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XV. roèník

Milý ètenáøi, milá ètenáøko,

vechno ptactvo je ji zde, skoro vechno, vím, nìkterým ptáèkùm musíme dát
èas a do dubna, do kvìtna, ale mnoho
jich u pøilétlo. Nìkteøí ani neodlétli,
zima byla mírná. Jedno vím vak ji od
prvních kolních let pøesnì: v bøeznu
zaèíná jaro. K tomu také patøí, e ráno
mùeme být buzeni ptaèím zpìvem.
Nemyslím tím z reproduktorù, ale opravdickým ivým ptaèím cvrlikáním.
Ptáci nám nejen pøipomínají, ale také
to na nás praktikují, e zpìv dìlá naí
dui dobøe. Nejen zpìv, ale hudba obecnì. Existuje rovnì hudba, která v nás
probouzí bolavé vzpomínky, hudba, pøi
které se chce èlovìku plakat, ale té hudba, která nám leze na nervy. Pøevánì
na nás je, které hudbì se vystavíme.
V Bibli hraje hudba velkou roli. V almech jsme povzbuzováni ke zpìvu. Na
jiných místech si mùeme pøeèíst chvalozpìvy mnohých a pøidat se k nim, alespoò ètením. Rovnì léèebný úèinek
hudby je v Bibli popsán. Vzpomeòme si
na krále Saula, kdy zaèal bìsnit, tak si
s ním jeho lidé v nejbliím okolí nevìdìli rady. Ale nakonec nali øeení. Tím
øeením byl David a jeho hra na citaru.
Kdy David hrál, Saulovi to pøináelo
úlevu a bylo mu dobøe (1 Sa 16,1423).

Nejen léèebný úèinek hudby je znám,
ale té její silný povzbuzující efekt. Hudba probouzí odvahu, dokonce ve vìzení. Pavlovi se Silasem, po té, co je poøádnì zbièovali, dali nohy do klády.
Kolem pùlnoci se oba zaèali modlit
a zpívat Bohu oslavné písnì. Ostatní vìzòové poslouchali (Sk 16, 2340). Brzy
na to se dostali z vìzení, a nikdo nechápal, jak to bylo moné.
Ké bychom to umìli, zpívat písnì
chvály, i kdy se nám nedaøí ve, jak
jsme si pøáli Pavel sedìl v aláøi, nohy
v tìké kládì, tøebae byl bez viny, nenadával vládì. Do tmavého vìzení nerad el by býval, to vak na tom nemìní,
e si v poutech zpíval. (EZ  dodatek,
610)
Ké bychom to umìli, zpívat, i kdy
se nám nedaøí. Ale vdy to umíme.
Umíme spoustu písní. Ze zpìvníku, vèetnì zmínìného Dodatku, umíme øadu lidových a dalích, èesky, ale i jinak. Nebo
neumíme? Tak to zkouejme.
Pøeji nám vem hodnì ptaèího zpìvu
po ránu a jetì spoustu jiné hudby, která léèí a posiluje!
Jana Rumlová

Slovo éfredaktorky

V únoru nám pole nesílila a tak
doufáme v jaro, vak u se vehementnì hlásí nejen zpìvem ptactva. Jsou
i jiná jara  tøeba to Praské, jak mnozí
pamatujeme. Zda si to mohou øíci
také lidé na Ukrajinì, nevím. Pøeèkali kruté zimy i kruté policejní zásahy
na Majdanu a jistì vítají kadý závan
teplé nadìje. Jsme s nimi v modlitbách
i ve zprávách z médií. Mùeme se
zapojit i prakticky, sbírky na humanitární pomoc u se rozbìhly, organizace posílají na Ukrajinu léky
a dalí potøebné vìci, vysoké koly
nabídly místa studentùm, lékaøi
a zdravotníci se vydali na pomoc zranìným, kterých není málo. Sbírku vyhlásila i Synodní rada ÈCE, tak neváhejme a pøispìjme, jde o ivot.
Bohudíky, v ÈR u s krvavou odezvou nedemonstrujeme. Máme svobodu, na kterou jsme si rychle zvykli, a dìti, které se v ní narodily, si
pøedlistopadovou éru neumìjí ani
pøedstavit. Také díky za to patøí do
naich modliteb.
V bøeznu nás èeká kadoroèní Výroèní sborové shromádìní. Zrekapi-

tulujeme si, co se nám podaøilo v roce
minulém a jak jsme hospodaøili. Starovstvo vstupuje do posledního roku
své práce, za rok nás èekají nové volby, máme tedy èas se na nì pøipravit.
Zatím je vak pøed námi ona rekapitulace loòského a plánování následujícího roku.
VSS bude zároveò Sborovým dnem.
Je to dobrá pøíleitost k spoleènému
setkání a prohovoøení veho, co nám
v sborovém ivotì leí na srdci (sbírky na rùzné dùleité vìci, výbìr budoucího kazatele apod.). Nezapomeneme ani na nae pøátele v Athens.
Spoleèný obìd napomáhá sblíení,
ostatnì  spoleèné stolování bylo symbolem vzájemné blízkosti lidí u pøi
Veèeøi Pánì v Getsemane i následnì
v kostelích. Vak povaujeme za významné letoní 600. výroèí povolení
pøijímání podobojí.
A v bøeznu zaèíná také postní období pøed nejvìtím køesanským
svátkem  Velikonocemi. Pøipravujme se tedy na tu Velikou noc s láskou
ke vem kolem a v modlitbách.
Ivana Jenitová

Kontakty na zástupce sboru:

