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sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

A co jsem vlastně o Tobě řekl,
můj Bože, můj živote, má svatá Sladkosti?
Anebo, co vůbec může říci ten,
kdo mluví o Tobě?
A přece, běda těm, kteří o Tobě mlčí;
neboť němí jsou ač jinak třeba mnohomluvní.
Augustinus, Vyznání, 1:IV
© microimages - Fotolia.com
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Biblický úvodník
DAVID A DUCH HOSPODINŮV
Hospodin řekl Samuelovi: „ Jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já
jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi,
posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny.
...Tak přivedl Jišaj před Samuela svých sedm synů, ale Samuel řekl: „Žádného
z nich Hospodin nevyvolil.“ A Samuel se Jišaje otázal: „To jsou všichni
mládenci?“ Jišaj odvětil: „Ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo.“ Samuel
Jíšajovi poručil: „Pošli pro něj! Nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde.“
Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného
vzhledu. Tu řekl Hospodin: „Nuže, pomaž ho! To je on.“ Samuel tedy vzal roh
s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida
zmocňoval od onoho dne i nadále.
1.Samuelova 16,1; 11-13

K

rásné a poutavé vyprávění
o tom, jak Hospodin ukázal
Samuelovi vyvoleného nástupce
zavrženého krále Saula. Nejmladší
syn Jišajův, povoláním pastýř stád, je
v ústraní v Betlémě, v rodinném
kruhu, pomazán za krále Izraele.
Fyzicky zdatný bojovník, básník
a hráč na citeru je od tohoto dne veden
duchem Hospodinovým.
David, který byl podle Božího
plánu vybrán, aby zavrženého Saula
nahradil, dostal u krále zvláštní
službu: hraním na citeru zaháněl
Saulovu trudnomyslnost, hraničící se
šílenstvím.
Králova
žárlivost
a nenávist se však stupňovala a další
etapa
Davidova
života
je
poznamenána neustálým útěkem
před jeho pronásledováním. Po

tragické smrti Saula a jeho synů
v bitvě v pohoří Gilboa skládá David
truchlivou a oslavnou píseň, která je
zapsána. (2 S 2,19-27)
V Písmu je s Davidovým jménem
spojeno 73 žalmů, u řady z nich je
uveden přímo jako autor.
Davidovo autorství bývalo často
v
případě
mnoha
žalmů
zpochybňováno, prý David-žalmista
nijak
nepřipomíná
Davida
hrdinu-bojovníka z knih Samuelových
a Královských. Nový zákon Davidovo
autorství nejen přijímá, ale používá ho
často k argumentaci.
David kraloval nad Izraelem
čtyřicet let, sedm a půl roku
v Chebrónu a třicet tři let
v Jeruzalémě.
Jaroslava Drozdová
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Ze sborového života
NAROZENINY
Anna Blechová*
Jaroslava Eliášová*
Marta Olšarová*
Milada Blahutová*
Erich Branný* *
Mária Luhová**
Zdeněk Belháč *
Hana Sucharová*
Zdeňka Špundová*

1.6.1923
5.6.1923
9.6.1923
14.6.1928
15.6.1941
15.6.1936
17.6.1934
22.6.1946
22.6.1971

František Balabán *
Anna Boháčková*
Hana Moravcová*
Libuše Kapeluchová*
Marie Papugová*

24.6.1981
24.6.1916
27.6.1991
29.6.1921
29.6.1923

Církevním sňatkem byli oddáni
Tomáš Odráška s Janou Lehockou

PODĚKOVÁNÍ STARŠOVSTVA
Staršovstvo sboru děkuje:
✤ Janě Grollové za přípravu výletu do Krakova
✤ rodičům konfirmandů i br. faráři za vedení a přípravu ke
konfirmaci
✤ br. f. Wranovi, br. Skotnicovi a s. Vlčinské za spoluúčast
a přípravu Noci kostelů
✤ br. Jiřímu Friedrichovi, Marku Skotnicovi a Michaelu
Skotnicovi, kteří zvoní před bohoslužbami na kostelní zvony
Nejen poděkování, ale i povzbuzení patří mládeži za
hudební zpestření bohoslužeb.
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USNESENÍ
STARŠOVSTVA ZE DNE
11. 5. 2011

MODLITEBNÍ OKÉNKO
✤

I. PERSONÁLNÍ
✓ staršovstvo

se
zabývalo
přípravou dokumentů k volbě E.
Jelinek – povolací listinou ad.

