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zpravodaj
sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

Sn{šejte se
navz{jem
a odpouštějte si,
m{-li kdo něco
proti druhému.
Jako P{n odpustil v{m,
odpouštějte i vy.
Koloským 3,13

zpravodaj

Biblický úvodník
„POHLEĎ NA NEBE <“
Vyvedl ho ven a pravil: „Pohleď na nebe
a sečti hvězdy, dok{žeš-li je spočítat.“
(Gn 15,5)
Vidím tv{ nebesa, dílo tvých prstů, měsíc
a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk,
že na něho pamatuješ, syn člověka, že se
ho ujím{š? (Ž 8, 4-5)
(ps{no po jedné z minulých zim)

Z

ima se vydařila, zvl{ště únor. Toho
sněhu! Děti si ho o pr{zdnin{ch
opravdu užily. A v některých evropských

zemích, kde lidé ani nepovažují za nutné
si pořizovat zimní boty, rozmary přírody
všechny zaskočily.
Pastevec Abraham (Abram) rozuměl
přírodě určitě víc než člověk počítačový
civilizovaný. O přírodě neměl ž{dné přehnaně romantické představy. Nic nevíme
o jeho pocitech oné noci pod hvězdnou
oblohou, kam jej vyvedl Hospodin. Ani to
není tak důležité. Hospodin dal Abrahamovi slib. A Abraham Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost,
čteme v knize Genesis.
Přízeň nebo nepřízeň počasí, přírodní
podmínky a nekonečnost vesmíru nemohou na Boží starostlivosti o člověka nic
změnit. Abrahama prov{zela až do doby,
kdy „vešel ke svým otcům v pokoji a byl
pohřben v utěšeném st{ří.“

Z[VĚJ
je možno jít mimo nebo přes

vždycky se dojde do zimy
zav{té cesty najdou cíl
až všechny vrstvy starých sněhů
bloudění a míjení a zklam{ní
nar{z odplaví
jediné jaro
Jaroslava Drozdov{

VERŠ PRO ROK 2010
Při tradičním losování biblických veršů byl pro náš sbor vytažen verš z Koloským 3,13 uvedený na titulní straně.
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Ze sborového života
NAROZENINY V MĚSÍCI LEDNU
(zveřejňujeme „kulaté“ narozeniny mezi
věkem 10 a až 50, pak do věku 75
i „půlkulaté“, nad věk 75 všechny; pokud
v naších informacích najdete chybu,
omlouv{me se; informujte n{s prosím)
Am{lie Rajdusov{
Lumír Adamus
Zdeňka Dedkov{

08.01.1929
10.01.1945
10.01.1950

Miroslav Obst
Eliška Geislerov{
Jarmila Konečn{
Jindřich Borovec
Lubomír Haška
Bohumil Charv{t
Břetislav Maněk
Věra Kučerov{
Libor Janča

13.01.1960
18.01.1917
18.1.1945
20.01.1940
21.01.1932
25.01.1932
30.01.1935
31.01.1926
31.01.1945

USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 9. 12. 2009
PERSON[LNÍ OBLAST





Hled{ní druhého kazatele – chystali jsme se osobně navštívit jednoho kandid{ta,
ten však z{sadně odmít{ uvažovat o změně místa. Moment{lně nem{me ž{dného
jiného kandid{ta, kterého bychom oslovili. Bude zapotřebí znovu projít seznamy a
vytipovat nové kandid{ty. Starší také odsouhlasili nové otištění inzer{tů v časopise
Český bratr a vyvěšení inzer{tu na evangnetu. Br. far{ř bude na lednovém kursu
mluvit s letošními vik{ři.
Přibylo n{vštěv ve věznici – pravidelně vždy v úterý – staršovstvo vyj{dřilo podporu br. far{ři v této rozšířené službě.
17. 1. 2010 vykon{ s. Vlčinsk{ druhou č{st zkoušky ordinovaného presbytera – povede bohoslužby za přítomnosti člena odboru pro vzděl{v{ní laiků.

ORGANIZAČNÍ OBLAST






Křesťanský týden modliteb se bude v roce 2010 oproti dosavadním pravidlům konat v týdnu od 10. ledna. V tomto týdnu bude br. f. Wrana na vik{řském kurzu,
který musel být pl{nov{n dřív, než došlo k ozn{mení modlitebního týdne.
Informaci ze střediska Diakonie poskytl br. Skotnica – schv{leno, aby se v létě
uskutečnila společn{ akce na Karpatské – t{bor{k. Nedělní sbírka na Diakonii činila
7.012 Kč, staršovstvo schv{lilo ještě dar pro letošní rok ve výši 20.000 Kč.
Schv{len n{vrh dle možností více obohacovat bohoslužby různými (vhodnými)
hudebními vstupy.

