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Biblický úvodník
„ZAJEĎ NA HLUBINU“
(L 5,4)

S

lova „zajeď na hlubinu“ (v perikopě
Lk 5,1-11) jsou stejně zn{m{ jako
zav{dějící – alespoň v češtině. Výraz „na
hlubinu“ totiž vyvol{v{ představu
„sestoupení do hlubin vlastního nitra“.
Teprve po „sestoupení na hlubinu“ je
možné se dočkat velkého rybolovu. Tento
axiom duchovního života (jistě platný, ale
ne bez výjimek)
není však obsažený
v
evangelním
ú r y v k u .
Kdybychom měli
k dispozici jiné
překlady,
nebyli
bychom přivedeni
k
takovému
mylnému výkladu:
např.
italský
překlad
nabízí
„zajeď
d{l“,
latinský „zajeď k
vysokým (vod{m)“.
Běžný
mylný
výklad je způsoben také tím, že
„sestoupení“ (do nitra) je pro n{s
modelem duchovního života. Tento
model (charakteristický například pro
Augustýna) se však nenach{zí v Písmu.
Tam se pro „duchovní život“ (setk{ní
s Bohem) použív{ opačný model,
vystoupení (na horu).
Z těchto dvou pozn{mek n{m snadno
vyplyne, že první posluchači, nezatížení
naším jazykovým či teologickým
předporozuměním, pochopili Luk{šovu
perikopu docela jinak – a sice jednodušeji.

Jak? Apoštolové vzali Ježíšovo slovo
v{žně, jednali podle něj a dočkali se
rybolovu. To je první rovina našeho textu,
který m{ však hlubší dimenzi: rybolov je
totiž znamením evangelizace. Duchovní
význam se však vždycky opír{ o
„z{kladní“ (doslovný) smysl, a tak je
tomu i v našem případě. Evangelizace
(rybolov) je možn{ jen „na Ježíšovo
slovo“ – On suverénně určuje, kdy (třeba
i po nam{havém snažení „po celou noc“)
a kam spustit sítě. Bez jeho slova je
veškeré snažení jen lovením napr{zdno.

Z tohoto stručného výkladu je zřejmé,
že věta „Zajeď na hlubinu!“ znamen{
opak toho, co si běžně představujeme:
není to výzva „sestoupit do sebe“ (do hlubin svého nitra), ale naopak „vyjít ven“
tam, kde jsou „ryby k lovení“. Není to
tedy výzva k pohrouženosti do sebe, ale
naopak k otevřenosti vůči lidem žijícím
bez Krista

AS
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Ze sborového života
NAROZENINY V MĚSÍCI ŘÍJNU
Jarmila Krpatov{
Šimon Krupa
Miroslava Zajícov{
Jan Merenda
Milan Staněk
Daniela Mrajcov{
Irena Košť{lov{
Anna Lacinov{
V{clav Kobík
Zdenka Ochv{tov{
Jan Chleboun
Jaroslav Šabacký
Pavla Fižov{

01.10.1924
05.10.1989
08.10.1929
12.10.1931
12.10.1921
14.10.1969
16.10.1954
19.10.1933
20.10.1929
25.10.1928
26.10.1932
27.10.1912
28.10.
28.10.1959
1959

USNESENÍ STARŠOVSTVA Z 16. 9. 2009
PERSON[LNÍ OBLAST




S. far{řka Jančušov{ z nezn{mých důvodů st{hla svou kandidaturu na místo far{ře
v ostravském sboru a taky s n{mi přerušila komunikaci, takže zatím nezn{me její
důvody. Sdělila tak br. f. Wranovi před jedn{ním na synodní radě, které mělo
proběhnout 15. z{ří. Starší byli tímto obratem zaskočeni a schv{lili, abychom
s. Jančušové na její ozn{mení odpověděli s nabídkou osobní n{vštěvy.
Vzhledem k vzniklé situaci se starší rozhodli vr{tit se k myšlence osobních n{vštěv
u možných kandid{tů, které již vytipovali v dubnu.

ÚKLID KOSTELA
Tak jako každý rok, i letos V{s zvu na brig{du v kostele. Úklid bude probíhat ve
dnech 23. a 24. 10. Prosím, aby jste se v Třanovského s{le napsali na n{stěnku, který
den přijdete. Budeme začínat vždy v 8 hodin r{no, ale připojit se můžete kdykoliv
během dne. Za každou pomocnou ruku předem děkuji.

