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zpravodaj
sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

zpravodaj

JAN 20,1-9
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalsk{ časně
r{no ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je k{men od
hrobu odstraněn. 2Běžela proto k Šimonu Petrovi a k
tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a
řekla jim: „Vzali P{na z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ 3Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. 4Oba běželi z{roveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první.
5Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy pl{tna, ale dovnitř nevešel. 6Pak za ním přišel i Šimon
Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy pl{tna. 7Rouška však, který byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů pl{tna, ale složen{ zvl{šť na jiném
místě. 8Potom vstoupil i ten druhý učedník, který
přišel k hrobu první, viděl a uvěřil. 9Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vst{t z mrtvých.

E

vangelium této velikonoční neděle není ještě jasnou zvěstí o
Kristově vzkříšení: je spíš jen negativním poselstvím—Kristus není v hrobě. Marie a učedníci dosud nevidí jasnou z{ři vzkříšeného Krista, jen slabý
odlesk: nach{zejí se v takovém pološeru, kdy pomalu svít{. O smrti Krista nebylo pochyb: římský voj{k poznal, že je mrtev a probodl mu bok.
Mrtvého pak dali samozřejmě do hrobu< mezi mrtvé. Nic zvl{štního se
nestalo: ani velký divotvůrce, ten,
který dokonce přivedl Lazara z říše
smrti, nebyl schopný odolat nenasytné smrti. Kdo by však oček{val něco
jiného?
První den po sobotě chce Marie
navštívit Ježíšův hrob. Kdo by čekal,

že hrob bude nalezen otevřený? Proč
někdo vtrhl do Kristovy hrobky? Proč
vzali jeho tělo? Proč nechali pruhy
pl{tna a roušku složenou zvl{šť? To
by přece zloděj neudělal< Snad nevstal z mrtvých, jak předpovídal? Že
by mrtvý nebyl tedy mrtvý? Že by zemřel—a nezemřel? Jin{ možnost se
nenabízí.
Pr{zdný hrob se tak stal poselstvím, promluvil. Otevřený hrob
„otvíral“ mysl učedníků především
pro pochopení Písma: Kristus vst{t z
mrtvých musel. Jeho tělo nepodlehlo
rozpadu, nezůstalo omot{no v pohřebních pl{tnech symbolizujících
svazující moc smrti. Pro Lazara museli hrobku otevřít, avšak ne tak pro
Krista. Lazarovo tělo podléhalo roz2
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kladu, Kristovo nikoli. Lazar byl probuzen Kristovým slovem, Kristus
vstal vlastní mocí. Lazara museli
osvobodit od pout, Krista nikoli.
Smrt a život se utkaly, smrt vsadila smrtelnou r{nu, ale Kristus se přesto ubr{nil. Že by tedy prošel tunelem
smrti a vr{til se zp{tky živý? Ne tak
úplně. Učedníci později udělali víckr{t zkušenost, že tento Kristus není
tentýž, kterého znali z dřívějška. M{
jinou podobu, proch{zí zavřenými
dveřmi, nežije mezi nimi jako dřív. A
přece se jim ukazuje, jí s nimi< Je to

někdo jiný, a přece je to týž Kristus
Nazaretský, syn Marie, povol{ním
obyčejný tesař. Obyčejný člověk, s neobyčejnou smrtí. A neobyčejným životem< po smrti. Avšak< nebylo
tomu tak už dříve? Nebyl snad tento
Kristus člověkem překvapení? Člověkem, který vyv{děl z konceptu? Který st{le jednal „jinak“? A nyní převr{til úplně vše naruby: i samotnou
říši zemřelých. Mrtvý se stal živým<
Kdo to mohl tušit?

aw (podle Angela Scarana)

Ze sborového života
NAROZENINY V DUBNU
(pokud objevíte
oznamte n{m to)
Aurélie Rojkov{
Lubomír Valovič
Jan Stuchlík
Libuše Gabzdilov{
Jan Kostruch
Jiří Doubrava
Jarmila Friesov{

chybu,

prosím, Lidvína Budníkov{

01.04.1913
04.04.1922
06.04.2000
07.04.1924
09.04.1926
09.04.1926
10.04.1929

Ren{ta Škriečkov{
Anna Rutrlov{
Blažena Chodzinsk{
Jaromír Vašek

12.04.1923
20.04.1940
21.04.1911
24.04.1945
27.04.1933

Církevní pohřeb v březnu
Milada Pirn{ (*1934)