Faráøka Jana Rumlová

585 223 223

jana.rumlova@evangnet.cz

Kurátor Jan Matìjka

585 436 572

jan.matejka@iol.cz

Pastoraèní pracovnice
Noemi Batlová

728 289 354

noemi.batlova@centrum.cz

Upozornìní pro pøípadné dárce: èíslo sborového úètu je 1804603389/0800
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Program sboru v mìsíci bøeznu 2014

2. 3. nedìle

09.00

bohosluby

3. 3. pondìlí
4. 3. úterý

18.30
14.00
16.25
17.45
20.00
18.00
09.00
13.00
14.30

starovstvo
dìti/biblická hodina
konfirmaèní pøíprava
biblická hodina
Selost
mláde
bohosluby s VP
bohosluby
bohosluby

20.00
09.15
18.00
09.00

Selost
Seniorklub
mláde
bohosluby
Výroèní shromádìní

14.00
16.25
17.45
20.00
18.00
09.00

dìti/ biblická hodina
konfirmaèní pøíprava
biblická hodina
Selost
mláde
bohosluby

14.00
16.25
13.45
18.00
09.00
17.00

dìti/biblická hodina
konfirmaèní pøíprava
Seniorklub
mláde
bohosluby
Pamatuj èlovìèe 

14.00
16.25
17.45

dìti
konfirmaèní pøíprava
biblická hodina

5. 3. støeda
7. 3. pátek
9. 3. nedìle

12.
13.
14.
16.

3.
3.
3.
3.

støeda
ètvrtek
pátek
nedìle

18. 3. úterý
19. 3. støeda
21. 3. pátek
23. 3. nedìle
25. 3. úterý
27. 3. ètvrtek
28. 3. pátek
30. 3. nedìle

schùze

u Batlù
1. postní nedìle
Chválkovice
Hrubá Voda
u Markù

sborový den
(partnerství s Athens)

setkání
3. postní nedìle

4. postní nedìle
meditativní program

duben 2014

1. 4. úterý

Volejbalisté hrají vdy v nedìli od 18.00 hodin
3

Informace / Aktuality
Výroèní sborové shromádìní (VSS)

se uskuteèní v návaznosti na bohosluby v nedìli 16. bøezna 2014. Tato nedìle
bude zároveò sborovým dnem se spoleèným obìdem, take nemusíme spìchat domù vaøit. Mùeme v klidu probrat sborové záleitosti, popovídat si
u obìda a po nìm se jetì sejít na besedì o naem partnerství s americkým
sborem v Athens. Besedu pøipravuje
a povede sestra Ivanka Marková s promítáním a vzpomínkami.
Pøed VSS je kadou nedìli k dispozici
seznam èlenù sboru s hlasovacím právem pro nahlédnutí, kontrolu a pøípadné zaznamenání zmìn. Prosíme, abyste
na bohosluby s VSS pøili vèas a pode-

psali se pøi vstupu do kostela do pøipravených prezenèních listin.
Spoleèný obìd bude formou rùzných
druhù polévek. Proto jsou pøipraveny
dvì podpisové listiny. Na jednu prosíme o zapsání vás, kteøí se zúèastníte
spoleèného obìda, na druhou pak dobrovolníky, kteøí pøipraví a pøinesou polévku.
K Výroènímu sborovému shromádìní vyjde 9. 3. mimoøádný Posel, obdobnì jako pøed rokem. Bude obsahovat
zprávy a pøíspìvky, o nich bude VSS
jednat.
iv+im

Na Kvìtnou nedìli 13. dubna 2014
se v naem sboru uskuteèní opìt
BURZA

Vítány jsou velikonoèní dekorace, pøání a také velikonoèní dobroty.
Výtìek bude urèen pro Diakonii Rýmaøov.

Noc kostelù 2014

I v letoním roce pøichází nabídka pro
farnosti uspoøádat Noc kostelù v spoleèném termínu 23. 5. 2014. Jako v pøedelých letech to mùe být dobrá pøíleitost, jak udìlat nìco pro ty, kteøí víru
v Boha a cestu do spoleèenství církve
teprve hledají. Noc kostelù, kterou vám
chceme pomoci uskuteènit, by mìla být
pøedevím svìdectvím o naí víøe a na-

bídkou pro ty, kteøí pøijdou v tu noc do
kostela vìtinou jako zvídaví návtìvníci, napsal nám poøadatelský výbor.
Letoní rok je v naí diecézi vyhláen
jako Rok rodiny a proto doporuèujeme
Noc kostelù obohatit o tuto tématiku
a nabídnout návtìvníkùm vhled do ivota køesanských rodin, dodávají bratøi katolíci.
nb
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Informace / Aktuality
Konzervatoø Evangelické akademie  bøezen 2014

5. bøezna 2014  11.00 hod.  Naa Pastorkyòa
Divadlo na cucky, Wurmova 7, Olomouc
Komponované pøedstavení, zaloené na libretu opery L. Janáèka
Její pastorkyòa, doplnìné písnìmi z Moravské lidové poesie
v písních, s doprovodem smyècového kvarteta.
Úèinkují: studenti KEA
Reie: Anièka Duchaòová
11. bøezna 2014  18.00 hod.  Interní koncert
Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc
Úèinkují: studenti a pedagogové KEA
12. bøezna 2014  18.00 hod.
Abonmá  C2 Varhanní koncert
Kostel sv. Michala, Olomouc
Úèinkují: studenti a pedagogové KEA
18. bøezna 2014  18.00 hod.  Klavírní koncert
Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc
Úèinkují: Michaela Bohaèíková (Konzervatoø
Brno), Romana Cholastová (Jamu Brno)