Jana Sabóov{, kostelnice
3
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Staršovstvo bylo sezn{meno s během konfirmačních cvičení, které by měly
navštěvovat 3 dívky: Jitka Vlčinsk{, Pavlína Sikorov{ a Michaela Kluzov{. Sboru
budou konfirmandky představeny první říjnovou neděli a budou jim před{ny bible.
Rozhovor se z{stupci mladší ml{deže B. Grollem a E. Krupovou. Staršovstvo
diskutovalo s ml{dežníky nad problémy, se kterýma se skupinka potýk{ a snažili se
najít řešení. Ml{dežníci chtějí zachovat schůzky v p{tek, který se jeví jako jediný
vhodný termín, to ale koliduje s postojem br. f. Wrany, který by měl r{d p{teční
večery volné, ale je ochoten vypomoci s vypracov{ním biblického programu. Po
odchodu br. f. Mazura si ml{dež řídila své schůzky víceméně sama a tuto praxi by
r{di změnili. Proto je potřeba hledat někoho, kdo by tuto skupinku vedl a
zastřešoval. Jako možné řešení staršovstvo schv{lilo oslovit senior{tní pracovnici
pro ml{dež Evu Urbanovou ze Suchdolu s prosbou o výpomoc.

ORGANIZAČNÍ OBLAST


Přípravy na konvent 24.10.2009 v 9 hod. v Přerově: deleg{ti našeho sboru jsou: br.f.
Wrana, R. Kimmel, J. Haškov{, J. Drozdov{.

HOSPOD[ŘSK[ OBLAST






Zasíťov{ní oken ve věži kostela bylo provedeno.
Oprava dvorku za domem č. 3 – tato oprava je zad{na Ostravským stavb{m. Měla
by začít ještě v z{ří. Přišla i cenov{ nabídka na zhotovení plotu.
Ladění varhan proběhne v říjnu.
Schv{leno pojištění kostela u Hasičské pojišťovny, tak jak to navrhla SCEAV.
Stavebně–historický průzkum kostela uk{zal, že zřejmě se i do budoucna bude
potřeba větší množství oprav. Pr{ce se budou dělit mezi n{s a SCEAV.

K zamyšlení a k diskusi
PĚTISTÉ VÝROČÍ NAROZENÍ ŠVÝCARSKÉHO PR[VNÍKA

V

iděl jak tato víra v predestinaci
(předurčení) d{v{ věřícímu člověku
hluboké zakotvení v jistotě, že není
ponech{n s{m sobě, své nedokonalosti, ale
že Bůh Svým vyvolením ručí za jeho
z{chranu a přijím{ jej ze Své milosti do
Svého lidu.
Jistotu vyvolení nek{zal Calvin jinak
než neust{lou výzvou k poslušnosti Božího
z{kona, jenž platí i pro věřící v milost Boží,
ba pr{vě pro ně. Proto jim bylo odpuštěno,

aby mohli opět
konat vůli Boží.
Calvinovo
učení,
jenž
neopouštělo nic
z
lutherského
pozn{ní čistého,
radostného
evangelia,
nabylo důrazem
na Boží majest{t
4
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neobyčejné pevnosti a z{vaznosti. Ne
potřeby člověka, ale Boží sl{va, Boží z{jem a
Boží přik{z{ní bylo mu v popředí.
Calvin významně doplnil Luthera, co
v jeho učení chybělo (zvěstov{ní pouhé
milosti), důrazem na Boží slovo, nic
z lidských tradic a církevních učení nesmí
již platit nejen v učení, ale ani v ř{dech,
v bohoslužbě, v celém životě církve. Ve
jménu svrchovaného Boha musí být
provedena reformace církve (Ecclesia verbo
Dei reformata et semper reformanda).
Pokud jde o večeři P{ně, měl Calvin blíže ke
svému krajanovi Zwinglimu než
k Lutherovi, nesouhlasil s jeho pojetím, že
Kristus je při večeři P{ně fyzicky přítomen.

POPRVÉ V ŽENEVĚ (1536 - 1538)
Nejvýznamnější č{stí Calvinovy pr{ce je
vybudov{ní ženevské církve. Už před
Calvinovým příchodem se církev v Ženevě
připojila k reformaci, nebyl tam však klid
ani poř{dek. Roku 1536 cestoval Calvin po
kr{tkém pobytu ve Francii přes Ženevu do
Štrasburku, kde se chtěl věnovat
humanistickým studiím a pr{vu. Ženevský
kazatel Vilém Farel však tehdy Calvina
přiměl, aby v Ženevě zůstal a ujal se vedení
ženevské církve. Za prvního pobytu 1536 –
1538 zavedl Calvin spolu s Farelem určité
vyzn{ní víry a přísnou k{zeň podle Božího
slova, aby takto přivedl ženevské
obyvatelstvo k poslušnosti Božího z{kona.
Obyvatelé museli z{vazně d{t svůj souhlas
s reformovaným vyzn{ním a podřídili se
přísné k{zni, kter{ podle Calvina vych{zela
ze z{vazku společné poslušnosti Božího
z{kona. Byl to prudký odklon od
dosavadních mravů, uvolněných vlivem
renesance. Nelze se divit, že se brzy
mnohým ve městě stala přísn{ k{zeň, jež
zakazovala nejen „hrubé hříchy“, ale i
přepych, pij{ctví, karban, tanec a divadlo,
5

nepohodlnou. Calvin ž{dal, aby všichni
omezili svou osobní svobodu a aby
podřídili své svědomí Božímu slovu.
Renesanční člověk se tomuto vzpíral ve
jménu pr{v „svobodného člověka“. Roku
1538 nabyli nespokojení obyvatelé převahy
a oba kazatele z města vyk{zali.

