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Biblický úvodník

PŘÍSLOVÍ 17,6:
„KORUNOU STARCŮ JSOU
VNUCI, OZDOBOU SYNŮ
JSOU OTCOVÉ.“

C

htěla bych tento úvodník začít
vzpomínkou. Když jsme byli
mladí a chodili do mládeže, neměli
jsme
internet,
www stránky či
facebook, ba ani
televizi a tak
jsme si hráli jak
jsme uměli. Měli
jsme také hru,
která se jmenovala
„Biblická
hra“. Byla to sestava velkých a
malých kartiček. Na velkých byly
otázky a na malých pak odpovědi.
Dnes už si nepamatuji otázky, ale
jedna mi utkvěla v paměti - ani nevím
proč. Byla to právě první polovina
verše Př. 17,6 „Korunou starců jsou
vnuci“. Ani jsem tomu tenkrát nerozuměla. Dnes už vím, že to znamená:
čím více synů a vnuků stařec má, tím
je váženější. Já jsem si to vyložila po
svém. Čím většímu počtu dětí a vnuků se podaří předat víru, tím by rodiče i prarodiče mohli být spokojenější.
Dneska tomu tak není. Sotva si
mladí vzpomenou, jakou víru měla

babička a dědeček, možná s nimi šli
někdy do kostela, aby jim udělali radost, a těžko si vzpomenou na to, o
čem to vlastně bylo. Nevzpomínám
na to z nějaké nostalgie staré osoby,
ale proto, že stále slyším, že my evangelíci jsme málo misijní. Nedovedeme
oslovit své známé, spolupracovníky,
sousedy, a už vůbec ne neznámé lidi.
Víra je přeci niterný vztah mezi
člověkem a Bohem, je to dar a
nedá vnutit ani
nařídit. Víra se
musí zažít a žít.
Je trochu pokrytecké chtít oslovovat zástupy a
vlastní děti a vnuky opomenout. Ne
každému se podaří oslovit a získat
pro víru své nejbližší, je to těžké, ale
musíme doufat a modlit se za ně. A
tak nám starcům a stařenám nezbude než věřit, že když budeme
s láskou a trpělivostí vysvětlovat, že
víra je ta nejlepší cesta pro život, budeme mít naději, že naše evangelizace
nebude nadarmo. Pak koruna starců
nebude jenom v počtu vnuků, ale
také v té naději pro další generace.

Jana Jančová
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Ze sborového života
NAROZENINY V BŘEZNU
Jarmila Pechanová
1.3.1933
Petr Ambros
4.3.1961
Rudolf Falhar
4.3.1920
Josef Hromádka
5.3.1932
Miroslav Eliáš
6.3.1922
Jiřina Mokošová
9.3.1924
Anna Tenčíková 10.3.1920

Sylva Fickerová
Emilie Šagátová
Josef Kaštánek
Leopold Rojčík
Teodora Petersigová
Kateřina Klimondová

15.3.1933
22.3.1926
24.3.1921
27.3.1925
29.3.1923
31.3.1971

USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 9. 2. 2O11
Personální oblast


Volba s. Ewy Jelinek na místo farářky sboru bude provedena sborovým
shromážděním v září.

Organizační oblast


Informace o akcích dorostu na webových stránkách je dostupnější: je zjednodušen přístup k informacím o táborech a víkendových akcích.

Příprava voleb nového staršovstva:
Kandidaturu přijali:
M. Waloschek, J. Friedrich, D. Mach, Š Rajdusová, I. Pellarová, J. Cholevová.
E. Jelínková, H. Vlčinská, J. Grollová, R. Kimmel, M. Skotnica, J. Krupa,
J. Drozdová, J. Hašková
Do nového staršovstva kandiduje 14 kandidátů.
Slib nového staršovstva byl stanoven na 8.5.
Příprava výročního sborového shromáždění:
 Na nástěnce bude vyvěšen seznam členů sboru s právem hlasovacím k prohlédnutí a případným opravám údajů.
 Na nástěnce bude zpráva o Diakonii a krátce informace o těch, které finančně podporujeme.
 neděle 12.června je neděle Svatodušní, na toto datum byla stanovena konfirmační slavnost.
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Hospodářská oblast
Schválen rozpočet na rok 2011.