✤

II. ORGANIZAČNÍ:
✓ starší

věnovali
30
minut
brainstormingu na téma: Jaký je
náš sbor? – viz níže
✓ rozhovor staršovstva se třemi
konfirmandkami plánován na
červnovou schůzi
na zavedení praxe
✓ návrh
vyplývající z listu Jakubova 5,14.
Staršovstvo se shodlo, že jde
především o to, aby byli starší
hotovi, pokud budou moci,
kdykoli přijet za nemocným
a sdílet se s ním především
v modlitbách. K části druhé
(potírání olejem) připraví br.
farář do příští schůze krátký
teologický
rozbor.
Určitý
problém je v tom, že rodiny
málo
informují
o
svých
nemocných členech.

III. HOSPODÁŘSKÉ:
✓ topení

v kostele – rozhodnuto
zakoupit
dva
infrazářiče,
nejpozději do září, tak aby je
bylo možné v nadcházejícím
podzimním období vyzkoušet

✤

✤

✤

✤

Modleme se za děti a mládež nejen
v našem sboru. Ať nachází v Kristu
sílu odolávat pokoušení
a útokům vrstevníků, vychovatelů
i médií a také pomoc při zkouškách.
Mysleme na náš sbor. Modleme se
za uzdravení a pomoc pro nemocné,
za uzdravení vztahů
mezi lidmi. Přemýšlejme kde nás
chce Kristus mít, abychom byli
užiteční.
Prosme za partnerské středisko
Diakonie, které čelí nedostatku
financí. Ať nachází cestu z této
situace, ať se ve veřejných
rozpočtech nacházejí peníze pro
potřebné.
Modleme se za odpovědnou správu
věcí veřejných. Stavme se proti
zadlužování, korupci, bezohlednosti,
mamonu a pletichaření. Ať přijímané
zákony odrážejí Boží vůli.
Volejme na modlitbách o ochranu
pronásledovaných křesťanů,
děkujme za misionáře a podporujme
je. Stavme se proti násilí, prosme za
oběti válečného běsnění.
Prosme Pána o shovívavost s jeho
soudy. Prosme za počasí přející
úrodě. Mějme na paměti množství
hladových a zdražování potravin.
Mysleme na postižené katastrofami.
ms + dm
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✓ přístup

na farní zahradu z kuchyňky – ze strany SCEAV vstřícnost,
ochota umožnit přístup přes jejich část pozemku; vzhledem
k nejasným cenovým nákladům bylo prozatím rozhodnuto
o sestavení cenové kalkulace

BRAINSTORMING NA TÉMA: JAKÝ JE NÁŠ SBOR?
✤
✤
✤

✤
✤
✤

✤

✤

✤

✤
✤
✤
✤
✤

✤

✤
✤
✤
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otevřeným novým formám
otevřený nově příchozím
otevřený dalším aktivitám…
(Listopadání, partnerství se sbory
v zahraničí)
ekumenicky otevřený
přátelský k dětem a mládeži
názorově pluralitní (není
jednolitý)
výrazné osobnosti velmi
odlišných typů (odlišné osobnosti)
schopný/ochotný podpořit
aktivní zapojení členů sboru x pak
ovšem vysoká očekávání
posezení u kávy a čaje se mění
(někdy) v diskusi politickou a ne o
víře…
pasivní v misijní činnosti
unavený
setrvačný
žijeme z Ducha Svatého?
někteří členové jen formální
křesťané
nedostatek vědomí proč jsme
evangelíci
biblická hodina nepřitahuje
svoboda blížící se lhostejnosti
civilní, mimo bohoslužby málo
mluvíme o víře

