2011
2

zpravodaj
sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

zpravodaj

Biblický úvodník
co je tady shrnuto do těchto 3 slov:

NEDOPŘEJTE MÍSTA Ď[BLU. ‚Hněv{te-li se, nehřešte.‘ Nenechte
(EF 4,27)
nad svým hněvem zapadnout slunce.

T

ento verš byl vylosov{n z novoročních veršů pro n{š sbor a tento rok. Nemyslete si ovšem, že se to
tam slovy o ď{blech nějak hemžilo.
Vím to, protože jsme po vylosov{ní
tento verš nejprve někam založili, a
když jsme ho pak hledali, museli jsme
prohlédnout všechny zbývající, jestli
není založený mezi nimi. A ž{dný
verš o ď{blu tam jinak nebyl. – Tak
tohle n{m přišlo. Co k tomu říct? Připojím jen p{r pozn{mek z výkladu
tzv. akademického, a pak to stejně
zase přenech{m k našemu uvažov{ní
společnému, protože si myslím, že
biblick{ slova dost{vají svůj pravý
výklad až tehdy, když je žijeme ve
svých životech.
Takže mé pozn{mky:
1. doslova na tomto místě je: ned{vejte místa ď{blu; slova „d{vat“ a
„místo“ mají význam docela obyčejný, všední;
2. ď{bel se řecky řekne „diabolos“
– pomlouvač, „předhazovač“, totiž
ten, kdo někoho obviňuje s nepř{telským úmyslem; jde vlastně o překlad
hebrejského „satan“;
3. tento verš navazuje na předešlý,
kde jsme konkrétně poučov{ni o tom,

Souvislost obou veršů tedy znamen{:
nenechte se pokoušet ď{blem, který
v{s sv{dí, abyste byli nelaskaví a
hněviví a zlostní vůči bratrům a sestr{m. „Mnoho našich pocitů, kdy si
myslíme, že jenom br{níme sv{ pr{va, jsou pokušením ď{blovým. Naše
srdce je lživé; a sotva je více lživé než
tehdy, kdy se člověk pokouší obh{jit
vůči křivd{m, p{chaným na jeho osobě či pověsti. To ď{bel je vždy při
díle, když jsme vzteklí, a tlačí n{s tak
k hříchu. Nejlepším způsobem, jak se
mu br{nit, je, když hled{me pokoj a
zdržíme se i chvilkového hněvu“ (Barnes' Notes on the Bible);
4. ď{bel je tu tedy ten, kdo n{m
ochotně nabízí, „předhazuje“ n{mitky a výtky, které můžeme mít proti
druhému člověku.—Připomín{ mi to
tenisového trenéra, který nahazuje
míčky na raketu svého svěřence, aby
on je pak mohl p{lit na druhou stranu
hřiště. A my pak můžeme smečovat,
nebo hr{t z{keřné míče s rotací, nebo
hr{t vytrvale, abychom soupeře udolali...— Nebo poslat pryč toho nadhazovače.
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Ze sborového života
NAROZENINY V ´ÚNORU
Milan Šindler
Karel Podhorný
Kamil Šimečka
Jiřina Polč{kov{
V{clav Kryštůfek
Miroslava Kuzníkov{
Zdenka Bedřichov{

3.2.1927
4.2.1913
4.2.1971
14.2.1941
14.2.1920
18.2.1941
19.2.1928

Stanislava Golkov{
Bohuš Berger
Vlasta Přečkov{
František Frýdl
Ludmila Benešov{
Květuše Tostov{

20.2.1924
21.2.1925
23.2.1922
23.2.1920
24.2.1926
28.2.1923

PODĚKOV[NÍ STARŠOVSTVA
Staršovstvo děkuje za velké množství darů shrom{žděných na Štědrý den i
před ním k odvezení do Azylového domu. Děkujeme, že takto pamatujete na
potřebné v našem městě v čase v{noc.
Poděkov{ní patří Elvíře a Jarkovi Krupovým a Tom{ši Novotnému za zhotovení a výběr novoročních veršů.

jd

USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 5. 1. 2011
PERSON[LNÍ OBLAST


Hled{ní druhého kazatele – s. Ewa Jelinek je ochotna přijmout kandidaturu
na místo druhého kazatele sboru.

ORGANIZAČNÍ OBLAST




Výroční sborové shrom{ždění se bude konat v neděli 27. března – s volbou
nového staršovstva.
V partnerském sboru v Purley se bude 5. března konat instalace far{řky
Nicoly Furley-Smith jako moder{torky Jižní synody URC.