MODLITEBNÍ OKÉNKO


CHYSTÁ SE
ve sboru






19. dubna až 1. května víkendovka
dorostu
28. května – sborový výlet do Krakowa
16. – 23. července – letní dětský
tábor





v seniorátě


25.-27. března se v Jeseníku uskuteční akce mládeže s názvem: Kudy Komenský nechodil

v církvi


letní rodinné rekreace v Chotěboři
(informace jsou na nástěnce)

NOC KOSTELŮ







Modleme se za blížící se sborové
shromáždění, za volbu nového staršovstva a duchovní situaci ve sboru.
Mysleme na lidi v jižním Sudánu, v
Egyptě, Libyi, za obyvatele zemí,
kde nejsou dodržována lidská práva, kde dochází k násilí. Ať nedochází v těchto oblastech k zostřování vztahů s křesťany a Hebrejci.
Modleme se za uklidnění sociální
situace ve v naší zemi - zdravotnictví, policie, mezigenerační napětí.
Prosme v modlitbách o podporu
nemocných lidí ve sboru. Za lidi
ochotné pomoci.
Mysleme na lidi nezaměstnané, aby
neztráceli naději a důvěru v Pána a
neustávali hledat příležitosti.
Prosme za moudrost všech, kteří
mají možnost ovlivňovat ovzduší na
Ostravsku.

jfk+ms
aké letos se hodláme zapojit do
akce, při které se otevře většina
kostelů v Ostravě na několik večerních hodin návštěvníkům. Jaký program
k tomu ovšem připravíme, to hotovo nemáme. Pokud jste ochotni jakkoliv
zapojit, svými nápady či svou aktivitou, prosím, ohlaste se u faráře. Noc kostelů se bude konat v pátek 27. května.

T

aw

DOPIS SYNODNÍ RADY K SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

M

ilé sestry, milí bratři,
blíží se Sčítání lidu, domů a bytů 2011, které se provádí v naší zemi a v
zemích EU jednou za deset let. Také letos bude součástí sčítacího listu osoby kolonka „Náboženská víra“. Údaj, který z letošního sčítání vzejde, se stane podkladem pro rozhodování státních a veřejných institucí na dalších deset let.
4
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Tento dopis píšeme na základě zkušeností roku 2001. Mnohé tehdy ovlivnila
informace sčítacího archu, že údaj „Náboženská víra“ je nepovinný a dobrovolný. Prosíme Vás, nedejte se tím zmást! Ač nepovinný a dobrovolný, přesto se
stane podkladem mnoha dalších rozhodnutí. Proto jej, prosíme, řádně vyplňte!
Nenechte se odradit ani jistou komplikací. Do příslušných rámečků je totiž třeba
vyplnit celý a přesný název naší církve, tedy - Českobratrská církev evangelická.
Jiný název - např. Evangelická církev - je neplatný.
Proto prosíme, vezměte Sčítání lidu, domů a bytů 2011 vážně. Případná liknavost nebo přezíravost tohoto Sčítání je v neprospěch křesťanů naší země. Domníváme se také, že i pro život naší společnosti je dobré, aby pomocí věrohodného
údaje věděla o těch, pro které je evangelická, resp. křesťanská víra důležitá.
Obracíme se i na ty, kdo nejste evidováni v kartotéce žádného našeho sboru.
A přesto se k naší církvi hlásíte, sympatizujete s ní, účastníte se některých akcí,
máte v ní své přátele. Pokud je to v souladu s vaším přesvědčením, vyplňte také,
prosíme, „Českobratrská církev evangelická“ v kolonce „Náboženská víra“.
Sčítání proběhne koncem března 2011. Sčítací formuláře dostanete v předstihu. Sčítací archy bude možno vyplnit i elektronicky, ovšem až poté, co osobně
převezmete sčítací formuláře od sčítacího komisaře.
Prosíme, seznamte s touto naší výzvou co nejširší okruh lidí při sborových
ohlášeních, na internetových stránkách, ve sborových dopisech, i při neformálních rozhovorech.
Děkujeme za porozumění a zdravíme.

