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z p r a v o d aj
sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

Mně, hladovícímu po Tobě, byly
místo Tebe podávány jen mlsky –
slunce a měsíc – krásná Tvá díla,
ale ne Ty, nýbrž jen Tvá díla a to
ještě ne nejpřednější.
Augustinus, Vyznání, 3.VI

zpravodaj

Biblický úvodník
NEBEZPEČÍ ADVENTU?
Aj, přijdeť, praví Hospodin zástupů. Ale kdo bude moci snést den příchodu
jeho? A kdo ostojí, když se on ukáže? Nebo on jest jako oheň rozpouštějící a
jako mýdlo běličů. (Malach. 3,1-2)

M

yšlenka příchodu adventu
Božího na tuto zemi byla již ve
Starém Zákoně myšlenkou běžnou.
I tehdy žil lid Boží v očekávání
onoho dne, kdy Hospodin sám
sestoupí na tento svět, aby zde
udělal pořádek a ujal se svého
panství. Věřící lidé toužili po tomto
dni a modlili se za jeho příchod.
Ó bys protrhl nebesa a sestoupil, aby
se od přítomnosti tvé hory
rozplynouti musily (Izaiáš 64,1).
Tak
a
podobně
vyjadřují
starozákonní proroci touhu Božího
lidu
po
zasažení
panovníka
Hospodina
do
nespravedlnosti
a zvůle tohoto světa. Kdo jiný mohl
zde pomoci, kdo mohl učinit přítrž
všemu rozmáhajícímu se hříchu?
Člověk na to nestačil, neboť sám byl
porušen a nakažen touto chorobou.
Jedině svatý Bůh mohl svým
zásahem znovuzrodit lidské srdce
a ustavit království lásky a pokoje.
A na to se tedy starozákonní lid
izraelský těšil a tomuto dni
Hospodinovu jásal vstříc.
Ale již tehdy nechyběli lidé, kteří
uprostřed
tohoto
radostného
očekávání adventu pronášeli svá
varování a vážná napomenutí. Jistě
že Hospodin přijde a jistě také není

v
žádném
jiném
spasení
a vysvobození ztrápeného lidstva
než v něm samém. Ale když se vy na
ten den Hospodinův tak těšíte,
nezapomněli jste na něco? Nedali jste
se až příliš unést tím, že si kreslíte
před očima jen ty světlé a radostné
stránky příchodu Páně, zatím co jste
bláhově odsunuli stranou velikou
a těžkou starost? Jak temně až
zlověstně zní slova proroka Amose:
Běda těm, kteříž žádají dne
Hospodinova. K čemuž jest vám ten
den Hospodinův, poněvadž jest tmy
a ne světla? Jako když by někdo
utíkal před lvem, potkal by se s ním
nedvěd; aneb když by všel do domu,
a zpolehna rukou svou na stěnu,
ušťkl by ho had. Zdali není tmy a ne
světla den Hospodinův, v němž není
blesku, ale mrákota? (Am 5,18-20).
A podobnou starost vyjadřuje
také i náš text z knihy proroka
Malachiáše.
Aj,
přijde
zajisté
Hospodin zástupů. Jistě přijde ten
vyslaný Boží Panovník, kteréhož vy
hledáte, a anděl smlouvy, v němž vy
líbost máte. Ale kdo bude moci
snésti den příchodu jeho? A kdo
ostojí, když se on ukáže? Zde vidím
nebezpečí adventu, které spočívá ve
dvou věcech:
2
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1. Nebezpečí je v tom, že
očekáváme
příchod
Páně
a zapomínáme na to, kdo to vlastně
přichází, nepřichází k nám někdo
nám rovný, stejně poskvrněný, stejně
hříšný, ale že přichází ten Svatý,
u něhož není proměnění ani, pro
obrácení se jinam zastínění (Jak 1,17).
Ten o němž je řečeno: Bůh náš je
oheň spalující. Na tuto skutečnost
zapomněli i mnozí z těch, kteří se
osobně setkali s Ježíšem Kristem
a teprve v určité chvíli si uvědomili
celou hrůzu a závažnost toho, že
stojí tváři tvář Synu Božímu. Tak
Petr po onom lovení ryb, při němž
mu teprve vysvitla nadpřirozená
moc Ježíše Krista, zvolal: Odejdi ode
mne Pane, neboť jsem člověk hříšný.
A evangelista vysvětluje tento výkřik
slovy: Hrůza zajisté obklíčila jej
(L 5,8-9). Zde vidím jedno nebezpečí
adventu, že budeme toužit po
příchodu Páně a neuvědomíme si
plně koho to vlastně k sobě zveme,
koho očekáváme a koho chceme
přivítat. Že je to svatý Pán, který
nesnese
nejmenší
nepravosti
a nečistoty. Budeme moci snést
příchodu Jeho? Ostojíme, když se on
ukáže?
2. Druhé nebezpečí adventu je
v tom, že snadno zapomínáme,
komu platí jeho příchod. Při tom
však počítáme s tím, že soud Boží
začíná od domu Božího. Ani Boží lid
nebude vyňat z tohoto soudu, ba
naopak. Boží lid to bude, který bude
souzen přísněji, neboť komu bylo
mnoho dáno, mnoho bude od něho
3

