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BŮH JEST
Není jiného Boha kromě mne, Boha
silného, spravedlivého a spasitele
kromě mne. Obraťte zřetel ke mně,
abyste spaseny byly všechny končiny
země: neboť j{ jsem Bůh silný a není
ž{dného více. (Iz.45, 21b- 22)

A

rtikul Českého vyzn{ní o Bohu
(II.1.2.) zní: Srdcem věříme a
ústy vyzn{v{me co obsahují v sobě
čl{nky víry svaté, obecné apoštolské
křesťanské, usnesení nicejsko cařihradské a vyzn{ní svatého Athanasia „že jest jenom jedin{ bytost
božsk{, kter{ se jmenuje a doopravdy
jest Bůh věčný, neviditelný v moci
moudrosti i ve své dobrotě nesmírný
a neobs{hlý, který je Stvořitel všech
věcí, viditelných i neviditelných,
ochr{nce a spr{vce předivný.“
Ale zřejmě před čtyřmi sty léty,
kdy naši otcové pod{vali před světem toto vyzn{ní víry, aby se obh{jili
jako upřímní a praví křesťané, byla
tato z{kladní věc víry v Boha ještě
něčím natolik nepochybným a
s obecným souhlasem přijímaným, že
stačilo odvolat se na star{ společn{
vyzn{ní církve hned z prvních století,
aby bylo jasno, že se ani od ostatních
křesťanů neliší.
Zůstaneme-li světu dlužni svědectví o tom, že P{n Bůh jest, zůstaneme
mu dlužni, co je podstatné. Mluví se
dnes mnoho o „horizontalismu“. Přestaňte prý už křesťané o nadpozem-

ských věcech, obraťte se k potřeb{m
tohoto světa, zaberte se do problému,
které ho tr{pí, pomozte mu je řešit!
Takové hlasy nechybí ani uvnitř teologie, uvnitř církve. Je to nez{jem o
starosti světa? Povznesme se nad jeho
problémy a nech{me ho v nich třeba
zahynout? Ne, to není nez{jem, to je
vědomí, že ze všech bolestí a starostí
není jiného vykoupení než v Bohu.
Proto vol{me: „Pok{ní čiňte.“ Proto
vol{me: „Smiřte se s Bohem.“ Tady
všechno začín{ a dokud nebude nemoc zdol{na, nepomůže ž{dné hojení
povrchu. Všechno je úplně jiné, je-li
Bůh nad n{mi, trpké i radostné, veselé i hořké je jinak, jestliže Bůh jest.
Lidé neznají Boha, nemají o něho
z{jem, zd{ se jim nemoderní v něho
věřit – ale my trv{me ve své víře. My
věříme, že Bůh jest, toho se nemůžeme vzd{t, sice bychom ztratili všechno. Prý „horizont tohoto světa“! Ale
„horizont“ je česky obzor. Není-li nic
nad světem, m{ svět ještě jaký obzor?
Kdyby nebylo nebe, nem{ přece ani
země svou hranici. Pak zbýv{ jen
sklonit hlavu a pohlédnout do hlíny,
kter{ n{s ček{. Nic jiného před n{mi
není, není-li Boha. Ale Bůh jest!

B. Berger
(Upraveno a zkr{ceno dle knihy
býv. syn. seniora M. H{jka
„Vím komu jsem uvěřil“)
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Ze sborového života
NAROZENINY V KVĚTNU
Jarmila
Jan
Daniel
David
Oldřich
Zdenka
Františka

Ševčíkov{
Sztefek
Fiža
Bezděk
Gabzdil
Borovcov{
Arletov{

1.5.1930
2.5.1945
3.5.1980
17.5.1990
22.5.1921
24.5.1935
27.5.1925

Věroslav
Dušek
29.5.1922
Věra
Valovičov{ 29.5.1928
Marie-Luisa Kosowsk{ 31.5.2000
Křest v dubnu
Kateřina Adamkov{ (*1982)

USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 14. 4. 2010
PERSON[LNÍ OBLAST
Hled{ní druhého kazatele:
 inzer{ty v tisku vyšly – možn{ v případě dalšího otištění změnit text
 další oslovení odmítli, jeden pro teď, povedeme ho v patrnosti
 uvažovali jsme o oslovení dalších
Spolu s kazatelem se bude při bohoslužb{ch loučit vždy jeden z presbyterů,
abychom si mohli lépe všimnout nově příchozích.