HOSPOD[ŘSK[ OBLAST
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Mimoř{dn{ sbírka na ostravskou Diakonii činila asi 4.700 Kč. Vybran{ č{stka bude navýšena do 20.000,- Kč a zasl{na Diakonii.
Byla jmenov{na skupina pro sestavov{ní rozpočtu pro rok 2011.

zpravodaj

MODLITEBNÍ TÉMATA


Modleme se za nemocné mezi n{mi. Ať se P{n smilov{v{ a uzdravuje ty,
které postihla nějak{ nemoc.



Modleme se lidi v nesn{zích ať vidí východisko ze své situace,
ať neztr{cejí naději. Viz 1 Kor. 10.13.



Mysleme na oběti teroristických akcí a n{silí ve světě, stavme se
na modlitb{ch proti nen{visti a zlobě mezi lidmi.



Mysleme na všechny, kteří nesou odpovědnost za dění v tomto světě. Za
moudrost těch, kteří vyd{vají z{kony. Ať z{kony odr{ží Boží vůli v tomto
světě.



Modleme se za ml{dež. Ať nach{zejí dobré vzory a mají naší podporu
v boji se zlým. Nevěřící ať nach{zejí cestu k P{nu. Ať nedost{vají
prostor ti, kteří sv{dějí děti a dospívající k hříchu.



Mysleme na duchovní situaci v našem sboru, prosme za moudrost a b{zeň
před naším P{nem. Lněme k dobrému, ošklivme si zlo, hledejme na modlitb{ch Boží vůli a mějme odvahu k n{sledov{ní Krista.



Mnoho zmůže usilovn{ modlitba spravedlivého. Jakub 5.16

ms a jk

PŘIPRAVUJE SE
VE SBORU





sborové dny:
1. května - van Hattem – o katastrofě na Haiti
4. z{ří – Den Diakonie s připomínkou 20. výročí ostravského střediska
2. října – neděle pro seniory – hostem P. Smetana
víkendovka dorostu – 29. dubna – 1. května
sborový výlet – sobota 28. května

V SENIOR[TĚ


26. února - Senior{tní volejbalový turnaj v Odr{ch
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V CÍRKVI

nabídka akcí (nejen) pro ml{dež:






Na sněžnicích 4.−6. 2. 2011, místo: Křížlice, fara
- Kouzelný kurs (ml. ml{dež) 11.−18. 2. 2011 cca do 18 let místo: Křížlice,
- exercicie 20.−27. 3. 2011 pro všechny, místo: Str{žné
- SEmin{ř pro PRacovníky s Ml{deží, 15−30 let, místo: Běleč nad Orlicí
- brig{da Herlíkovice 27.−29. 5. 2011, pro všechny, místo: Str{žné

Sbormistrovský kurz s Jiřím Pavlicou - 25. – 27. února 2011
Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem
Herlíkovice - pobyt pro rodiče s malými dětmi 9.-16. dubna 2011
Kurz laiků - 30. dubna – 6 . května 2011
v domě Sola fide v Janských L{zních
Setk{v{ní generací v Horském domově v Herlíkovicích
Jarní setk{ní, 12. - 15. května 2011
Podzimní setk{ní, 6. - 9. října 2011

K zamyšlení a k diskusi
DENÍK VELKOMĚSTSKÉHO FAR[ŘE
Úterý.
istý profesor církevních dějin vypr{věl, že far{ři konají mnoho n{vštěv vždy tehdy, když církev
zchro mne a nem{ úspěchů.
V dob{ch, kdy je církev čil{, chodí
prý lidé k far{ři. Nemohu toho ověřiti, shoduje-li se to. Jisto je pouze, že
mohu konati příliš m{lo n{vštěv.
Pozn{v{m každého v jeho dom{cnosti mnohem lépe než ve svém pokoji. A kromě toho jsme dnes všeobecně v té tísni, že lidé k far{ři nechodí. Proto musíme do domů my.

J
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Počínaje dneškem m{m také dvakr{t
v týdnu odpoledne vyučov{ní konfirmandů, tedy šest hodin týdně.
S k{zní nem{m nikdy nejmenší těžkosti. Jedna z našich pomocných sil
musila jednoho chlapce vyhodit, jiným nabít. Pr{vě bití při konfirmačním cvičení pokl{d{m za nanejvýš
pov{žlivé. Nesmí to prostě tak daleko dojít.
Včera mne lékař energicky varoval, abych tolik nepracoval. Aťsi,
žijeme snad kratčeji než naši otcové,