✤
✤
✤

✤

✤

✤

✤

✤
✤

✤

✤
✤

✤

✤

✤

více liberální než konzervativní
slabší zastoupení generace ±50 let
má fungující, s farářem dobře
spolupracující staršovstvo
slabší spolupráce se střediskem
Diakonie
sbor s nízkou (v průměru)
obětavostí členů
řešení hospodářských záležitostí
zabírá mnoho času a energie
sbor s kostelem otevřeným mnoha
mimocírkevním aktivitám
především kulturního charakteru
(koncerty)
sbor s pestrou historií
sbor se starými, nezhojenými
ranami
přetrvává nostalgické vzpomínání
na Vítkovický sbor
nenásilný
chápu sbor jako svůj, jako svoji
rodinu
místo, na které se mohu
spolehnout
místo, kde se cítím dobře, které by
mi scházelo
není stoprocentně jednotný

zpravodaj
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K zamyšlení a diskusi
ČINĚNÍ ROZDÍLU
Jsou fráze, které překladatele potrápí. Třeba když ho žádný
ekvivalentní idiom nenapadá, je rád, že to v kontextu dává jakýs smysl
a nezní to úplně toporně. Horší je, když se taková fráze ve zdrojovém
jazyce používá všude možně.
Oblíbeným slovním spojením anglických mluvčích (včetně křesťanů)
je „make difference“. V záporu je to ještě v pohodě: angl. „make no
difference“ se přeloží jako je to jedno, nezáleží na tom nebo doslovně
„není v tom žádný rozdíl“. Horší je to bez záporu: „make a difference“.
Pokud je subjektem to, je to lehké – „v tom je rozdíl, na tom záleží“. Ale
pokud je subjektem osoba, mám problém. „Chci udělat rozdíl“ zní
rozhodně blbě – asi jako „mějte dobrý čas”. Varianta „chci něco změnit”
mi zní zase moc obecně. „Chci něco dokázat” sice vystihuje, že chceme,
aby po nás zůstal nějaký pozitivní rozdíl, ale má to určitý nádech
ctižádostivosti.
A co teprve, když je subjektem církev -- the church that makes a
difference. Činí (doslovně) rozdíl, nikoliv rozdíly (např. mezi lidmi).
Není lhostejná a nevzbuzuje lhostejnost. Chce něčeho něco dobrého
udělat/dosáhnout/dokázat, ale to něco není nutně neurčité – je to
přinejmenším něco pozitivního, změna k lepšímu, která snad přetrvá.
Mimochodem k této úvaze mě přivedl text, který jsem viděl na
nástěnce sboru v Purley, kde se ještě pět měsíců budeme pohybovat.
Nejsem s to ho v této chvíli citovat přesně, tak si půjčím jiný příklad ze
stránek United Reformed Church, kam sbor v Purley patří: tato církev
se snaží „make a difference for Christ’ sake”. Teď bych nejraději vypsal
soutěž o nejlepší překlad (soutěžní návrhy posílejte na
michael@waloschek.cz). Nicméně i když zatím nemám dobrý idiom, ta
myšlenka je neodbytná: jakým způsobem bude náš sbor „činit rozdíl
pro Kristovu věc”, abychom za čas mohli říct, že jsme udělali něco, co
změní životy lidí kolem nás k lepšímu a za co se před Boží tváří
nemusíme stydět?
mw
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VEČEŘE PÁNĚ DĚTEM?

P

řed několika léty došlo v církevních řádech naší církve ke změně,
která se tradičnímu evangelíkovi může zdát radikální – je zmíněna
možnost, že chléb a víno budou přijímat i děti ve věku
předkonfirmačním. Přesně je to v tom řádu nyní takto: Večeři Páně
mohou přijímat také pokřtěné dětí, které samy a nebo prostřednictvím
rodičů vyjádří svou víru a touhu po obecenství Kristova stolu. Pokud
VP nepřijímají, mohou se zúčastnit obecenství Kristova stolu a přijmout
požehnání. Staršovstvo seznámí členy sboru s konkrétním postupem,
podle kterého mohou být děti účastny vysluhování VP. (Řád sborového
života 1,14).
Je to tedy radikální zlom? Není – a to hned ve trojím smyslu. Zaprvé:
v církevních dějinách se vícekrát střídají období a církevní společenství,
kdy se večeře Páně dětem vysluhuje s těmi, která dětem aktivní účast
upírají. A například v českých dějinách to byli husité, kteří vysluhovali
všem – to byl pro ně přece ten důležitý důraz, který objevili oproti
„papeženecké“ církvi. – Zadruhé: i zde se počítá s tím, že děti by
nepřistupovaly jen tak, ale že by začátek jejich přistupování měl být
spojen s nějakou formou vážného rozhodnutí. - A ještě z jednoho
důvodu nechce být usnesení synodu radikálním průlomem – ono nic
nenařizuje. Nechává pravomoc staršovstvům jednotlivých sborů, aby
další praxi zvažovala a určovala.
Ve staršovstvu jsme se rozhodli, že budeme otázku zvažovat
pozvolna. A že také vás seznámíme s teologickým zdůvodněním, které
změnám v církevních řádech předcházelo. Dnes vám tedy předkládáme
první ze čtyř částí tohoto zdůvodnění.
aw

