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Biblický úvodník
HLE, BER[NEK...
Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma
a mnoho trpět od starších, velekněží a z{koníků, být zabit a třetího dne
vzkříšen. (Mt 16,21)
Hle, ber{nek Boží, který sním{ hřích světa. (Jan 1, 29)

P

roč Ježíš zemřel? Protože ve
staroz{konní době se usmrcovalo obětní zvíře zastupující hříšníka,
a tím si měl hříšník uvědomit, že on

s{m měl být za svůj hřích potrest{n
smrtí. Hřích je tragick{ skutečnost,
ze které se člověk s{m nemůže vysvobodit. Musí proto nastat smrt
hříšníka, nebo zastupující oběti. Bůh
ve své milosti n{m dal svého syna,
který na sebe vzal úlohu oběti za
naše hříchy. Každý hříšník si musí
uvědomit svou vinu a také to, že se
za něj obětoval nehřešící Spasitel.
Apoštol Pavel n{s nab{d{:

„...odhoďme hřích, který se na n{s
tak snadno přichytí a vytrvejme
v běhu, jak je n{m uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede
naši víru od poč{tku až do cíle. Místo radosti, kter{ se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
Myslete na to, co všechno on musel
snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v
z{pase s hříchem nemuseli prolít
svou krev.“ (Žd 12,1-4)
Robert Kimmel
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Ze sborového života
NAROZENINY V DUBNU
Jaroslav Hrňa
Lubomír Valovič
Jarmila Dobřansk{
Libuše Gabzdilov{
Jiří Doubrava

3.4.1934
4.4.1922
4.4.1932
7.4.1924
9.4.1926

Jan Kostruch
Jarmila Friesov{
Lidvína Budníkov{
Josef Bathó
Jaromír Vašek

9.4.1926
10.4.1929
12.4.1923
19.4.1991
27.4.1933

USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 9. 3. 2O11
Staršovstvo nebylo pro nízký počet přítomných usn{šeníschopné.
Proto jen některé věci prodiskutovalo (zabývalo se především přípravou
výročního sborového shrom{ždění). Schvalov{ní toho, co bylo nutné rozhodnout, probíhalo mailovou korespondencí. Takto schv{lilo zpr{vu o životě
sboru a zpr{vu hospod{řskou za rok 2010 a n{vrh pořadu výročního sborového shrom{ždění.

MODLITEBNÍ OKÉNKO


mějme na paměti probíhající postní období. Berme je jako příležitost k prohloubení vděčného vztahu s P{nem a ostatními, k hodnocení našich životů.



modleme se za nově zvolené staršovstvo, nast{vající volbu kur{tora. Ať n{š
sbor duchovně posiluje a je místem šíření radostné zvěsti a l{sky.



mysleme na nemocné, nezaměstnané, soci{lně i jinak potřebné. Ať nach{zejí posilu v P{nu i mezi n{mi.



prosme za spr{vce věcí veřejných. Ať rozhodují v b{zni a moudrosti
(životní prostředí, ovzduší v Ostravě, školství, soci{lní dopad reforem, korupce)



mysleme na lidi postižené katastrofami - (zemětřesení Japonsko, v{lky
v Asii a Africe)

jfk+ms
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Vedení dorostu FS ČCE v Ostravě
Vás srdečně zve na víkendový pobyt dětí

„JONÁŠI!“ KAM KRÁČÍŠ, JONÁŠI?

LÁZY (okr. VSETÍN)
15.–17. dubna 2011

Komu je pobyt určen?
dětem od 6 do 14 let

Odjezd

pátek 15. 4. 2011 v 15.45 – Ostrava hl. nádr.!!!

Příjezd

neděle 17. 4. 2011 v 17.30 – Ostrava hl. nádr.!!!