zpravodaj

ale zato intensivněji. A to se přece asi ostře, zvl{ště u vzdělanců, aby se
vyrovn{.
smuteční shrom{ždění — pokud nech{ mluvit far{ře — postavilo pod
Pondělí.
Boží oči, a to aby se pod Boží oči poneděli večer jsem nepsal. Slyšel stavilo spolu s mrtvým. Snad to pak
jsem včera r{no k{z{ní. Nevím, spíše pochopí, že o hříšném člověku
co bylo horší: ubohost anebo nadšení se mluvit musí.
mnohých lidí z tohoto ubohého k{z{ní. Učíme se z toho! Snad nemohou Sobota.
býti k{z{ní vůbec posuzov{na, jak se
e vždy dojemné při n{vštěvě vidět,
posuzují ostatní věci této země. Rozjak se lidé těší. I tam, kde nezanehodně se nesmí d{t člověk nikdy po- ch{v{m ani d{rečku, je radost patrna.
hnouti souhlasem jednoho poslucha- Hraje při tom asi úlohu to, že se lidé
če, nýbrž posuzovati jej jako přelétnu- těší, když se vůbec kdy někdo po
tí kom{ra — ten totiž bod{ ješitnost a nich ohlédne. Tuší zde tak trochu
proto musí býti odehn{n. My far{ři (nevědomky) sbor, jenž své údy nese.
musíme hleděti na to, zda jsou lidé Bohužel, že sbor nabýv{ v očích většipobouřeni, zda jsou na smrt v{žni, ny podoby jen ve far{řovi. Kdosi mi
znepokojeni a touží-li po odpovědi a zajímavě řekl včera: n{vštěvu farní
— zdali pak něco dělají.
pomocnice nepokl{dají lidé za plnoPřišed domů shlížel jsem pln z{- cennou, chtějí far{ře samého. Arci, a
visti na proch{zející se lidi, zatím co když pak člověk u nich je, tu mluví
j{ jsem se učil k{z{ní. Kdybych jen jen o svém životě, o svých obtížích,
věděl, co tomu k{z{ní chybí!
svých strastech a my je m{me prostě
s nimi nésti. Myslív{m vždy, že to m{
P{tek.
býti s těmi n{vštěvami tak jako
talo se mi ovšem u dvou veličin s n{vštěvami ve vězeňských cel{ch.
města, které jsem před kr{tkou Far{ř se snaží nav{zati nejdříve liddobou pohřbíval, toto: U každého ský poměr, pokouší se o jistou důvějsem nejprve vylíčil jeho dobrou čin- ru člověka k člověku — aby mu také
nost i povahu a potom jsem řekl, že potom naslouchali, co řík{ v k{z{ní.
byl také hříšným člověkem. To půso- Radost z far{řovy n{vštěvy ukazuje
bilo jako dopad gran{tu. Pravé se už na dětech: z{ří, sotva jen dveře
vzbouření. Veliký rozhovor o tom. otvírají. Za tím asi nevědomky je
A pak charakteristick{ pozn{mka: myšlenka: far{ř musí přinésti l{sku.
„Kéž by byl far{ř místo „hříšný člo- To je muž, z něhož musí l{ska vych{věk“ řekl alespoň „nedokonalý člo- zet. Jak často zklamu toto oček{v{ní!
věk“. Budu to říkat od nynějšku zcela

V

J

S
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Neděle.
ned po bohoslužb{ch jsem musil vykonati dvě n{vštěvy ve
sboru. Při tom jsem prošel svou prolet{řskou ulici. Tu opět přede mnou
šlehlo jako blesk (mluvívali jsme
o tom již často): před hodinou kostel.
Byl plný. Ovšem — ale vše jen měšťanstvo. Zde sedí ve svých těsných
bytech, na dvorcích bez světla, neslyší
zpěv chor{lů, zpěv chóru, neslyší
jméno Boží, nejsou od Něho dotčeni,
nejsou oz{řeni jiným světem. A při
tom jest advent. Ó, j{ bych nejraději
postavil varhany a kazatelnu do prostředka ulice a kazatele také. Četl
jsem pr{vě, cos mi už častokr{te radil

H

— před několika týdny o jistém far{ři, že chodí do domů, s malým zpěv{ckým sborem zazpív{ a pak promluví. J{ bych to nedovedl, j{ bych tu
byl úplně nepůsobivý.

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

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 2011
úterý 8. února

středa 9. února

p{tek 11. února

9:00 Kav{rnička
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

13. ÚNORA – 9:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ
úterý 15. února
18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
středa 16. února 15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina
p{tek 18. února
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež 19:00 střední generace
sobota 19. února dětský karneval
NEDĚLE

20. ÚNORA – 9:30 BOHOSLUŽBY; PO NICH SCHŮZKA UČITELŮ NŠ
úterý 22. února
9:00 Kav{rnička
18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
středa 23. února 15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina
p{tek 25. února
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

27. ÚNORA – 9:30 BOHOSLUŽBY
úterý 1. března
18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
středa 2. března
15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina
p{tek 4. března
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

NEDĚLE

6. BŘEZNA – 9:30 BOHOSLUŽBY RODINNÉ
(PO NICH BESEDA S D. BALAB[NEM)

