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

Ty činíš, že svítí má svíce, Pane;
Bože můj, Ty osvěcuješ mne
v temnotách mých
Ty jsi totiž pravé světlo, kteréž osvěcuje
každého člověka
Augustinus, Vyznání, 4.XV

zpravodaj

Biblický úvodník
V HLUBOKÉ NOCI PŘIŠEL KRÁL
Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ,
takový bude příchod Syna člověka.
(Mt 24,27)
I porodila Maria svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do
jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
(L 2,7)
Noční
tma
zhoustla,
všechny
akou biblickou úvahu dát do
Zpravodaje, který vychází první práce byla skončena – mysleli jsme,
neděli v prosinci? Adventní či že už dnes nikdo nepřijde. Všechny
vánoční? První neděle v prosinci je dveře v celé vesnici se na noc
nedělí adventní, a advent trvá až zavřely. Jenom pár lidí tvrdilo, že
ještě přijde král. Smáli jsme se jim
do Štědrého dne, a je v tom stará
a říkali, že už nepřijde nikdo.
moudrost, že Vánoční evangelium
Všichni jsme měli dojem, jako by
se zvěstuje až od Štědrého večera. někdo zabušil na dveře – ale usoudili
Až té noci se stalo něco jsme, že to byl asi jen vítr. Zhasli
nečekaného, čerstvého – Boží jsme lampy ve všech pokojích
narození. Sice byl příchod Mesiáše a bezstarostně ulehli. Jen pár lidí
dlouho předtím očekáván a tvrdilo, že by to mohl být jeho posel.
předpovídán – to je téma období Smáli jsme se jim a říkali, že to byl
adventního – přesto se Ježíš asi jen vítr.
Hlubokou nocí zaznělo cosi jako
Kristus
narodí
způsobem
kroky
– v polospánku jsme usoudili,
nečekaným, nepředvídatelným. - *
Myslím však, že většina z vás že to hřmí. Občas jsme procitli
předpokládá
v
prosincovém a slyšeli, jak se chvěje země. Pár lidí
tvrdilo, že to duní kola vozu. Ospale
Zpravodaji slovo k Vánocům.

J

Proto jsem biblické slovo k této
úvaze vybral dvojí, obojí, adventní
i vánoční. A k tomu mám ještě jedno
vyprávění. Není z Bible, není
dokonce ani křesťanské. Někdy nám
však popudy odjinud mohou
pomoci k lepšímu nahlédnutí
vlastních pravd.

jsme je ujišťovali, že to jenom hřmí.
Byla ještě tma, když zazněly
bubny – kdosi hlasitě zvolal:
„Probuďte se všichni, neotálejte!“
Tiskli jsme si ruce na prsa a třásli se
strachem. Pár lidí tvrdilo, že vidí
královskou vlajku. Teprve teď jsme
plně procitli a řekli: „To už tedy
opravdu nesmíme otálet.“
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Kde však vzít světla, květinové
věnce a všechno k uvítání? Král
zavítal do našeho kraje – kde vzít
trůn? Ta hanba, běda! Kde sehnat
shromáždění, kde vzít výzdobu? Pár
lidí zašeptalo: „Nemá smysl naříkat
– uvítejme ho s prázdnýma rukama
v holé místnosti!“
Otevřeme tedy dveře dokořán
a zatrubte na lastury! V hluboké noci
přišel dnes král do našeho temného
domu. Hrom hřímá v prázdnu,
blesky se klikatě lesknou. Vynes
svou rozedranou rohož a rozprostři ji
na dvoře – s bouří přišel náhle
vládce noci útrap.
Ten text napsal R. Thákur.
Kdybych neznal jeho životopis,
myslel bych si, že autorem je křesťan.
Vždyť se zdá, že text zřetelně mluví
o příchodu Mesiáše, a můžeme ho
číst jako dobře adventní. Jakoby
v
něm
navíc
byly
jasně
rozpoznatelné ozvuky hned několika
dalších biblických textů. A žasnu, jak
dobře
pojmenovává
naší
neschopnost číst znamení času. –
V prvních dvou a posledním
odstavci bych si o Thákurovi myslel,
že byl jistě inspirován vánočním
evangeliem. – A zároveň ten text
odjinud nám křesťanům svým
vyzněním naznačuje, že skutečného
Mesiáše při jeho druhém příchodu
na konci časů ani my nebudeme
umět přivítat jinak než betlémské
dítě – prostě, s prázdnýma rukama.
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Ještě si všimněme posledních slov
toho textu: označení „vládce noci
útrap“ se přece dobře hodí na Ježíše.
Nejsou to snad pěkná slova
o betlémském narození v ztemnělé
stáji? – Myslel jsem si. Potom však
přišla sestra M. Poskerová, a je to
k neuvěření, zrovna když jsem
promýšlel tento úvodník, tak mi
přinesla
stejnou
kapitolu
z Thákurovy knížky, abych ji dal do
Zpravodaje. Její výtisk byl ze
staršího českého překladu, kde
poslední věta zní: „S bouří přišel
z nenadání král strašné noci.“ A to
znovu přehodilo výhybku mého
uvažování k tématům adventním.
K varování, abychom žili bděle,
věrně a dobře, abychom nebyli
koncem časů zděšeni. Aby to nebyla
„strašná noc“, když je naším Králem
Ježíš.

