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2015–XVI. ročník
Milý čtenáři, milá čtenářko,

jaký asi bude nový rok, rok 2015? Nevím.
Vím jenom, že jsme dostali v našem životě
k dispozici další čas. Pro křesťanskou víru
je čas Božím darem. Tento dar je ovšem
ohraničen a my si ho nemůžeme libovolně
protahovat nebo zopakovat. A tak jsme
pozváni k tomu, abychom ten dar
času přijali a dobře ho užívali. Přijmout čas, to znamená, že budu souhlasit se
svou vlastní konečností
a s každou chvílí, která
je mi darována. Ohraničenost času znamená, že
to těžké a bolavé nebude
trvat věčně, ale že jednou
skončí. Skončí, ale bude to
něco víc než jen konec. Věříme v to, že život, který přijímá-

me z Božích rukou, se také do Božích rukou
vrátí zpět. Žádný okamžik našeho života
není beze smyslu. Náš čas nemíří ke svému
konci tak, že by se zastavil, jako třeba hodiny na našem kostele, ale najde „dobré skončení.“ To, o čem jsme před pár dny společně zpívali. „Narodil se Kristus
Pán, veselme se… již nám
narodil se. … Dej dobré
skončení, ó Ježíši, věčné
utěšení věrných duší!“
Přeji nám všem důvěru v to, že Bůh drží
ve svých dobrých a zachraňujících rukou všechen čas světa, tedy i ten
náš.
Jana Rumlová

Heslo na rok 2015

Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.
Těmito slovy povolává apoštol Pavel sbor
v Římě (Římanům 15, 7) a nás všechny
k tomu, abychom dbali na Krista a od něho
se učili, jak máme jeden s druhým nakládat. Toto heslo pro rok 2015 se pěkně hodí
i k našim úvahám o Janu Husovi, který byl
před šesti sty lety coby kacíř upálen na hranici v Kostnici. Smrt Jana Husa nás nabádá
k toleranci a k tomu, abychom se vzájemně
přijímali, a to i tehdy, když máme na různé
věci rozdílné názory. Přijímejme tedy jeden
druhého, naslouchejme si navzájem, zkus-

me jeden druhému porozumět – snažme se,
abychom v tom druhém viděli Krista, jenž
nás potřebuje a sám sebe nám dává. Nesmíme však při tom opomíjet, že v Kristu usilujeme o pravdu, jíž Jan Hus obětoval svůj
život. Přijmout druhého znamená také společně hledat pravdu například tehdy, když
se shromažďujeme při bohoslužbách, ať už
v kostelech, či kdekoliv jinde.
Gerhard Frey-Reininghaus,
náměstek ÚCK pro vnější vztahy

Slovo šéfredaktora

Požehnaný nový rok 2015 všem! Ať se všichni všude a vždy přijímáme tak, jak praví biblické heslo na tento rok, „tak jako Kristus k slávě Boží přijal nás“. Jak se to pěkně hodí na všechny situace, které jsou už v prvním měsíci nového roku před námi!
Především Alianční týden modliteb a hned po něm Týden modliteb za jednotu křesťanů.
Oba týdny jsou příležitostí scházet se s křesťany ostatních olomouckých církví a společně
navzájem uplatňovat toto Boží poselství bez ohledu na věroučné rozdíly. Je to příležitost pro
nás všechny, kterým je domovem náš olomoucký sbor Českobratrské církve evangelické.
Také nás čeká volba našeho budoucího faráře. Bude to pro nás zase Boží posel, tak jako jím
je naše farářka Jana a jako byli všichni kazatelé, kteří prošli naším sborem.
Přijímejme se tedy i my navzájem, tak jak praví apoštol Pavel v listu Římanům.
Ivana Jeništová
Narozeniny v lednu

1. 1. Daniel Hromádka
3. 1. Josef Čermák
3. 1. Božena Jurková
5. 1. Jiřina Navrátilová
7. 1. Miloslava Kunzfeldová
7. 1. Johana Malinčíková
11. 1. Marie Menšíková
12. 1. Oldřiška Horálková
12. 1. Marie Kafková
12. 1. Vladislav Studený
14. 1. Jitka Šťastná

16. 1.
17. 1.
22. 1.
23. 1.
30. 1.
31. 1.

Dagmar Arbeitová
Kristýna Fialová
Olga Staňková
Jaroslav Blažek
Gertruda Nosálková
Naděje Blažková
Úmrtí

Rozloučili jsme se: 28. 11. 2014 se
sestrou Annou Žatkovou (87 let).

Informace / aktuality
Člověk člověku člověkem

je název pro výcvik pro všechny, kdo
se chtějí stát vnímavějšími a citlivějšími
k sobě a ke svému okolí.
Výcvik je akreditován na Ministerstvu
práce a sociálních věcí v rámci celoživotního vzdělávání pod názvem Poskytování
krizové pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí.
Lektory výcviku jsou: pan Vítězslav Vurst
B. Th., předseda nemocničních kaplanů
v Praze a paní PhDr. Eva Biedermannová,
psycholožka v Hasičském záchranném sboru Středočeského kraje. Délka výcviku je
40 hodin, setkání se koná jednou měsíčně
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o víkendu (tzn. 4 víkendy - sobota a neděle
odpoledne). Cílem výcviku je:
- učit se být vnímavější a citlivější vůči
sobě a lidem v našem okolí, které postihla
nějaká zlá událost, tragédie, krize
- porozumět tomu, co se děje
- učit se vhodným reakcím při pomoci druhému
- učit se události zpracovat
- osvojit si principy vedení pomáhajícího
rozhovoru
- znát své limity při pomoci druhým
Tento kurz - výcvik se uskuteční v našem
sboru v roce 2015.
Zájemci, hlaste se u Noemi Batlové.