HOSPOD[ŘSK[ OBLAST
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Je téměř dokončena oprava dvorku za domem č. 3.

zpravodaj




Budeme hledat možnosti opravy skříněk v kolumb{riu.
V lednu se bude tvořit rozpočet – starší byli vyzv{ni, aby si připravili n{vrhy na
možné investice pro pracovní skupinu, kter{ bude rozpočet sestavovat.
Byl schv{len n{vrh na zakoupení sborového dataprojektoru.

K zamyšlení a k diskusi
LIDSK[ PR[VA

L

oni už po 61 si ochr{nci lidských pr{v
připomněli schv{lení Deklarace lidských pr{v VS Spojených n{rodů (lépe je
užívat Nespojené n{rody, jak to hl{sal Ch.
de Gaulle). Stalo se tak 10. prosince 1948.
Den předtím, 9. prosince, schv{lilo VS
Úmluvu o zabr{nění a trest{ní zločinů genocidy. Autorem Všeobecné deklarace lidských pr{v byl René Samuel Cassin (18871976), sephardský žid a pr{vník z Francie.
Chtěl svým n{vrhem formulovat požadavek na etickou obrodu civilizovaného společenství všech st{tů. To co znamenal Cassin pro Deklaraci lidských pr{v, to znamenal Raphael Lemkin (1900-1959) pro Úmluvu o genocidě. I on byl žid, ašken{zského
původu, polský pr{vník, který utekl před
Němci do Anglie. Jeho Úmluva měla chr{nit před zabíjením n{rodnostní, etnické,
rasové a n{boženské skupiny. Zapomněl
na oběti politické a ekonomické, na třídní
útlak a vraždění. Sotva lze ovšem předpokl{dat, že kdyby nezapomněl, bylo by obětí
v komunistických l{grech (SSSR, Číně a
jinde) méně.
Pod lidsk{ pr{va se zahrnuje jednak
Evropský soud pro lidsk{ pr{va ve
Štrasburku, d{le humanit{rní nevl{dní
organizace, jakými jsou u n{s ADRA, Člověk v tísni apod. Tady, v tomto směru to
můžeme hodnotit velice kladně.

Autoři Deklarace o lidských pr{vech a
Úmluvy o genocidě však neměli na mysli
humanit{rní a rozvojovou pomoc. Chtěli,
aby přik{z{ní „Nezabiješ“ se nevztahovalo
jen na Němce, ale všechny n{rody světa.
V tom směru oba dva výše jmenovaní
pr{vníci neuspěli. Svět zažil mnoho v{lek i
po 10. prosinci 1948. Hodně konfliktů lze
označit za genocidu. Tutsiové, Bosňané,
Kurdové, Timořané a Číňané v Indonésii,
stejně tak kmeny Dinga a Naga a Núbové
v Súd{nu jsou postiženi dokonce mnohon{sobně. Jen v brazilském amazonském
pralese patn{ct domorodých kmenů, například počet z{stupců kmene Cinta Larga se
snížil z 10.000 na 500. Utrpení malého n{roda, který byl z 95% vyhuben, překon{v{ i
Pol Potovu Kambodžu.
Můžeme prohl{sit, že cíle nebylo dosaženo. V Afghanistanu, Ir{ku a i jiných oblastech světa se bojuje a vraždí, jsme svědky teroristických útoků. Soukmenovci obou
pr{vníků žijí v neklidné oblasti, svět tomu
přihlíží a ještě to svým způsobem podporuje. Defektní „dítě“ F.D. Roosevelta, W.
Churchilla aj.V. Stalina, OSN, m{ zabezpečit mír a lidsk{ pr{va (jde o organizaci mezivl{dní, nikoliv nadn{rodní). Mír například na Středním východě i jinde by byl
nastolen, kdyby „Spojené n{rody“ jednaly
v z{jmu těch cílů, ke kterým byly založeny.
Bojoval by Hamas, Hizball{h a jiné, kdyby
Rada bezpečnosti řekla, že na Středním
východě bude mír? Mají k tomu dosti síly,
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potenci{l lidský i materi{l, nemají však
ochotu a vůli situaci řešit a jen řeční o míru.
Nezmohou se ani na to, aby vyloučili ze své
organizace st{t, který jinému st{tu vyhrožuje genocidou. Ochr{nci lidských pr{v se
v této situaci zaměřují na jednotlivé případy, Řvou, když někde chtějí popravit teroristu, viz Öcalan, Kurd u Turecka. Cel{ EU
tehdy křičela, útoky na Izrael nevidí, zato
odvety proti teroristům jí vadí.
Ochr{nci lidských pr{v se chovají podobně jako A. Eichmann a J.V. Stalin. Je to
paradox, ale je tomu tak. Pro tyto jmenované muže byla vražda, smrt jednotlivce,
tragédie, smrt statisíců, miliónů jen statistika.
Vypr{ví se příběh, slyšel jsem ho na
R{diu Svobodn{ Evropa, jak do USA přijel
vojenský představitel čínské vl{dy. Ochr{nci lidských pr{v se do něj pustili a kritizovali ho, že nějaký spisovatel nemůže ps{t,
je pron{sledov{n. Číňan jim řekl, kolik
chcete, abychom v{m poslali lidí, Milion,
sto milionů? A byl klid. Stejně se chov{
kanadsk{ vl{da, jednotlivé emigranty přijme, ale nesmí jich být mnoho.
Když spisovatel nemůže vyd{vat sv{
díla (ps{t může do šuplíku, jak pravil A.
Novotný v Kanadě r. 1967), filosof nemůže
učit a podobně, jde o porušov{ní lidských
pr{v, sto tisíc nezaměstnaných je jen statistika. Jak může člověk uplatnit sv{ lidsk{
pr{va, je-li dlouhodobě nezaměstnaný a
žije ze soci{lních podpor? Lidsk{ pr{va m{
hostinský, který může obtěžovat hlukem
okolí. Není ž{dné policejní hodiny, dokdy
může být restaurace otevřena. N{dražní
hala nemusí být vytopena a mít lavičky na
sezení, neboť není pro cestující, ale pro bezdomovce (vítkovické n{draží ČD). Bezdomovci mají pr{vo mrznout a obtěžovat
okolí, „rozežraní“ bohatí podnikatelé mají
5

