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Biblický úvodník
ŽALM 139
Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou
dlaň jsi položil na mě. (Žalm 139,5)

N

ení příjemné pomyšlení, že n{s
někdo zkoum{. Žalmista přesně a výstižně popsal, jak si stojíme
před Hospodinem: „Zd{lky je ti jasné, co chci dělat,“ řík{. Lidsk{ přirozenost velí nějak tomu Božímu zkoum{ní uniknout.
Prorok Jon{š utík{ daleko od Hospodina do Taršíše, do vzd{leného
z{moří, kde byl podle starověkých
představ konec světa a také prý vstup
do podsvětí. Koupí si jízdenku a nastoupí na loď s pos{dkou, kde je jediným platícím cestujícím. Strhne se
hrozn{ bouře s vichřicí a prchající
prorok pozn{v{, že se útěk nezdařil.
Uzavřen v útrob{ch velké ryby,
kterou Hospodin nastrojil k jeho z{chraně, modlí se Jon{š k Hospodinu,
svému Bohu. Této modlitbě se řík{
také Jon{šův žalm, protože vypad{,
jako by patřil do knihy žalmů (Jon 2).
Svědčí o velké Boží velkorysosti. Jon{š smí volat k Hospodinu jako by
nebylo jeho neposlušnosti a vzpoury.
V hlubin{ch moře, kde měl hlavu
ovinutou chaluhami, podíval se až
k z{kladům hor a z{vory země zavřely se nad ním navěky. (Podle tehdejší
představy o uspoř{d{ní nebe, moře a

pevniny hory vrůstaly do mořského
dna, kde měly pevný z{klad.)
Po třech dnech je Jon{š vr{cen na
pevninu a dost{v{ druhou šanci.
Opět se k němu stalo slovo Hospodinovo. Není odvržen jako nepotřebný
a nespolehlivý. Jon{š jde do města
Ninive. Zd{ se, že hrdý prorok ve svém
sevření Hospodinovou rukou nelituje
své neposlušnosti. V jeho modlitbě
však čteme: „Jsem zapuzen, nechceš
mě už vidět“; přizn{v{ velkou skleslost duše a vol{ní k Hospodinu v soužení. Prožív{ zděšení z toho, že
i když pronikl až k samým kořenům
hor, nepodařilo se mu před Hospodinem uniknout, Boží péče o něj je všudypřítomn{.
Jak dobr{ zpr{va pro Jon{še i pro
n{s! Hospodin n{s nejen zkoum{, ale
i zn{. Jeho sevření zezadu i zpředu se
nemůžeme ubr{nit. Jsme obklíčeni,
ale z{roveň v bezpečí. Tma není dost
temn{, noc jako den svítí.

Bože, zkoumej mě, ty zn{š mé srdce,
zkoušej mne, ty zn{š můj neklid,
hleď, zda jsem nesešel na cestu tr{pení, po cestě věčnosti mě veď!
Jaroslava Drozdov{
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Ze sborového života
NAROZENINY V MĚSÍCI Z[ŘÍ
Jaroslav Jonšta
Miroslav Pelik{n
Jarmila Zygmontov{
Petr Tileček
Samuel Mach
Libuše Hoškov{
Štěp{n Šag{t
Ludmila Šaback{
Drahomíra Bergrov{

3.9.1922
3.9.1945
4.9.1923
4.9.1970
4.9.1980
5.9.1925
8.9.1960
10.9.1918
12.9.1922

Lubomír H{na
Oldřich Zbíral
Marta Filipov{
Petr Nov{ček
V{clav Boh{ček

16.9.1922
19.9.1927
20.9.1915
21.9.1950
23.9.1940

Církevním sňatkem byli odd{ni
Jiří Reiter a Kateřina Ad{mkov{
Petr Moravec a Adéla Čimburov{

PODĚKOV[NÍ
Děkujeme br. f. L. H{novi a jeho rodině za odplevelení farní
zahrady během léta.
mp

MODLITEBNÍ OKÉNKO










Modleme se za postižené přírodními katastrofami, např. povodněmi u n{s,
ať je P{n potěší v těchto těžkých chvílích a uk{že n{m, jak jim můžeme pomoci.
Modleme se za nový školní rok, ať si děti a ml{dež ze škol přin{šejí kvalitní
vědomosti, učitelé ať podporují l{sku, spravedlnost a zbožný život, ať nedost{v{ šanci šikana a amor{lnost.
Mysleme na postavené v moci – zastupitele na všech úrovních, policii
a soudce. Ať úplatky nekřiví pr{vo a nestrannost.
Podpořme mision{ře a mučedníky pro Krista. Ať Boží l{ska vítězí nad nen{vistí, ať je odkrýv{no a potír{no zlo.
Prosme za n{š sbor, za uzdravov{ní vztahů, odvahu k pok{ní, smíření,
zodpovědnosti za sourozence v Kristu.

z pověření staršovstva připravili ms a jk
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K zamyšlení a k diskusi
DENÍK VELKOMĚSTSKÉHO FAR[ŘE
P[TEK.