Sborový program v lednu 2015

01. 01. čtvrtek
04. 01. neděle
09. 01. pátek
11. 01. neděle

09.00
09.00
18.00
09.00
13.00
14.30

bohoslužby s VP
bohoslužby
mládež dle dohody
bohoslužby
bohoslužby
bohoslužby

12. 01. pondělí
13. 01. úterý
17. 12. středa
15. 01. čtvrtek
16. 01. pátek
18. 01. neděle
20. 01. úterý
23. 01. pátek
25. 01. neděle
29. 01. čtvrtek

18.30
17.05
20.00
09.15
18.00
09.00
17.05
18.00
09.00
13.45

staršovstvo
konfirmační příprava
Sešlost
Seniorklub
mládež
bohoslužby
konfirmační příprava
mládež
bohoslužby
Seniorklub

01. 02. neděle
02. 02. pondělí
03. 02. úterý

09.00
18.30
17.05

bohoslužby
staršovstvo
konfirmační příprava

Nový rok
2. neděle po Vánocích
křestní neděle
Chválkovice
Hrubá Voda
schůze

3. po Zjevení Páně

volební shromáždění

4. po Zjevení Páně

Modlitební setkání křesťanů v Olomouci:
Alianční týden modliteb: 5. 1. - 9. 1. 2015 v 18.00 hodin
Týden modliteb za jednotu křesťanů: 19. 1. - 23. 1. 2015 v 17.00 hodin
Neděle 25. 1. 2015: Sborové shromáždění s volbou nového faráře sboru
Kontakty
Farářka Jana Rumlová:
Kurátor Jan Matějka:
Pastorační pracovnice
Noemi Batlová:

na zástupce sboru:
585 223 223
jana.rumlova@evangnet.cz
585 436 572
jan.matejka@iol.cz
728 289 354

noemi.batlova@gmail.com

Upozornění pro případné dárce: Číslo sborového účtu je 1804603389/0800
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Informace / aktuality
Akce Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc v lednu

6. ledna 2015, 18.00 hod.

21. ledna 2015, 18.00 hod.

Interní koncert

Abonmá – A2
„Jak rozumět…?“

Koncertní sál KEA,
Wurmova 13, Olomouc
Účinkují:
studenti a pedagogové KEA

Koncertní sál KEA, Wurmova 13,
Olomouc
Účinkují:
studenti a pedagogové KEA

více informací na http://konzervatorolomouc-kea.cz/
Zveme vás na plesy:

Ples Diakonie Rýmařov – 23. ledna 2015 v 19 hod. – Středisko volného času Rýmařov
Lidový bál – ples KDU-ČSL – 6. února 2015 v 19 hod. – Výstaviště Flora, pavilon A
Ples Konzervatoře Evangelické akademie – 6. února 2014 v 19 hod. – RCO Olomouc
Poradní odbor pro vzdělávání laiků Moravskoslezského seniorátu Vás zve na

jarní duchovní setkání
v Poutním domě Králíky.

ve dnech 10.–12. dubna 2015 / pátek–neděle /.
Hostem bude P. Václav Vacek,
farář ŘKC v Letohradu.
Podrobnější informace budou v lednu 2015.
Zváni jsou všichni, nejen presbyteři sborů MSS.
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Informace / aktuality

Jménem dezorganizačního výboru
„SEŠLOSTI“ olomouckého sboru
Vás zveme na

6. VÝROČNÍ
KARNEVAL V MASKÁCH
„Jedeme na moře, johohó“
který začíná
v pátek 9. ledna 2015 v 19 hodin
v dolním sále evangelického kostela
Blahoslavova 1, v Olomouci
Odůvodnění:
Karneval, jehož tradice byla založena právě před pěti roky, se koná od té doby KAŽDÝ
ROK! Kdo nebyl na druhém karnevalu při jeho prvním výročí, ani na prvním karnevalu,
dokonce ani nebyl loni na pátém, nebo mezitím, má úžasnou možnost být na šestém výročním karnevalu letos – šestý karneval se ovšem nikdy opakovat nebude … je to stále
nepřehlednější, viďte…
Ale pro pořádek – zopakujme si i letos naše motivy: V lednu se nedá opalovat na plovárně. Bude potřeba se zbavit zbylého cukroví ve prospěch ostatních. Chceme si zazpívat,
zatancovat, zasoutěžit, popovídat, a především: Manželky i letos – ano, ach, i letos – potřebují nějaký důvod, aby si zase mohly obstarat nové masky! A zase mají pravdu, že ty
loňské se nedají použít!
S sebou tedy:
to cukroví, chlebíčky nebo jiné dobré věci, cokoli k pití - kromě metylu a fridexu, nějakou taneční obuv, taneční hudbu, hudebníci též své nástroje,
dobrou náladu, atd. apod. Ty námořnické masky a převlečky, fajfku, špenát. Možná přijde i kouzelník. Možná ne. Přijďte včas!
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Ze sborového života
Zpráva z prosincové schůze staršovstva