Konzervatoø
Evangelické akademie
Èlen Mezinárodní asociace
pro hymnologii, Graz (IAH)
Èlen Spoleènosti pro duchovní hudbu, Praha (SDH)
Wurmova è. 13,
772 00 Olomouc,
tel., fax: 585 208 583

19. bøezna 2014  18.00 hod.  Abonentní bonus  Nebojte se opery
Koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc
Úèinkují: studenti a pedagogové KEA, koncertem vás provede spisovatelka
Alena Kastnerová
25. bøezna 2014  18.00 hod.  Absolventský koncert
Kaple Boího tìla, Olomouc
Úèinkují: Veronika Koòárková, Magdaléna Kuèerová, Frantiek Tomek

Poradní odbor pro práci s laiky Moravskoslezského seniorátu
zve na setkání s br. faráøem Jiøím Gruberem,
který pøednese svoje zkuenosti s kurzy Alfa v Brnì
pro vechny zájemce naeho seniorátu
v nedìli 13. dubna 2014 ve 14.30 hod.
v evangelickém kostele v Olomouci.
Vechny srdeènì zveme!
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Ze sborového ivota
Zpráva z únorové schùze starovstva

Úvodní poboností poslouila tentokrát s. faráøka J. Rumlová.
1. Zhodnocení uplynulého mìsíce
a) starovstvo dìkuje vem, kdo se podíleli na pøípravì semináøe pro pracovníky s dìtmi, který se pod titulem
S dìtmi na cestì víry konal v naem sboru ve dnech 24.26. 1. 2014. Jeho úèastníci byli spokojeni se servisem i s programem (to vyjádøila i pøímo pøi
ohlákách s. Beneová);
b) sborový den, který se konal 19. 1. 2014
a jeho souèástí bylo mj. pokraèování
rozhovoru o sboru a samofinancování, se také vydaøil, vèetnì diskuse,
o kterou byl mezi bratøími a sestrami
velký zájem. První èást závìrù z diskuze u byla publikována v Poslu,
dalí èást (s informacemi o znìní odeslaných dokumentù) se pøipravuje.
Dík patøí také Selosti za pøípravu
obìda.
2. Harmonogram pro následující
období
a) ve dnech 20.27. 2. 2014 bude mít
s. faráøka dovolenou, zastupovat ji
bude v nutných pøípadech br. faráø Jan
Jun z Prostìjova;
b) 26. 2. 2014 se v naem kostele bude
konat dalí Dobrý veèer s hudbou (prùvodní slovo: br. O. Bláha);
c) na sobotu 22. 3. 2014 je v naem sboru ohláeno seniorátní vzdìlávání
presbyterù/laikù (mj. s pøednákou br.
faráøe J. Grubera o tzv. kurzech alfa);
d)26. 3. 2014 bude s. faráøka J. Rumlová
pøednáet v partnerském sboru
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v Ludwigshafenu, kam byla pozvána
spolu s br. faráøem P. Rumlem.
e) o Kvìtné nedìli, 13. 4. 2014, se v naem
sboru uskuteèní dalí setkání tzv.
mexické skupiny (br. faráøi J. Dus,
B. Martin a dalí);
f) 13. 4. se v naem sboru bude konat
také presbyterní konference  starovstvo prosí dobrovolníky o zajitìní
obèerstvení pro úèastníky obou akcí.
3. Rozhodnutí o øeení opravy
výtahu
Podle zjitìní servisního technika dolo k porue mìnièe, který vyaduje nákladnou výmìnu (cena bez danì je
113 884 Kè). Podle vyjádøení br. J. Bartuka má výtah za deset let svého fungování za sebou asi jen 200 provozních
hodin a jen za pravidelné revize výtahu
ná sbor doposud utratil asi 40 000 Kè.
Starovstvo proto rozhodlo, e øeení
prozatím odloí a bude hledat monost
levnìjí opravy mimo firmu KONE, pøièem zvauje i jednání s firmou KONE
o moné slevì. Koordinací celé akce starovstvo povìøuje br. J. Bartuka.
4. Rozpoèet na rok 2014
Starovstvo schválilo hlasováním investice ve výi 200 000 Kè na opravy
a 30 000 Kè na kontakty se zahranièím.
V rámci 200 000 Kè, vyhrazených v roce
2014 na opravy, starovstvo rozhodlo
o investièních prioritách v tomto poøadí:
a) výtah;
b) WC v kostele;
c) okna;
d)osvìtlení kostela.

Ze sborového ivota

Vechna konkrétní rozhodnutí týkající se oprav bude starovstvo formulovat
na základì pøíjmové stránky. V té souvislosti bude starovstvo usilovat o to,
aby se pøíjmy sboru zvýily (napø. prostøednictvím úèelových sbírek) a aby se
zejm. pøíjem ze saláru rozloil rovnomìrnì po celém roce.
5. Postup pøíprav VSS 2014
a organizace sborového dne
Autoøi zpráv, které mají být zveøejnìny k letonímu VSS (16. 3. 2014), musejí
své pøíspìvky dodat v definitivní podobì pro tisk v Poslu do 15. 2. 2014. Sborový den, jeho program bude navazovat
na VSS, bude zahájen obìdem (rùzné
druhy polévek  pøípravu slíbila koordinovat s. N. Batlová), následovat bude
program Americké skupiny.
6. Informace ze shromádìní
Diakonie
Zprávu pøednesla s. N. Batlová: shromádìní Diakonie oceòuje práci komise odborníkù nad monými variantami
uspoøádání Diakonie (hierarchickým
modelem, koordinaèním modelem), chybí ale finanèní pøedstava. Shromádìní
se rozhodlo koneèné rozhodnutí neuspìchat, jetì nad vemi variantami

