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Biblický úvodník
„SL[VA P[NĚ SE ROZZ[ŘILA KOLEM NICH<“
(L 2,9)

K

dyž malíři v klasických obdo-

Naše současné V{noce jsou jistě

bích malovali v{noční betlém- sv{tkem různých světel. Komu by se

skou scénu, mnohokr{t se pouštěli i taky nelíbil ten kontrast dlouhé zimní
do teologických výkladů - v tom, jak noci a rozžatého světla? Ale asi až
pracovali

se

světlem.

Odkud

je přehnaně svítí obchodní domy, aby

v betlémské noční st{ji světlo? Snad přil{kaly naší pozornost, a když buod měsíce, od svíček? Ne.

dete sh{nět svítidla na stromeček, těž-

Ty zdroje jsou nejčastěji dva. Prv- ko najdete nějak{ střídm{. Podívejte
ním jsou andělé, zvěstující z nebe pas- se večer z okna – z většiny obývacích
týřům – jak o tom píše také biblický pokojů blik{ modré světlo televizorů.
verš zmíněný v úvodu. A druhým Dovedeme v tomto zahlcení světelzdrojem je malý, pr{vě narozený Ježíš ným smogem hledat z{ř světla, které
– tak vyjadřují malíři vyzn{ní víry.

je viditelné jen očima duchovníma?
Přeji n{m, abychom o letošních
V{nocích potk{vali hodně
pr{vě

takového

světla

-

v Božím slově, v lidských
tv{řích<

Tich{ noc, svat{ noc,
z nebe hlas vol{ n{s:
Věř a důvěřuj, už nejsi s{m!
Bůh svou jasností
jde proti tm{m,
v l{sce sklonil se k n{m,
l{ska přišla k n{m.
(DEZ 655)
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Ze sborového života
NAROZENINY V MĚSÍCI PROSINCI
Jaromíra Obstov{
Elvíra Hrom{dkov{
Drahomíra Pastuškov{
Marie Plach{
Jan Kozina
Vlasta Zabdeřov{
Marie Jurč{kov{
Jiřina Staňkov{
Karla Čubov{
Milada Pol{škov{
Oldřich Fiža

02.12.1922
06.12.1934
06.12.1927
07.12.1930
07.12.1979
09.12.1932
09.12.1954
10.12.1923
13.12.1919
16.12.1928
20.12.1920

Milada Hrabcov{
Helena Hrnčířov{
Rostislav Chodzinský
Věra Sehn{lkov{
Richard Šimík
Jiří Klečka
Jana Chlebounov{

20.12.1927
21.12.1927
24.12.1932
24.12.1916
29.12.1928
29.12.1944
30.12.1938

Církevní pohřeb v listopadu
Emilie Sikorov{ (*1920)

USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 18.11.2009
PERSON[LNÍ OBLAST





Hled{ní druhého kazatele: další dva telefonicky oslovení odmítli; dalším potenci{lním kazatelům bude posl{n dopis, který bude předběžným „pozv{ním se“ delegace
starších k osobní n{vštěvě.
H. Vlčinsk{ úspěšně složila teoretickou č{st zkoušky na ordinovanou presbyterku.
Informace o složení nově zvoleného senior{tního výboru: L. Červenka, J. Rumlov{,
J. Luk{š, J. Tom{šek, J. Marek, Z. Form{nkov{. Br. f. Wrana na n{městka seniora už
nekandidoval .

ORGANIZAČNÍ Z[LEŽITOSTI


Sborové neděle:

6. prosince – promít{ní filmu
3. ledna – koncert dětí (?)
7. února – J. Groll o místostarostov{ní
7. března – T. Novotný o židovských Velikonocích
4. dubna – Velikonoční neděle
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Byl přijat n{vrh SCEAV na zpracov{ní materi{lu z pov{lečné historie kostela historikem br. J. Szymeczkem.
Byl schv{len n{vrh na vynech{ní letošních bohoslužeb na 2. sv{tek v{noční – 26.
prosince.
V{noční hra bude předvedena v ř{dném bohoslužebné čase 1x dne 20.12.2009. Hru
nacvičuje s dětmi s. Grollov{ a A. Wrana, scén{ř připravil br. Šimečka.

zpravodaj

HOSPOD[ŘSKÉ Z[LEŽITOSTI




Oprava a doplnění ozvučení kostela – nabídka ze strany SCEAV – kdy pro ně je
především důležité doplnění počtu mikrofonů, kdežto pro n{s odstranění rušení
přenosného mikrofonu a lepší citlivost mikrofonu u řečnického pultu. N{vštěva
technika je pl{nov{na na 30.11.2009.
Opravy kostela – na magistr{t byla d{na ž{dost o dotace.