„pr{vo“ z{vodit na silnicích za plného provozu, ž{ci se nemusí ob{vat nad{vat učitelům, vězení je ústav zabezpečující osazenstvo po všech str{nk{ch (far{ři jim zpříjemňují pobyt) – i to jsou lidsk{ pr{va.
Na Guantanamu se teroristům – vězňům pečou kuřata a jehněčí, mají komfort,
ochr{nci lidských pr{v přesto řvou. Mají
takovou stravu, o které si mohou například
děti v Bangladéši i jinde nechat jenom zd{t.
Za vrchol „úchyl{ků“ ochr{nců lidských
pr{v pokl{d{m Mezin{rodní soud
v Haagu, který soudí srbského teroristu
Karadžiče. On m{ „pr{vo“ nedostavit se
k soudu. To je „n{dhera“, tak daleko jsme
došli. Vězení par{dní, dobr{ strava, počítač,
n{vštěvy. Ještě že stačili v Norimberku
odsoudit několik v{lečných zločinců. Že tu
ještě ti „slavní“ ochr{nci lidských pr{v nebyli.
K čemu mi budou lidsk{ pr{va, až n{š
ministr financí sdělí penzistům, že na důchody nejsou peníze a nikdo už nechce
půjčit?
V sobotním čísle Lidových novin ze
14.11. je exkluzivní rozhovor s filozofem
André Glucksmannem (čl{nek nese n{zev
Nechceme vidět zlo). Čteme tam například
toto: Kde byla solidarita, když Rusko vtrhlo
do Gruzie? Absence solidarity je trval{, řík{
A.G.

Břetislav Maněk

Tento ani další autorské příspěvky ve Zpravodaji nemusí souhlasit se stanoviskem redakce.
Ch{pu svou redaktorskou pr{ci více ve smyslu
moder{torském - abychom dali prostor
k vyj{dření těm, kdo o něj stojí - než ve smyslu
cenzurním; cenzuru bych uplatnil jen
v případě zjevných lží nebo pomluv.
aw
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PŘEDV[NOČNÍ ČAS
DVĚ POZN[MKY MANŽELKY FAR[ŘE

V

posledním již v předv{nočním měsíci roku uskutečnil můj manžel několik n{vštěv a v některých případech jsem přijala pozv{ni i j{. Musím říci, že v tom tak
trochu předv{nočním shonu, do kterého jsme všichni vtlačeni, to byla pro n{s příjemn{ zastavení. Každ{ z těchto milých dom{cností dýchala na n{s svým osobním kouzlem. Při společném vypr{vění jsme zjistili, že m{me všichni někde společné př{telé a
že jsme tak trochu jedna velk{ rodina.

J

iž třetím rokem se stalo u n{s v rodině zvykem, že na Štědrý večer vaříme s manželem chutnou polévku pro bezdomovce, a spolu s dalším ovocem a cukrovím,
který se vybere mezi v{mi, ji přivezeme na místo. Alespoň na chvíli těmto lidem navodíme atmosféru V{noc. Je pravdou, že my sami used{me k štědrovečerní večeři až
v pozdních večerních hodin{ch, ale radost z toho, že jsme několika desítk{m lidí
mohli nechat ochutnat z bohatě prostřeného v{nočního stolu, n{s moc těší.