Zněl pláč v noci té, v níž se narodil,
a měl jenom tu stáj a bez nároků žil.
Zněl pláč v noci té,
* tam Bůh našel nás,
kde pláč je nám domovem.
(zpěvník Svítá 396)
aw

zpravodaj

Ze sborového života
USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 9. 11. 2011
br. f. Wrany – AW
informoval straší o tom, že do
věznice
nakonec
nenastoupí
z
důvodu
negativního
psychologického posudku, dle
něhož nedisponuje vlastnostmi pro
práci v nepřátelském vězeňském
prostředí.
Svůj mandát ve sboru (do 4/2014)
hodlá dodržet, nicméně nevylučuje
předčasný odchod v případě
podobně lákavé nabídky.
nového kazatele –
✓ Hledání
staršovstvo i přes nastalou změnu
pověřilo členy skupinky, jež má
toto na starosti, aby v oslovování
kazatelů
dle
seznamu
vytipovaných pokračovalo s tím,
že bude nabízen nástup v průběhu
r. 2014.

sbor takový, jaký by mohl/měl
být? Staršovstvo odhlasovalo, že se
shromážděnými podněty bude na
dalších
schůzích
postupně
zabývat.
– br. farář podal
✓ Konvent
informace z jednání konventu
20.10.2011. Obnoven mandát br.
J. Marka – náměstek seniorátního
kurátora, předseda konventu –
A. Plachý.
Rozpačitý průběh – málo diskusí
k aktuálním tématům, k rozpočtu.
Bratr Krupa poukázal na pro sbor
nevýhodné nastavení seniorátních
repartic (doposud odvozovány
z příjmů). Staršovstvo odhlasovalo
vznik skupinky, která se touto
problematikou bude hlouběji
zabývat a analyzuje možnosti
případných návrhů.

II. ORGANIZAČNÍ:

III. HOSPODÁŘSKÉ:

I. PERSONÁLNÍ:
✓ Situace

Páně dětem – staršovstvo ✓ Schůzky se zaměstnankyněmi
sboru – oboustranně přínosné,
se usneslo, že dříve než závazně
nastavena
pravidla
rozhodne, by bylo vhodné
s předpokladem pravidelných
uspořádat k tomuto tématu
schůzek, na nichž se doladí
diskusi otevřenou všem členům
aktuální plán pracovní náplně.
sboru – někdy po bohoslužbách,
Sloučení sborových zahrad –
✓
moderovat bude AW, na termínu
staršovstvo vyslovilo s tímto
se domluví AW s EJ.
návrhem SCEAV souhlas.
✓ Konal se Brainstorming (3. část) na
téma Jak to udělat, aby byl náš
✓ Večeře
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Ekumenické bohoslužby k výročí otevření kostela