pøemýlet a doplnit je, mj. v souvislosti
s nástupem nového øeditele Diakonie br.
Petra Haka.
7. Hospodaøení sboru
Konkrétní informace poskytne pokladník sboru br. J. Vraj.
Z rùzného vybíráme:
a) br. kurátor J. Matìjka zjioval v Pozemkovém ústavu, jaký je stav øeení
naí ádosti o restituci  úøad si podle sdìlení zamìstnancù vyádal vyjádøení z archivu, následnì se ozve
s výsledkem
b) seniorátní Den rodiny se bude konat
dne 7. 6. 2014 ve Frýdku-Místku (pøednáky M. Rejchrta a M. Fendrycha);
c) s. N. Batlová oznámila pøítomným,
jaký program ná sbor pøipravuje pro
letoní Noc kostelù (23. 5. 2014)
d)s. I. Marková referovala o své úèasti
na schùzi Americké skupiny dne 27. 1.
a o svém zvolení do funkce pøedsedy
skupiny (té v mailu, zaslaném èlenùm starovstva pøed schùzí);
Starovstvo ukonèilo svou schùzi ve
22:20 zpìvem písnì 378 (Boe, jen jsi
v nebesích) a modlitbou.
Dle zápisu Ondøeje Bláhy
zpracovala Jana Vrajová

Narozeniny v bøeznu

11.
12.
12.
13.
15.
16.

3.
3.
3.
3.
3.
3.

Milan ákovych
Ing. Roman Gabriel, Ph.D.
Vìra Kubíèková
Drahomíra imsová
Ing. Vlastimil ert
Gabriela Sahelová

18.
21.
26.
27.
27.
29.

3.
3.
3.
3.
3.
3.

Vìra Gardavská
Daniela Kenningová
Eva Kubická
Mgr. Pavlína Bláhová
Marta Palatý
Jiøina Frydrichová
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Ze sborového ivota
Støed

Èerveò jako jakási nadìje vlitá do
prstù, co pevnì tisknou jeden druhý.
Pára, co viditelnì vzniká ve vzduchu
po pronesení jakéhokoliv slova. I pøi
tom nejkratím z nich si mùe vimnout, jak pouhé mluvit mùe být jiné,
kdy se dìje TO.
Rù ve tváøích polyká slzu samotnou. Je tou první, co se skoulela z oka,
kdy zaslechla hymnu své vlasti.
Není ani zima, ani jaro, ani vítìzství,
ani poráka, ani nic, co by dodávalo
pocit urèitosti. Je pouhé tady a teï,
které mizí ve vzácných tónech. Ta
hudba vypráví pohádku jedné zemì,
co si váí sama sebe. Skládá slova ze
svých skal a øádky ze svých luk. Sloky ze svých lesù. Celá je podobenstvím o ráji. Avak, co je to ráj? Boský kraj pro vechny?
Kadý se narodil ze zázraku poèetí, kadý s pláèem na znamení svého

ivota. Kadému poloil ná Pán svùj
prst na rameno. Kadý jednou zaèal
a el. A kadý jednou skonèí. Co je
vak mezi tím? ivot. ivot v boském ráji. Ten, který vdy stejnì zaèíná a stejnì konèí, málokdy je vak
stejný v kterékoli ze svých chvil. Je
odrazem nás samých, odrazem nás
v Bohu, v zrcadle, které svìtu nastavil. Abychom vidìli alespoò støed,
kdy nám zaèátek i konec uniká. Tím
zrcadlem jsou Boské oèi, které nás
nemilosrdnì vidí.
Vidí ve! Jak se jednou tøeseme strachem, podruhé malujeme druhým
úsmìv na rty, jindy roníme slaný smutek a pozdìji otíráme tváøe nejbliích hedvábným kapesníkem. Vidí
dovnitø. Bolest, utrpení, touhu, dùvìru, úzkost, úmysly.
Vlasy se mírnì vlní ve studeném
vánku a slza padá kamsi na zem. Hrají hymnu a je proè. Protoe kadý èlovìk má stejný zaèátek a konec. Ale
jiný støed. A nìkteré støedy stojí za
to, aby jim èlovìk utrhl kvìtinu. Aby
si s nimi dal dostaveníèko. Pochopil
jejich sílu. Odvahu. A smysl.
A tak tam stojí a nechává svùj støed,
aby se na chvilku vlil do toho druhého. A Bùh, ten je vdy uprostøed
a vude kolem nás. To je ná støed,
nae záchrana. Záchrana celého svìta, ale pøedevím naich srdcí, které
jsou støedem naich ivotù.
Na téma z Tøineckého hutníka
Marta Palatý
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Pro dìti
Milí kamarádi!

Vítr kam chce, vìje
D: Je tam hrozný vítr, vùbec ho nemám
rád, vechno znièí, lodì na moøi, lidi ve
snìhové vánici, odnese støechy a shodí nám
jablíèka.
Mùj milý klouèku, bez vìtru by nebyl
ivot na zemi. Vítr pøiene od moøe de-

tivé mraky, ty nám zavlaí vyprahlá pole
a zahrádky. Vidìla jsem rùst stromek
pøímo ze skály, a to nejen ve skále, ale
i pod ní. Jak se tam dostal, kdo ho zasadil  to vítr mìl úkol rozsévaèe. Opylil
kvìty, pak semínka popadl a nìkde je
pustil. Jednou nám vítr také rozfoukal
celodenní práci na louce. Tatínek se nad
tou spoutí zastavil a øekl: To nás Pán
Bùh uèí pokoøe, abychom si nemysleli,
e jsme pány pøírody. Vzpomíná, jaký
máte v Kloboukách na kopci Vìtøák? Teï
u je jen ozdobou krajiny, ale døíve slouil vem v okolí, mlel mouku, krupky,
ale bez vìtru stojí. ádnému vìtru neporuèíme. Jednou nám vichøice tatínka
zachránila.