Místo pobytu

Lázy – kazatel. stanice FS ČCE Kateřinice
Jak se přihlásit!!!
!!! osobně, telefonicky či e-mailem:
J. Grollová: tel. 724 345 393, jana.grollova@osu.cz
E. Jelinek: tel. 776 793 093, ewajelinek@gmail.com

Cena pobytu:

500 Kč, platba na místě při odjezdu
(v ceně je zahrnuta cesta, ubytování, strava a pojištění dětí)

Co s sebou?
spacák, pevné boty, oblečení do lesa, na noc i na převlečení, přezůvky,
Bible, psací potřeby, šátek, kartička pojištěnce, léky, toaletní potřeby a
ručník
!!!Vše je nutno sbalit do batohu!!!
4
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Výroční sborové shrom{ždění, 27.3.2011

K zamyšlení a k diskusi
POZN[MKY KE SBOROVÝM ČÍSLŮM

A

m{me to schůzov{ní zase na
rok za sebou... I tak by se dal
okomentovat nedělní tříhodinový
maraton zpr{v a hlasov{ní. A to se
rozprava omezila víceméně na detaily typu „účetní“/„pokladní“ a
„sborový far{ř“/„far{ř sboru“.
Dovolím si zde dodat dvě výpočetní pozn{mky:
Za prvé, Chv{la Bohu za všechny
ty domy, které jsme zdědili a které
vyn{šejí. Když apoštol Pavel řík{, že
církev je stavba (1K 3,9; Ef 2,21), jistě
tím nemyslí budovu. Ale nebýt těch
domů, sotva bychom ze sal{ru, sbí5

rek a darů (celkem 374 tis. Kč) pokryli n{klady spojené s činností sboru, ve kterých nejsou zahrnuty ani
celé platy far{řů (díky Bohu za to
množné číslo). Taky je hezké, že je co
investovat, takže jsme mohli skončit
s hospod{řským výsledkem -788 tis.
Kč a ještě poř{d přes 700 tisíc zbylo.
Haleluja! Jenom ten poměr mezi příjmy z hospod{řské činnosti a sal{rem/sbírkami/dary je téměř tři ku
jedné. Měsíčně d{v{me P{nu Bohu
dohromady zhruba 30 tisíc korun,
což je méně než dva průměrné platy
nebo tři průměrné důchody. Kdyby-

zpravodaj

chom skrze církev
d{vali poctivou dvacetinu našich příjmů, pak by se na
těch třicet tisíc složilo třicet pět průměrně
vyděl{vajících.
Taky cítíte, že je tady rezerva?
Za druhé, mě
zaujala
položka
„Dary na misii na
Ukrajině“. Je spr{vné, že tam sbor symbolicky
přispív{.
Symbolicky proto,
že šest tisíc (ročně)
Chmielovým bude
sotva stačit na benzín na jednu cestu tam a zpět. Současně šest tisíc je č{stka, kterou by
snadno mohla přispět na misii prů-

měrn{ rodina. Šest
tisíc, to je pětistovka
měsíčně – třeba jedno rodinné vstupné
do multikina. Když ji
mision{řům za n{s
všechny věnuje sbor,
je to skoro trapné.
Když ji nad r{mec
doporučeného dvac{tku d{te vy, budete mít osobní podíl
na zvěstov{ní evangelia.

mw

(PS: světový rekord
v Maratonu činí několik minut přes dvě hodiny, ale tři
hodiny jsou poř{d moc pěkný čas )

Zde je prostor pro V{š příspěvek
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VELIKONOČNÍ DOBA

P

odle schématu z{padního církevního roku jsme vstoupili Popeleční středou 9. 3. do velikonočního okruhu. Liturgický rok rozezn{v{ 3 okruhy:
I. V{noční okruh
II. Velikonoční okruh
III. Neděle po svaté Trojici

V

elikonoční okruh zahrnuje tři předpostní neděle (mají sv{ latinsk{ pojmenov{ní), m{ poč{tek mezi 18. 1. a 7. 3., potom
a) postní dobu (Popeleční středa 4. 2. až 10. 3.) s šesti nedělemi. Ve svatém
týdnu před Velikonocemi je sv{tek ustanovení večeře P{ně – Zelený čtvrtek,
sv{tek ukřižov{ní P{ně – Velký p{tek, Bíl{ sobota (mezi 21. 3. a 24. 4.)
Zač{tek jara byl letos naposled 21. 3. (20 minut po půlnoci), příští jaro
21. 3. m{ být až 2105. Tím by se měl podle dosud stanoveného pravidla poč{tek intervalu pro Velikonoce posunout na 21. 3.
b) Sv{tky velikonoční
Den vzkříšení P{ně, 1. až 5. neděle po Velikonocích (též mají latinsk{ pojmenov{ní), sv{tek Nanebevstoupení P{ně, neděle po Nanebevstoupení.
c) Svatodušní sv{tky
Sv{tek vylití svatého Ducha, sv{tek Trojice (1. neděle po Svatodušních sv{tcích).