očekáváno. Ten přecházející Mesiáš
je jako oheň rozpouštějící a jako
mýdlo běličů. Jako oheň v dílně
zlatníka roztaví a přepálí všecko,
takže nakonec zbylo jen ryzí zlato.
Jako mýdlo, nebo lépe louh bílí tak
dlouho až zmizí ty poslední skvrny,
tak Boží soud přepálí a přečistí
všecko až bude vyhlazena všecka
nepravost a odhalen všechen hřích.
A můžeme my se odlišovat od
ostatních a tvrdit, že zatím co svět je
plný hříchu o nás to neplatí? Pakli
díme, že hříchy nemáme, samí se
klameme
a
pravdy
v
nás
není.(1J 1.8). A tak ta strašlivá otázka:
Kdo ostojí, když se on ukáže? se týká
předně nás, mne a Tebe.
Můžeme tací jací jsme slavit jeho
advent? Nikoliv. Den jeho příchodu
bude moci snést jen ten, kdo
v hlubokém pokání sám nemaje než
své hříchy vydá se na milost
nemilost přicházejícímu s prosbou
publikánovou: Pane, buď milostiv
hříšnému.
Radujme se z adventu Ježíše
Krista, vítejme krále slávy, ale
nezapomeňme
na
nebezpečí
adventu, které jsme si v tuto chvíli
připomněli.
(zkrácené kázání brněnského faráře br. Viktora
Hájka, pozdějšího syn. seniora ČCE; připravil
Bohuš Berger)

zpravodaj

Ze sborového života
USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 12. 10. 2011
I. PERSONÁLNÍ:
1. Změna počtu členů staršovstva – br. f. Wrana připomenul starším,
že s. f. Jelinek je touto schůzí počínaje členkou staršovstva se všemi
právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.
2. Instalace s. farářky Ewy Jelinek – po domluvě EJ se seniorem
Červenkou se bude konat 20.11. ve 14:00 v kostele.
3. Seznam členů sboru s hlasovacím právem
Bratr farář připomenul starším stávající praxi: platí usnesení, že
hlasovací právo má ten člen sboru, který alespoň někdy
v uplynulých 3 letech zaplatil salár.
4. Kaplanská služba br. f. Wrany ve věznici
Br. f. Wrana informoval starší o tom, že jej výkonný výbor VDP
schválil na místo kaplana.
5. Hledání nového kazatele – staršovstvo vybralo jména dvou
kandidátů k prioritnímu oslovení.
6. Žádost o přidružené členství – br. Milan Koplík