D: Povídej, u jsem si vyzul boty.
Bylo to v zimì, nesl do lesa partyzánùm nìjaké obleèení a jídlo a zahlédla
ho vojenská hlídka: HALT!
Ale tenkrát neposlechl, pøidal do kroku, chumelenice ho zakryla a velký vítr
zametl jeho stopy a vojákovi u se do
chumelenice nechtìlo. Partyzány v lese
nael schované v bunkru, pøedal zásoby a velkým obloukem se v noci vrátil
domù. Nìjaký èas pak léèil odøené,
omrzlé nohy, ale na silný vítr nikdy ve
zlém nevzpomínal.
Ostré HALT uslyel jetì jednou. To
u bylo skoro po válce. Nìmci ustupovali, ale zbraní mìli jetì moc. Nai lidé
strhávali nìmecké nápisy, ili vlajeèky,
tìili se na brzký konec, zaèínal kvìten
1945.
Tatínek el veèer ke kole a uslyel
ostré: HALT! Tenkrát se zastavil, voják se ptal, kam jde, a kdy nìmecky
odpovìdìl, e je uèitel, voják ho varoval: Vrate se, máme rozkaz hned støílet. V tu noc zastøelili 15 naich obèanù a partyzánù. Leí spoleènì pohøbeni
v Mnichu u Kamenice nad Lipou. Mnohem více svých mrtvých Nìmcù naloili na vory a odjeli. Konce války se nedoili.
Podìkujme Pánu Bohu, e ijeme
v míru, a e nás chrání pøed vím zlým.
Pod veèer tvá èeládka,
Co k slepici kuøátka.
K ochranì Tvé hledíme,
Laskavý Hospodine. (EZ 225)
teta Eva
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ivot církve
Diakonie ÈCE má nového øeditele

Synodní rada na svém zasedání dne
4. února 2014 jmenovala do funkce øeditele Diakonie Èeskobratrské církve
evangelické (ÈCE) Petra Haku, který se
své funkce ujme 1. dubna 2014. Petr
Haka byl jmenován na základì pøedchozího výbìrového øízení a na doporuèení dozorèí rady Diakonie ÈCE. Nový
øeditel Diakonie ÈCE bude slavnostnì
uveden do úøadu pøi zahajovacích bohoslubách 4. zasedání 33. synodu ÈCE.
Pøijmìte tuto zprávu s nadìjí na pokraèování dobré práce ve prospìch tìch,
kteøí jsou na péèi ve støediscích a kolách Diakonie ÈCE závislí. Jsme pøesvìdèeni, e br. Petr Haka naváe ve
vem dobrém na práci odchozího øeditele br. Davida ourka a podle svých

obdarování povede Diakonii ÈCE zdárnì dál v její slubì potøebným, øíkají
Lia Valková, synodní kurátorka ÈCE
a Joel Ruml, synodní senior ÈCE.
e-cirkev.cz

K situaci na Ukrajinì

Jsou chvíle, kdy nelze volat po pokoji
a ke klidu. To v takových chvílích, kdy
státní reim pronásleduje své nespokojené obèany, bije je, muèí a bezostynì
zabíjí. Nelze být potichu, kdy se státní
moc chová jako gangsterská organizace. Proto podporujeme demokratické síly
na Ukrajinì a mladé lidi, kteøí zápasí
o svobodu, demokracii a takové zøízení
státu, kdy bude panovat spravedlnost,
odpovìdnost, právo a ohled na obèany,
kteøí smýlejí jinak ne ti, kteøí jsou právì u moci. Tohoto zápasu ukrajinských
lidí si váíme. Stojíme pøi nich svými
modlitbami.
10

Souèasnì spolu s Diakonií naí církve intenzivnì hledáme zpùsob, jak
postiené zemi pomoci i hmotnì. Informaci o sbírce poleme do sborù v nejbliích dnech.
Modleme se v naich shromádìních,
i osobnì, za nalezení dobré cesty ze souèasné ukrajinské krize, modleme se za
vechny zranìné a blízké tìch, kdo
v kyjevských bojích zemøeli.
Prosíme vechny, kdo znají moc a krásu svobody, aby ji ukrajinskému lidu
pøáli, a hledali, jak pomoci tìm, kdo
o politickou svobodu na Ukrajinì zápasí.
Synodní rada Èeskobratrské
církve evangelické