Úvodní pobožností posloužila s. Noemi
Batlová, bratr kurátor poté popřál sestře
Bartuškové k významnému životnímu jubileu.
V hodnocení uplynulého období staršovstvo ocenilo vzpomínkový večer u výročí
Sametové revoluce, stejně tak ovšem i dětské divadelní vystoupení Lev, čarodějnice
a skříň, které se konalo 30. 11. v dolním sále
a setkalo se s vděčným diváckým ohlasem.
Staršovstvo též děkuje za službu hudební
skupině bratra Gallata.
Staršovstvo se poté rozsáhle věnovalo
přípravám adventních a vánočních bohoslužeb. Z blížících se akcí připomínáme
lednové ekumenické dny Aliančního týdne
modliteb (5. – 9. 1. 2015) a Týdne za jednotu křesťanů (18. – 23. 1).
Volba nového faráře – staršovstvo obdrželo od synodní rady pokyn k volbě nového kazatele olomouckého sboru. Vedením
volby byla pověřena s. farářka J. Rumlová. Staršovstvo stanovilo termín volebního
shromáždění na neděli 25. 1. 2015.
V příštím roce nás čeká ještě další volební shromáždění. Při Výročním sborovém
shromáždění (22. března 2015) proběhne
volba nového staršovstva. Volební komise
otevřela krabici s návrhy kandidátů do nového staršovstva, vypracovala seznam kandidátů. Navržených kandidátů je prozatím
51, někteří však nejsou členy našeho sboru, někteří kandidáti patří do jedné rodiny.
Do konce roku je ještě možno navrhovat
další kandidáty. Volební komise bude postupně jednotlivé kandidáty oslovovat s dotazem, zda by se chtěli v příštím volebním
období účastnit práce ve staršovstvu.
Posouzení majetku olomouckého sboru provedli bratři P. Sťahel a br. J. Bartušek a vypracovali doporučení staršovstvu,
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které opravy a investice zařadit do rozpočtu
na rok 2015. Navrhli také, co bude potřeba
v následujících letech:
a) oprava WC pod věží,
b) oprava venkovních dveří a ochozu
věže (při předchozí opravě byl použit
nekvalitní materiál),
c) oprava podlahy a stupínku na kůru –
nahrazení vrzající dřevotřísky (dlažbou),
d) dořešení osvětlení nad stolem Páně,
e) úprava farního bytu včetně renovace
oken před příchodem nového faráře.
Restituce – byla podepsána dohoda o vydání pozemkových nemovitostí. Po konečném rozhodnutí nám budou předány
nájemní smlouvy. Br. kurátor předběžně
informoval o možných příjmech sboru. Nájemní smlouvy budou muset být revidovány. Do rozpočtu na rok 2015 je třeba započítat také náklady na právnické služby, které
v této souvislosti mohou nastat.
Diakonie Rýmařov – ředitelka střediska Marcela Staňková uspěla ve volbách
do místního zastupitelstva, post ředitelky
postupně předává své zástupkyni paní Maňurové (do poloviny roku 2015 budou funkci vykonávat společně, nová ředitelka se
bude zaučovat).
Ludwigshafen – v březnu 2015 se uskuteční v našem partnerském sboru v Ludwigshafenu oslavy k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Na listopadové schůzi staršovstvo schválilo příspěvek na dopravu
účastníkům ve výši poloviny cestovného
(předpokládané náklady jsou ve výši 40 000
Kč). Z ÚCK přišla zpráva, že nadace sboru v Ludwigshafenu přispěje na dopravu
účastníků oslav z olomouckého sboru částkou 25 220 Kč.

Ze sborového života

Z různého:
Consonare – evangelické pozounové
sbory, o. s., zřizuje pobočku v Olomouci.
K br. S. Jílkovi se přidává D. Batla, který
se na nástroj učí. Výuka je hrazena z většiny
fondem, olomoucký sbor má přispět pouze
10 % – bude řešeno návrhem smlouvy.

Informace o hospodaření sboru jsou k dispozici u br. J. Vraje.
Dle zápisu A. Gabrielové
zpracovala J. Vrajová

Připravujeme volbu budoucího kazatele našeho sboru

Po ročním rozhodování a jednání obdrželo staršovstvo sboru od synodní rady
naší církve souhlas s kandidaturou bratra Mgr. Jana Lukáše, dosavadního faráře
ve sboru ČCE v Opavě, na místo faráře našeho sboru na dobu 10 let – od 1. 7. 2016
do 30. 6. 2026.
Bratr Jan Lukáš se narodil ve Šternberku
v roce 1964. Vyrostl v našem olomouckém
sboru. Po studiu na bohoslovecké fakultě
byl ordinován ke službě kazatele naší církve v roce 1988. Byl potom seniorátním vikářem Moravskoslezského seniorátu (MSS)
s alternativní působností pro seniorát, pro
sbor v Krnově a pro sbor v Hodslavicích,
později pak vikářem a farářem ve sboru ve Štramberku. Od roku 1997 působí
v Opavě a v současnosti je druhým náměstkem seniora MSS.
Předchozí zkušenosti, kdy byl náš sbor
dvakrát náhle vystaven nutnosti hledat faráře (po úmrtí br. Jana Nohavici a po volbě
br. Joela Rumla synodním seniorem), vždy
vedly k situaci, že náš sbor nebyl po dobu
dvou let obsazen. Proto se staršovstvo,
po projednaném předpokládaném ukončení
působnosti naší sestry farářky Jany Rumlové k 30. 9. 2015 rozhodlo řešit situaci včas
a oslovilo ve druhém pololetí 2013 s mnoha
modlitbami čtyři vybrané potenciální kandidáty, kteří ve staršovstvu získali nejvíce
hlasů. Z nich pouze Jan Lukáš přijal návrh

naší kandidatury, pro kterou se rozhodl vedle dalších nabídek, které v té době měl. Staršovstvo to po vzájemném setkání a rozhovoru ve víře přijalo a rozhodlo se navrhnout
Jana Lukáše našemu sboru jako jediného
kandidáta.
Pro seznámení celého sboru byl Jan Lukáš dvakrát pozván k vykonání bohoslužeb
a k otevřenému rozhovoru se všemi, kdo
se chtěli zúčastnit. Následovala další nutná jednání staršovstva až po zaslání žádosti
o souhlas k volbě na synodní radu prostřednictvím seniorátního výboru MSS, se snahou docílit včasnou volbu tak, aby sbor měl
svobodný prostor a staršovstvo dostatek
času pro další řešení v případě, že by Jan
Lukáš nebyl sborem přijat a zvolen. Termín
předpokládaného nástupu až v roce 2016
(v případě kladné volby) vyplynul ze vzájemné dohody nad žádostí manželů Lukášových, aby jejich dcera měla ještě příležitost
v první polovině roku 2016 ukončit v Opavě maturitou své středoškolské studium.
Nám se tím také vytvoří účelný časový prostor pro řešení potřebné rekonstrukce fary
(renovace oken, úpravy bytu apod.).
Po obdržení souhlasu od synodní rady
staršovstvo doporučuje sboru volbu Jana
Lukáše jako vhodného kandidáta pro práci
faráře v olomouckém náročném sborovém
i mimocírkevním prostředí. Při farářských
a seniorátních zkušenostech, osobních
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vlastnostech, projevech víry a dobrých výsledcích práce a teologického zaměření
v opavském sboru (což bylo pozitivně hodnoceno i při nedávné vizitaci v Opavě, které
jsem se jako člen seniorátního výboru zúčastnil) má Jan Lukáš předpoklady být dobrým budoucím farářem našeho sboru. Předkládejme i tyto skutečnosti ve víře našemu
Pánu ve svých modlitbách.
Volbu budoucího faráře se rozhodlo staršovstvo nespojovat s výročním sborovým