Gratulace Ewě Jelinek při její slavnostní instalaci (na snímku s otcem)

5

zpravodaj

K SALÁRU
Milé sestry, milí bratři,
blíží se konec roku a my, presbyteři sboru, budeme opět stát před otázkou, jak
připravit rozpočet na další rok. Jak jistě mnozí víte, je náš ostravský sbor
mnoho let ve specifické situaci. Díky vlastnictví domu na Husově nám. č. 3
jsou naše příjmy významně ovlivněny výběrem nájemného. Vlastnictví tohoto
domu, stejně jako spoluvlastnictví domu na Husově nám. č. 4 a kostela však
s sebou nesou nemalé finanční závazky a odpovědnost. Z hospodářské činnosti
sboru (pronájem přízemí v Husově nám. č. 3 komerčnímu subjektu) tedy
plynou do rozpočtu významné prostředky, jsou ale zpětně využívány
k investičním akcím, které náš majetek bezesporu vyžaduje.
Faktem je, že náš sbor vzhledem ke své velikosti a počtu členů zaostává za
českobratrským průměrem v kolonce darů – ať už formou pravidelných plateb
tzv. saláru nebo mimořádných darů. Úroveň našich darů a našeho saláru je
taková, že nebýt příjmů z výše uvedené hospodářské činnosti, nepokryli
bychom všechny provozní náklady sboru.
Má-li být církev po chystané odluce církve od státu finančně soběstačná,
bude mít dvě možnosti: buď se stane podnikatelkou, nebo se vycvičí ve
štědrosti. Ve staršovstvu si nemyslíme, že by sbory naší církve měly sázet na
první variantu. A proto využíváme této příležitosti, abychom se navzájem
podpořili k větší obětavosti pro potřeby sboru.
Církevní řády stanovují výši saláru jako 5 % ze všech ročních příjmů pro
každého člena. Jsou jistě nemnozí, jejichž příjmy jsou natolik dobré, že mohou
bez problémů toto procento dát a dát třeba i více. A jsou možná mnozí, pro
které je 5 % částka příliš vysoká. V každém případě jde vždy o dar a nikdo
nebude dary svých spolubratří nijak posuzovat. Je na svědomí každého, jak
zváží svou situaci a jak se v této věci rozhodne.
Je také možné platit salár nikoli jednorázově – pak jde často o vysokou
částku, ale v měsíčních pravidelných splátkách, třeba formou příkazu na
bankovním účtu. Na začátku roku pak na požádání dostanete potvrzení
o Vašich darech za minulý rok, které, přesáhne-li jejich suma výši 1.000,- Kč,
můžete použít pro odpočet z Vašich daní.
V případě, že chcete podpořit konkrétní potřebu nebo aktivitu sboru, může
být Váš dar účelový.
Milé sestry, milí bratři, zvažme, prosím, každý sám za sebe své možnosti
a přes ekonomicky nelehkou dobu pamatujme na potřeby našeho sboru.
Děkujeme.
Za staršovstvo ostravského sboru
Jan F. Krupa, kurátor
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STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE
✓ Těm,

kdo připravili Ostravské listopadání a podíleli se na jeho
průběhu i těm, kteří přispěli finančně i občerstvením.
✓ Organizátorům víkendového pobytu pro děti o 1. adventním
víkendu.
✓ Organizátoři Dnů proti chudobě děkují všem, kteří přinesli
potraviny do potravinové banky, zvonili na zvony kostela
a vůbec nějak přispěli na tuto akci.