PROGRAM KŘESŤANSKÉHO TÝDNE MODLITEB V OSTRAVĚ
Den

Místo bohoslužby

Čas

Slovem slouží

Neděle Modlitebna CASD, Trocnovského 20
10.ledna hostitel CASD

18 hodin

Bohdan Stepieň
ŘKC

Pondělí Budova Arm{dy sp{sy Poruba
11.ledna hostitel AS

18 hodin

Radim Čapla
AC

Úterý
Budova BJB, Z{voří
12.ledna hostitel BJB

18 hodin

Petr Pol{ch
CB

Středa
Modlitebna CB, 28. října
13.ledna hostitel CB

18 hodin

Vilém Szlauer
SCEAV

Čtvrtek Kostel CČSH, Kremličkova
14.ledna hostitel CČSH

18 hodin

Karel Szkuta
CASD

P{tek
Fara ČCE, Třanovského s{l
15.ledna hostitel SCEAV

18 hodin

Pavel Sikora
CČSH

Sobota
Arm{da sp{sy Přívoz, Palackého 25
16.ledna hostitel AC

18 hodin

Tom{š Oliverius
JB

Neděle Nový ŘK kostel Z{břeh
17.ledna hostitel ŘKC

18 hodin

Antonín Kratochvíl
KS
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Vždy v tuto chvíli se mi vybaví obr{zky od Josefa Lady (a hlavně ten, jak chudí
lidé nakukují okny do šťastného domu). Někteří nemají to štěstí a nenašli světlo a
teplo svého vlastního domova. Ti si snad aspoň v takovou chvíli vzpomenou na kr{snější okamžiky v jejich životech. Díky všem, kteří jim v tom pom{hají celoročně, a
taky v{m, kteří jste n{m pomohli prosvětlit jejich Štědrý večer.

kwk

FAR[ŘSKÉ STŘÍPKY




Předv{noční nabídka: „Nabízíme malované
betlémy.“ Před Velikonoci však na stejné tabuli nebude: „Nabízíme kříže,“ nýbrž
„Nabízíme kraslice.“ Takhle si svůj život malujeme.
Před čtyřiceti léty učil Barth, že křesťan by
měl mít ke čtení v jedné ruce Bibli a v druhé
noviny. Asi by byl překvapen, jak za tu dobu
noviny zest{rly.

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 – LEDEN 2010
pondělí 4. ledna
úterý 5. ledna
středa 6. ledna
čtvrtek 7. ledna
p{tek 8. ledna
sobota 9. ledna
NEDĚLE

17:00 mladší ml{dež

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

31. LEDNA 9:30 BOHOSLUŽBY (VEDE T. NOVOTNÝ)

pondělí 1. února
úterý 2. února
středa 3. února
čtvrtek 4. února
p{tek 5. února
NEDĚLE

19:00 starší ml{dež
15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina

24. LEDNA 9:30 BOHOSLUŽBY

pondělí 25. ledna
úterý 26. ledna
středa 27. ledna
čtvrtek 28. ledna
p{tek 29. ledna
sobota 30. ledna
NEDĚLE

18:00 KTM—rozpis uvnitř Zpravodaje
9:00 Kav{rnička 18:00 KTM 19:00 starší ml{dež
15:00 dorost 18:00 KTM
18:00 KTM
17:00 mladší ml{dež 18:00 KTM
18:00 KTM

17. LEDNA 9:30 BOHOSLUŽBY (VEDE H. VLČINSK[);
18:00 KTM

pondělí 18. ledna
úterý 19. ledna
středa 20. ledna
čtvrtek 21. ledna
p{tek 22. ledna
sobota 23. ledna
NEDĚLE

16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež

10. LEDNA 9:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ (V TŘANOVSKÉHO S[LE)
PO NICH SCHŮZKA UČITELŮ NEDĚLNÍ ŠKOLY;
18:00 ZAČ[TEK KŘESŤANSKÉHO TÝDNE MODLITEB (KTM)

pondělí 11. ledna
úterý 12. ledna
středa 13. ledna
čtvrtek 14. ledna
p{tek 15. ledna
sobota 16. ledna
NEDĚLE

19:00 starší ml{dež
15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina 18:15 schůze staršovstva

19:00 starší ml{dež
15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež

7. ÚNORA – 9:30 BOHOSLUŽBY RODINNÉ;
PO NICH BESEDA S BR. J. GROLLEM, MÍSTOSTAROSTOU MĚST
SKÉHO OBVODU MORAVSK[ OSTRAVA A PŘÍVOZ