shromážděním v březnu 2015, při kterém
bude voleno nové staršovstvo.
Volba budoucího faráře se tedy, ve smyslu církevních řádů, uskuteční samostatným volebním sborovým shromážděním
v návaznosti na bohoslužby v neděli 25.
ledna 2015. Všechny vás srdečně zveme
k účasti.		
Jan Matějka

Kdo může volit ve sborovém shromáždění našeho sboru

Ve smyslu Církevního zřízení Českobratrské církve evangelické (ČCE) a Řádu členství v církvi mají ve sborovém shromáždění právo hlasovat členové sboru, zapsaní
staršovstvem do seznamu členů s hlasovacím právem. Z moci svého úřadu pak také
ve sboru ustanovení kazatelé. Seznam členů
s hlasovacím právem je vyložen k volnému
nahlédnutí nejméně 14 dnů před konáním
sborového shromáždění, staršovstvo přijímá
případné námitky k rozhodnutí nejpozději 6
dnů před konáním sborového shromáždění.
Do seznamu členů s hlasovacím právem
v našem sboru jsou zapsáni všichni členové ČCE evidovaní v našem sboru, kteří plní
své povinnosti v církvi a jsou starší 18 let,
pokud jim nebylo hlasovací právo právoplatně odňato (nikdo takový v našem sboru
není).
Křesťanům jiného vyznání, členům jiných křesťanských církví, může ČCE propůjčit členství, jestliže o to ve sboru požádají. Podmínkou je prokázání křtu v jiné
křesťanské církvi, věrnost christologickému
vyznání a ekumenická otevřenost. Členství
v církvi může být žadatelům propůjčeno
staršovstvem sboru. Formulář žádosti o pro8

půjčení členství je možno vyžádat u sestry
farářky nebo u staršovstva.
V našem sboru je řada aktivních účastníků, kteří se ochotně podílejí na práci a působení sboru, ale nejsou členy naší církve nebo
našeho sboru. Staršovstvo tuto sounáležitost vnímá a vděčně přijímá. Navrhuje pak
všem, kteří se takto na našem společenství
podílejí, aby zvážili možnost stát se členy
našeho sboru, pokud jsou členy ČCE v jiných sborech, případně aby zvážili žádost
propůjčení členství v ČCE v našem sboru,
pokud jsou členy jiných křesťanských církví, a mohli tak být zapsáni do seznamu členů s hlasovacím právem a podílet se v našem sboru i na volebním rozhodování při
sborových shromážděních.
Pro možnost konkrétního prostudování
znění církevního zřízení a řádů připojujeme
internetový odkaz http://www.evangnet.
cz/cce/czr/rcc.html, kde lze základní dokumenty najít.
		
JM

Ze sborového života
Adventní burza 2014

V letošním roce jsme opět v našem sboru připravili adventní burzu. Mnoho krásných
výrobků jsme si mohli prohlédnout a zakoupit. Letošní výtěžek činí 17 500 Kč a je určen pro naše partnerské středisko Diakonie Rýmařov – Domov seniorů v Dolní Moravici,
po dohodě s vedením Domova na zcela konkrétní potřeby.
Děkujeme srdečně všem, kteří vyráběli a kupovali!
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Ze sborového života
Vánoční besídka

Také letos jsme se těšili na Vánoční
dětské bohoslužby a děti nás opět nezklamaly. Nacvičily pod vedením sester
učitelek Nedělní školy krásný program
a ještě samy vyráběly kulisy. Čtvrtou adventní neděli na bohoslužbách tedy mohl
program začít. Vánoční písně a verše střídaly biblické scénky. Tak, jak si na ně
vzpomínali pastýři v onu vánoční noc,
kdy na nebi zazářila hvězda a pozvala
je k jesličkám. Marnotratný syn se opět
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navrátil ke svému dobrému otci a nechápavému bratru, Hospodinovi služebníci
se vzepřeli babylonskému králi Nabukadnezarovi a neklaněli se zlatému Bálovi
i za cenu, že skončí v ohnivé peci. Doprovodil je tam jeden z nejmenších statečných andílků, jejichž sbor různého věku
i výšky doprovázel hry a celé představení
také s prozřevšími pastýři i ostatními dětmi Nedělní školy slavně zakončil.
iv

Ze sborového života
Vánoční strom

Jehličnany se staly jedním ze symbolů
Vánoc už ve středověku. Nejspíše první
záznamy o vánočním stromečku jsou z území dnešního Německa, odkud také pochází
první zmínka o zdobeném vánočním stromu
v Brémách v roce 1570. Na území Česka se
vánoční stromeček poprvé vystavil o Vánocích 1812 a nový zvyk se prosazoval
velmi pomalu. Ještě za 1. světové války se
na vsích a malých městech používala jen
ozdobená větev jehličnanu.
Už se těším na zdobení vlastního… Já se
tady rozplývám nad vánočním stromkem,
je 10. 12. a uvědomuji si, že nemáme strom
do kostela. Co s tím? Musím něco vymyslet. Že bych pod rouškou tmy něco uřezal
v lese? Ale potom to postavit do kostela,
to by vypadalo asi blbě. Při cestě na chatu
se zastavuji na Lesní správě ve Šternberku.
Je pátek a na dveřích je uvedeno: úřední
hodiny pondělí, středa. Mám šanci, říkám
si. Zvoním intenzivně u vstupních dveří.
„Prosím,“ slyším nevrlý hlas v domovním
telefonu. „Dobrý den, potřeboval bych vánoční strom do kostela,“ vyhrknu do telefonu. „No tak pojďte dál.“ Vítá mě šéf LS.
„Gallat,“ představuji se. „Sládek, těší mě.