VÝZNAMNÉ NAROZENINY V MĚSÍCI PROSINCI
Oldřich Kovařčík*
3.12.1920
Elvíra Hromádková*
6.12.1934
Drahomíra Pastušková* 6.12.1927
Barbora Pivodová*
6.12.1971
Milena Šabacká*
6.12.1946
Vlasta Zabdeřová*
9.12.1932
Jiřina Staňková*
10.12.1923
Anna Jarošová*
11.12.1935
Karla Čubová*
13.12.1919
Adriana Kořená*
13.12.1991
Dagmar Pohlová*
13.12.1956
Jiří Huták*
16.12.1936
Milada Polášková*
16.12.1928
Oldřich Fiža*
20.12.1920
Milada Hrabcová*
20.12.1927
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Helena Hrnčířová*
Jiří Hampejs*
Jaroslav Přeček*
Rostislav Chodzinský*
Oldřich Stratil*
Margita Jurčáková*
Zlatice Bekeová*

21.12.1927
22.12.1951
23.12.1918
24.12.1932
24.12.1941
27.12.1927
29.12.1941

KŘEST V LISTOPADU
Marek Dvořák (*1984)

CÍRKEVNÍ POHŘBY V ŘÍJNU
A LISTOPADU
Jaroslav Vašut (*1935)
Jana Jančová (*1941)

zpravodaj

CHYSTÁ SE VE SBORU
8. ledna – hudební bohoslužby – viz pozvánka níže
5. února – sborová beseda k tématu Večeře Páně dětem?

CHYSTÁ SE V SENIORÁTU
od 27. 12. Silvestrovská Travná

CHYSTÁ SE V CÍRKVI
✓ Lednový

kurz s přednáškami a sportem (kurz pro starší mládež
a střední generaci)
Janské Lázně – Sola fide, 14. - 21. ledna 2012
✓ Kurz pro střední generaci a rodiny s dětmi
28. 1. – 4. 2. 2012 v Janských Lázních
bližší informace o akcích získáte u kazatelů

!

V án o č ní p o s e z e n í
Pokud se chce te v předvánočním shonu
zastav it, posedět, rozjímat a společně
si zazpívat

tak přijďte v pátek 16.1 2.2011
v 17:00 hod
do klubovny pod farou.
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POHOŠTĚNÍ PRO BEZDOMOVCE
Také letos se s mojí ženou chystáme na Štědrý večer do Azylového
domu. Za sebe tam povezeme velký hrnec polévky. A vás jsme opět
chtěli pozvat ke spolupráci tím, že můžete až do Štědrého dne přinášet
do kanceláře nebo do Třanovského sálu vánoční cukroví a ovoce, které
my pak vezmeme sebou. Minulé roky to mezi vámi mělo velký
a dokonce vzrůstající ohlas. Moc děkujeme.
Wranovi

Milé sestry a milí bratři,
srdečně Vás všechny zveme ke společným hudebním bohoslužbám
8. ledna 2012, po nichž budeme mít opět možnost společně sdílet
radost z hudby u příležitosti již tradičního Tříkrálového koncertu
sester a bratří, dětí i dospělých.
♪♪♪
Každého z Vás, kdo na něco hrajete či zpíváte, a chtěli byste se aktivně
podílet na jeho programu, bych chtěla požádat o stručnou citaci
přednesené skladby a jejího autora do 23.12. 2011, a to buď
telefonicky na č. 724 345 393, a nebo e-mailem jana.grollova@osu.cz.
Na shledanou se těší
Ewa M. Jelinek a Jana Grollová
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MODLITEBNÍ OKÉNKO PRO PROSINEC
✤
✤

