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zpravodaj
sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

zpravodaj

Biblický úvodník
STALI JSME SE PODÍVANOU SVĚTU, ANDĚLŮM I LIDEM…
1. Korintským 4,9b

K

olega mi vypr{věl zajímavé podobenství (které slyšel ještě jinde): běžně si představujeme, že křesťanský sbor funguje jako takové divadelní představení. Každop{dně jsou
tak uspoř{d{ny kostely a modlitebny.
Jako by tu bylo jeviště a hlediště, herci a div{ci. Far{ř je pak jako herec,
který cosi hraje, cosi mluví, a ostatní
lidé, členové sboru, jsou jako div{ci,
pozorují ho a hodnotí. A pak se jde
domů.
Ale to je mýlka. Takhle to být nem{. Křesťané nemohou být jenom div{ky. Lépe bude, když si celý prostor
představíme takto: celý sbor je na je-

višti. Div{ctvo v hledišti je dvojího
druhu: v přízemí jsou lidé mimocírkevní, prostě svět. Na kůru je Bůh. Ti
n{s sledují, jak hrajeme to, co m{me.
A far{ř? Ten je skryt v n{povědní
budce. Nakukuje do scén{ře, dobře
zn{ jednotlivé herce. Jeho úkolem je
napom{hat jednotlivým hercům, aby
co nejlépe odehr{l každý svou vlastní
roli.

Douf{me, Pane Bože, že budeš jednou v nebeské šatně při hodnocení
našich výkonů shovívavý.
aw
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Ze sborového života
NAROZENINY V MĚSÍCI ÚNORU
Narozeniny v únoru
Hilda Kajzarov{
Františka Fričov{
Juliana Formandlov{
Vlasta Šebkov{
Marcela Nocarov{
V{clav Kryštůfek
Eliška Vlčinsk{

02.02.1922
03.02.1945
05.02.1914
05.02.1933
10.02.1980
14.02.1920
18.02.2000

Stanislava Golkov{
Bohuš Berger
František Frýdl
Adam Kantor
Květuše Tostov{

20.02.1924
21.02.1925
23.02.1920
28.02.1970
28.02.1923

Církevní pohřeb v lednu
Filip Sklen{ř (* 1978)

USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 6. 1. 2010
PERSON[LNÍ OBLAST


Hled{ní druhého kazatele: budou osloveni další kandid{ti. Mimo to



br. f. Wrana osloví vik{ře na vik{řském kurzu, bude pod{n inzer{t papírově do Českého bratra a elektronicky na Evangnet.
D{le by bylo třeba na tuto z{ležitost intenzivněji myslet v přímluvných
modlitb{ch. Ve zpravodaji také otevřeme okénko přímluvných modliteb,
n{měty do tohoto okénka bude soustřeďovat br. Skotnica a br. Krupa.

ORGANIZAČNÍ Z[LEŽITOSTI


Starosta MO MOaP svol{ skupinu o ekumenickém vybavení a využití Alžbětiny kapličky.

HOSPOD[ŘSK[ OBLAST


Během ledna se sejde pracov{ní skupina ve složení k vypracov{ní rozpočtu
na rok 2010.

MEZIN[RODNÍ PARTNERSK[ KONFERENCE SPEYER 2010

V

termínu od 24.7. – 1.8.2010 se
ve Speyeru bude konat velk{
partnersk{ konference, na níž jsme
všichni velmi srdečně zv{ni. Jedn{ se
3

o setk{ní křesťanů ze sborů v Dessau
(Německo) v
Hartfordu (USA),
v Purley (Anglie), ve Speyeru,
(Německo) a v Ostravě.

zpravodaj

Přípravy na konferenci jsou již
v plném proudu a naši hostitelé by
r{di věděli, s kolika hosty z Ostravy
mohou počítat.
Nenechte si ujít příležitost ke společnému sdílení se v mezin{rodním
společenství křesťanů a k rozhovorům na téma: „Boží stvoření – Dary a
úkoly“.
V programu jsou vedle diskusí
také cíleně zaměřené výlety do blízkého okolí. Samotné město Speyer
skýt{ bohaté možností k proch{zk{m
a obdivov{ní historicky velmi cenných pam{tek.
Termín konference je uprostřed
pr{zdnin, tak aby se jí mohly účastnit

i rodiny s dětmi. Pro děti i ml{dež
bude určitě připraven speci{lní program.
Konferenční poplatek nebude přesahovat 200,- Euro, děti do 12 let 100.Euro, pro ml{dež do 18 let 150,- Euro.
Další informace o připravované
konferenci V{m r{da poskytne ses.
Jarmila Grollov{, u které se můžete
také přihl{sit, a nebo všichni ti, kteří
se dřívějších konferencí již účastnili, a
věřte, že jich nebylo zas tak m{lo.
Termín přihl{šení je 20.únor 2010.