ÚČAST DĚTÍ NA VEČEŘI PÁNĚ (1/4)
1. VEČEŘE PÁNĚ V ŽIVOTĚ CÍRKVE
Otázka účasti dětí na VP se
objevuje v souvislosti rostoucího
zájmu o VP jako součást
bohoslužby církve a jejího života
vůbec, který je možno sledovat

v posledních několika desetiletích
ve většině evangelických církví
v Evropě. Tento zájem je jistě
veden mnoha různými činiteli, ale
celkově je třeba v něm vidět
především
projev
teologicky
8
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oprávněného
a
vítaného
obnoveného pohledu na základní
povahu a roli bohoslužby v životě
církve. VP pozbývá charakteru
výlučné, na výjimečné příležitosti
omezené, případně jen úzkému
okruhu
oprávněných
komunikantů vyhrazené slavnosti
a stává se opět ústrojnou součástí
evangelické
(křesťanské)
bohoslužby. Bývá slavena častěji,
někde opět každou neděli. V této
situaci přirozeně vyvstává potřeba
formulovat, čím vlastně VP
v životě církve je a komu je určena
– kdo k ní smí být připuštěn či
pozván. Tyto dvě otázky spolu
navzájem úzce souvisejí.
V rámci rozhovorů o vzájemném
sblížení v tzv. Leuenberské
konkordii, k níž se přihlásila také
ČCE,
dospěly
evropské
evangelické církve ke společné
formulaci o VP, která ve zdařilé
stručnosti postihuje to, co lze
povědět na základě svědectví
Písma, a překonává rozdělení,
které
v
této
věci
mezi
reformačními církvemi zelo po
staletí:
Ve večeři Páně vzkříšený Ježíš
Kristus dává sám sebe ve svém
těle a své krvi, jež byly vydány za
všechny, skrze slovo svého
zaslíbení s chlebem a vínem.
Poskytuje nám tak odpuštění
9

hříchů a osvobozuje nás k novému
životu z víry. Dává nám znovu
zakusit, že jsme údy jeho těla. Sílí
nás ke službě lidem. Když slavíme
večeři Páně, zvěstujeme Kristovu
smrt, skrze kterou Bůh smířil svět
se
sebou.
Vyznáváme,
že
vzkříšený Pán je mezi námi
přítomen. V radosti, že Pán přišel
k nám, očekáváme jeho příchod ve
slávě. (Leuenberská konkordie,
15–16)
Klíčová je zde první věta: „Ve
večeři Páně vzkříšený Ježíš Kristus
dává sám sebe ve svém těle a své
krvi…“ V souhlasu s biblickým
svědectvím vyjadřuje, že VP je
děním, jehož vlastním subjektem
není slavící církev, nýbrž sám
vzkříšený Pán. On je zde zároveň
hostitelem i darem, který je udílen
a přijímán. Na tom je založena
„účinnost“ svátosti – působení VP
spočívá
ve
schopnosti
Vzkříšeného sama sebe jejím
prostřednictvím
sdělit/darovat
přijímajícím. Církev se svým
jednáním k tomuto Kristovu
jednání vztahuje a na ně odkazuje
(„zvěstujeme…
vyznáváme…
očekáváme“). Tomu musí být také
podřízena každá úvaha o tom,
komu je VP určena, kdo se jejího
slavení smí právoplatně účastnit.