II. ORGANIZAČNÍ:
1. Brainstorming (2. část) – starší přemýšleli nad tématem „Jaký by
mohl/měl být náš sbor?“
2. Konference představitelů luterských církví v Evropě – v rámci
Světového luterského svazu; květen 2012; v pátek se budou konat
slavnostní bohoslužby, v neděli se účastníci konference rozjedou do
okolních sborů
3. Středisko Diakonie
Dovolba členů DR střediska Diakonie – staršovstvo zvolilo zbývající
tři členy DR (D. Erich, Mgr. M. Choronží – za pracovníky střediska
a Mgr. R. Solich – za odbornou veřejnost)
Bratr Skotnica podal zprávu o situaci střediska. Očekává se velký
propad ve financování služeb.

4

11/2011

4. Návštěvy ve středisku diakonie (zařízení Domovinka) – br. farář
informoval starší o této své aktivitě, kterou bude v dvoutýdenních
intervalech vykonávat.

III. HOSPODÁŘSKÉ:
1. Topení v kostele – zakoupeny 2 zářiče a 2 stojany; plánovaná
schůzka se zástupci SCAV proběhne v říjnu
2. Opakované krádeže okapu – četnost těchto incidentů je v poslední
době nebývalá, nutnost domluvit se s firmou na rychlejší realizaci
oprav
3. Financování víkendovek dorostu – s. Grollová informovala
staršovstvo o akutním problému s realizací podzimní víkendové
akce dorostu; hned několik dětí by se z důvodů finančních zřejmě
nemohlo účastnit, a vzhledem k tomu, že náklady jsou již nyní
minimalizované, spatřuje jedinou možnost, jak realizovat akci,
v proplacení ubytování ze sborového rozpočtu. Staršovstvo návrh
schválilo
4. Kostel – br. Rajdus připomenul problém zvětralého soklu kostela
a navrhuje alespoň zakonzervování nejexponovanějšího místa – ze
strany od hlavní silnice. Staršovstvo tento problém dlouhodobě
registruje, je zařazen do seznamu plánovaných oprav kostela (po
schodištích a drenáži), nicméně vzhledem k jeho velké finanční
náročnosti jej v tuto chvíli nelze realizovat.
5. Bydlení kazatelů sboru – staršovstvo souhlasilo s návrhem na
provedení technické analýzy stavu bytu 1. faráře, sestavení návrhu
investic a oprav s přibližným odhadem nákladů.

STARŠOVSTVO DĚKUJE
VŠEM, KTEŘÍ PŘIPRAVOVALI DEN SENIORŮ V NAŠEM SBORU,
PODÍLELI SE NA ORGANIZACI,
PŘIPRAVILI A DONESLI OBČERSTVENÍ,
DOVEZLI OBĚD I UKLÍZELI.
DÍKY!
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VÝZNAMNÉ NAROZENINY V MĚSÍCI LISTOPADU
Hana Kohútková.
Jaroslav Bartoň.
Milada Doubravová.
Eva Říhovská. .
Matěj Kaloč. .
Otomar Kantor.
Jarmila Voženílková.
Jaroslav Žvak. .
Pavla Palová. .
Robert Kimmel.
Jiřina Bešlová. .
Václav Ševčík. .

2.11.1951
4.11.1956
12.11.1932
12.11.1929
13.11.1991
15.11.1931
16.11.1920
20.11.1932
23.11.1951
24.11.1931
25.11.1935
26.11.1925

Valter Arlet. .
Jarmila Hlinková.
Jana Jersáková.