Tak strom do kostela?“ „No, jsem z Olomouce a do našeho evangelického kostela
sháníme dárce vánoční stromu.“ Na slovo
„strom“ dávám důraz: „měl by být tak 4 m
vysoký, proto jsem se obrátil na vás.“ Z druhé kanceláře vychází lesák: „Jirka Panzner“
představuje se a hned nabízí jeden ze svých
stromů ze zahrady v Lipňanech. „Přijeďte
se v neděli odpoledne mrknout a můžete si
vybrat.“ „Co pijete, pane Panznere?“ ptám
se. „Jste lesák, tak mysliveckou, co říkáte?“. Jsme domluveni. V neděli jedu do Lipňan. Pan Panzner mě čeká, jeho zahrada
plná stromů nemá konce. Vybírám strom.
Ve čtvrtek, ještě za tmy, vyrážím s Tomášem
Hromádkou do Lipňan. Za chvílí už bzučí
motorovka a ojíněná jedle se kácí k zemi.
Po chvíli i my, protože zjišťujeme, že těch
4,5 m ani neuneseme. „Tak ten si vezmu já,“
říká Tomáš, „já mám doma víc místa.“ Vybíráme jiný, o něco menší a ten už taky padá
k zemi. I tento strom je, řekl bych, troj- až
čtyřmužný a proto hned organizuji brigádu
na jeho vynesení do našeho kostela a usazení do stojanu. A výsledek – ten už posuďte
sami, doufám, že se vám líbí.
Bohdan Gallat

Helena Kohoutová
Novoroční

Zas dny jak nepopsané listy
rok rozprostírá nad námi.
Kdo však je jist, že bude čísti,
až všechny budou popsány?
Hle, ruce, jež se stářím třesou,
že ani zpěvník neunesou.

A přece, staří jako mladí,
jsme naplněni radostí.
Dík, Bože, za to, že jsme tady
a účastni tvé milosti!
Kéž čas náš, tebou prodloužený,
bez užitku a marný není.
11

Ze sborového života

Seniorské postřehy

Čas opět zamával křídly a až budete číst
tyto řádky, rok 2014 bude minulostí.
Dovolte mi vrátit se ještě o několik kroků zpět. Společně jsme prožívali čas koncertování, zpěvu, minulých setkání. Také
nákupů, pečení a úklidu, aby se toto naše
snažení završilo oslavou Vánoc. Vánoc,
kdy si připomínáme i v jednadvacátém
století narození Mesiáše, kdy s upřímnou radostí a pokorou zároveň se díváme
do jeslí v chudé stáji, kde leží Děťátko
jménem Ježíš, kterého oslavuje celé nebe
i andělské sbory. Nejdříve se tuto zvěst
dozvěděli pastýřové. Pastýři byli vždy nejchudší z chudých a přece jim anděl Páně
zvěstoval novinu jako prvním.
I my oslavujeme Boží narození písněmi, a jednou z nich je „Slyš jaká to libá
píseň…“ Je to nádherná melodie, ve které
zaznívá oslava Boha a naděje všem lidem.
Zpívá se pouze jednou v roce, ve vánoční
čas, a to je velká škoda, protože její melodie naplňuje srdce radostí.
Náš vážený senior br. farář Hromádka
jednoho dne zasedl ke stolu a na nápěv
této písně složil jinou, neméně nádhernou,
která se dá zpívat celý rok. A co víc: věnoval ji Seniorklubu našeho sboru k narozeninám jeho členů. Píseň nazval „Díky
vzdát chci Tobě, Pane“.
S jeho laskavým svolením vám ji teď
předkládám, abyste si ji notovali a radostně zpívali, tak jak to činíme my, senioři.
Bohu budiž chvála čest!
Marta Palatý
12

Díky vzdát chci Tobě, Pane
1. Díky vzdát chci, Tobě, Pane,
Provázíš dál život můj.
Nevím sám, co dnes se stane,
V zmatku světa při mně stůj.
Díky vzdát chci, Tobě, Pane,
milost Tvá mne podpírá,
láska Tvá už neustane,
vždycky se mne ujímá.
2. Daruj též při putování
radost, sílu, naději.
Spoléhám vždy jenom na ni,
když se vše kolem mění.
Nehledím už na pozlátko,
jež se všude nabízí,
dobře vím, že Pacholátko
z jeslí končí na kříži.
3. Na něm láska Boží dává
lidstvu krásný manifest,
v něm je skryta všechna sláva.
Bohu budiž chvála, čest.
Otvíráme srdce bránu,
přijmi, Dárce, stánek náš,
zahojíš v něm každou ránu,
všechny spory urovnáš.
4. Moje díky patří všemu,
čemu sám nerozumím.
Dobře vím, když zapomenu
Tobě věřit, jsem jen stín.
Proto dík Ti vzdávám, Pane,
život můj Ty vidíš sám,
srdce mé už nepřestane
s díkem, jež Ti odevzdám.
ThDr. Josef Hromádka - pro Seniorklub
k narozeninám jeho členů.