Jarmila Grollov{

K zamyšlení a k diskusi
SYMFONIE

O

bdivuji symfonie. Plné pódium
hudebníků, každý hraje něco
jiného, ale dohromady hrají jednu
fascinující skladbu. Ovšem, dobr{
skladba začín{ u autora, ale nejde to
bez precizní pr{ce jednotlivých hr{čů
orchestru, ve kterém není ž{dný n{stroj nadbytečný, i když zrovna nevynik{. A samozřejmě bez dirigenta by i
sebelepší muzikanti byli nahraní.
Aby nevznikl omyl, že tomu snad
rozumím: Moji rodiče prodali klavír,
ještě než jsem se narodil, protože se

do panel{ku jaksi nevlezl. Učitelky
HV ve mně touhu po hudbě taky nevzbudily a nadto jsem každý den
chodil kolem lidušky, odkud se většinou ozývaly strašidelné zvuky. A tak
jsem dnes jen hudební konzument.
Kam mířím? V hudbě jde o harmonii,
soulad. A o soulad jde i v církvi.
V listu Římanům Pavel píše: „Mějte
porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním služb{m“ (12,16). V anglických
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překladech mají live in harmony. Podobně u Petra čteme: „Všichni buďte
jedné mysli, soucitní, plní bratrské
l{sky, milosrdní a pokorní“ (1P 3,8).
V Bibli m{me dokonce slovo symfonesis – „souzvuk“: ve 2. Korintským
se Pavel pt{: „Jaký je souzvuk Krista
s Beli{lem?“ (6,15)
Vz{jemn{ jednomyslnost, porozumění či souzvuk v sobě zahrnují jednotu v rozmanitosti, nikoliv uniformitu. Stejně jako v orchestru nejsou
samí dirigenti ani první houslisti, tak
v církvi nejsou jen apoštolové nebo
far{ři. Nejvýstižněji to vystihuje Pavlův obraz církve jako těla: Noha nemůže říct: „Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu.“ Stejně tak celé tělo
nemůže být jen oko nebo sluch. „Bůh
dal tělu údy a každému z nich určil
úkol, jak s{m chtěl… Trpí-li jeden úd,
trpí spolu s ním všechny. A doch{zí-li
sl{vy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo, a každý z v{s je jedním z jeho
údů.“ (1K 12)
Ať přirovn{me církev k tělu nebo
symfonickému orchestru, ani v jednom případě jednotlivý křesťan nemůže být pouze pozorovatelem, posluchačem nebo div{kem.
Být div{kem je pohodlné, být sólistou, který si nejraději hraje po
svém, n{m děl{ dobře. Být hr{čem
velkého orchestru vyžaduje pokoru.
Ale výsledek je fascinující.

1. KORINTSKÝM 12,12-27

T

ak jako tělo je jedno, ale m{ mnoho
údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo,
ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť
my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či
svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. Tělo není jeden úd,
nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha:
"Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu", tím
by ještě nepřestala být č{stí těla. A kdyby
řeklo ucho "Protože nejsem oko, nepatřím
k tělu," tím by ještě nepřestalo být č{stí těla.
Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl
sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch,
kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a
každému z nich určil úkol, jak s{m chtěl.
Kdyby všechno bylo jen jedním údem,
kam by se podělo tělo?Ve skutečnosti však
je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže
říci ruce: "Nepotřebuji tě!" Ani hlava nemůže říci noh{m: "Nepotřebuji v{s!" A pr{vě
ty údy těla, které se zdají méně významné,
jsou nezbytné, a které pokl{d{me za méně
čestné, těm prokazujeme zvl{štní čest, a
neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše
slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo
tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest,
aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy
shodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li
jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A doch{zí-li sl{vy jeden úd, všechny se radují
spolu s ním.
Vy jste tělo Kristovo, a každý z v{s je jed-

mw ním z jeho údů.
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ANONCE NA ROZHLASOVÉ VYSÍL[NÍ V ÚNORU 2010
N{sledující výběr z křesťanských pořadů s přev{žně biblickou a teologickou tématikou přetiskujeme s laskavým svolením a pozv{ním k poslechu
od redaktora Petra Vaďury.
KAŽDOU SOBOTU

Křesťanský týdeník – 9:05 Čro 1 Radiožurn{l – cyklus Církev pro lidi
P[TEK 5.2.