ORGANIZAČNÍ OBLAST
Pl{n akci - sborové dny:
02. 05.

Společný etický rozhovor podle origin{lu s n{zvem „Krokodýlí řeka“ –
½ hod. po bohoslužb{ch v s{le Třanovského

06. 06

Promít{ní filmu „Pochyby“ v s{le Třanovského

05. 09.

M. Nekvasil – 14:00 hudební program – úvaha o rodinné neděli se společným obědem a pozv{ním pro seniory, kteří se již tak často do sboru
nedostanou – možnost dovozu

03. 10.

P. Smetana – možnost zadat téma předn{šky – nech{no k rozmyšlení do
příští schůze

12. - 14. 11.

Listopad{ní s ml{dežnickými bohoslužbami

05. 12.

J. Hrom{dka – možnost zadat téma předn{šky – nech{no k rozmyšlení
do příští schůze
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Partnersk{ konference - starší schv{lili účastníkům příspěvek na dopravu
ve výši 1.000,- Kč

zpravodaj

V s{le bude vyvěšen informativní
MODLITEBNÍ TÉMATA
plak{tek „Logos Ostrava“ o možnosti
 V našem sboru st{le hled{me kasch{zení věřících gayů a lesbiček
zatele. Mysleme i nad{le v našich
 Je problém s ranním zvoněním před
modlitb{ch na tento úkol.
zah{jením bohoslužeb – bylo by
 Modleme se za blízké obětí letecdobré mít okruh dobrovolníků, ktekého neštěstí u ruského Smolenří by se v této službě střídali
sku, ať je P{n posiluje a d{v{ jim
 První úvahy o přípravě voleb novénaději do dalších dnů.
ho staršovstva, které by měly být
 Ve dnech 27.5. – 30.5. bude probípříští rok
hat 4. zased{ní 32. synodu. MysHOSPOD[ŘSK[ OBLAST
leme na toto nejvyšší zased{ní
 Příští školní rok budou dva pokoje
naší církve ve svých modlitb{ch.
ve sborovém bytě nabídnuty  Koncem měsíce května proběhnou
k pron{jmu 3 studentk{m
v české republice volby. Prosme za
 Uvolnil se jeden byt ve sborovém
moudrý a odpovědný přístup
domě. Budeme hledat vhodného
všech nově zvolených z{stupců.
z{jemce-n{jemníka


VÍKEND DOROSTU

U

ž od zač{tku byla víkendovka
v něčem jin{, než norm{lně. Jeli
jsme všichni vlakem. První vlak
nadchnul, byl dvoupatrový. V druhém
patře jsme ale neseděli dlouho, protože
jsme asi po 20 minut{ch přestoupili do
plného vl{čku. Ten nebyl moc pohodlný
až do té doby, než většina lidí vystoupila.
Poté jsme jeli autobusem.
Hned od příjezdu se všichni nahrnuli
k věci, kter{ už tam stojí roky a taky roky
jí mají všichni za oblíbenou. Vždycky,
když jsme měli pauzu, byl stolní fotbal
plný. A za ty roky se každý leccos naučil.
V sobotu jsme vyrazili hned po obědě
na „proch{zku“. Když jsme asi po hodinu a půl trvající cestě dorazili na místo –