Na nápěv písně 297 „Slyš jaká to libá píseň“
Olomouc-Chválkovice 27. 12. 2011

Ze sborového života

Vánoční bohoslužby v Domově Diakonie
V sobotu 20. 12. 2014 jsme třemi auty vyjeli do Domova Diakonie v Dolní Moravici. Při vánočních bohoslužbách posloužila
s. farářka Jana Rumlová. Předali
jsme pečivo, které napekly sestry
křesťanské služby v našem sboru.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, klienti Domova měli
z jejich návštěvy radost. Jezdím
do Domova dvakrát měsíčně,
kdykoliv se kdokoliv přidá – ze
všech generací – klienty Domova
to vždy potěší.
Noemi Batlová
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Ze sborového života

Zprávy z Diakonie Rýmařov
V říjnových komunálních volbách byla ředitelka Diakonie – střediska Rýmařov paní
Mgr. Marcela Staňková zvolena místostarostkou města Rýmařov. Novou ředitelkou
bude paní Marcela Maňurová, dosavadní vedoucí pečovatelské služby střediska.
Blahopřejeme paní Staňkové i paní Maňurové a přejeme jim hodně sil, odvahy a moudrosti v nových náročných funkcích.

Dne 9. 12. 2014 zemřel ve věku 62 let pan
Jindřich Šíma, dlouholetý člen Dozorčí rady
střediska Diakonie Rýmařov.
Pan Šíma byl pro nás příkladem statečnosti
a optimismu, s nímž snášel svůj těžký životní úděl, byl vždy ochotný pomoci a poradit.
Dokázal skloubit zastupování zájmů klientů
Domova odpočinku v Dolní Moravici se strategickým rozhodováním ve věcech jeho dalšího rozvoje i rozvoje celého střediska, jehož
také byl štědrým donátorem. Přestože byl
upoután k elektrickému vozíku, prožil plný
a dobrý život, který byl obohacením a inspirací pro jeho okolí.
Pohřeb se konal 16. 12. 2014 v Bruntále
v úzkém rodinném kruhu.
nb
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Ze sborového života

Dobrý večer s hudbou KEA
Ve středu 10. prosince 2014 se uskutečnil další z řady abonentních koncertů Konzervatoře
Evangelické akademie Olomouc v našem kostele. Na programu byly vánoční skladby autorů
Georga Fridricha Händela, Jana Jakuba Ryby, Franze.Schuberta, Caesara Francka a M. Flecha.
Slovem doprovodil vystoupení studentů spirituál školy br. farář Aleš Wrana.
nb

Bohoslužby KEA
Ve čtvrtek 18. prosince 2014 se konaly na Konzervatoři Evangelické akademie Olomouc vánoční bohoslužby, které vedl spirituál školy farář Aleš Wrana.
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Pro děti

Milí kamarádi!
Jsme přece Jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky,
které nám Bůh připravil.
Efezským 2, 10, Jan 15, 7-8
Už tu máme zase nový rok. - Mnozí se
chtějí polepšit, dávají si různá dobrá předsevzetí…
Není pravda, že naši mladí jsou samí
sobci a narkomani. Když vejdu do autobusu s hůlkou, někdy i dva hned vstávají a dělají mi místo. Nedávno studenti
vidí nešťastného řidiče u prázdného kola
u auta. Prší, ptají se: „A máte rezervu?“ Bez rozpaků se dají do práce, auto
za chvíli odjíždí a kluci se smějí, mají radost, udělali dobrý skutek. Ruce se umyjí.
Jindy hoch doběhne na zastávku, autobus právě odjel. „Nebude vám vadit, když
si k vám přisednu?“ – ptá se staršího pána
na lavičce. – „Ale ne, jsem doma sám,
tady aspoň vidím lidi.“ Mluvili o běžných
věcech. Ale když přijel další autobus, oba
se divili, jak to rychle uteklo. „Tak nashle
a buďte zdráv!“
U tzv. Myší díry v Brně žádá bezdomovec peníze. Nemám. „Ale jestli máte hlad,
zůstala mi svačina,“ vytahuji dva rohlíky
s medem. „Nebude ti to chybět?“ – Ale co,
brzy budu doma, tam se vždycky něco najde. Opravdu stačí někdy jen málo.
Děvčata jdou každý den do školy kolem
oken své babičky. Zaťukají: my už jdeme
– ahoj! Babička zamává, usměje se a vyprošuje požehnání pro celý den.

Znám kluky, kteří dovedou starou babičku nakrmit, obsloužit, uložit ke spánku. „Ale babi. Když jsme byli malí, tak
jsi se s námi modlila, dnes se s tebou pomodlím já:
Za vše Pane, cos nám dal
přijmi oběť vroucích chval.
Dávej pokoru lidem všem,
naplň svět svým Pokojem.
Ne, nejsou to žádní svatoušci, dovedou
se vzájemně poprat, třeba kvůli hlouposti,
dovedou být i docela protivní, ale já věřím, že každý skutek lásky se někde počítá, ba násobí, každé dobré slovo, úsměv,
pohlazení, má velkou cenu. Ta babička
už by v cizí péči dávno zemřela, i třeba
po všech stránkách obsloužená a čistá –
prostě by nebyla doma, všichni ji mají
rádi.
Pán Ježíš je vzor lásky, poslušnosti,
služby, kde se tomu naučím já?
Nejsou všichni mladí stejní. V některých to dobré ještě dříme a čeká na příležitost. Všude slyší jen negativní hodnocení, žádná pochvala, ale třeba jen pozdrav
častého kolemjdoucího přinese do srdce
zvláštní radost. I toho jsou naši mladí
schopni, jen kdyby mi o tom řekli, hned
bych vám to napsala.
Teta Eva

Pán odmění ty, kdo mu slouží bez nároku na odměnu. (Pavel Kosorin)
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Život církve
Konvent Moravskoslezského seniorátu