POZDRAV Z PARTNERSKÉHO SBORU V HARTFORDU
Biblické čtení: L 4:14-11
razí bratři a sestry v Kristu,
v USA máme
rozsáhlý systém národních parků. Jsou to
nespoutaná
místa,
přístupná každému,
kdo hledá kontakt s
majestátností přírody.
To, že jsme takové
národní bohatství mohli zdědit, je

D
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dílem především Johna Muira, přírodovědce skotského původu. Ačkoliv
se mohl stát úspěšným vynálezcem a
obchodníkem,
v mládí dočasně oslepl. Po svém uzdravení putoval 1000 mil
z Wisconsinu na Floridu. Krátce nato cestoval do Kalifornie,

zpravodaj

a když dorazil do San Francisca,
kdosi se ho zeptal, kam chce jít dále.
Jeho odpověď byla jednoduchá a
přímá: „Kamkoliv, kde je divoká
země.“ Když začal objevovat ohromnou
a
hrůzostrašnou
krajinu
v Yosemite Valley, a když začal snít
o léčivé síle přírody pro lidskou duši, napsal tato slova: „Vyjdi na hory
a vezmi si jejich dobrou zprávu. Pokoj přírody do tebe vstoupí jako sluneční paprsky do stromu. Větry do
tebe vevanou svoji svěžest a bouře
svoji energii, zatímco starosti z tebe
spadnou jako podzimní listí.“
Když jsme s mým synem Kylem
navštívili Yosemitský národní park,
byli jsme občerstveni krásou hor a
silou vodopádů. A když jsme zažili
tyto nádherné výhledy, nemohl jsem
než pomyslet na dechberoucí krásu
zaslíbení, která jsou vlastní naším
duchovním tradicím. Duch Boží je
nejnespoutanější silou ze všech: mocí
stvořitelskou, energií, která vdechla
život
Ježíšově
misii. Když Ježíš
stál před společenstvím
ve
svém
rodném
městě Nazaret,
ohromil je nejen
silou
starobylých slov („Duch
Hospodinův jest
nade mnou; proto mne pomazal,
abych
přinesl

chudým radostnou zvěst.“), ale také
vyhlášením, že tato slova se naplnila
skrze něj („Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“) Po celý
svůj život byl Ježíš pro druhé lidi
tím, co byly hory pro Johna Muira:
zkušeností
Ducha,
povoláním
k tomu, aby pokračovali ve snaze o
spravedlnost a pokoj ve jménu milujícího a milosrdného Boha.
V našich společenstvích se rozeběhl nový rok. Můžeme být spojeni
v naší touze a modlitbě o mocnou,
osvěžující a inspirující milost Ducha
svatého. Také můžeme být spojeni
v naší touze jít kamkoliv, kam nás
Duch vede. Tak se staneme Božím
lidem v naší době: lidmi víry, naděje
a lásky, žijícími z Božích zaslíbení
pro dobro našeho světa. Amen

