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Biblický úvodník
POKOJ S VÝHLEDEM NA
V[LKU
Pokoj v{m zanech{v{m, svůj pokoj
v{m d{v{m; ne jako d{v{ svět, j{ v{m
d{v{m. Jan 14,27

U

prostřed příšernosti první světové v{lky se stala z{zračn{
ud{lost. Na zapadni francouzské
frontě se Štědrý den zd{l být dnem
pokojným, ale všichni voj{ci se ob{vali, že i v{noce přinesou v{lku a
smrt. Tehdy se stalo něco úžasného –
britští voj{ci zvedli nad z{kopy
transparenty s př{ním: Veselé V{noce. Zanedlouho bylo z německých i
britských z{kopů slyšet zpívaní koled. V Boži hod v{noční voj{ci dokonce opustili své z{kopy navzdory rozkazům svých vůdců. Tohoto dne sehr{li i fotbalový z{pas, v kterém
Němci vyhr{li 3:2. V některých místech to dobrovolné odložení zbraní
pokračovalo ještě druhého dne, protože nikdo nechtěl vyp{lit jako první.
Církevní rok začín{ Adventem.
V tomto čase častěji než kdykoli myslíme na slib Ježíše Krista, že přijde na
svět ještě jednou. Těšíme se na Jeho
příchod a toužíme po tom. Protože,
když přijde, Jeho Kr{lovství přijde už
naplno. Čas Adventu je čas radosti.
Ten čas končí Narozením P{ně. Připravujeme se na ně. Ale i v těchto
dnech se st{v{, že n{m něco nebo

někdo vadí, na někoho se zlobíme,
s někým bojujeme. Možn{ si myslíme, že pravda leží na naši straně, že
m{me důvod proč být naštvaní, proč
poř{d střílíme z naší zbraně.
V novin{ch čteme, že je na světě
víc a víc v{lek, že se šíři rodinné n{silí, politické strany vymýšlejí st{le více
komplikací. A my bychom aspoň o
Adventu chtěli vychutn{vat pokoj...
Pokud nepřich{zí, počkejme, snažme
zjistit proč nepřich{zí. Pokud jedn{me bez rozmyslu nebo na z{kladě
pocitu hrdinství, aby druzí n{s obdivovali, Ježíšův pokoj nepřijde.
Když se pokusíme o příměří, odložíme v{lku, když se budeme společně
radovat z příchodu Ježíše Krista,
když Mu tím budeme poslušni, Bůh
na n{s sešle pokoj. Ne ten běžný, jaký
d{v{ svět, ale pokoj Ježíšův. A možn{
se stane, že pak, až bude po V{nocích, se naše h{dky nevr{tí.

Věřím v tvůj příchod, Pane Ježíši,
a i kdybys ot{lel,
přece na tebe ček{m každý den.
Naplňuj, prosím, mé ček{ní
svou mocí a svým pokojem.
*Modlitby, uspř{dali Jan Jun a Rut
Kučerov{, Kalich, Praha 2004+
Ewa Jelinek
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Ze sborového života
NAROZENINY V PROSINCI
Elvíra Hromádková
Drahomíra Pastušková
Michaela Roubíčková
Jiřina Staňková
Anna Jarošová
Soňa Rácová
Karla Čubová
Milada Polášková

6.12.1934
6.12.1927
9.12.1970
10.12.1923
11.12.1935
11.12.1990
13.12.1919
16.12.1928

Oldřich Fiža
Milada Hrabcová
Helena Hrnčířová
Jaroslav Přeček
Rostislav Chodzinský
Věra Sehnálková
Margita Jurčáková
Richard Šimík

20.12.1920
20.12.1927
21.12.1927
23.12.1918
24.12.1932
24.12.1916
27.12.1927
29.12.1928

USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 10. 11. 2010
PERSON[LNÍ OBLAST