ivot církve
Informace k 4. zasedání 33. synodu

Milí bratøi a milé sestry!
První zasedání 33. synodu v roce 2011
rozhodlo, aby se jedno z jeho zasedání
konalo na Moravì. Druhé zasedání uloilo pøedsednictvu, aby 4. zasedání,
bude-li se konat mimo Prahu, trvalo do
nedìle a nedìlní bohosluby byly slaveny v øadì sborù regionu (seniorátu)
za úèasti skupinek synodálù s kazatelskou slubou nìkterého z nich. Tøetí
zasedání 33. synodu rozhodlo, e jeho
4. zasedání se bude konat ve dnech
29. kvìtna a 1. èervna 2014 na Vsetínì.
Bude to historicky první jednání synodu ÈCE mimo Prahu. Místo bylo vybráno pro svou unikátní polohu. Na
Vsetínì a v jeho bezprostøedním okolí
se nachází nìkolik desítek naich sborù. Jsme rádi, e synodálové a ekumeniètí hosté se budou moci s místní evangelickou tradicí seznámit. Také je nadìje,
e konání synodu na Valasku vzbudí
vìtí zájem církve o jeho jednání a pøiblíí jeho prùbìh naim sborùm a jednotlivým èlenùm církve. Jednání synodu je veøejné s výjimkou tìch èástí, které
by synod prohlásil za uzavøená.
Synod bude zahájen slavnostními
bohoslubami ve ètvrtek 29. kvìtna veèer na svátek Nanebevstoupení Pánì
v kostele Dolního sboru a bude pokraèovat ustavením synodu v kostele Horního sboru. Páteèní a sobotní jednání
probìhne v Kulturním domì na Vsetínì. Na sobotu veèer plánujeme setkání
synodálù a ekumenických hostù v kostele a na zahradì Dolního sboru za úèasti veøejnosti.

V nedìli 1. èervna se rozjedou synodálové do více jak dvaceti okolních sborù, aby zde vykonali bohosluby a informovali o prùbìhu a závìrech jednání
synodu. Kadý sbor v okolí navtíví skupinka 34 poslancù z jednoho seniorátu. Oficiální ukonèení synodu bude pøi
nedìlních bohoslubách v kostele Horního sboru.
Chceme proto poádat sbory, jejich
kazatelé a presbyteøi jsou poslanci nebo
poradci synodu, aby je uvolnily ze sluby v nedìli 1. èervna. Vìøíme, e vichni
poslanci synodu se budou moci tohoto
rozjezdu do sborù zúèastnit. Sbory
v okolí chceme poádat, aby návtìvu
a slubu synodálù pøijali, zaøadili ji do
svého sborového kalendáøe a navázali
se zástupci vybraného seniorátu kontakty ji pøed jednáním synodu. Do kterého sboru budou poslanci seniorátu
vysláni, sdìlí sborùm a seniorátùm pøedsednictvo synodu do konce bøezna.
Závìrem dopisu chceme podìkovat
vem sborùm, které ve stanoveném termínu odpovìdìly na dotazník o smìøování k sobìstaènosti naí církve a doufáme, e na základì vaich pohledù
a návrhù bude moci nejblií zasedání
synodu navrhnout alespoò základní
obrysy naí strategie pro pøítí období.
S bratrskými pozdravy
za pøedsednictvo synodu
Jiøí Gruber
za Synodní radu
Joel Ruml a Lia Valková
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ivot církve
Oslavy 600. výroèí obnoveného vysluhování pod obojí

Oslavy 600. výroèí obnoveného vysluhování pod obojí probìhnou v nedìli 12.
øíjna 2014. Od 10:00 hodin se budou
konat slavnostní ekumenické bohosluby v Betlémské kapli, samozøejmì s vysluhováním Veèeøe Pánì pod obojí, øíká
Roman Mazur, senior Praského seniorátu Èeskobratrské církve evangelické.
Po obìdì se pak úèastníci budou moci
ve tøech programových blocích od 12:30
do 18:30 hodin zúèastnit dalích dopro-

vodných akcí v Betlémské kapli, v kostele Martin ve Zdi a
v blízkém okolí: divadelního vystoupení, procházek Prahou po stopách
husitského hnutí, pøednáek, koncertù,
pìvecké dílny, rukodílen a dalích.
e-cirkev.cz

Výroèí
Viktor Emanuel Frankl

26. 3. 1905 Vídeò  2. 9. 1997 Vídeò
rakouský neurolog a psychiatr, zakladatel
existenciální analýzy a logoterapie.
Je jedním z lidí, kteøí proli hrùzami
koncentraèního tábora. Nezatrpkl. Dokonce se dá øíci, e tato zkuenost obohatila jeho práci. Byl to on, kdo prohlaoval, e i v utrpení èlovìk mùe nalézat
smysl. Zakladatel tøetí vídeòské koly
psychoterapie a zakladatel logoterapie.
Jeho rodièe mìli èeské koøeny. Franklova matka byla idovka. V jejím rodokmenu mùeme najít i známé jméno  rabi
Loew.
Viktor Frankl mìl slibnì nastartovanou kariéru lékaøe. Netrvalo vak dlouho a pøilo nejhorí období jeho ivota.
Válka. Celá jeho rodina vèetnì manelky Tilly, s ní byli sezdáni teprve devìt
mìsícù, byla poslána do koncentraèní12

ho tábora. On sám proel nìkolika rùznými tábory, ve kterých strávil dlouhé
tøi roky. Celá jeho rodina zahynula. Pøeila pouze sestra. Manelka tìsnì po
osvobození podlehla epidemii tyfu.
Viktor Frankl o svém pobytu v koncentraèním táboøe napsal knihu s názvem A pøesto øíci ivotu ano. Pojednává