MODLITEBNÍ TÉMATA
 V našem sboru pokračuje hled{ní kazatele. Modleme se za nalezení vhodného kandid{ta.
 Modleme se za naši ml{dež a děti, aby v dnešní uspěchané době nach{zeli cestu k víře a k P{nu Bohu.
 Modleme se za lidi, kteří nesou odpovědnost za životy jiných, prosme se
za moudrost pro vl{dce tohoto světa.
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USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 10. 3. 2010
PERSON[LNÍ OBLAST
Hled{ní druhého kazatele:
 v Českém Bratru vyšel inzer{t; další osobně oslovení odmítli;
 letošní vik{ři nabídku odmítli, jen dva z nich přijali pozv{ní k n{vštěvě Ostravy
 mezi další možné kandid{ty spadají 2 z našeho senior{tu

ORGANIZAČNÍ OBLAST










u vchodu do bohoslužebného prostoru bude znovu umístěna krabička,
kam je možno h{zet podněty k přímluvným modlitb{ch, které kazatel může použít při bohoslužb{ch
Středisko Diakonie ž{d{ o sbírku dětského ošacení. Schv{leno, že sběr proběhne ve sboru a středisko si pro ošacení přijede – sbírka probíh{
jedna členka sboru nabídla dar ve formě výměny židlí v s{le Třanovského;
věc je v jedn{ní
byl schv{lena ž{dost, aby bylo možné v kostele organizovat „Večery chval“
– organiz{toři jsou z jiných ostravských sborů
18. 4. se v Šenově kon{ okrskov{ presbyterní konference.

HOSPOD[ŘSK[ OBLAST








bude opraveno/modernizov{no ozvučení v kostele
15.–18. 7. se bude v kostele konat festival Colours of Ostrava, v listopadu
pak koncert Spiritu{lu Kvintet
s vik{řkou Evou Jelinek bylo projedn{no její ubytov{ní po dobu jejího vikari{tu – s. Jelinek souhlasí s kombinovaným bydlením se studentkami
v bytě, který je určen pro druhého far{ře.
byl zakoupen dataprojektor s pl{tnem.
bylo schv{leno zvýšení n{jemného ve všech bytech sborového domu.

POZEMEK PRO DIAKONII

N

{š sbor je zřizovatelem ostravského střediska Diakonie – to
znamen{ také to, že bychom na pr{ci
střediska měli myslet a dle svých
možností mu pom{hat. – Jednou

z oblastí pr{ce střediska, ve které se
mu daří, je pr{ce se seniory – v r{mci
střediska už léta funguje denní a týdenní Domovinka, a s Diakonií se
počít{ i v „komunitních“ pl{nech o
rozšiřov{ní těchto služeb. Velice oceňuji, že vedení střediska m{ ambici
4
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tyto služby rozšířit třeba i do podoby
nového Domova pro seniory. A dokonce by asi dovedlo sehnat dotace
na takovou stavbu.
Jenže to prozatím stojí na tom, že
středisko nem{ vhodný pozemek. A
na zakoupení pozemku nem{ dost
peněz vlastních ani nedostane dotaci.
– Píšu tento příspěvek proto, že si
představuji, že by se třeba našel někdo, kdo by takový vhodný pozemek

byl ochoten Diakonii darovat nebo
levně prodat. Vím, že to není jen tak,
hodnotný pozemek chtít prodat levně
nebo dokonce d{t zadarmo. Přesto se
však někdy setk{v{m - třeba - se st{rnoucími lidmi, kteří nemají ž{dné
dědice, a spíše si dělají starosti, komu
jejich majetek připadne. A tohle by
myslím byl hodně bohulibý účel.

aw

Farní sbor ČCE v Ostravě Vás srdečně zve na sborový výlet

„Skryté poklady severomoravských muzeí“

Úsovský zámek – Mohelnice – Olomouc
v sobotu 29. května 2010
(odjezd v 7.30 hod. od fary na Husově náměstí 4)

Cena výletu:
1) vstupné do muzeí: 100 Kč na osobu (50 Kč děti, studenti)
2) cena autobusu: dospělí 250 Kč (děti do 5 let zdarma, 6-15 let a studenti 200 Kč)

!!!pozor změna!!!
Zájemci se mohou závazně přihlásit a zaplatit cenu autobusu
na faře (Husovo nám. 4, tel. 596 955 534) do 30. dubna 2010.
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Populární víra
Někdy se to zpěv{kovi povede, že mu posluchači věří každé slovo, a on je
pak může dovést i k hluboké modlitbě.

DĚKUJI (KAREL KRYL )
1. Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest,
bych mohl věnce v{zat,
děkuji, děkuji za bolest,
jež učí mne se t{zat,
děkuji, děkuji za nezdar:
ten naučí mne píli,
bych mohl, bych mohl přinést dar,
byť nezbývalo síly,
děkuji, děkuji, děkuji.
2. Děkuji, děkuji za slabost,
jež pokoře mne učí,
pokoře, pokoře pro radost,
pokoře bez područí,
za slzy, za slzy děkuji:
ty naučí mne citu,
k živým, jež, k živým, jež žalují
a křičí po soucitu,
děkuji, děkuji, děkuji.