Ed Horstmann
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NĚCO O MÉ PRÁCI – A PROSBA O POMOC
Milí sborovníci, ráda bych vás pozvala na
malý exkurz do mé práce.
Jsem zaměstnancem Diakonického institutu, který je Ministerstvem práce a sociálních věcí akreditovaným vzdělavatelem, tzn., že pořádám nejrůznější kurzy a
semináře pro pracovníky diakonií, církví
a jiných sociálních, školských a zdravotnických zařízení. Od roku 2009 navíc
v Třinci pracujeme s lidmi v těžké životní situaci, do které se dostali zejména
ztrátou zaměstnání. Od loňského roku jsme začali provozovat i Chráněné
bydlení pro osoby s mentálním postižením a to v Ostravě – Hrušově, tzv.
Dolimer.
Jsem Pánu Bohu velice vděčná, že tato práce je nejenom mým zdrojem
obživy, ale také mě opravdu baví a naplňuje. Na její hlubší popis by mi tento
Zpravodaj asi nestačil, ale dovolte mi se s vámi podělit a jednu záležitost,
která nás v Dolimeru provází a kterou nemůžeme vlastními silami vyřešit.
Naši klienti jsou zbaveni způsobilosti, někteří jen částečně. To znamená,
že musí mít opatrovníka. Protože tyto osoby k nám přišly z nejrůznějších
ústavů a často vůbec nikoho nemají, stanovil jim soud opatrovníka – městský
obvod, resp. tuto funkci vykonává jeho úředník. Na tom by nebylo nic moc
zajímavého, kdybychom nemuseli řešit, že tito úředníci nerespektují základní
lidská práva svých opatrovanců a chtějí rozhodovat např. o tom, z jakého
materiálu bude mít zuby nebo v kolik hodin musí ulehnout ke spánku, a to
zcela v rozporu s vůlí a přáním tohoto konkrétního člověka.
Jsem velice ráda, že naši klienti již přestali mít strach z těchto opatrovníků
a sami si žádají soud o jejich změnu. Musejí si však svého nového opatrovníka najít a protože nemají rodinu,
napadlo mě, požádat vás, sborovníky, zda byste na sebe nevzali tuto nepříliš náročnou, ale
zodpovědnou funkci. Pro lepší
orientaci v pojmu opatrovnictví
uvádím Desatero práv a povinností opatrovníka:
 Musí být ochoten opatrovníka
vykonávat.
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Musí zajistit v případě
úplného zbavení způsobilosti např. zdravotní péči, oblečení, obuv, atp.
omezení způsobilosti např. podpisy smluv, dohod apod.
 Musí spolupracovat se soudem - např. informovat o opatrovanci a jeho majetku.
 Musí spravovat majetek opatrovance – např. účet u bankovního ústavu.
 Nikdy nesmí na sebe nebo své blízké převádět majetek opatrovance.
 Nikdy nesmí s majetkem opatrovance spekulovat.
 Má odpovědnost za způsobenou škodu - v případě způsobené škody opatrovancem
 vypořádává způsobenou škodu, ne však ze svého příjmu.
 Má odpovědnost trestněprávní – např. porušení povinností při správě cizího majetku.
 Má právo spolupracovat s lékaři a zdravotnickými institucemi – má právo
na informaci o zdravot. stavu o očkování, stomatologické péči apod.
 Má právo na odměnu v případě náročné správy majetku, je-li tato správa
spojena se značnou námahou a vyžaduje-li odborné znalosti.
Děkuji za to, že jste můj příspěvek do Zpravodaje přečetli do konce a pokud
by někdo měl zájem dovědět se více, prosím, kontaktujte mě. Kdyby snad
někdo z vás projevil přímo zájem o výkon opatrovnictví, bylo by to moc milé, protože jeden klient Dolimeru by to skutečně hodně potřeboval.


Petra Kluzová
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K zamyšlení a k diskusi
JE DŮLEŽITÉ, ABY SE KŘESŤAN V POSTNÍ DOBĚ ZABÝVAL
PŘEDEVŠÍM BOHEM SAMOTNÝM
lověk je stvořen
k obrazu Božímu a křtem je vpojen do Kristova tajemného těla do
církve. Je tak pojat
do skvělého plánu:
být údem Kristova
těla – církve, tedy
stát se kamenem ve
stavbě,
která
je
„sestavena“ z křesťanů a oživována
Duchem Božím. V
tomto světě, kde se
stále mísí dobré a
zlé, v naší třeba nejobyčejnější a nejbezvýznamnější životní úloze je křesťan tím, kdo má reálnou šanci žít z
Ducha Božího. Jinak řečeno: křtem
začalo v jeho životě uskutečňování
skvělého plánu, za nímž stojí Bůh,
který ovšem může člověk svou svobodou kazit, popírat a ničit.
Pokud chce být člověk jen svůj,
jednat podle svých představ a Boží
představy ho nezajímají, pokud se
nechá vést jinými „duchy“ (pýcha,
zlost, touha po pozemské slávě, …),
než je Duch Boží, kazí Boží dílo. Odklání se od cesty, která křtem dobře
začala. Více či méně se odcizuje Bohu.

Č
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Pokání potom znamená návrat. Není to
návrat ke „starým
zlatým časům“ mládí, dětství, nebo nadšeného stavu po obrácení v dospělosti.
Je to návrat k tomu
nejlepšímu, co bylo
křesťanovi
Bohem
nabídnuto a darováno: k životu v Těle
Kristově – v církvi a
to z jeho Ducha. Je to
návrat na cestu zpodobňování člověka
s Kristem.
Aby byl člověk skutečně schopen pokání, tedy uznání
svých vin a současně uznání moci a
síly odpouštějícího Boha, touhy po
životě z Ducha, aby mohl uskutečnit
své obrácení, potřebuje vidět velké
věci Boží. Znovu vidět, kým ho Bůh
učinil a k čemu ho pozval. Teprve na
tomto pozadí lze poznat hříchy.
Proto je tak důležité, aby se křesťan v postní době zabýval především
Bohem samotným, dále tím, co mu
bylo od Boha křtem darováno, a teprve potom svým postním snažením.
Toto snažení by nemělo stát především na nějakých zvláštních kouscích
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sebezáporu (který
je nutný!), ani na
množství skutků
zbožnosti (které
jsou samy o sobě
užitečné!).
Tak,
jak se katechumen v postní době přibližuje ke
svému vytouženému křtu, měl
by si křesťan,
dávno už pokřtěný, nějakým způsobem „přiblížit“
svůj křest. Ne
jako vzpomínku
na dětství či mládí, ale jako faktickou událost, která
postavila jeho život na úplně novou
kolej bezprostředního náležení Bohu. Postní snažení je potom k tomu,
aby člověka vrátilo na tuto „kolej“ a
aby smířením s Bohem v něm obnovilo ten bezprostřední vztah mezi
ním a Bohem, který nastal na křtu.
Tento stav je totiž naší počáteční
účastí na vzkříšení. Nic, ani smrt,
nás v tu chvíli nemůže odloučit od