Výroèí

nikoli o utrpení tìlesném, ale hlavnì o
tom, co lidé v koncentraèním táboøe proívali. Konstatuje, e se vìzni po èase
museli obrnit jistou necitlivostí, aby nelidské podmínky pøeili. V situaci zdánlivì bezvýchodné bylo tøeba vdy lpìt
na nadìji, protoe i v tìch nejtìích
situacích a a do poslední minuty ivota se otevírá nepøeberná øada moností,
jak smysluplnì utváøet vlastní ivot.
Po návratu z koncentraèního tábora
Viktor Frankl pokraèoval v zapoèaté kariéøe. Po válce se znovu oenil, v roce
1947 si vzal svou druhou enu, Eleonoru Katharinu Schwindt. Byla to katolièka, a tak manelé chodili jak do kostela,
tak do synagogy, a slavili jak Vánoce,
tak chanuku. Narodila se dcera Gabriela a doèkal se i vnouèat.
Viktor Frankl vystihl lidskost èlovìka,
vidí v èlovìku bytost hledající smysl
a reaguje na volání po smyslu, které nezaslechnuto zanikne. Jsou tøi monosti,
jak dát ivotu smysl: 1. Vykonáním èinu
 kadý èin vykonaný s ohledem na
druhé se stává sebepøesahujícím, lidským a smysluplným. 2. Proitím záitku  který obohacuje a povznáí,
pøièem nejvyí hodnotou je láska.
3. Utrpením  které je souèástí kadého
ivota  i v beznadìjné situaci, z ní není
úniku.
Profesor Frankl napsal 39 knih, které
vyly ve 40 jazycích. Kromì ji zmiòovaného A pøesto øíci ivotu ano mezi nì
patøí napøíklad Lékaøská péèe o dui. Pøednáel po celém svìtì a v devadesátých
letech zavítal i do Èeské republiky.
V roce 2011 vyla v nakladatelství
Cesta pozoruhodná kniha sestavená ze

zvukového záznamu  byl nalezen
v pozùstalosti. Jde o záznam rozhovorù
Viktora Frankla s Pinchasem Lapidem,
idovským profesorem teologie a religionistou, který se velmi osobnì angaoval v køesansko-idovském dialogu.
Rozhovor dvou hlubokých myslitelù na
téma, které nese kniha Bùh a èlovìk hledající smysl, odpovídá na mnoho otázek,
které si kadý èlovìk v rùzných fázích
ivota klade. A nebývá lehké vdy najít
odpovìï
Na stranì 9091 si mùeme pøeèíst:
Viktor Frankl: Jedna z mých podstatných
mylenek, které se zrodily v prùbìhu
desetiletí  napadla mì toti u, kdy
mi bylo 15 let  je ta, e se vlastnì po
smyslu ivota nesmíme tázat, nemùeme po nìm pátrat. A to z toho prostého
dùvodu, e vlastnì máme sebe, celé nae
bytí a ná ivot chápat tak, jako by se
nìkdo tázal. My jsme ti dotazovaní, ivot je ten, kdo klade otázky. ivot je ten,
kdo nás staví pøed ivotní otázky, na
které musíme odpovídat. A toto odpovídání je zodpovìzené odpovídání. To
znamená, e odpovídáme na otázku po
smyslu ivota, kdy odpovídáme naemu ivotu, a zodpovìdìt to nemùeme
slovy, ale v posledku pouze èiny. Tak
jsem to formuloval u tehdy. ( ) A protoe nae jedineèná osobnost se angauje v urèité jedineèné situaci, která nás
potkává a v ní se nacházíme, vytváøí
dvojí odpovìdnost èlovìka  za to, co
dìlá, zde a nyní  a co jen teï a tady
mùe udìlat , a za to, èím se stane
v blízké budoucnosti.
dp
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Samofinancování
SAMOFINANCOVÁNÍ
 odpovìï starovstva FS ÈCE v OLOMOUCI
(pokraèování z minulého èísla)

F) Proè je tu ná sbor:
souèást ekumenického
spoleèenství
Evangelický sbor v Olomouci je
souèástí irokého spektra køesanských církví, které ve mìstì pùsobí.
Zejména protestantská spoleèenství
jsou rodinnými vazbami propojena
s øadou èlenù naeho sboru. Vzájemná propojenost a informovanost o ivotì jejich spoleèenství a jejich aktivitách tedy bezesporu existuje. Novì se
navazuje na ekumenická setkávání
olomouckých køesanských mládeí,
touto zkueností proli souèasní ètyøicátníci a jsme vdìèni, e je souèástí
ivota i dnení mládee. Vìøíme toti, e právì v dobì formování názorù mladých lidí se tímto zpùsobem
stává ekuména pøirozenou souèástí
jejich ivota a brání jednostrannému
pohledu na rozdìlení Církve.
Spoleèná ekumenická shromádìní
se tradiènì konají v lednu jako souèást Alianèního týdne modliteb a Týdne modliteb za jednotu køesanù. Jejich návtìvnost lze dlouhodobì nejen
z naí strany oznaèit (vzhledem k porevoluènímu boomu a touze se setkávat) za nízkou, aèkoli napøíklad loòská i letoní setkání u byla s vìtím
ohlasem a ti, kteøí se jich úèastní,
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z nich mají uitek pro ivot víry. Ve
vzrùstajícím zájmu o tento typ ekumenických setkání je mono spatøovat i opìtovnou potøebu vzájemné
podpory køesanù v sekulární spoleènosti, která zejména kvùli majetkoprávnímu vyrovnání se státem na církve nepohlíí pøíli vlídnì.
Perspektivu vnímáme v ji zmínìné podpoøe ekumenického setkávání
mládee, hledání nových bohosluebných forem v rámci tradièních lednových ekumenických setkání. A pak
také v nepøedpojatém a vdìèném setkávání s bratry a sestrami rùzných
vyznání na pracovitích a kolách.
Ekuménu spatøujeme i v tom, e
sbor je otevøený zahranièním návtìvám a od 60. let se vìnuje dlouhodobým partnerstvím. Jetì v období totality bylo uzavøeno partnerství se
sborem Friedenskirche v Ludwigshafenu a se sborem Kreuzkirche
v Dessau. V r. 1992 vzniklo partnerství s anglickým Telfordem s rozvinutými ekumenickými vztahy, od roku
2008 je naím partnerským sborem
presbyterní sbor Covenant v Athens,
Georgia, USA. Partnerství pùsobila
vdy oboustrannì, obohacovala nae
spoleèenství víry a poznání historie,
kultury i ivota sborù.
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G) Proè je tu ná sbor:
odpovìdné spravování
svìøených prostøedkù
Domníváme se, e církev by mìla
platit svùj bohosluebný ivot vlastními prostøedky. Èiní ji to na státu nezávislou, svobodnou. Nevìøící obèané nemají dùvod na bohosluebný
ivot pøispívat. Nerozumí tomu. Jsou
obvykle schopni vnímat a pøípadné
praktické pùsobení církve v sociální
a charitativní oblasti. Naopak vìøící
si mají být vìdomi hodnot, které jim
ivot ve sborovém spoleèenství dává
v porovnání s jinými nabídkami a výdaji a podporovat svoji církev podle
svých moností. Pro ná sbor to znamená uvìdomovat si pøínosy a priority sborového spoleèenství a pøipomínat si, e církev je na dary vìøících
odkázaná. Osobním vkladem, nejen
penìním, ale také svou pomocí nehmotnou (pøidáním ruky k dílu, úsilím, modlitbami, osobní stateèností),
mají èlenové sboru podporovat spoleèenství, starat se o spoleèné pro-