✤
✤

✤

✤

✤

Děkujme Pánu za jeho přízeň a odpuštění, za naše blízké i pokoj v zemi.
Prosme za přípravu vánoční hry a ochranu pro děti a mládež. Ptejme se
jak smysluplně prožít Advent a sloužit Pánu. Ať zvítězí duchovní rozměr
vánočních svátků nad komerčním shonem.
Prosme Pána ať nás usvědčuje a vede k pokání a jeho následování.
Modleme se za potřebné v nadcházejících zimních měsících. Lidi bez
zaměstnání, bez domova, osamocené, nemocné, týrané, sociálně
vyloučené. Ať se díky svým handicapům nestávají obětmi nemravných
a nekalých praktik a trestných činů. Mysleme na Ostravské středisko
Diakonie, kterému chybí prostředky na provoz.
Stavme se na modlitbách proti nebiblickým a nemravným ideologiím
v médiích a školách, proti podněcováním nenávisti mezi různými
skupinami obyvatel. Modleme se za bázeň pro správce věcí veřejných, ať
nás a naše děti nezadlužují, jsou odhalovány korupce a „tunely", ať jsou
soudní kauzy dováděny do
spravedlivých konců.
Prosme za životní prostředí, za
oddych od inverzí a sucha za
ochranu od přírodních katastrof a
milost pro ty, co jsou jimi postiženi.
Modleme se za vývoj v zemích
nepokojů - Egypt, Lybie, Syrie. Ať se
k moci nedostanou lidé plní
nenávisti, vyhánějící a vraždící
křesťany a jiné lidi odlišného
smýšlení. Mysleme na mučedníky,
pronásledovaní a vězně svědomí
(Bělorusko, Čína, Sev. Korea, apod)
ms
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K zamyšlení a diskusi
KOLEDA
Tvá hvězda vede k Betlému,
dítětem malým Bůh se stal,
dobrou zvěst světu celému
o naději člověku dal.
Zář nebe prosvětlila zem,
vesmíru Pán se sklonil níž,
temná noc změnila se v den,
přijdi, přijdi, Pane, k nám blíž.
Stáj se stala prvním chrámem,
jesle živým svatostánkem,
pro lidstvo jsi vzácným darem,
zatímco spí temným spánkem.
Tvá cesta vede ke kříži,
velkému tajemství spásy,
dal jsi nám klíče ke mříži,
dělící od věčné krásy.

Marie Dolistová
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PŮLNOČNÍ
– ZPÍVÁ VÁCLAV NECKÁŘ, TAKÉ VE FILMU ALOIS NEBEL

T

ak tohle mu věřím. Václav Neckář se „dlouhodobě uzdravuje“,
a jeho zesláblý, pokorný hlas dělá z této písně silnou výpověď.
Berte její text třeba jako pozvání na vánoční bohoslužby.
Jedu domů po trati, jedu přes kopce
Za okny padá, padá sníh, budou Vánoce
Chmury, trable, starosti, nechal jsem ve městě
Už slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele
Aleluja, aleluja
Ježíš na kříží ztrápený občas se usměje
Na ty, co v zázrak uvěří, na ty co zpívají
Aleluja, aleluja
Beránku náš, na nebesích
Stůj při nás, až přijde tma
Aleluja, aleluja
Stojím v prázdném kostele, hvězdy nade mnou
Z kříže zbyl jenom stín, ale přesto slyším
Aleluja, aleluja
Beránku náš, na nebesích
Stůj při nás, až přijde tma
Beránku náš, na nebesích
Neopouštěj nás, až začnem se bát, bát
Aleluja, aleluja
Aleluja, aleluja
Aleluja
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VÁNOČNÍ DÁRKY

N

aši
německo-katoličtí
spolubratři,
novodobí
pohané, ale i mnozí protestanti
berou v souvislosti s Vánocemi
Boží jméno nadarmo, když užívají
zdrobněliny Ježíšova jména. Před
časem v Lidových novinách toto
připisovali Dr. Lutherovi, kterému
se nelíbilo, že
dárky
nosí
Mikuláš, a tak
údajně
byl
pro to, aby se
užívalo pro
toho,
kdo
nosí
dárky
zdrobněliny
Ježíšova
jména.
Pátral jsem po tom a na ETF
v Praze mi nejdříve pracovník
katedry religionistiky řekl, že
jeden historik uvádí, že Dr. M.
Luther byl proti Mikulášovi,
a tedy, že by to tak mohlo být.
Namítal jsem, že od katolického
autora to nelze jen tak lehce
přijmout, může být vůči Lutherovi
zaujat. Pravil mi tedy, že se poradí
se
svými
spolupracovníky
a zavolá mi, jak to je. Sdělili mi, že
Dr. M. Luther nezavedl to, s čím se
setkáváme před Vánocemi, braní
Božího jména nadarmo. Dr. M.
13