V sobotu 8. 11. 2014 se ve sboru ČCE
v Novém Jičíně konalo 4. zasedání 49. konventu Moravskoslezského seniorátu. Kromě schvalování zpráv seniorátního výboru
a poradních odborů, schválení změn Církevního zřízení, proběhla volba poslanců na synod z řad kazatelů:
Štěpán Janča (Orlová), Marek Zikmund
(Přerov)
a z řad laiků:
Antonín Plachý (Opava), Noemi Batlová
(Olomouc)
Předběžný návrh na složení nové synodní rady:
kazatelé: Jiří Gruber (Brno), Jan Keřkov-

ský (Jihlava), Roman Mazur (Praha)
laici: Antonín Plachý (Opava), Jaromír
Křivohlavý (Třebenice), Pavel Stolař (Praha)
Konvent MSS navrhuje, aby z prostředků, které církev obdrží od státu jako náhradu
za nevydaný majetek (celkem 2,2 mld Kč
v průběhu 30 let), církev vyčlenila 15 % pro
misijní a rozvojové projekty. Tyto projekty se
budou upřesňovat (misijní a vzdělávací aktivity, grantový systém, sociální projekty).
Byly schváleny repartice, návrh rozpočtu
na rok 2015 a konvent povolal bratra Otakara Mikoláše na rok 2015 jako seniorátního
kazatele na 20% pracovní úvazek.
nb

Zahájení Roku Mistra Jana Husa

V neděli 7. prosince 2014 se v evangelickém kostele Martin ve zdi konal adventní
večer k zahájení Roku Mistra Jana Husa.
Kromě představitelů Českobratrské církve
evangelické (ČCE) a Československé církve husitské (CČSH), které Rok Mistra Jana
Husa včetně jeho slavnostního zakončení
Husovské slavnosti 2015 v červenci příštího
roku připravují, se liturgické slavnosti účastnila řada hostů z ekumenické a veřejné sféry.
Večer zahájil Joel Ruml, synodní senior
Českobratrské církve evangelické, zamyšlením nad symbolikou zahajování a zahájení,
a Lia Valková, synodní kurátorka Českobratrské církve evangelické společně s Janou Krajčiříkovou z CČSH pronesly slovo
k symbolům na téma „Bible a kalich“: „Přinášíme Bibli, která byla pro Jana Husa zdrojem víry, poznání a přesvědčení. Poslyšme
výzvu z jeho dopisu, který psal svému žáku
Mistru Martinovi z Kostnice v roce 1415:
„Rád čítej Bibli a zvláště Nový zákon, a kde

nechápeš, ihned utíkej se k vykladačům, dokud je míti můžeš“ (Mareš, s. 226-227). Přinášíme kalich, který je znamením svátostné
hostiny s Kristem. Hus ve svém dopise nejmenovanému knězi na podzim roku 1414
vyslovuje své povzbuzení: „Napomínej k vyznávání víry a přijímání pod obojí způsobou
17

Život církve

těla a krve Kristovy, aby ti, kteří z hříchů
svých opravdové pokání byli učinili, tím častěji k přijímání přistupovali“ (Mareš, s. 240).
Následovalo zapálení dvou adventních svící a představení loga Husovských slavností
a Roku Mistra Jana Husa, a společné prohlášení Joela Rumla a Tomáše Butty, patriarchy
CČSH, zakončené prosbou: „Prosme Boha,
aby připomínání této osobnosti našich dějin
a Kristova svědka bylo k duchovnímu užitku, k porozumění a sblížení mezi lidmi a národy a k životu víry ve Světle, které k nám
přichází v Ježíši Kristu.“

Přítomné pozdravili kardinál Miloslav Vlk
a biskup František Radkovský. V jejichž řeči
zaznělo slovo o uzdravení společnosti evangeliem a opakovala se myšlenka, že by Jan
Hus neměl společnost a církve rozdělovat,
ale spojit. Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký
zdůraznil dědictví Mistra Jana Husa pro Prahu 1. Dále přítomné pozdravili také předseda
Ekumenické rady církví v ČR Daniel Fajfr
a prorektor Univerzity Karlovy Jan Royt.
e-cirkev.cz

Prohlášení delegátů 11. Valného shromáždění Ekumenické
rady církví v České republice

V posledních měsících členové křesťanských církví a náboženských společností
s obavami sledují nebývalou krutost, s níž
bojovníci tzv. islámského státu postupují proti křesťanům a jiným neislámským
menšinám. Syrští křesťané i jejich souvěrci
v Iráku a Libanonu se ocitli na pokraji vyhubení. Islámský stát, který vede bojovou
kampaň na území Sýrie a Iráku, likviduje
všechny, kdo nepatří k radikálním vyznavačům islámu. Do skupiny určené k vyhlazení patří především křesťané. Nestačí-li
uprchnout z míst, která islámský stát obsadil, jsou muži popravováni, z mladších
žen se stávají sexuální otrokyně. Islamisté
zahájili v okupovaných oblastech konečné
řešení křesťanské otázky.
Protože jsme od představitelů církví Blízkého Východu obdrželi naléhavou výzvu,
kterou podepsali v široké shodě, nemůžeme
jinak než vám jejich dopis postoupit s prosbou, abyste ve shodě s ostatními zeměmi
přispěli k zastavení rozpínavosti islamistů
a účinně pomáhali ukončit genocidu.
Víme, že vaše možnosti nejsou velké, ale
přece jen stojíte v čele země, která ještě nedávno sama těžila z pomoci a solidarity jiných, protože politické dění v zemi určovala
18

ideologie vládnoucí strany. Z toho důvodu se
domníváme, že výrazná pomoc a jednoznačné projevy solidarity těm, kdo se pro své přesvědčení a pro svou víru nalézají v ohrožení
života, jsou vyjádřením vděčnosti za podporu, které jsme se kdysi těšili i my.
S lítostí sledujeme nepřesvědčivá a nejednoznačná vyjádření čelných představitelů
naší země vůči politickému útlaku jiných
režimů a ideologií. Mrzí nás, že přestáváme
být vnímáni jako země, která si uchovala cit
pro bolest druhých. Proto vás jménem křesťanů sdružených v církvích Ekumenické
rady v České republice naléhavě žádáme,
abyste ve své zahraniční politice brali větší
zřetel na situaci utiskovaných a pronásledovaných, pokoušeli se ve zmíněných oblastech pomoci trpícím a při svém rozhodování
se jednostranně neřídili pouze ekonomickou
výhodností.
Ujišťujeme vás, že nezůstáváme pouze
u výzev určených vám. Sami ve svých církvích, mnohdy ve spolupráci s přáteli a institucemi za našimi hranicemi, pořádáme
sbírky na pomoc utiskovaným a vyháněným
skupinám lidí. Blížící se zima je hrozbou,
že ti, které nezahubí islamisté, podlehnou
nepříznivým přírodním podmínkám. S tím