D

nes se mi přihodilo třikr{t, že
jsem nechal odejiti lidi, aniž
jsem jim dal vyprošované peníze.
Prvnímu jsem dal něco teprve ned{vno, ačkoliv nebydlí v mém okrsku.
Slyšel jsem potom, že téhož dne p{chl
velmi silně alkoholem. Připustil to
také hned, když jsem mu to vmetl
v tv{ř, doznal dokonce, že vrhnul,
což jsem vůbec neslyšel. Prohl{sil, že
pil jen jednu sklenici piva a tu že mu
kdosi daroval. Nepokl{dal jsem to
prostě za spr{vné, d{t mu ještě jednou něco. — Druhý byl Z. Kdybych
mu měl něco d{t, mohl bych mu d{ti
pouze 10 marek. I j{ m{m jen ještě 15
marek pro celý sbor na celý zbytek
měsíce. Dnes odpoledne jsem odmítli
ž{ka zemědělské školy jen proto, že
nepatří do mého okrsku. V podstatě
všecko je „spr{vně“ projedn{no.
A přece! Pokoje mi ještě všichni tři
ned{vají. Vím, zdali mají dnes něco
k večeři? Ó, velkoměsto je hrozné.
Zde nelze jiti za nimi a p{trati, jako
Ty na venkově. Je nutno se také omezovati na svůj okrsek. A přece zůst{v{ v člověku osten.
Byl jsem dnes ve dvou rodin{ch,
velmi z{možných, kde se syn úplně
spustil. Jeden je dokonce pas{k holek,
ve vězení! Rodiče jsou tak zoufalí.

Zříci se ho nepom{h{, zapomenouti
ovšem matka nemůže nikdy.
U druhých bylo hlavní: co budou říkati lidé, až budou čisti o soudním
líčení. Uboh{ matka! — v bolestech
nošen, v bolestech zrozen, v bolestech
ztracen.
To je přece opravdu bl{znovství:
navštívil jsem far{řskou dceru; nad ní
bydlí far{řsk{ vdova, kter{ je velmi
nemocn{; ale ta dcera mi o tom neřekla ani slova. To je vskutku velkoměsto. Člověk se může v domě narodit, zemřít — obyvatelé o poschodí
níže nebo výše o tom nic nevědí. Ned{vno mi řekl skutečně kdosi, v jehož
domě jsem měl odpoledne pohřeb:
„A proto! — j{ jsem se divil, že lidé
nosí tolik věnců do domu!“ Praví
sousedé — to už je d{vno pryč. Nikdy mi lidé neřeknou: vedle leží nemocný.
Jeden doktor filosofie a jeden doktor věd politických v mém okrsku
vystoupili z církve. Po jedné str{nce
si ř{dně vydechnu, že zcela necírkevní vzdělanci nyní také pomalu začínají vystupovat a tím d{vat najevo, že
od církve nic nemají a nic o ní nechtějí vědět. Po druhé str{nce však je to
přece také oddrolov{ní lidové cirkve,
kterou přece miluji. A půjde to ovšem
tak — nezavane-li do ní nový v{nek
shůry — že se scvrkne v malý osta4
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tek. Ale to pak je konečně přece poctivější a pravdivější než dnešní provoz:
miliony se jmenují údy církve a nechtějí při tom o ní nic věděti, nechodí
nikdy na její podniky, nikdy od ní nic
nepřijímají, nespolupracují o ní. Snad
ten malý ostatek pak ví také více, co
to je zvěstov{ní, čemu m{me naslouchat! a co poslouchati. Také malý
ostatek jest přirozeně jen organisovan{ lidsk{ církev, ne Boží církev, ne
církev křesťansk{, obecenství svatých, v něž jedině lze věřit.

PONDĚLÍ.

D

pustých, vyžilých obličejů s nepokojnýma očima. Jaký opak svatby minulého týdne a lidí tam přítomných.
A přece nemohu říci, že ti lidé z ní
jsou lepší, než oni ze svatby poslední.
Nemohu to říci, ať jakkoliv pronikavě
a drze a křiklavě se na procovské
svatbě stavělo mnoho na odiv. Prorok
by do toho zajel, zajisté, ale u té druhé svatby též, a u které svatby by do
toho nezajel?

SOBOTA.