Sestra vik{řka se v r{mci vikari{tu bude zúčastňovat schůzí staršovstva,
bude dost{vat z{pisy s povinností dodržovat mlčenlivost.
Informace z dozorčí rady Diakonie o potvrzení volby nového člena z řad
našeho sboru do dozorčí rady – br. Grolla
Hled{ní druhého kazatele - zatím bez dalšího n{padu a vhodného tipu.
Synodní rada schv{lila oceňov{ní dobrovolných pracovníků v církvi formou udělov{ní medaile vděčnosti jako výraz uzn{ní za dlouholetou službu
v církvi. Starší tento bod prodiskutovali a pro své rozpaky nad tímto oceňov{ním rozhodli tuto praxi v našem sboru nezav{dět, z toho důvodu, abychom na někoho nezapomněli a tím nezpůsobili rozmrzelost ostatních obětavých a rozbroje v sboru.

ORGANIZAČNÍ OBLAST
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Hostovské neděle:
30.01.11 – F. Jakob (Speyer)
06.03.11 – D. Balab{n
Čas bohoslužeb – na přelomu října a listopadu se čas bohoslužeb několikr{t
mění a pro nepravidelné účastníky je to zmatek. Současn{ praxe zůstane
zachov{na, budeme kl{st ještě větší důraz na ohlašov{ní v ohl{šk{ch a
Zpravodaji.
Příprava volby nového staršovstva: probíh{ sbír{ní jmen kandid{tů.

zpravodaj


Ubrousky k večeři P{ně – schv{len
n{vrh na zakoupení desinfekčních
ubrousků mírně napuštěných alkoholem k utír{ní kalichu

MODLITEBNÍ TÉMATA PROSINEC 2010


HOSPOD[ŘSK[ OBLAST


Topení v kostele: současné topení je
ve velmi špatném stavu. Projedn{me
se SCEAV n{vrh na zhotovení nového topení v příštím roce. S. Vlčinsk{
najde firmu, kter{ posoudí vhodnost
způsobu vyt{pění – zda elektrické
do přední č{sti lavic, nebo jiné možnosti a cenový odhad.





CUKROVÍ A OVOCE

T

aké letos se chyst{me s mojí
ženou po štědrovečerních bohoslužb{ch do Azylového domu pro
muže. Uvaříme pro bezdomovce
velký hrnec polévky. Vždy k tomu
však přibír{me také to, co se vybere
mezi v{mi. Pokud jste tedy ochotni
přinést v{noční cukroví nebo ovoce,
můžete tak učinit kdykoliv pr{vě až
do večerních bohoslužeb 24. prosince, do kuchyňky u Třanovského s{lu. Klientům azylového domu dělají
naše dov{žky obrovskou radost.

Aleš Wrana







Modleme se za duchovní prožití
Adventu a V{noc. Modleme se ať
se v rodin{ch i v srdcích všech lidí
usídlí pokoj, který přich{zí skrze
odevzd{ní se P{nu.
Mysleme na přípravu v{noční hry,
ať je P{n oslaven i tímto způsobem.
Buďme dětem dobrým příkladem
ukazujícím na Krista.
Prosme za vztahy mezi bratry a
sestrami v našem sboru. Ať vítězí
pokora a radost ze společenství
Kristova lidu. Ať nach{zíme odvahu si odpouštět tak, jako P{n je hotov odpustit n{m.
Modleme se za lidi opuštěné, nemocné a vyčleněné z běžné společnosti. Prosme za všechny, kteří budou v{noce prožívat sami, za dostatek služebníků, kteří je budou v
těchto dnech navštěvovat a podporovat. Vzpomeňme Mt25.31-46.
Prosme P{na Boha za dar moudrosti lidem, kteří odpovídají za vedení
našeho sboru, za posilu pro sestru
vik{řku a bratru far{ře v jejich službě.
Prosme P{na za naši zemi, město,
spr{vce věcí veřejných. Ať poshoví
se soudy a vede n{s k pok{ní a ob-
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BOHOSLUŽBY S KONFIRMANDKAMI

N

aše konfirmandky (zprava: Jitka
Vlčinsk{ – zobcov{ flétna, K{ja Sikorov{ – altov{ flétna, Míša Kluzov{ – klavír) se podílely
nejen na přípravě, ale i
na hudebním doprovodu celých bohoslužeb
dne 21. 11. 2010. Jak
řekla sestra kur{torka
Haškov{: „Jsme r{di, že
jsme mohli vidět dříve,
než při konfirmaci“.
Milé konfirmandky, přejeme v{m, abyste překon{valy své obtíže s Boží
pomocí a s vidinou celého motivu koberce (svého života), ne jen jednotlivých
nití pod lupou, jak zaznělo na k{z{ní.