K zamyšlení a k diskusi
KONEC KRIZE?

E

konomové a publicisté se dohadují,
jestli krize už skončila a zdali bude
výsledn{ křivka výkonnosti ekonomik
mít podobu písmene U, L nebo W. Doufejme, že optimismus vyznavačů
„n{boženství růstu růstu“ (tj. přesvědčení, že růst st{le poroste) dostal n{ležitě na
frak a že ekonomičtí kormidelníci budou
do budoucna realističtější.
Škoda je, že na konci každého kvart{lu neslyšíme analytiky a publicisty, kteří
by hodnotili stav mor{lky, spravedlnosti
nebo duchovního zdraví společnosti.
Jsme na tom o procento lépe než
v minulém čtvrtletí? Je to sice horší než
loni, ale že by se už začaly objevovat první zn{mky oživení? Nebo se posledních

dvacet let pl{c{me víceméně na místě,
aniž bychom byli čestnější nebo duchovnější. Nebo to s n{mi jde s kopce? Určitě
by se na to dal udělat sociologický průzkum, ale jak statisticky změřit duchovnost?
Nejlepší by bylo, kdyby n{m Hospodin pravidelně posílal proroka, který by
n{m zprostředkoval Boží pohled na stav
téhle země. Ale poslouchali by ho, když
nečtou ty, které Bůh poslal d{vno? Tak
snad abych si tu inventuru udělal s{m za
sebe. V minulosti to bylo mnohem lepší –
měřeno četbou Písma, modlitbou či službou druhým. Ale v posledním kvart{le by
se možn{ daly vycítit určité zn{mky oživení 

mw
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POPUL[RNÍ VÍRA I

JEŽÍŠEK (JAROMÍR NOHAVICA)

N

aše většinově nevěřící
společnost přijím{ křesťansk{ vyzn{ní víry se skepsí,
výsměchem či dokonce odporem. – Ale vedle toho
jsou tady jiné pokusy
vyj{dřit víru, důležité
proto, že jsou masově
přijaty – tím, že si je
lidé zpívají. Myslím
teď
na
písničky
z oblasti pop-music.
Možn{ n{s provokují
svou nepravověrností,
často se ke křesťanství
staví kriticky. Přesto
jsem se o takové pokusy vždycky zajímal, a snad
budou zajímavé i pro v{s. Dnes první uk{zka. Rozumím
té písni tak, že zde jde o až palčivě aktu{lní vyj{dření ot{zky,
kter{ je už v Bibli: proč se příchod mesi{šského věku tak
zpožďuje?

Dal jsem na plotnu vodu, zapnul plyn,
nasypal černou mletou k{vu do hrníčku,
pustil jsem desku trojku Queen,
zap{lil na stromečku nejhořejší svíčku.
Na stěn{ch skotačí černé stíny
nechytneš je, nepolapíš,
je to marné, když se tr{píš,
z v{nočních koled jsou evergreeny
a co ty Ježíšku ještě spíš ?
Celý svět ček{ na boží znamení
a on si zatím lít{ kdesi v Mléčné
dr{ze
a dole v městě za Domem umění
jde Santa Klaus převlečený za Dědu
Mr{ze.
Na stěn{ch <
Pokojem voní čerstvé konopí,
z ledničky vyt{hl jsem kapra sněhul{ka,
než se mi celý roztopí,
z balkónu do tmy z plných plic si zahul{k{m:
Na stěn{ch<

aw

V[NOCE
Křesťane protestante, nezapomeň, že d{rky pod stromeček svým rodinným příslušníkům a př{telům d{v{š pod stromeček ty. Br{ní slova Božího nadarmo nemůžeš zabr{nit na veřejnosti, v televizi, rozhlase, supermarketech; doma ano.

Břetislav Maněk
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BYLI NAŠI PŘEDKOVÉ LEPŠÍ NEBO HORŠÍ NEŽ MY?