27.11.1921
30.11.1930
30.11.1936

CÍRKEVNÍ POHŘEB V ŘÍJNU
Lidvína Budníková (*1923)
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MODLITEBNÍ OKÉNKO
✤

✤

✤

✤

✤

✤

Děkujme Pánu za milost jež nám prokazuje a sílu kterou nám dává na
každý den.
Prosme za akce pořádané naším sborem: Listopadání, víkendovka
dorostu, instalace s.farářky, oslava výročí kostela. Ptejme se jak zúročit pro
Krista obdržené hřivny. Modleme se za nemocné, unavené, trpící.
Vyprošujme moudrost a posilu pro s. farářku i správce Sboru a Církve.
Mysleme na potřebné v nadcházejících zimních měsících. Lidi bez
zaměstnání, bez domova, osamocené, nemocné, týrané, sociálně oslabené.
Modleme se za postižené přírodními katastrofami (Turecko, Thajsko).
Prosme za finance pro středisko Diakonie, kterému chybí prostředky na
provoz.
Stavme se na modlitbách proti nenávisti a nepokojům mezi lidmi jak
u nás, tak ve světě. Modleme se za utlačované křesťany, vypuzované ze
svých domovů např. radikálními muslimy, perzekucí ze stran vlád nebo
válkami. (Egypt, Čína, Bělorusko, Africké země) Prosme za běžence,
mučedníky, misionáře.
Modleme se za správce věcí veřejných, zákonodárce. Ať Boží bázeň drží
na uzdě sobectví, nepravosti a podvody. Ať je zlo rychle a účinně trestáno,
dobro a spravedlnost odměňovány. Prosme za návrat národa i Evropy
k Bohu.
OSTRAVSKÉ STŘEDISKO DIAKONIE ČCE,
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč,
má zájem o použité ošacení
pro děti ve věku od 3 do 18 let.
V případě obdržení většího daru od firmy nebo OSVČ je Ostravské
středisko DČCE ochotno propagovat dárce na svých internetových
stránkách, tiskovinách (např. Výroční zpráva),
firemních autech nebo pracovních oděvech.
Kontakt: Mgr. Martin Bittner, Tel: 596 123 091,731 459 689,
email:bittner.ostrava@diakonie.cz
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VEDENÍ    DOROSTU FS ČCE   V OSTRAVĚ
Vás  srdečně  zve
na  víkendový  pobyt  dětí

…

PENĚZ PLNÝ PRASÁTKO

…

Andělská  Hora,  okr.  Bruntál
25. - 27. listopadu 2011
Komu  je  pobyt  určen?
dětem od 6 do 14 let
Odjezd
pátek  25. 11. 2011 v 15.30 – Ostrava, hlavní  nádraží
Příjezd
neděle  27. 11. 2011 v 16.30 – Ostrava, hlavní nádraží
Místo  pobytu
Andělská  Hora – školící  středisko  Charity  Ostrava
Jak se přihlásit
osobně, telefonicky či  e-mailem:
Jana  Grollová,  tel.  724  345 393, grollova@atlas.cz
Ewa Jelinek: tel. 776 793 093, ewajelinek@gmail.com
Cena pobytu:
300  Kč, platba na  místě při  odjezdu
Co s sebou?
spacák,  pevné  boty,  oblečení  do  lesa,  na  noc  i  na  převlečení,  přezůvky,  Bible,
psací  potřeby,  šátek,  kartička  pojištěnce,  léky  a  toaletní  potřeby
Vše  je  nutno  sbalit  do batohu
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Jana Hašková
Dobrovolnice roku 2011
Při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 na základě
rozhodnutí pracovní skupiny Dobrovolnictví v církvích a
náboženských společnostech se stala naše sestra Jana Hašková
nositelkou čestného titulu Dobrovolnice roku 2011.

Blahopřejeme!
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K zamyšlení a diskusi
ÚVAHA NAD MODLITBOU PÁNĚ