Petra Kluzov{

Vánoční posezení

Pokud se chcete v předvánočním
shonu zastavit, posedět, rozjímat a
společně si zazpívat

tak přijďte v pátek 17.12.2010
v 17:00 hod
do klubovny pod farou.
5
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K zamyšlení a k diskusi
SVĚTLO V TEMNOT[CH
PRVNÍ ZE TŘÍ

V

PŘIBLÍŽENÍ K VÝZNAMU

prosinci soumrak pad{ brzy.
Za černými větvemi stromů zůst{v{ již jen bledý pruh osvětleného
nebe. Na zemi už je tma. Řeku,
lesy a pastviny t{hnoucí se až k
obzoru lze jen tušit. Světlo už zůst{v{ jen na nebi. Den se zavír{ jak
unavené oko. Cestu pod nohama
nach{zíme proto, že jsme tu mnohokr{t šli. Osvětluje ji okem neviditelné světlo naší paměti. Z fyzik{lního hlediska je světlo samo o
sobě vlastně vždy neviditelné. Fotony letí prostorem a nejsou vidět,
dokud se od něčeho neodrazí. Jinak bychom museli vidět například proud slunečního světla valícího se k Měsíci, ale my vidíme jen
kulatý terč, na který neviditelné
střely dopadají a odr{žejí se od něj
do našich očí. Sluneční paprsek
n{s spojuje s Měsícem. Okem neuvidíš nic, s čím nejsi světlem spojen. Světlo je jedním z m{la způsobů, jak být i s tím, co se n{s nedotýk{.
Naše nohy ještě nach{zejí cestu,
kter{ pro ně už neexistuje. Ale přitom umír{me stejně jako oni. Žlutý
pruh na obzoru už zmizel a my se
propadli do úplné tmy. Opatrně

V[NOC - JÍT ROKLÍ
našlapuji. Dříve než přenesu v{hu
a vykročenou nohu, snažím se
špičkou ověřit, zda je tam stopa,
kter{ tam m{ být. Noční cesty temnými lesy a zamračenými krajinami mě naučily představovat si cestu jako řetěz stop, připravených k
tomu, aby do nich lidé vložili své
nohy. Nevím, jestli na to stačí pět
smyslů, nebo je třeba ještě nějaký
šestý, ale když se soustředíš, tak i
v úplné tmě rozlišíš, jestli stojíš na
cestě nebo jen tak mezi stromy. Ta
stopa se tam objeví, když do ní
vložíš nohu nebo ji třeba i v nouzi,
leza po čtyřech, nahmat{š prsty.
Člověk, který tudy půjde za světla,
může říct, že tam ta cesta byla i v
noci, ať už jsi ji našel nebo ne, i
kdybys zabloudil, tak tam ten
chodník prostě byl! Nebyl. Pro toho, kdo se ztratil, tam ž{dný chodník nebyl. A kdo tomu nevěří, ať
vyrazí v noci bez světla do lesa a
uvidí, k čemu mu budou řeči o objektivní existenci cest, které nenajde.
Postupujeme roklí, zmrzlé bl{to
n{m prask{ pod nohama a n{m
nezbýv{ než věřit, že tudy vylezeme z lesa ven. Najednou se ze tmy
ozve psí štěkot. Zůstaneme st{t
6
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jako přikovaní. A vz{pětí nesrozumitelné hlasy a výkřiky. Kdo tam
tak hrozně řve? A co to tam svítí?
Dole pod n{mi mezi stromy probleskují plameny. Po chvíli rozezn{v{me podivně ustrojené postavy pohybující se kolem ohně hořícího před jakýmsi přístřeškem.
Bezď{ci. T{boří tam u starého bunkru. Noha došl{pla do stopy. Strašidelný les je už zas jen lesíkem na
periferii a vlkodlaci jen lidmi, kteří
nemají kde bydlet. Radši se jim
vyhneme, co kdyby n{s chtěli
okr{st. Ale něco měli bychom jim
d{t. Vždyť tam zmrznou a nikdo
se o ně nepostar{. Mají se o sebe
postarat sami, jako my. Třeba jsou
to cizinci, kteří nemají kam jít. Napřed je sem pozvali, aby dělali za
m{lo peněz tam v těch zón{ch za
městem, a teď, když je krize, tak je
vyrazili. Tak ať se vr{tí domů. Víš,
kolik stojí letenka do Mongolska
nebo do Vietnamu? A to beztak
ještě nemají splacenou letenku
sem. Představ si, nějak{ dělnice,
kter{ tady otěhotněla a chlap ji
opustil, nemůže pracovat, nem{ na
ubytovnu, nem{ na cestu a doma ji
stejně ček{ jen hanba a zavržení.
Co bude dělat? Beztak jsou to jen
obyčejní opilci. Slyšíš, jak tam pokřikují? A to je snad méně zlé?
Jestli se tam dole v rokli několik
lidí upíjí k smrti? Ti si za to aspoň
můžou sami. Asi tak jako my sami
můžeme za to, že neležíme opilí
7