O

d dříve narozených spoluobčanů slých{me často větu: „To za našich časů nebývalo,“ a myslí tím špatností, které se kolem n{s dějí. Ale bývalo, jen se objevil
generační problém, kterým proch{zeli za ml{dí i naši předkové. Jejich životní zkušenosti se střetly s n{zory nastupující generace. Starší generace si zvykla na zavedený
způsob života a jak{koliv změna prov{děn{ mladými lidmi byla br{na s nedůvěrou.
S tímtéž problémem se pak setkají dnešní mladí, až jim ml{dí uprchne do d{li.
V knih{ch Starého z{kona se popisují období pravidelného stříd{ní velebení Hospodina, kdy se lidu Izraelskému vedlo dobře, s obdobím, kdy se od Hospodina odvraceli a byli za to trest{ni. Většinou to byla vojensk{ vítězství nebo por{žky. Jedno i
druhé se střídalo v delších i kratších časových intervalech. Ten nejdelší byl od rozboření Jeruzaléma Římany v r. 72 po Kr. a trval až do roku 1948, kdy po druhé světové
v{lce na z{kladě holocaustu Židů nacisty byl Židovský st{t, dnes Izrael, uzn{n Organizací spojených n{rodů.
Odvr{cení Židů od tv{ře Hospodinovy spočívalo zpravidla v neposlušnosti jeho
Z{kona, přichýlení se k bohům místních obyvatel a v celkové demoralizaci života.
Naštěstí Hospodin vzbudil svému lidu proroky, kteří varovali Izrael, někdy ovšem
marně, před zk{zou, nebo d{vali naději, že bude líp.
Otřesný je popis tehdejší mor{lky života, zaznamenaný v Izaj{ši 1,23:” Knížata tv{

vzpurn{ a tovaryši zlodějů, jeden každý z nich miluje dary, a dychtí po úplatcích;
sirotku k spravedlnosti nedopom{hají, a pře vdovy před ně nepřich{zí.“ Až člověka
zamrazí, že takový způsob života přes všechna Boží napomín{ní se utěšeně rozvíjí až
do dnešních dnů – vždyť tento verš je jakoby vystřižen z dnešního tisku. Uveden{
situace vyplýv{ z přesvědčení člověka žijícího v blahobytů, soustřeďujícího se na sebe, svůj blahobyt, že si na vše stačí s{m, je soběstačný a nepotřebuje být na nikom
z{vislý. Ani na Bohu. Nakonec však
n{sleduje p{d. Jak
se z této chmurné
představy dostat?
Nijak jinak, než ctít
Boží z{kony. Bible
n{m nabízí re{ln{
řešení. Sice zd{nlivě slovy Kazatele
1,2: „Marnost nad

marnostmi a všecko
je marnost,“ l{me
hůl nad jedn{ním
člověka, ale vz{pětí
mu d{v{ šanci opět
6
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slovy Kazatele: „Raduj se tedy, ml{denče, v mladosti své, a nechť tě obveseluje srdce

tvé ve dnech mladosti tvé, a choď po cest{ch srdce svého, a podlé ž{dosti očí svých,
než věz, že tě s tím se vším přivede Bůh na soud“ (11,9). Člověk zde dost{v{ naprostou volnost, ale s výstrahou Božího soudu. Schůdnou cestou či mírnou pobídkou
nebo n{vodem jak se v životě chovat nebo život naplnit se jeví verš z 2. epištoly Pavla
Timoteovi: „Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo
proč styděti“ (2,15) Chopí se člověk této šance?

Jan Kostruch

Jen jesličky chudé
mu za lůžko jsou
kde Kristus P{n složit
si moh hlavu svou
A z oblohy hvězdy mu
svítily v tv{ř,
kde na seně ležel
tam skvěla se z{ř.
Miluška Poskerov{

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 – PROSINEC 2009
úterý 8. prosince
středa 9. prosince

p{tek 11. prosince
sobota 12. prosince

19:00 starší ml{dež
15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina
18:15 staršovstvo
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež
10:00 zkouška v{noční hry

NEDĚLE TŘETÍ ADVENTNÍ

úterý 15. prosince
středa 16. prosince
p{tek 18. prosince
sobota 19. prosince

– 13. PROSINCE

9:00 Kav{rnička
19:00 starší ml{dež
15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež
10:00 zkouška v{noční hry

– 20. PROSINCE
9:30 BOHOSLUŽBY S V[NOČNÍ HROU DĚTÍ A ML[DEŽE
17:00 KOSTEL PRO VŠECHNY (V[NOČNÍ MŠE J. J. RYBY)

NEDĚLE ČTVRT[ ADVENTNÍ

ČTVRTEK

P[TEK

24. PROSINCE ŠTĚDRÝ DEN
16:00 BOHOSLUŽBY V TŘANOVSKÉHO S[LE

25. PROSINCE BOŽÍ HOD V[NOČNÍ
8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ V KOSTELE

NEDĚLE

27. PROSINCE - 9:30 BOHOSLUŽBY (VEDE BR. TOM[Š NOVOTNÝ)

ČTVRTEK

31. PROSINCE STARÝ ROK
16:00 POBOŽNOST V TŘANOVSKÉHO S[LE
PO NÍ POSEZENÍ VE FARNÍM BYTĚ

P[TEK

1. LEDNA NOVÝ ROK
10:00 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ V KOSTELE
(SPOLU S SCEAV)

NEDĚLE

3. LEDNA – 9:30 BOHOSLUŽBY