T

ermín „liturgie“ jako pojem technický oživili pro z{padní církev humanisté v 16. století. Zdom{cněl jako výraz původně pro bohoslužebný
projev východní církve. Od 20. století tento pojem pronikl do slovníku všech
křesťanských církví. To slovo se odvozuje od řeckého leitos (= veřejný) a ergon (= dílo).
Středem liturgického roku není jen nějaký sv{tek nebo určitý den, je jím
s{m Bůh, o němž platí, že je Alfa i Omega, poč{tek, střed i konec všeho. Každ{ křesťansk{ slavnost vych{zí dodnes z ústředního poselství: přišel Syn Boží, byl ukřižov{n, vzkříšen a přijde ve sl{vě.
Liturgick{ osnova křesťanského roku je protk{na z nedělí a stanovených
sv{tků. – Liturgick{ barva pro velikonoční dobu radosti je bíl{, pro Velký
p{tek čern{, pro dobu postní fialov{.

Břetislav Maněk
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DIVN[ ZVĚST
„A vysvobodil ty, kteří b{zní smrti
po všechen čas života podrobeni byli
v službě.“ Žid 2,15

B

yla to divn{ zvěst, kter{ se roznesla onoho prvního velikonočního r{na. Ježíš není mrtev, Ježíš žije.
Sotva si dovedeme představit zmatek, který nastal v duších všech, kteří
tuto zpr{vu slyšeli, zejména Ježíšových učedníků. Byli by r{di věřili,
ale neměli k tomu ani sílu, ani odvahu. Ud{losti Velkého p{tku zasadily
jim velkou r{nu, ze které se ještě nevzpamatovali. A opět je tu nov{
zpr{va, kter{ by měla znamenat no-

vou naději. Kdo to kdy slyšel, aby
člověk, kterého oni na vlastní oči
viděli viset na kříži, znovu ožil? Cel{
bezradnost a zmatenost těchto uštvaných lidí je patrn{ u oněch učedníků
jdoucích do Emauz. „My jsme se nad{li, že by on měl vykoupit Izraele.
Ale nyní tomu všemu třetí den jest
dnes.“
O kom a o čem je tady řeč? O lidech a jejich touze po kr{sném životě. Neboť všichni lidé jsou podrobeni
smrti. Lidé, až na p{r výjimek, se
smrti bojí. Jistě, nikdo r{d neumír{, a
velk{ většina lidí by podepsala ona
slova z Kazatele 9,4: Psu živému lépe
jest, nežli lvu mrtvému. I když mnohému člověku zd{ se život nesnadný
a plný těžkostí, přece lidé r{di žijí a
nechtějí zemřít. To není nic divného,
ba naopak, je to pochopitelné a srovnatelné s biblickým pohledem na
život jako vz{cný dar Boží. Ale skutečnost je takov{, že přes veškerou
l{sku k životu n{s všechny ček{
smrt. S tímto faktem musíme počítat
a nemůžeme na něm nic změnit.
8
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A to je pr{vě skutečnost, kter{
v mnohém smyslu znehodnocuje
n{š život, to kr{sné, co v životě m{me. Jsme lidé, kteří se snaží na smrt
nemyslet, a chov{me se, jako by
smrt nebyla. Tím si však člověk nepomůže. Protože jednou se n{m tato
uměle zastíran{ skutečnost objeví
v celé své tvrdé a neúprosné realitě.
A pak teprve bude zle. Co je n{m
platné, že utík{me od lože umírajícího s tím blahým pocitem, že ještě
ne j{.
Jednou nastane pro n{s ta chvíle,
kde nebudeme moci utéct. A tak
b{zeň smrti je jako stín, který se za
n{mi t{hne. J. A. Komenský ve své
knize Praxis pietatis píše: „Smrt jde
před člověkem starým, ale mladým
šlape na paty“. Smrt je přirozený
rub našeho života.
A Ježíš Kristus, n{š Spasitel, n{m
ukazuje cestu k vysvobození ze strachu smrti. Skutečnost smrti nemůžeme popřít, nemůžeme ji odehnat.
Je tu jedin{ cesta, jak od ní můžeme
být skutečně vysvobozeni. Tak, že ji
v sobě vnitřně překon{me. Zde n{m
pomůže živý Kristus, který n{s vol{
k sobě: Neboj se, j{ jsem silnější než
smrt. J{ jsem tak také umíral, také
jsem byl jsem v hrobě. Ale mě bylo
d{no, abych smrt přemohl. Smrt
mně nemohla držet ve svých sp{rech. Okusil jsem smrt, ale třetího
dne jsem opět vstal a již nikdy nebudu více umírat. Jsem živ, i vy živi
budete (Jan 14,19). To, co velikého
9