Život církve

naléhavějším voláním se na vás obracíme.
Z hlediska víry, která nás nese, víme, že
odpovědnost, již v tuto chvíli nesete, je obrovská. V hodnocení vaší náročné práce nakonec nemusí hrát nejvýznamnější roli to,
kolik jste splnili ze své agendy, ale to, co jste
vykonali pro záchranu trpících a ohrožených
na životě. Bolest lidí ve světě je veliká a my
jako národ nezaslouženě obdarovaný svobodou i prosperitou musíme, vedeni vaším příkladem, prokázat velkorysost srdcí.
Přijměte náš pozdrav i nabídku spolupráce. Jsme v kontaktu s řadou představitelů
církví zmíněné oblasti a jsme připraveni
získané informace uplatnit tak, aby pomoc

mezi ohrožené přicházela efektivně a cíleně.
I prostřednictvím svých sociálních služeb
jsme schopni organizovat pomoc a zajištění
těm, kdo by u nás získali klidné podmínky
k životu do doby, než se situace v jejich zemi
zklidní.
Přejeme vám vše dobré. Buďte si jisti tím,
že kdykoliv sloužíte pokoji a smíření mezi
lidmi, provázejí vás naše modlitby a prosby
o Boží požehnání.
V Praze 27. listopadu 2014
S přáním všeho dobrého
Delegáti 11. Valného shromáždění ERC

Otevřený dopis synodní rady ČCE předsedovi vlády ČR
a ministru vnitra ČR

Vážení pánové,
trápí nás, že úřady České republiky odmítají přijmout syrské uprchlíky ničené dlouhým
válečným konfliktem. V posledních dnech
odmítly učinit alespoň nepatrné gesto vůči
těmto zkoušeným lidem. Nechtějí přijmout
a poskytnout azyl 15 syrským nemocným dětem a jejich rodinám. Vymlouvají se na kde
co, v neposlední řadě na bezpečnostní rizika.
Tento postoj nechápeme a nechce se nám
věřit, že za tímto jednáním je zbabělost představitelů tohoto státu a strach, aby nepřišla
vládní garnitura o volební preference. Přejeme si, aby česká vláda zaujala statečný, odpovědný a státnický postoj k trpícím, pronásledovaným a potřebným.

Vážení pánové, žádáme vás proto důrazně, abyste přehodnotili své stanovisko v této
věci, zasadili se o to, aby strádající a nemocné děti byly přijaty a byla jim poskytnuta potřebná pomoc a bezpečí.
Děkujeme za vaše dobré jednání.
Joel Ruml, synodní senior                                                                                            
Lia Valková, synodní kurátorka
Daniel Ženatý, 1. náměstek synodního seniora                                                                 
Pavel Stolař, 1. náměstek synodní kurátorky
Pavel Kašpar, 2. náměstek synodního seniora                                                                                   
Eva Zadražilová, 2. náměstkyně synodní kurátorky

Rozloučení s Jarem Křivohlavým

Ve věku nedožitých 90 let zemřel Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc., který byl pro
mnohé pomocí, pro jiné radostí, pro další oporou. Rozloučení se konalo v evangelickém
kostele u Salvátora (Praha 1, Salvátorská 1) v sobotu 3. 1. 2015 ve 14:00 hodin.
e-církev
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Výročí - kultura - historie

Albert Schweitzer (1875-1965)
Narodil se 14. ledna 1875 v rodině protestantského pastora v Alsasku. Z rodného kraje a z dětských let
si odnesl krásné vzpomínky, které ho
provázely po celý život. Zvláštním
místem mu byl tehdy chrám, jenž sloužil katolíkům i protestantům a učil je
vzájemné úctě a lásce. Po vzoru svého
otce se měl stát lékařem. Po úspěšných
studiích se před ním otevřela skvělá
kariéra. Již v sedmadvaceti letech byl
docentem. Navíc byl vyhledávaným
varhanním virtuosem. Ale on měl jiný
cíl a o deset let později u něho stanul:
Černý kontinent, místo jeho padesátiletého působení. Ve znamení Boží lásky
mohl sloužit trpícím, strádajícím, nejubožejším. Jeho nemocnice v Lambaréné se stala světovým pojmem. Vše, co zde vybudoval, bylo prosté a jednoduché, a proto také tak veliké a všemi ctěné. Na poslední cestě
na hřbitov v Lambaréné milovaného pralesního Lékaře doprovázel pestrý průvod všech,
pro něž se obětoval – i němé tváře, jimž byl laskavým otcem. Gabunská vláda uctila jeho
památku vydáním známky z ryzího zlata. Albert Schweitzer zemřel 4. 9. 1965.
V letošních vydáních našeho Posla budeme uvádět jeho citáty. Toto je první z nich:

„Kladný vztah k světu a k životu může sám o sobě vytvořit jen neúplnou a nedokonalou kulturu. Teprve když se vnitřně prohloubí a spojí s mravností, bude
i vůle k pokroku, která z něho vyplývá, schopna rozlišovat hodnoty vyšší a nižší,
a bude usilovat o kulturu, které nepůjde jen o vědecké a technické vymoženosti,
nýbrž především o duchovně a mravně vyzrálého člověka.“
A nezapomeňte – Každý máme své Lambaréné…
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