PODRUHÉ V ŽENEVĚ (1541 – 1564)
Calvin se po odchodu ze Ženevy těšil, že se
konečně dostane ke klidné liter{rní pr{ci, a
odešel do Štrasburku, z něhož Martin Bucer
vytvořil významné středisko reformace.
Zde se také oženil s ovdovělou Idelettou de
Bure, ušlechtilou ženou, v níž získal věrnou
manželku a pomocnici. Bucer zde přiměl
Calvina, aby přijal úřad ve spr{vě církve.
Mezitím se ženevští rozpomenuli na svého
kazatele, když se uk{zalo, že jeho protivníci
nezvl{dají vl{dnout ani politicky
k prospěchu obce, natož čelit n{poru
protireformace. A tak je Calvin roku 1541
znovu povol{n do města, aby
zreorganizoval církev (Calvin se zdr{hal,
ale pozv{ní přijal).
Proti původnímu z{měru jen církev
reorganizovat a potom odejít zde setrval až
do své smrti v roce 1564. Uspoř{dal
bohoslužebný ř{d ve smyslu dřívějších
reforem Farelových a po příkladu ř{dů
curyšského a štrasburského, aby přední
místo zaujímalo k{z{ní (tehdy zpravidla 90
minut trvající) a večeře P{ně.
V podrobnostech nebyl neústupný a netrval
na jednotnosti bohoslužeb, avšak zasadil se
o to, aby sl{va Hospodinova byla v podobě
bohoslužeb zřejm{. Z chr{mů byly
odstraněny olt{ře a krucifixy, obrazy a
sochy i varhany. Důležitou souč{stí
ženevských bohoslužeb se staly žalmy, jež
zpívalo celé shrom{ždění. Calvin s{m
převedl některé žalmy ve zpěvné verše
francouzské.

zpravodaj

Úkol církve však se nevyčerp{v{
slavením Boha ve shrom{ždění
zvěstov{ním slova božího a vysluhov{ním
sv{tostí. Čisté učení a bohoslužby musí být
dle Calvina prov{zeny poslušností všech
údů v celém jejich životě. Calvin nic neslevil
z požadavků přísné životní k{zně, jak o ni
usiloval již za svého prvního pobytu ve
městě. Kdo se hrubě provinil proti z{konu
Božímu, byl trest{n podle st{tních z{konů
vězením nebo smrtí, neboť dle příkladu
staroz{konních kr{lů jest povinností světské
vrchnosti, aby dbala o dodržov{ní Božího
z{kona podle Desatera. Z{roveň církev
sama bděla nad k{zní a zakročovala svými
prostředky (zvl{ště vylučov{ním od
sv{tostí). Stinnou str{nkou k{zně velmi
přísně uskutečňované bylo její vynucov{ní,
což vedlo k pokrytectví a nebratrskému
sudičství.
Calvin od z{kladu
přebudoval církevní zřízení,
pro které nesmějí platit
lidské n{pady a star{ tradice,
ale jen vůle Boží.
O spr{vu sboru a pr{ci
v ženevské církvi se od roku
1541 dělily dle Calvina čtyři
skupiny pracovníků. Pastoři
(též služebníci slova Božího)
sloužili sboru sv{tostmi, byli
povinni pastýřskou péčí
jednotlivým rodin{m a
údům sboru. Starší (presbyteři) dohlíželi na
život ve sboru a pom{hali pastorům
v pastýřské péči a v kon{ní církevní k{zně.
Zapojením starších z řad laiků do církevní
pr{ce bylo vyj{dřeno, že v církvi
nerozhodují jen far{ři, ale pln{
spoluodpovědnost n{leží všem údům
církve. V Ženevě měli další úřad pro pr{ci
v církvi – diakony (soci{lní oblast, pomoc