Luther hlásal, že tak jako nás pan
Ježíš obdařil tím, že se stal naším
Spasitelem, tak my se máme
navzájem obdarovat, muž ženu,
žena muže, děti rodiče apod.
Je samozřejmé, že křesťané by
měli při výběru dárků myslet na
užitečnost věcí – dárků. V dnešní
době, tak jak lidé Vánoce slaví,
jsou spíše oslavou boha obchodu
Hermese
a
bohyně
úrody
Deméther než oslava narození
Ježíše Krista.
Vánoční trhy v Norimberku
spojují Němci se jménem svého
Reformátora,
avšak
nynější
podobu dostaly tyto trhy až
v 19. století s rozvojem průmyslu.
Tak jako Karel Marx nenese
odpovědnost za hrůzy Gulagů
a ostatní zločiny komunismu, tak
jako mistr Jan Hus nenese
odpovědnost za to, co dělali
někteří Husité, tak Dr. M. Luther
nenese odpovědnost za to, že je
zneužíváno jméno Ježíšovo, byť
přesunul nakládání dárků ze
6. prosince na 22. prosinec.
Břetislav Maněk

zpravodaj

TOHLE JE NAPROSTO NEJBÁJEČNĚJŠÍ VĚC, JAKÁ SE V TÉHLE
STÁJI KDY STALA! (VIZ LK 2,1-16)
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STŘÍPKY
ANDĚLÉ S TROUBAMI
Letos je před ostravskou radnicí sedm andělů s troubami. Šest na
sloupech před budovou, sedmý na průčelí. Kdopak tuší, že to není
symbol Vánoc, nýbrž Posledního soudu (viz Zjevení 8,6)?
aw

VĚŘÍCÍ TÉDEVÍTKA

Pokaždé, když ve svém telefonu začnu psát těším, nabízí mi T9
(technologie pro vkládání textu na mobilních telefonech) možnost
věřím. A vlastně proč ne – například se těším domů a taky věřím, že se
tam s Boží pomocí bezpečně dostanu. A taky na vánoce těšení a věření
patří k sobě.
mw

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 – PROSINEC 2011
úterý 6. prosince*
středa 7. prosince*
pátek 9. prosince*
sobota 10. prosince*

18:00 biblické meditace 19:00 starší mládež
15:00 dorost 17:00 biblická hodina
17:00 mladší mládež
9:30 zkouška vánoční hry

NEDĚLE 11. PROSINCE – TŘETÍ ADVENTNÍ

9:30 BOHOSLUŽBY
17:00 ADVENTNÍ KONCERT (RYBOVKA A DALŠÍ)
úterý 13. prosince*
9:00 Kavárnička 18:00 biblické meditace
*
*
*
19:00 starší mládež
středa 14. prosince* 15:00 dorost 17:00 biblická hodina
*
*
*
18:15 schůze staršovstva
pátek 16. prosince*
17:00 vánoční posezení
sobota 17. prosince* 9:30 generálka vánoční hry
NEDĚLE 18. PROSINCE – ČTVRTÁ ADVENTNÍ

9:30 BOHOSLUŽBY S VÁNOČNÍ HROU DĚTÍ A MLÁDEŽE
úterý 20. prosince*
18:00 biblické meditace 19:00 starší mládež
středa 21. prosince* 15:00 dorost
pátek 23. prosince * 17:00 mladší mládež
SOBOTA 24. PROSINCE – ŠTĚDRÝ VEČER

-

-

16:00 BOHOSLUŽBY

NEDĚLE 25. PROSINCE – BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

-

-

8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ (V KOSTELE)

SOBOTA 31. PROSINCE – STARÝ ROK

-

-

16:00 POBOŽNOST (V TŘANOVSKÉHO SÁLE)

NEDĚLE 1. LEDNA – NOVÝ ROK

-

-

10:00 BOHOSLUŽBY EKUMENICKÉ S SCEAV,
S VEČEŘÍ PÁNĚ (V KOSTELE)