Z

amýšleli jste se někdy nad
gramatikou modlitby Páně čili
Otčenáše? Já sám jsem s velkým
údivem zjistil, že téměř všechna
slovesa jsou v imperativu, čili
v rozkazovacím způsobu. Jimi se
obracíme a vlastně diktujeme
Pánu, co má činiti. Postupně
seřazená slovesa znění takto:
posvěť, přijď, buď, dejž, odpusť,
----, neuvoď, zbav.
Do mezer dosadíme jedinou
v ě t u ,
k d e
vyznáváme: „jakož
i my odpouštíme
naším viníkům“. Je
to vlastně náš jediný
závazek vůči Pánu.
Jsme však vůbec
schopni jej splnit?
Vědomě
někomu
odpustit to, čím
sena nás provinil, je
nesmírně těžké a
náročné. Mělo by se
odpustit zloději, že
nás okradl? Nebo
osobě, která nás
slovně urazila? Či
blízkému člověku,
že nás podvedl?
Domnívám se, že

velkou roli zde hraje čas. Avšak to
se nejedná o odpuštění, ale spíše
o zapomnění a odsunutí oné
události do minulosti, neboť
současnost přináší nové problémy,
které ty staré odsouvají do sféry
zapomnění.
Je
však
toto
zapomnění totožné s odpuštěním?
Jan Kostruch
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CO SLYŠÍ FARÁŘ PŘI MODLITBĚ

P

ochovávám ženu, která si přála pohřeb v kostele. A její děti, které
samy do kostela nechodí, její přání splnily, i když se v tuto chvíli
cítí i kvůli prostředí trochu nesví.
Před koncem obřadu je Otčenáš, ke kterému vyzvu všechny jako
ke společné modlitbě. Z předních řad, kde sedí nejbližší pozůstalí, se
žádné hlasy nepřidají. Samozřejmě mi projede hlavou: „Maminka je
modlit nenaučila. Nebo se oni stydí modlit hlasitě“. Pak postřehnu
pár známých hlasů. Jsou to členové našeho sboru, a jejich hlasy teď
zní téměř manifestačně: „Tak takto se my tady modlíme. Takto jsme
tomu uvyklí a je to pro nás důležité.“ A teprve pak si povšimnu, je to
vždy až po několika úvodních slovech, že se se mnou modlí docela
hodně lidí. Co jsou zač, pochopím před koncem modlitby. Při slovech
„neboť tvé je království…“ většina hlasů zmlkne. Většina jsou
katolíci.
aw

DOBRÉ SLOVO JE BŮH
Dobré slovo je Bůh
Toužíme po něm od začátku do konce svých dní
Věříme v tiché ovanutí
Večer u postele
Chápavé a laskavé pobídnutí
K odvážnější zítřejší cestě
Zvedáme věčně zelenou snítku dobrého slova
Jako zástavu v boji
A všechna břemena minulá i budoucí
Se mění v odplouvající rmut
Takovou sílu má dobré slovo
Úhelný kámen života
Hana Rakusová.
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CHERUBÍNSKÝ POUTNÍK
Bůh ve mně ohněm je, a já zas jasem v něm:
Což nejsme horoucně si spjati navzájem?
Já sám jsem věčností, když z času vyjít mohu,
když Boha v sobě mám a sebe poznám v Bohu.
Já ve smrt nevěřím: Byť zmíral bych den ze dne,
vždy v život lepší se má duše při tom zvedne.
Jen smrt mne oprostí, a proto o ní dím,
že ona ze všeho tu je tím nejlepším.
Kdo nezná rozdílu v podstatě věcí všech,
ten bývá stejně tich v lásce i v bolestech.
Ty křížem z Golgaty neujdeš pekla zlobě,
není-li tento kříž pozdvihnut také v tobě.
Stůj – kam to spěcháš tak? Vždyť nebe v sobě máš.
Na cizích cestách, věř, se s Bohem nesetkáš.
Ta růže, kterou tu zří zevnější tvůj zrak,
ta od vší věčnosti už v Bohu kvetla tak.
Bůh jenom dobrý je: Smrt, prokletí a klam
a co se zove zlem, vše máš jen v sobě sám.
I nebe v každém je i muka pekelná:
Co si kdo vyvolí, to vždy a všude má.
Ty věru pravdu máš, že lidí nemáš rád:
Je třeba v člověku jen lidstvo milovat.
Člověče, můžeš přec, jen chceš-li stůj co stůj,
být svat a spravedliv, jak Bůh je, tvůrce tvůj.
Nebe se snižuje a zemi dává sebe:
Kdy země vystoupí, by stalo se z ní nebe?
12
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Andělem na zemi už tady můžeš být,
necháš-li srdce své jen samou Láskou žít.
Dvé očí duše má: z nich jedno vidí čas
a druhé upřeno je do věčnosti zas.
Tré škůdců člověk má: sám sebe, ďábla, svět.
A zvlášť ten prvý z nich se nezdolá tak hned.
Zde potok jenom jsem, jejž k Bohu žene čas tam blaha věčného však mořem budu as.
Modlitba pravá je a šlechetná, když ten,
jenž modlí se, je v to, co ctí tak, proměněn.
Zda v celé věčnosti zvuk líbezně tak zní,
jak lidské srdce, když je s Bohem v souznění.
Ni prášek nejmenší mu není malým dost,
by moudrý neviděl v něm Boží velikost.
Co malý prášek je, byv světu přirovnán?
A co jsem zase já, když přede mnou je Pán?
Bůh prohlubinou je, však ten, kdo chce Jej zřít,
musí až na vrchy hor věčných vystoupit.
Blažení nemají snad nikdy Boha dost.
Jak sladká žízeň to, jak milá hladovost!
Učenost povznáší, však ten buď chválen spíš,
kdo Krista v duši má a Jeho svatý kříž.
Vše moudrým stejné je, jsou pokorni a tiši:
A co jim není vhod, za vůli mají vyšší.
Mně blahem největším po Bohu zdá se být,
že prostě do srdce si v nebi budem zřít.