nebo zfetovaní někde pod mostem.
N{m se to zatím nestalo. Naše nohy ještě nach{zejí cestu, kter{ pro
ně už neexistuje. Ale přitom umír{me stejně jako oni, jenom zatím
možn{ trochu pomaleji.
Postupujeme d{l strmou roklí a
mně se vybavuje biblický verš:

„Svíce noh{m mým jest slovo tvé,
a světlo stezce mé.“ Nach{zí se
zhruba uprostřed předlouhého
Žalmu stodevaten{ctého, který se
s{m čte jako strm{, sto sedmdes{t
šest veršů dlouh{ cesta: „Ustavičně

d{v{m v s{zku svůj život, nezapomín{m však na tvůj z{kon, svévolníci osidlo mi nastražili, avšak od
tvých ustanovení jsem nepobloudil<“ Jaký z{kon? Jak{ ustanovení? Jaké pobloudění? Víme ještě
vůbec o téhle cestě? Mohou její
stopy vést do našich rodin, měst a
církví? Nevím. Nevím, kde jsme z
ní sešli. Zda jsme na ní kdy byli?
Jestli je kam se vr{tit? Kleknout a
hledat ji prsty v hlíně? Potřebovali
bychom, aby n{m někdo posvítil.
Potřebujeme paprsek, jinak tu
všichni jen t{peme tmou vstříc
smrti.

Jan Balab{n (2008)

zpravodaj

JSTE SENIOR A POTŘEBUJETE
POMOC?
nebo

PEČUJETE O SVÉHO BLÍZKÉHO
V SENIORSKÉM VĚKU?
NABÍZÍME VÁM SLUŽBY
DENNÍHO A TÝDENNÍHO STACIONÁŘE
DOMOVINKY PRO SENIORY





Podporu a pomoc seniorům se sníženou soběstačností při péči o
vlastní osobu, a to od pondělí do pátku
Ubytování – u týdenního stacionáře
Dopravu do zařízení a zpět domů
Trávení volného času ve společnosti vrstevníků, různorodý program – společné i individuální činnosti (cvičení, trénink paměti,
výlety a procházky)