Boha – jen naše
svobodné vzdálení se, tedy svévole, hřích. Právě
ten má být překonán obrácením,
smířením a odpuštěním,
aby
účast člověka na
vzkříšení
byla
opět zcela obnovena. Teprve potom je možné Ježíšovo vzkříšení
slavit plně, totiž
ve spojení s naším
vzkříšením. Jinak
by to bylo jen divné oslavování něčeho. Co je sice pěkné, ale co se křesťana vlastně netýká.

Aleš Opatrný
(ilustrace z http://www.evangileet-peinture.org/ )

K DENÍKU VELKOMĚSTSKÉHO FARÁŘE:
Jsem až zaražen deprimujicím vyzněním vybíraných myšlenek člověka, který
je jaksi povolán zvěstovat naději. Asi je to tím, že jsem očekával daleko více
spočinutí v Bohu, ve kterého můžeme doufat v jakékoli situaci. Opakované
nabourávání se do soukromí autora mne v tomto případě vede k vděčnosti
za možnost být povzbuzován biblickými texty.

Marek Skotnica
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CO JÁ? … JÁ UŽ SE DOMODLIL… MYSLEL JSEM, ŽE SE MODLÍŠ TY!

INFORMACE O SBORU
Služby, které vám, vedle pravidelných shromáždění, rádi poskytneme (podrobnější informace
u faráře):
 duchovní rozhovory
 lekce uvedení do křesťanství
 texty kázání od br. faráře Wrany
 Bible a kostelní zpěvníky ke koupení
 zasílání Zpravodaje
 vysluhování Večeře Páně v rodinách u starších a nemocných
 kázání a další texty faráře A. Wrany jsou také vyvěšovány na jeho blogu
aleswrana.blogspot.com
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
Farář:
Kurátorka:
Bankovní spojení:

Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava
596 122 943
cce.ostrava@volny.cz
www.volny.cz/cce.ostrava
Aleš Wrana (tel. 596 122 943)
Jana Hašková (591 120 490)
16 44 32 93 59/0800

Příspěvky do Zpravodaje sbírá Aleš Wrana, zpravodaj sestavuje Michael Waloschek
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PROGRAM VE SBORU – BŘEZEN 2011
úterý 8. března

středa 9. března
pátek 11. března

9:00 Kavárnička
18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina (Popeleční středa)
18:15 staršovstvo
17:00 mladší mládež

neděle 13. března – první postní – bohoslužby 9:30 s večeří páně
úterý 15. března 18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
středa 16. března 15:00 dorost
17:00 biblická hodina
pátek 18. března 16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší mládež
neděle 10. března – druhá postní - bohoslužby 9:30
(po nich schůzka učitelů NŠ)
úterý 22. března 9:00 Kavárnička
18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
středa 23. března 15:00 dorost
17:00 biblická hodina
pátek 25. března 16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší mládež
NEDĚLE 17. BŘEZNA – TŘETÍ POSTNÍ - BOHOSLUŽBY 9:30

(po nich výroční shromáždění s volbou nového staršovstva)
úterý 29. března 18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
středa 30. března 15:00 dorost
17:00 biblická hodina
pátek 1. dubna
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší mládež
NEDĚLE 3. DUBNA – ČTRVTÁ POSTNÍ - BOHOSLUŽBY 9:30 RODINNÉ

(po nich beseda – hostem je J. Honěk ze saleziánského střediska Havířov)