zpravodaj

JE POKROK SAMOZŘEJMOSTÍ?
Zamýšleli jsme se někdy
nad tím, jak se lidstvo
vyvíjí, jak generace po
generaci se stále více
setkává s větším a větším
blahobytem,
jak
si
vymýšlí lepší a lepší stroje,
vyrábí a zdokonaluje si
věci ulehčující lidskou
práci a podobně? Co to je,
co to způsobuje, kde je ta
hybná síla, která tomu
dává impuls? I na to lze
v Bibli najít odpověď.
Stačí
si
zalistovat
v Evangeliu Matoušově
25,14-30 a přečíst si
Ježíšovo
podobenství
o hřivnách.
Pán každého z nás
vybavil do života jistou
hřivnou, to je vlastností,
charakterem,
talentem,
intelektem. Jak s těmito hřivnami naložíme, záleží jen na nás.
V Bibli dále čteme, že jsou lidé, kteří hřivnu rozmnoží pětkrát,
někteří dvakrát, někteří ji zakopou a vrátí jen to, co dostali. To je ta
nejhorší varianta, kterou je třeba zavrhnout. Síla lidského rozumu tkví
jen v prvních dvou příkladech. Záleží jen na nás, na kterou stranu se
přikloníme. Cestu nám opět ukazuje Písmo – 2.Tim 2,15: „Usiluj o to,
aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět.“
(Ekum. překlad)
Jen musíme dávat pozor na to, abychom nevymýšleli stroje
a předměty sloužící záhubě lidstva. Za to bychom se stydět měli.
Jan Kostruch
10
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MUSÍŠ ZMÁČKNOUT KŘÍŽEK

N

avštívit mě přichází můj svérázný nevěřící přítel. Očekávám ho,
a tak i vím, že je to on, koho slyším dole u mezidveří mačkat
číselný kód. Zřejmě ho spletl, protože zkouší další a další číselné
kombinace. Ale dveře se neotvírají a on se tam vzteká.
Jdu za ním a vysvětluji: „Když ta čísla spleteš, nemá smysl
vyťukávat další. Musíš stisknout křížek.“ Vtom si uvědomím krásnou
víceznačnost těch slov, a tak si ho dobírám: „Víš přece, že jsi na faře.
Když se spleteš, musíš stisknutím křížku přiznat svou chybu. Teprve
pak to můžeš zkoušet znovu.“ „Nikdy nepřiznám svou chybu,“ říká mi
i on napůl v žertu. A já se na něj usmívám: „Však tě znám, právě proto
jsem tě přišel zachránit.“
aw

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:*
*
Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava
TELEFON:*
*
596 122 943
E-MAIL:*
*
cce.ostrava@volny.cz
WEB:* *
*
www.volny.cz/cce.ostrava
FARÁŘ**
*
Aleš Wrana (tel. 596 122 943)
KURÁTOR:*
*
Jan F. Krupa
BANKOVNÍ SPOJENÍ:* 16 44 32 93 59/0800
Příspěvky do Zpravodaje sbírá Aleš Wrana, zpravodaj sestavuje Michael
Waloschek
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PROGRAM VE SBORU – ČERVEN 2011
úterý 7. června*
středa 8. června*
*
*
*
pátek 10. června*

18:00 biblické meditace 19:00 starší mládež
15:00 dorost 17:00 biblická hodina
18:15 staršovstvo
16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší mládež

NEDĚLE 12. ČERVNA SVATODUŠNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ

*

*

*

úterý 14. června*
*
*
*
středa 15. června*
pátek 17. června *
sobota 18. června*
NEDĚLE 19. ČERVNA

*

*

*

A KONFIRMAČNÍ SLAVNOSTÍ

9:00 Kavárnička 18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
15:00 dorost 17:00 biblická hodina
17:00 mladší mládež
Seniorátní den v Šumperku
– *8:30 BOHOSLUŽBY
po nich schůzka učitelů NŠ

úterý 21. června*
středa 22. června *
čtvrtek 23. června*

18:00 biblické meditace 19:00 starší mládež
15:00 dorost 17:00 biblická hodina
mládež odjíždí na biblický kurs do Prahy

NEDĚLE 26. ČERVNA

– *8:30 BOHOSLUŽBY
16:00 posezení na farním dvorku s opékáním,
pro všechny generace
9:00 Kavárnička 18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
15:00 dorost 17:00 biblická hodina

*
*
*
*
*
*
úterý 28. června *
*
*
*
středa 29. června*

NEDĚLE 3. ČERVENCE – 8:30 BOHOSLUŽBY

