGIE K TÉMATU:
DOVOLEN[ A VOLNÝ ČAS
Introity: Velký je n{š P[N a velmi mocný,
nelze porozumět tomu, jak vl{dne světu. Ž 147,5
Haleluja! Chvalte P[NA!
Je kr{sn{ věc chv{lit P[NA,
chv{lit jej je dobré a milé.
P[N uzdravuje ty, kdo mají zlomené srdce,
jejich r{ny obvazuje.
Zpívejte P[NU děkovnou píseň
a chvalte našeho Boha harfami.
P[N m{ zalíbení v těch, kdo před ním mají b{zeň,
v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. (Ž 147,1.3.7.11)
Jak nesčetn{ jsou tv{ díla, Hospodine!
Všechno jsi učinil moudře.
Země je pln{ tvých tvorů. (Ž 104,24)
A to vše s nadějí vzhlíží k tobě,
že jim d{š v pravý čas pokrm.
Rozd{v{š jim, a oni si berou,
otevřeš ruku a sytí se dobrem.
Odejmeš jim dech a hynou,
v prach se navracejí.
Sesíl{š svůj dech a jsou stvořeni,
tak obnovuješ tv{ř země.
Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život,
svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. (Ž 103,27-30.33)
Člověče, bylo ti ozn{meno, co je dobré, a co od tebe Bůh ž{d{: jen to, abys zachov{val
pr{vo, miloval milosrdenství, a pokorně chodil se svým Bohem. Mich 6,8
Modlitby: Pane Bože,
d{v{š n{m darem doby klidu a odpočinutí od pr{ce.
Dej, abychom svou dovolenou využili k obnově těla i duše
a otevřeli se tvé dobrotě.
Skrze našeho P{na Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vl{dne
odvěků navěky.
8
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Pane, n{š Bože, děkujeme ti za pr{zdniny.
Dej všem, kdo jsou nyní na cest{ch,
aby znovu objevili kr{su tvého stvoření.
Ochraňuj je a dej, aby se vr{tili zdr{vi a posíleni.
Prosíme tě skrze Krista, našeho P{na.
Veliký a širý je n{š svět, tvoje stvoření, Pane.
I ve stříd{ní pr{ce a volného času pozn{v{me tvůj ř{d,
dobrý pro člověka.
Dej, abychom se mohli podílet i na tvém stvořitelském klidu a odpočinutí,
abychom tě tak lépe poznali a tím porozuměli i sami sobě.
Biblická čtení: Dt 8,2-18

Ef 5,15-21

Mt 6,24-34

Závěr: Celý život chci zpívat P{nu
chv{lit svého Boha, co živ budu. Ž 104,33

PĚTISTÉ VÝROČÍ NAROZENÍ ŠVÝCARSKÉHO PR[VNÍKA

L

etos 10. července uplyne 500 let od
narození velké postavy světové reformace Jana Calvina (Jean Cauvin).
Narodil se v Nayonu (v severní
Francii), kde byl jeho otec biskupským
úředníkem. Dostalo se mu římskokatolického vychov{ní. Vedle rodinného
vlivu na něj působil též častý styk
s šlechticem de Montmor. Spolu se syny
pana de Montmor se věnoval
pr{vnickému a humanistickému studiu.
V Paříži a na jiných místech přišel do
styku s přívrženci Lutherovy reformace.
Četl Lutherovy spisy. Zprvu se evangeliu
vzpíral, ale „Bůh učinil n{hlým
obr{cením mé zatvrdlé srdce povolným a
učenlivým,“ řekl po letech s{m o sobě.
Pro své přizn{ní se k reformaci musel
opustit svou vlast (1533). V cizině
pokračoval v bohosloveckých studiích.
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U ČENÍ
Na obranu francouzských evangelíků
před jejich kr{lem napsal r. 1536 souhrn reformačního učení, jak k němu
do té doby dospěl. Tak vzniklo 1. vyd{ní jeho slavné Instituce (Institutionis
Christianae Religionis – Učení n{boženství křesťanského). Spis nasvědčuje tomu, že Calvin se učil od Luthera,

k němuž měl úctu ž{ka, ač ho osobně
neznal. Zachoval si ji, i když věděl, že
ve všem nemůže s učitelem souhlasit.
Rozdíly mezi nimi spočívaly vtom, že
Calvin se nesoustředil na ot{zku
osobního tou měrou jako Luther. Těšil
se sice jako on jen a jen z evangelia
o spasení z pouhé milosti. Jeho projevy se vyznačují vděčnou pokorou člověka, jenž ví, že byl
zachr{něn od zahynutí
Božím milosrdenstvím
a že nem{ nic, čím by
se před Bohem mohl
chlubit. Věděl, že každý křesťan st{le potřebuje odpuštění hříchů.
Byl však více zaujat
Božím slovem než potřebami svého nitra.
Řík{ se, že jeho zbožnost byla objektivnější
než u Luthera, jenž byl
silně založen subjektivně. Ve slově Božím
nalezl především zvěst
o Boží svrchovanosti
zjevené světu i ve
Starém
z{koně
i
v
evangeliu
Ježíše
Krista.
Bůh zjevený v Kristu
byl mu do té míry P{nem a vladařem všeho
světa, že se mu celé
zjevení Boží pravdy
obsažené v Písmu soustřeďovalo ve výzvu:
Samému Bohu sl{va
(Soli Deo Gloria)!
„Především jsme se
zrodili pro Boha, niko10
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li pro sebe.“ Středem z{jmu křesťanova nesmí být vlastní spasení, nýbrž
čest Boží.
Z naprostého vyvýšení Boží moci a
milosti Calvinovi plynulo hluboké
porozumění víry pro skutečnost, že
totiž Bůh s{m od věků vyvolil ze z{stupu hříšníků ty, které chce obdařit
životem a postavit do své služby. Víra
soustředěn{ ve smyslu Písma na sa-

mého Boha Otce P{na Ježíše Krista
vedla Calvina k tomu, aby věřil, že
člověk jest do všech důsledků Božím
vlastnictvím a že Boží svrchovanost
rozhoduje o tom, aby člověk byl spasen.
(pokračov{ní příště)
Břetislav Maněk

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
Během července a srpna jsou úřední hodiny ve farní kancel{ři omezeny na pondělí a čtvrtek
9-12 hodin
V průběhu pr{zdninových měsíců vybír{ sestra pokladní peněžní dary v r{mci celocírkevní
sbírky darů na pomoc postiženým povodněmi.
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PROGRAM NA ČERVENEC A SRPEN

BOHOSLUŽBY

– NEDĚLE 8:30 V KOSTELE (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)

NEDĚLE

12. ČERVENCE – S VEČEŘÍ P[NĚ (V TŘANOVSKÉHO S[LE)

NEDĚLE

19. ČERVENCE

NEDĚLE

26. ČERVENCE

NEDĚLE

2. SRPNA

NEDĚLE

9. SRPNA – S VEČEŘÍ P[NĚ

NEDĚLE

16. SRPNA

NEDĚLE

23. SRPNA

NEDĚLE

30. SRPNA

NEDĚLE

6. Z[ŘÍ – RODINNÉ K ZAČ[TKU ŠKOLNÍHO ROKU

LETNÍ T[BOR DOROSTU

18. AŽ 25. ČERVENCE