A to vše v příjemném prostředí vily se zahradou a venkovním posezením
DOMOVINKA PRO SENIORY – DENNÍ A TÝDENNÍ
STACIONÁŘ
Syllabova 20, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Tel.: 595 781 611, 739 244 712 – Mgr. L. Biková, S. Lukšová, DiS.
E- mail: domovinka.ostrava@diakoniecce.cz
Webové stránky: www.diakoniecce-ostrava.wz.cz
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V[NOCE JINAK
JAK TO BYLO U N[S DOMA NA ŠTĚDRÝ VEČER 2009
tědrovečerní bohoslužby jsou už

Š v 16 hodin – proto, aby se ten

večer účastníci dostali slušně zp{tky
do domovů. Je to však čas trochu
nezvyklý, a loni mě trochu zm{tl.
Doma jsme štědrovečerní přípravy zvl{dli časově slušně, a tak chtěla
m{ žena ještě před bohoslužbami
zajít popř{t pěkný sv{tek i svým
rodičům, kteří žijí nedaleko od fary,
asi 600 metrů. Tím mi taky dala soukromí k přípravě na podvečerní bohoslužby. Ale j{ jsem chtěl té chvíle
volného času využít taky k tomu, že
už předem zanesu p{r věcí do auta,
kterým jsme pak hned po bohoslužb{ch vyr{želi za bezdomovci do azylového domu.
Jestli to nevíte, do naší gar{že je
nejkratší cesta přes Třanovského s{l.
Tam jsem potkal sestru kur{torku.
Bylo asi 15:35. Ten časový údaj je
důležitý, protože od této chvíle začal
běžet čas jaksi rychleji. Čekalo mě
drsných 25 minut. Už z přítomnosti
sestry Haškové mi došlo, že bohoslužby nezačínají za 85 minut, jak
jsem se domníval podvědomě, ale za
pouhých minut pětadvacet. Nesené
věci jsem do auta jen hodil, a běžel se
domů převléct. Před dveřmi bytu
jsem však zjistil, že dveře jsou zabouchnuté a klíče nem{m. Zn{te ten
pocit, když řešíte jeden nějaký těžký
9

problém, a k tomu v{m přibude ještě
další?
A co j{ teď? Ještě stihnu běžet
naproti své ženě, kter{ klíče m{. Běžím za ní, oněch 600 metrů, indi{nský běh n{s učili ve škole. U toho
domu jsem však po delším vyzv{nění zjistil, že ona odešla př{t ještě jedné zn{mé. M{m ji hledat po Moravské Ostravě? Nutné je řešení radik{lnější.
Běžím zp{tky ke dveřím farního
bytu, dalších 600 metrů, to už byl
skoro sprint. U přechodu pro chodce
jsem už potkal první účastníky bohoslužeb. Pokud si o mně mysleli, že
tady po ulici pobíh{m jako bl{zen,
docela je ch{pu. Ještě p{rkr{t jsem
s dveřmi u bytu silně zacloumal, i
když jsem věděl, že takový hluk
v domě se k svatvečeru nehodí. Dveře nepovolily, budu se muset nějak
dostat před jejich skleněnou výplň.
Běžím dolů o dvě patra níž ke sklepu, pod schody, kde najdu zahradní
kopačku, a s tou se vracím. Před naším bytem paní K., sousedka: „Přeji
v{m pokojné v{noce, pane far{ři.“
„J{ v{m taky, paní. K.“ M{m ji vysvětlovat, co ji ček{? Na to není čas.
Vezmu kopačku a vyr{žím skleněnou výplň ve dveřích. Na asi
užaslou sousedku se ani neohlédnu,
přeléz{m hromadu střepů a jdu se

zpravodaj

převléct do obleku a bílé košile. Pak
pel{ším do Třanovského s{lu, zpomalím až přede dveřmi, a dovnitř
důstojně vch{zím asi dvě minuty
před čtvrtou.— To, že v s{le chybí
taky varhaník – jak se dovím později, i on si myslel, že bohoslužby jsou
v pět – už považuji za problém nicotný, jen ozn{mím, že budeme zpívat
bez harmonia, naštěstí jsem vybral
zn{mé v{noční koledy, a tak to zní
dobře. – Samozřejmě ještě během

první písně jsem vydých{val ten
shon a aspoň rukou si ulizoval propocené vlasy. Ale z těch bohoslužeb
jsem měl radost, a jak mi lidé říkali,
ona nervozita na mě poznat nebyla.
Jen se divili, proč jsem si těsně před
bohoslužbami myl vlasy.
Proč si vlastně myslíme, že podmínkou dobrých V{noc musí být
pokoj a poř{dek? Vždyť ostatně ani
při těch prvních v Betlémě to tak
nebylo.