13

Angelus Silesius (1624-1677)

zpravodaj

ŘÍKALA JSI, ŽE Z TOHO STROMU MÁME ZAKÁZÁNO

JÍST.

DÁT IZRAELCŮM V POUŠTI ZIMNÍ RADOVÁNKY NENÍ VŽDYCKY
NEJLEPŠÍ NÁPAD

(VIZ EX 16)
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05/2001

Partnerský sbor Purley United Reformed Church
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),
. .
.
.
Ewa Jelinek (tel. 776 793 093)
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 – LISTOPAD 2011
úterý 8. listopadu.
středa 9. listopadu.
.
.
.
pátek 11. listopadu.

18:00 biblické meditace 19:00 starší mládež
15:00 dorost 17:00 biblická hodina
18:15 schůze staršovstva
začíná Ostravské listopadání

NEDĚLE 13. LISTOPADU0

8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
.
.
.
.
(v kostele)
úterý 15. listopadu. 9:00 Kavárnička 18:00 biblické meditace
.
.
.
19:00 starší mládež
středa 16. listopadu. 15:00 dorost 17:00 biblická hodina
čtvrtek 17. listopadu. státní svátek
pátek 18. listopadu. 17:00 mladší mládež
NEDĚLE 20. LISTOPADU0

.
.

.
.

.
.

0
0
0
.
.
.
úterý 22. listopadu.
středa 23. listopadu.
pátek 25. listopadu.
.
.
.

.
.

9:30 BOHOSLUŽBY
(v Třanovského sále)
po nich setkání učitelů NŠ

0
14:00 INSTALACE F. E. JELINEK
.
(v kostele)
18:00 biblické meditace 19:00 starší mládež
15:00 dorost 17:00 biblická hodina
odjezd dětí na víkendový pobyt
17:00 mladší mládež

NEDĚLE 27. LISTOPADU – PRVNÍ ADVENTNÍ

0
0
0
úterý 29. listopadu.
.
.
.
středa 30. listopadu.
pátek 2. prosince.
.
.
.

0
9:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
9:00 Kavárnička 18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
15:00 dorost 17:00 biblická hodina
odjezd mladší mládeže na víkendový pobyt .
v Suchdole nad Odrou

NEDĚLE 4. PROSINCE – DRUHÁ ADVENTNÍ

0

0

0

0

9:30 BOHOSLUŽBY