naší (Wranovic) chaloupku, dali jsme si
nějaké občerstvení a začali hr{t hry.
I přesto, že většinu bolely nohy, jsme se
poté vydali zpět.
Hned po večeři odpadli někteří unavení, ale to nezabr{nilo tomu, na co jsme
se už od minulé víkendovky těšili - Sardel. Předpokl{d{me, že nevíte, co to je. Je
to hra, kter{ se hraje ve tmě. Jak{si schov{van{, ale mnohem z{bavnější než obyčejn{, dokonce i než schov{van{
v kostele, kterou hr{v{me v dorostu. –
Myslíme si, že víkendovka byla skvěl{,
i když jsme měly my velké holky pokoj
s menšími holkami. Bylo to super a se
všemi vedoucími byla velk{ legrace.

S{ra Wranov{ a Michaela Kluzov{
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K zamyšlení a k diskusi
AD „MODLITBA“
Když jsem byl v r. 1940 ve Valašském Meziříčí konfirmov{n, jedna z ot{zek
před sborem zněla: „Co je to modlitba?“ Odpověď byla: „Srdečné rozmlouv{ní s Bohem. Nejen prosíme, ale především děkujeme.“ A za co děkovat?
Kr{sný příklad m{me v písni 638 Díky za toto kr{sné r{no, a samozřejmě
nepřeberné bohatství je obsaženo i v Bibli. Jen ve Starém z{koně je n{zorný
případ v knize Jobově a Žalmy jsou vlastně modlitební knihou již skoro tři
tisíce let. A co Nový z{kon? Tam je nejzn{mější Modlitba P{ně, zvan{ podle
úvodních slov „Otčen{š!“ Matouš 6,9-13, Luk{š 11,2-5.

Jan Kostruch

DENÍK VELKOMĚSTSKÉHO FAR[ŘE
Pondělí.
Zapomněl jsem Ti včera napsati, že
jsem navštívil ještě jednu těžce nemocnou. Byla to již druh{ moje n{vštěva u ní. Nemoc zřejmě velmi pokročila. Již zcela zhubla, nařík{, že
nemůže vydechnouti atd. Když jsem
přišel, byl tu pr{vě lékař, jenž řekl, že
jde už jen o dny, nejvýše o dva až tři
týdny. Jak býv{ často u nemocných
plicní chorobou, věří pevně, že se
uzdraví — tak mi to aspoň řekla matka. A posledně mi to sama pravila.
Matka s ní ještě nikdy nemluvila
o umír{ní. Vešel jsem do pokoje
s pevným úmyslem, že jí řeknu pravdu. Či m{m snad mluviti zbožné věci
a současně lh{ti? Nikde přece neměl
by člověk býti vlastně pravdivější než
při umír{ní, a nikde se pr{vě tolik
nelže, jako tam, počínaje onemocněním a konče pohřbem. Začal jsem
5

opatrně — a ona hned nav{zala, řekla, že to může stihnouti někoho i na
ulici; kamenem nebo podobně. Pravil
jsem jí zcela klidně, že nem{me vědění a moci nad životem a smrtí, ale
doufal jsem, že ona často zír{ odtud
do druhé země. Tu řekla: „To chci
nyní také učinit, přečtěte mi něco
z bible.“ Četl jsem 23. žalm. Odpověděla svým chraptivým, tichým hlasem: „Byť mi se dostalo i jiti přes údolí stínu smrti< to je dobré slovo.“
Seděl jsem ještě chvíli u ní bez řeči.
A ona se dívala na mne tak poklidně
a jasně jako ještě nikdy. Jindy bývala
vždy tak pl{polavě neklidn{ a
uchv{tan{. D{vají-li již lékaři morfium pro tělo, pak nesmíme my far{ři
d{vati také ještě morfium pro duši. —
Budu vždy v příštích případech mysliti na zkušenost, kterou v sobotu
jsem zde učinil.