3. Pro touhu, pro touhu po kr{se
děkuji za ošklivost,
děkuji za to, že utk{ se
l{ska a nevraživost,
pro sladkost, pro sladkost usnutí
děkuji za únavu,
děkuji za ohně vzplanutí
i za šumění splavu,
děkuji, děkuji, děkuji,
4. Děkuji, děkuji za žízeň,
jež slabost prozradila,
děkuji, děkuji za trýzeň,
jež zdokonalí díla,
za to, že, za to, že miluji,
byť strach mi srdce svíral,
ber{nku, děkuji,
marně jsi neumíral,
děkuji, děkuji, děkuji, děkuji,
děkuji...

K zamyšlení a k diskusi
DENÍK VELKOMĚSTSKÉHO FAR[ŘE
Neděle.
Ve Stuttgartu řekla mi slečna Dr. L.: „Far{ři se mi podobají lékařům, jimž se
nesmějí říci nemoci.“ Zlé slovo. V něm spočív{ všechen nedostatek zpovědi.
Naše zpověď před Večeří P{ně jest arci vše jiné než zpověď.
Když jsem předevčírem svým konfirmandům řekl, že by měli v neděli,
když budu k{zati, jiti do kostela, povstal jistý mladík, zcela klidně a věcně:
„V neděli nemohu, to musím hr{ti kopanou.“

Dopisy příteli, bez ud{ní autora, přeloženo z němčiny,
vyd{no 1930 v Kalichu. Úryvky vybral aw
6
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VEDENÍ DOROSTU FS ČCE V OSTRAVĚ
Vás srdečně zve na víkendový pobyt dětí

DAVID A JONATAN
♫
Příběh o přátelství
Andělská Hora, okr. Bruntál
16. - 18. dubna 2010
Komu je pobyt určen?
dětem od 6 do 14 let
Odjezd
p{tek 16. 4. 2010 ve 14.30 –
Ostrava, hlavní n{draží!!!
Příjezd
neděle 18. 4. 2010 v 16.00 –
Ostrava, n{draží Svinov!!!
Místo pobytu
Andělsk{ Hora – školící středisko Charity Ostrava

Jak se přihl{sit!!!
!!! osobně, telefonicky či emailem:
J. Grollov{: tel. 724 345 393,
jana.grollova@osu.cz
A. Wrana: tel. 736 600 383,
cce.ostrava@volny.cz
Cena pobytu:
500 Kč, platba na místě při
odjezdu

Co s sebou?
spac{k, pevné boty, oblečení
do lesa, na noc i na převlečení, přezůvky, Bible, psací
potřeby, š{tek, kartička pojištěnce, léky a toaletní potřeby
!!!Vše je nutno sbalit do batohu!!!

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

7

PROGRAM VE SBORU – DUBEN 2010
pondělí 5. dubna – velikonoční
úterý 6. dubna
9:00 Kav{rnička (ve farní kancel{ři)
18:00 biblické meditace (v klubovně pod farou)
19:00 starší ml{dež (ve farní kancel{ři)
středa 7. dubna
15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina (výklad Písně písní:
Silnější než smrt je l{ska)
p{tek 9. dubna
16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež
19:00 střední generace
11. DUBNA – DRUH[ VELIKONOČNÍ 8:30 BOHOSLUŽBY
úterý 13. dubna
18:00 biblické meditace 19:00 starší ml{dež
středa 14. dubna 15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina 18:15 staršovstvo
p{tek 16. dubna 17:00 mladší ml{dež; víkend dorostu
sobota 17. dubna – víkend dorostu
NEDĚLE

18. DUBNA – TŘETÍ VELIKONOČNÍ
8:30 BOHOSLUŽBY
(vede M. Waloschek)
14:00 okrskov{ presbyterní konference v Šenově
úterý 20. dubna
9:00 Kav{rnička 18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
středa 21. dubna 15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
p{tek 23. dubna 16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

25. DUBNA – ČTVRT[ VELIKONOČNÍ 8:30 BOHOSLUŽBY
(vede T. Novotný)
18:00 Večer chval (v kostele – viz www.vecerychval.cz)
úterý 27. dubna
9:00 Kav{rnička 18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
středa 28. dubna 15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
p{tek 30. dubna 16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež
sobota 1. května st{tní sv{tek
NEDĚLE

NEDĚLE

2. KVĚTNA – P[T[ VELIKONOČNÍ

8:30 BOHOSLUŽBY RODINNÉ