Z

mého k{z{ní se nic nevyvinulo.
Takovému k{z{ní neřík{m svědectví, zvěstov{ní. Dal jsem si hodně
pr{ce, ale ve skutečnosti vyšlo z toho
pojedn{ní, a přece musím zítra r{no
na kazatelnu. A dnes při křtu jsem
mluvil tak stísněně, tak bez svobody,
tak vynuceně. Člověk by rozhodně
neměl k{zat, když k{zat nemusí. To
škodí tělu i duši.

nes jsem konal téměř jenom
n{vštěvy. Pomysli si, dostal
jsem pro chudé dvakr{t po třech mark{ch zcela spont{nně. To bylo radosti. Jedna matka věnovala je proto, že
její syn se chce zasnoubiti s dívkou,
kter{ jí je sympatick{. Kolik důvodů
k radosti je u mnohých rodin mého
sboru a jak zřídka si vděčně vzpomeNEDĚLE.
nou na chudé. Dnes večer schůze.
a štěstí bylo dnes pr{zdno, byČTVRTEK.
ly bohoslužby o 8. hodině. Všed té doby, co jsem Ti posledně ho všudy tam sedělo celkem 140 lidí,
psal, by] jsem na svatbě, při níž jak řekl kostelník, jenž z dlouhé chvíby ses byl velmi zlobil. Ženich v j{dře le počít{v{. A všech 140 chtělo přece
prostý a v{žný, ale obklopen samými nějak pocítit, co Bůh je. Říkají, že to
procovskými (= povýšeneckými – aw) nebylo tak špatné. Ale j{ to vím lépe.
lidmi. Na svatbě byli kromě mne jen
V tom je pr{vě odpovědnost při
lidé, kteří měli auto! Ženské šaty? k{z{ní: na každém k{z{ní může býti
Nemělo by se raději říci šaty nevěs- přítomen někdo zcela necírkevní, kdo
tek? Ale j{ vidím nyní přece hlouběji, třeba od své konfirmace nebyl nikdy
umím teď tak trochu si odmysliti šaty už v kostele anebo není vůbec křtěn.
a nahlédati do bažení a bloudění, jež Přijde na bohoslužby, aby hledal,
se za tím vším skrýv{. Bylo tu mnoho snad z neuvědomělé touhy, snad také

O
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zcela n{hodou. K{z{ní ho může
uchv{titi nebo znepokojiti nebo pobouřiti — to není naše věc. Ale naší
věcí je, abychom ho nenudili! Nesmí
stati před neživotností. Nesmí si myslit: „To je mrtv{ věc, Bůh je asi přece
jen mrtev.“ Ach, milý příteli, jak odpovědné je každé k{z{ní, bez výjimky každé. My far{ři budeme Bohu
odpovídati. On n{m řekne: „Té neděle chtěl jsem skrze tebe někoho vyzvati, ale tvé k{z{ní bylo tak mdlé a
neživotné.“ A nic, ale shola nic n{m
neprospěje omluva, že jsme pokl{dali
superintendentní akta, konsistori{lní
nařízení, účty farního úřadu nebo

schůze výborové za spěšné a důležité.
Neboť v našem úřadě není nic důležitějšího než k{z{ní. Všecko ostatní,
bez výjimky všecko ostatní je proti
k{z{ní nedůležité!
Potom jsem musil diktovat dopisy. Není to vlastně pr{ce na neděli.
Po obědě jsem opravdu spal.
V neděli, když jsem byl k{zal, chodím
nerad na ulici. Nepotk{v{m r{d lidi,
nýbrž raději zmizím v sebepohroužení.

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

Co pořádáme pro děti a mládež
PRO DĚTI
v neděli v čase bohoslužeb
Nedělní školu:
pro předškolní děti – ve sborové kanceláři
pro školní děti – v prebyterně
ve středu od 15 hodin
setkání dorostu
pro školní děti
v klubovně pod farou
PRO MLÁDEŽ
středoškolskou
schůzky v pátek 17 hod
v klubovně pod farou
vysokoškolskou
schůzky v úterý 19 hodin
ve farní kanceláři
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To je novinka – ochranný štít pro obry
(viz 1. Samuelova 17)

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 – Z[ŘÍ 2010
úterý 7. z{ří
středa 8. z{ří

p{tek 10. z{ří

9.00 Kav{rnička (ve farní kancel{ři)
18:00 biblické meditace (v klubovně pod farou)
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

12. Z[ŘÍ
8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ
při nichž bude synodním seniorem J. Rumlem pověřena službou ordinované
presbyterky s. Hana Vlčinsk{; po nich beseda
NEDĚLE

úterý 14. z{ří
středa 15. z{ří
p{tek 17. z{ří
19. Z[ŘÍ
úterý 21. z{ří
NEDĚLE

středa 22. z{ří

18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež (ve sborové kancel{ři)
15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina
17:00 mladší ml{dež
8:30 BOHOSLUŽBY
9.00 Kav{rnička
18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina

p{tek 24. z{ří

začín{ Sjezd evangelické ml{deže ve Svitav{ch

26. Z[ŘÍ
úterý 28. z{ří
středa 29. z{ří
p{tek 1. října

8:30 BOHOSLUŽBY (VEDE TOM[Š NOVOTNÝ)

NEDĚLE

st{tní sv{tek
15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež

3. ŘÍJNA
8:30 BOHOSLUŽBY RODINNÉ (VEDE P. SMETANA)
po nich povíd{ní o Albertu Schweitzerovi – lékaři z pralesa
NEDĚLE