zpravodaj

Sobota.
V n{sledujících dnech dočetl jsem
Jeremi{še od Stefana Zweiga. Je tomu
tak, jak je vylíčeno na Jeremi{ši: člověk, jenž byl od Boha vyzv{n, řík{
Ano a řík{ to proti svému rozumu,
proti své přirozenosti, proti své vůli
— potom však se pozdvihuje proti
tomuto Bohu, jenž ž{d{ něco tak
strašlivého — až opět musí Boha poslechnout. Žil jsem s touto knihou, jak

to m{m říci — dýchal jsem s ní, toužil
jsem s ní. Nakonec zůst{v{ vždy touha zvěstovati také tak jeho vůli. Kniha hodila se tak dobře
k svatodušnímu sv{tku, jenž jest pro
mne sv{tkem touhy, naděje.

Dopisy příteli, bez ud{ní autora,
přeloženo z němčiny, vyd{no 1930
v Kalichu. Úryvky vybral aw

AKTU[LNÍ ČERNÝ HUMOR
Nechci, aby následující kreslený vtip vyzněl jako výsměch katolickým kněžím. Spíše
ho vnímám jako další prosbu o přímluvy – za nás kazatele. aw

„Vím, že moje zpověď není tak zajímav{ jako ta vaše.“
6
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Populární víra
Tahle píseň je pro křesťany poř{dn{ výzva. Co byste autorovi řekli – proč by
měl toužit po kr{lovství Božím?

TAM U NEBESKÝCH BRAN
(zpív{ Michal Tučný)

Měl jsem r{d p{r písní, v nich jsem žil,
cesty toulavý, ty, o kterých jsem snil.
S vlídnou tmou, když v létě kraj šel sp{t,
poznal jsem, že tenhle svět m{m r{d.

Měl jsem r{d stín stromů, říční proud,
štíty hor, co nejdou překlenout.
Kr{snější svět vůbec nehled{m
to řeknu v{m tam u nebeských bran.

Bez řečí jsem každou pr{ci vzal
a měl problémy, že m{lem jsem to vzdal.
Pokaždé jsem vstal a zkoušel jít
pro tu čest, že směl jsem s v{mi žít.

Dětský smích a vl{ní koňských hřív,
něco moudrých vět, co měl jsem zn{t už
dřív,
slunce z{ř, když hř{la do mých zad,
poznal jsem, že tenhle svět m{m r{d.

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
Na titulní straně: Sk 2,38
7

PROGRAM VE SBORU – KVĚTEN 2010
úterý 4. května
středa 5. května
p{tek 7. května

9:00 Kav{rnička 18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
15:30 dorost 17:00 biblick{ hodina
17:00 mladší ml{dež

9. KVĚTNA – ŠEST[ VELIKONOČNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY
(vede H. Vlčinsk{)
úterý 11. května 18:00 biblické meditace 19:00 starší ml{dež
středa 12. května 15:30 dorost 17:00 biblick{ hodina 18:15 staršovstvo
p{tek 14. května 16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

16. KVĚTNA – SEDM[ VELIKONOČNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY
úterý 18. května 9:00 Kav{rnička 18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
středa 19. května 15:30 dorost 17:00 biblick{ hodina
p{tek 21. května 16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

23. KVĚTNA – SVATODUŠNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ
úterý 25. května 18:00 biblické meditace 19:00 starší ml{dež
středa 26. května 15:30 dorost 17:00 biblick{ hodina
čtvrtek 27. května zač{tek zased{ní synodu
p{tek 28. května 17:00 mladší ml{dež
sobota 29. května sborový výlet
NEDĚLE

30. KVĚTNA – 8:30 BOHOSLUŽBY
(vede T. Novotný)
úterý 1. června
9:00 Kav{rnička 18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
středa 2. června
15:30 dorost 17:00 biblick{ hodina
p{tek 4. června
17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

NEDĚLE

6. ČERVNA – 8:30 BOHOSLUŽBY RODINNÉ
po nich promít{ní filmu