DISKUSE: K[RAVÉ K[Z[NÍ?

J

ako reakci na koment{ř aw k biblickému úvodníku z minulého měsíce
bych r{d uveřejnil toto: Domnív{m se, že k{z{ní Zdeňka Smolíka je naprosto aktu{lní, příhodné a biblické. Vede n{s k zamyšlení se nad naším
vztahem k P{nu, k pok{ní, obr{cení a vděčnému přijetí Boží milosti. Slova z
k{z{ní: „Jestliže neslyšíme slova, kter{ n{s usvědčují z hříchu, nemůžeme se
pozdvihnout k smělé doufanlivosti v milost,“ zcela jednoznačně odmítají
falešnou milost bez pok{ní a obr{cení k P{nu, který jediný je schopen n{s
zachr{nit z našich hříchů. Zahanbení, které ve mně k{z{ni vyvolalo považuji
za spr{vné a prospěšné. Děkuji bratru Bergerovi za jeho výběr.

Marek Skotnica

D

omnív{m se, že zhruba přes 50 lety byla ve sborech větší „přísnost“.
Emotivně silné k{z{ní nemělo posluchače děsit, ale vést k zděšení nad
sílou a množstvím hříchů, které lpí na každém jednotlivci. Důležitý byl i psychologický účinek k{z{ní, mohl se dostavit i pocit „zpr{skaného psa“ (viz
pozn. br. far{ře) a vědomí st{lé úzkosti a sebeobviňov{ní. Neexistuje ž{dné
východisko z této situace, není-li zvěstov{na z{roveň milost odpuštění, smíření a pokoj s Bohem.

Jaroslava Drozdov{
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Společné bohoslužby k výročí kostela, 7..11..2010

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 socha Smíření před katedr{lou v Coventry.
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PROGRAM VE SBORU – PROSINEC 2010
úterý 7. prosince

18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina 18:15 staršovstvo
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež
19:00 střední generace
9:30 zkouška v{noční hry

středa 8. prosince
p{tek 10. prosince

sobota 11. prosince
NEDĚLE TŘETÍ ADVENTNÍ

úterý 14. prosince
středa 15. prosince
p{tek 17. prosince
sobota 18. prosince

– 12. PROSINCE – 9:30 BOHOSLUŽBY
9:00 Kav{rnička 18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina
16:00 konfirmační cvičení
17:00 v{noční posezení
9:30 zkouška v{noční hry
16:00 v{noční mladší ml{dež

NEDĚLE ČTVRT[ ADVETNÍ

– 19. PROSINCE
9:30 BOHOSLUŽBY S V[NOČNÍ HROU DĚTÍ A ML[DEŽE
17:00 Kostel pro všechny (V{noční mše J. J. Ryby)

24. PROSINCE ŠTĚDRÝ DEN
16:00 BOHOSLUŽBY V TŘANOVSKÉHO S[LE
SOBOTA 25. PROSINCE BOŽÍ HOD V[NOČNÍ
8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ V KOSTELE
NEDĚLE 26. PROSINCE - DRUHÝ SV[TEK V[NOČNÍ
9:30 BOHOSLUŽBY (VEDE BR. TOM[Š NOVOTNÝ)
P[TEK

31. PROSINCE STARÝ ROK 16:00 POBOŽNOST V TŘANOVSKÉHO S[LE
SOBOTA 1. LEDNA NOVÝ ROK
10:00 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ V KOSTELE
(spolu s SCEAV)
NEDĚLE 2. LEDNA
9:30 BOHOSLUŽBY RODINNÉ
P[TEK