Ke kořenům – 19:00 R{dio 7 – Petr
Chalupa: Nov{ smlouva ve Starém
z{koně. S docentem CMTF UP v Olomouci budeme probírat prorocké pohledy na novou smlouvu a jejich reflexi v Novém z{koně.
SOBOTA 6.2.
Ke kořenům – 9:15 R{dio 7 – repríza
z p{tku.
NEDĚLE 7.2.
Na křesťanské vlně Plzně – 7:04 Čro
Plzeň – Jiří Mr{zek: Zjevení 3. č{st
Ranní slovo – 7:30 Čro 3 Vltava –
Ladislav Hery{n: Luk{šovo evangelium 5,1-11;
Výzvy přítomnosti – 21:40 Čro 1 Radiožurn{l – Vít Pohanka: Centrum
pro děti a ml{dež Teen Challenge
v Praze
P[TEK 12.2.
Ke kořenům – 19:00 R{dio 7 – Ivana
Gabriela Vlkov{: Témata z knihy Přísloví
SOBOTA 13.1.
Ke kořenům – 9:15 R{dio 7 – repríza
z p{tku.

NEDĚLE 14.2.

Na křesťanské vlně Plzně – 7:04 Čro
Plzeň – Jiří Beneš: Genesis 24. č{st
Ranní slovo – 7:30 Čro 3 Vltava – Ivan
Štampach: 2K 5,16-21;
P[TEK 19.2.
Ke kořenům – 19:00 R{dio 7 – Ladislav Tichý: Novoz{konní interpretace
Ježíšovy smrti
SOBOTA 20.2.
Ke kořenům – 9:15 R{dio 7 – repríza
z p{tku.
NEDĚLE 21.2.
Na křesťanské vlně Plzně – 7:04 Čro
Plzeň – Jiří Mr{zek: Zjevení 4. č{st
Ranní slovo – 7:30 Čro 3 Vltava – Pavel Filipi: Izaj{š 43,16-28;
P[TEK 26.2.
Ke kořenům – 19:00 R{dio 7 – Jan
Hartl: Interpretace biblického textu
SOBOTA 27.2.
Ke kořenům – 9:15 R{dio 7 – repríza
z p{tku
NEDĚLE 28.2.
Ranní slovo – 7:30 Čro 3 Vltava – Jan
Sokol: Luk{šovo ev. 22,31-62;

Všechny uvedené pořady lze poslouchat online prostřednictvím webu.
Všechny pořady Českého rozhlasu
lze st{hnout či vyslechnout ze z{znamu na adrese: www.nabozenstvi.com
Pořady TWR jsou 5 týdnů k dispozici
k poslechu či ke stažení na adrese:
www.twr.cz
Změna programu vyhrazena!
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Zeměkoule poskytuje dostatek všeho k tomu, aby byly uspokojeny potřeby
každého žijícího člověka. Nemůže však poskytnout takové bohatství, aby
byla ukojena lidsk{ ž{dostivost, hrabivost a lakota.
Tento výrok je klíčem ke všem problémům našeho světa. Přesunuje řešení
všech dnešních potíží lidstva z pole ekonomického na pole duchovní. Ukazuje, v čem je hlavní těžiště dnešní světové krize.

M. Gandhí (1869-1948), vybrala mp

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 – ÚNOR 2010
pondělí 8. února
úterý 9. února
středa 10. února
čtvrtek 11. února
p{tek 12. února
sobota 13. února

9:00 Kav{rnička (ve farní kancel{ři) 19:00 starší ml{dež
15:00 dorost (v klubovně pod farou) 17:00 biblick{ hodina
(v presbyterně) 18:15 schůze staršovstva
16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež

14. ÚNORA
pondělí 15. února
úterý 16. února
středa 17. února
čtvrtek 18. února
p{tek 19. února
sobota 20. února

9:30 BOHOSLUŽBY

21. ÚNORA
pondělí 22. února
úterý 23. února
středa 24. února
čtvrtek 25. února
p{tek 26. února
sobota 27. února

1. POSTNÍ – 9:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ

28. ÚNORA
pondělí 1. března
úterý 2. března
středa 3. března
čtvrtek 4. března
p{tek 5. března
sobota 6. března

2. POSTNÍ – 9:30 BOHOSLUŽBY (VEDE T. NOVOTNÝ)

NEDĚLE

NEDĚLE

NEDĚLE

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

9:00 Kav{rnička 19:00 starší ml{dež
17:00 biblick{ hodina
17:00 mladší ml{dež

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

7. BŘEZNA 3. POSTNÍ – 9:30 BOHOSLUŽBY RODINNÉ
po nich program T. Novotného o židovských Velikonocích
NEDĚLE