chudým a ubohým). Hlavou ženevského
sboru byli jako čtvrtý úřad duchovní,
doktoři (učitelé bohosloví), aby církev učili
v ot{zk{ch teologie a dohlíželi na čistotu
učení. Pastoři a doktoři tvořili „ctihodné
shrom{ždění“, kde se v týdenních setk{ních
vykl{dalo Písmo, volili se kazatelé a další.
Pastoři se staršími se sdružili v konsistoř,
kter{ nebyla jen vrchností jako u Luther{nů,
ale zastupitelstvím církve, ustanoveným
k její svobodné spr{vě. Mezi st{tem a církví
Calvin rozlišoval a chr{nil svobody církve
více než Luther i než Zwingli.
Celých patn{ct let bojoval v Ženevě
s vlastními občany, kteří se opět vzpírali
jeho vedení. Pro svou osobu si nepř{l více
než možnost soustředění na kazatelskou, a
zvl{ště na bohosloveckou pr{ci. Nahlédnutí
do jeho soukromého života a jeho styky
s
př{teli
ukazují
švýcarského reform{tora
jako člověka vynikající
šlechetnosti, muže plného
citu, laskavosti a účasti na
z{rmutku př{tel – s{m přežil
z{rmutky v rodině a
z nemocí téměř nevych{zel.
Calvin je některými líčen
jako muž bezcitný, hrdý,
panovačný. V Ženevě se ocitl
na bojišti a jeho úkolem
nebylo tam zařídit takovou
církev, aby vyhovovala
všem, nýbrž tak, aby byla podřízena ř{du
Božímu a Jeho vůli.
Tvrdě potlačoval nové a nové vzpoury
proti zavedené k{zni a ž{dal i městské
úřady o tvrdý z{sah proti viníkům. Calvin
byl neust{le v obraně, šlo o opravdovou
oddanost reformačnímu evangeliu. Mnozí
nepochopili predestinační učení, učení o
božské Trojici, jež někteří uv{děli
6
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v posměch a v pochybnost. Byl to zvl{ště
vynikající lékař a bohoslovec Španěl Michal
Servet, s nímž Calvin dlouho vedl z{pasy.
Servet byl nakonec jeho přičiněním
odsouzen k smrti a proti vůli jeho krutě
up{len roku 1553. Ve 20. století, roku 1903,
postavili Calvinisté na místě jeho up{lení
„smírčí pomník“. Calvin postupoval tvrdě a
rozhodně. Nutno uv{žit, jak velk{
odpovědnost za upevnění církve v této
době plné rozvratu na něm ležela. Bez útrap

k hromadění přebytků k všeobecnému
užitku. Řík{ se, že boh{či na calvinské půdě
měli větší pochopení pro podporu na poli
soci{lním a kulturním. Rozhodně by Calvin
chv{lil za kapitalistického ducha Forda,
Baťu, Škodu, B. Gatese a další, zavrhoval by
podnikatele, kteří se musejí skrývat kvůli
svým aktivit{m v cizích zemích.
Církve reformované podle Calvina
nazýv{me reformované a podle Luthera
reformační. Ovšem i reformované jsou
se nezmění nic, tím méně pak lidsk{ reformační, protestantské, též evangelické.
přirozenost – C. G. Jung.
Někdy se některé reformované církve
S Calvinovým jménem je spojov{n nazývají též (mají-li to v n{zvu) presbyterní.
kapitalismus jakožto ekonomický systém,
Břetislav Maněk
s{m reform{tor povzbuzoval činnost
v textilním průmyslu v Ženevě.
Kapitalismus dle něj nesmí vést
k pohodlnému a rozkošnickému životu, ale

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 – ŘÍJEN 2009
úterý 6. října

9:00 Kav{rnička (ve farní kancel{ři)
19:00 starší ml{dež (ve farní
kancel{ři)
středa 7. října 15:00 dorost (ve sklepě pod farou)
17:00 biblick{ hodina (v presbyterně, Husovo n{m. 3)
p{tek 9. října 16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež (ve sklepě pod farou)
NEDĚLE

11. ŘÍJNA – 8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ

úterý 13. října 19:00 starší ml{dež
středa 14. října 15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina
18:15 staršovstvo
p{tek 16. října 16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

18. ŘÍJNA – 8:30 BOHOSLUŽBY

pondělí 19. října
18:00 Modlitby za Ostravu (v modlitebně CB)
úterý 20. října 9:00 Kav{rnička 19:00 starší ml{dež
středa 21. října 15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
p{tek 23. října 16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež
19:00 střední generace (ve farním bytě)
sobota 24. října zased{ní konventu
NEDĚLE

25. ŘÍJNA – 8:30 BOHOSLUŽBY

úterý 27. října 19:00 starší ml{dež
středa 28. října st{tní sv{tek
p{tek 30. října 16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

1. LISTOPADU – 10:00 BOHOSLUŽBY K VÝROČÍ OTEVŘENÍ KOSTELA,

s večeří P{ně (na luterský způsob), spolu s SCEAV, po bohoslužb{ch předn{ška a
společný oběd