støedky, podmínky pro èinnost sboru a vztahy. Procentní stanovení výe
saláru chápeme jako doporuèující 
stejné procento z malého dùchodu
mùe být pro dárce daleko problematiètìjí ne z vyího pøíjmu. Urèitý
problém je povzbudit a nauèit pøispívat vechny ty, kteøí mají vlastní pøíjem.
Sbor zatím nemá vedle saláru a darù
ádné jiné finanèní zdroje a ani navrácení nevelkých majetkù nebude
znamenat výrazné výnosy. V loòském
roce jsme zpracovali tabulku rozloení
salárníkù, letos pøipravujeme tabulku
více vypovídající o celkové obìtavosti
èlenù sboru (salár + dary pro sbor,
nedìlní sbírky, a také dalí dary napø.
Jeronýmova jednota a dalí, které sice
nejsou pøíjmem pro sbor, ale jsou souèástí obìtavosti èlena církve). Chceme doporuèovat a podporovat rozhodnutí èlenù pro pravidelné mìsíèní
platby, zjednoduit platby bezhotovostním pøíkazem. Osvìdèuje se nám
vyhlaovat sbírky na konkrétní úèely, které mají obvykle vìtí ohlas ne
pravidelná sbírka na sborové potøeby  i ty se snaíme konkretizovat
a objasòovat. Pro probíhající rozhovor
jsme pøipravili speciální ekonomické
vydání naeho mìsíèníku Posel. Nìkteré èinnosti jsme stále schopni zajistit svépomocí (obèerstvení, peèení,
køesanská sluba, úèetnictví). Na
nìkteré èinnosti sbor pøispívá (pravi15
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delný úklid v kostele). Nìkteré práce se nám daøí svépomocí øeit èím
dál ménì (úklidová brigáda, drobné
opravy a údrba). Moná máme rezervy v organizaci, propagaci, osobním oslovení, povzbuzování. Pøi osobním oslovení se nakonec dobrovolníci
(i mui) obvykle najdou  napø. stìhování archivu, vikárka, vánoèní
strom, Noc kostelù Lidé ve sboru
nemají v souèasnosti mnoho volného
èasu, který by péèi o kostel mohli
vìnovat. I to je otázka priorit. Vìøíme a máme nadìji, e v budoucnu
budeme schopni zajistit potøebné finance pro kazatele i pro pastoraèní
pracovnici.

H) Plán naeho sboru
Sbor pøedpokládá základní uspoøádání M 1  samostatný sbor s kazatelem na plný úvazek a s pùsobností pastoraèní pracovnice (pracovníka). Sbor
je otevøen i nìkterému z navrených
zpùsobù spojení a spolupráce s blízkým mením sborem v okolí. V tom
oèekáváme souèinnost seniorátního
výboru.

rozváný

mìsíèník sboru Èeskobratrské církve evangelické v Olomouci
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Vydává sbor Èeskobratrské církve evangelické
v Olomouci vlastním nákladem jako svùj vnitrosborový bulletin. Pøíspìvky, ohlasy, pøipomínky
posílejte na adresu redakce:
Blahoslavova 1, 779 00 Olomouc
nebo e-mail: olomouc@evangnet.cz

Navrená varianta
samofinancování
Sbor je schopen se vyrovnat s vývojem personálního fondu podle
vech pøedloených modelù. Model
B by vak vyadoval mimoøádná
opatøení. I pøi pøedpokladu postupného zvyování obìtavosti a minimalizaci provozních nákladù sboru by
bylo nutné rozvolnìní nákladù v dalích oblastech a sníení údrby, co
není ádoucí.
Sbor preferuje pro rozpracování
dalího postupu model E s nutností ujasnit zpùsoby a odpovìdnost za
investování prostøedkù a pouívání
výnosù. K tomu sbor navrhuje, aby
racionální investice byly pøi centrálním øízení umonìny také jednotlivým sborùm s motivací cestou pøímého podílu na výnosech tìch investic,
které by navrhly a po schválení zabezpeèovaly.
Jménem starovstva sboru
Jan Matìjka, kurátor
Jana Rumlová, faráøka
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