učinil Otec s ním, zaslibuje také
všem těm, kteří ve mně věří. „J{
jsem vzkříšení i život, kdo věří ve
mne by pak i umřel živ bude.“ (Jan
1, 25). To jest ta křesťansk{ naděje,
kterou do našich srdcí vlév{ velikonoční zvěst: vše, co je Kristovo, je i
naše. Jestliže On je osvoboditel od
smrti, jestliže tu svobodnou doufanlivost a tu chloubu naděje do konce
zachov{me.

zkr{cené a mírně upravené k{z{ní Viktora H{jka, zapsal B. Berger

zpravodaj

JEN TAK MIMOCHODEM

N

ěkolik týdnů před Velikonocemi už nosím v hlavě myšlenky na tyto
sv{tky, nejvýznamnější v roce. Přemýšlím vždy znovu, co pro mne a
pro n{s znamenají. A hle, co mě zaujalo – jakoby jen n{hodou a mimochodem. Poslouchal jsem kousek opery František z Assisi od O. Messiaena,
v kterém zhudebnil jeho zn{mý Hymnus na slunce. Zde uv{dím aspoň kousek této písně v doslovném překladu.

Pochv{l en buď, ó Pane, se všemi svými stvoření mi,
zvl {ště pak s bratrem sluncem,
jež skýt{ den a s ní m i světlo;
je kr{sné a vyzařuje veliký jas;
je znamení m tebe, ó Nejvyšší.
Pochv{l en buď, Pane,
sestrou lunou i hvězdami,
na nebi jsi je stvořil jasné, skvostné, kr{sné.
Tolik František. A hle, Messiaen mu na tomto místě vkl{d{ do úst i další slova:

Jin{ je z{ře slunce, ji n{ je z{ře měsíce, jin{ je z{ře hvězd.
Také jednotli vé hvězdy jsou ve své z{ři různé.
Takto je to také se vzkříšení m z mrtvých.
A to mne zaujalo, a to mi d{v{ smysl. Nejdříve: že byl Ježíš vzkříšen Boží
mocí, jako Měsíc dost{v{ svou z{ři od Slunce. A potom je to také pěkné podobenství k ot{zce, o které uvažuji vždy znovu, totiž o vztahu mezi vzkříšením Krista a vzkříšením našim. Že jsou vedle Měsíce na noční obloze i
hvězdy. Vedle světla velkého i světla mal{ i malink{, blikotající.

aw
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PŘIHLÁSILA JSEM SE PŘED VÍC NEŽ DVĚMA MĚSÍCI
A TY JSI JEDINÝ, KDO SI MĚ PŘIDAL MEZI PŘÁTELE

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
(Ilustrace http://www.evangile-et-peinture.org/
11

PROGRAM VE SBORU – DUBEN 2011
úterý 5. dubna

středa 6. dubna
p{tek 8. dubna

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 mladší ml{dež

10. DUBNA P[T[ POSTNÍ – 9:30 BOHOSLUŽBY;
(po nich schůzka učitelů Nedělní školy)
úterý 12. dubna
18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
středa 13. dubna 15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina 18:15 staršovstvo
p{tek 15. dubna odjezd na víkend dorostu
17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

17. DUBNA KVĚTN[ – 9:30 BOHOSLUŽBY (VEDE T. NOVOTNÝ)
úterý 19. dubna
9:00 Kav{rnička
18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
čtvrtek 21. dubna ZELENÝ 17:00 pobožnost s četbou pašijí a večeří P{ně
p{tek 22. dubna VELKÝ 9:30 a 17:00 bohoslužby s večeří P{ně
NEDĚLE

24. DUBNA BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ
(V KOSTELE)
pondělí 25. dubna VELIKONOČNÍ
úterý 26. dubna
18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
středa 27. dubna 15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina
p{tek 29. dubna 16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

1. KVĚTNA – DRUH[ VELIKONOČNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY
(po nich program s H. van Hattem „(Ještě) o katastrofě na Haiti“)
NEDĚLE

