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Popeleční středou začala postní doba. Měla
by nám pomoci myslet na utrpení a smrt
Pána Ježíše. Často v poslední době myslím
na lidi, kteří prožívají čas utrpení ve svém
životě. Ten čas se nemusí shodovat s obdobím církevního roku. Jedni prožívají bolesti
nemocí a zranění. Druzí naříkají pod tíhou
zrady nebo křivdy. Někteří jdou těžkou cestu utrpení se svým příbuzným, který umírá. Je to opravdu těžké, když příbuzní musí
bezmocně stát a nemohou
pomoci a na otázku „proč“
nedostávají žádnou odpověď.
V těchto a podobných případech jsme my všichni v té
samé situaci jako Ježíš, který

v zahradě getsemanské prosí svého Otce,
aby od něho vzal ten hořký kalich utrpení,
který si má obrazně řečeno vypít. A který
na kříži volá: „Bože můj, Bože můj, proč jsi
mě opustil?“ Jsou to také naše slova, když
máme pocit, že Pán Bůh o nás nechce nic
vědět. Nebo když narazíme na své meze či
hranice všeho toho, co je u lidí možné.
To naše utrápené volání k Bohu
je zcela logické, ale zkoušejme ještě jiná slova. Prosme
Ho, ať nám dá poznat své
milosrdenství. Ať nás posiluje, abychom mohli rádi
a vděčně jít po Jeho cestě až
do věčného domova, který
máme v nebesích.
Jana Rumlová

Slovo šéfredaktorky

Začíná březen, měsíc velkého očekávání mnoha věcí. Především největšího křesťanského
svátku – Velikonoc. V postním období máme možnost pohroužit se do nitra současnosti – jak
své, tak společenské, a hledat tam to, kvůli čemu stojí za to žít, totiž lásku. Lásku Kristovu
a lásku ke Kristu. Vše ostatní bude nám přidáno; bez této lásky však ostatní není nic.
Také máme před sebou Výroční sborové shromáždění – tentokrát volební. Budeme vybírat staršovstvo, které bude další volební období spravovat záležitosti sboru. Tak, jak bylo
toto rozhodování svěřeno všem generacím předchozích starších. Přivítejme nové staršovstvo
a prosme o Boží posilu pro jeho práci. A rozlučme se s láskou s tím odcházejícím.
Psala bych raději o radostných věcech, ale tato doba se vyznačuje tragickým temnem. Držme se proto každé radostné chvíle, kterou nám nabízí Boží láska.
To vám všem přeje
Ivana Jeništová

Sborový program v březnu 2015

01. 03. neděle

09.00
17.00

bohoslužby
Pamatuj člověče…

2. postní neděle
meditativní program

02. 03. pondělí
03. 03. úterý

18.30
17.05
18.00
18.30
20.00
18.00
09.00
13.00
14.30

schůze staršovstva
konfirmační příprava
biblická hodina
pěvecký sbor
Sešlost
mládež
bohoslužby
bohoslužby
bohoslužby

3. postní neděle
Chválkovice
Hrubá Voda

18.30
09.15
18.00
09.00
17.05
18.00
20.00
18.00
09.00
17.05
18.00
13.45
18.00
09.00

pěvecký sbor
Seniorklub
mládež
bohoslužby
konfirmační příprava
biblická hodina
Sešlost
mládež
bohoslužby
Konfirmační příprava
biblická hodina
Seniorklub
mládež
bohoslužby

odpoledne

04. 03. středa
06. 03. pátek
08. 03. neděle

11. 03. středa
12. 03. čtvrtek
13. 03. pátek
15. 03. neděle
17. 03. úterý
18. 03. středa
20. 03. pátek
22. 03. neděle
24. 03. úterý
26. 03. čtvrtek
27. 03. pátek
29. 03. neděle
31. 03. úterý

17.05

divadlo
konfirmační příprava

02. 04. čtvrtek
03. 04. pátek

18.30
09.00
18.30
09.00
09.00

Pašije podle Jana
bohoslužby s VP
bohoslužby s VP
bohoslužby s VP
bohoslužby

05. 04. neděle
06. 04. pondělí
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4. postní neděle

výroční shromáždění

Květná neděle
Narnie

Zelený čtvrtek
Velký pátek
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí

Ze sborového života
Zpráva z únorové schůze staršovstva

Úvodní pobožnost pro únorové zasedání
připravil br. Bláha. Pro nemoc nebyl přítomen, proto ji přečetla s. farářka J. Rumlová.
Základem byl Žalm 8, 4–5.
Bratr kurátor přivítal hosty – br. Davida
Rumla, s. Danuši Řezníčkovou. Hovořili o:
1. Uložení části fondu Mikšovských
ve fondu AXA – br. David Ruml ve svém
investičním okénku vysvětlil staršovstvu
rozhodnutí uložení části prostředků z fondu Mikšovských (ve výši 300 tisíc Kč)
mimo běžný účet. Úkolem bylo najít produkt, který bude mít co nejmenší riziko
a bude mít vysokou likviditu (tzn. možnost rychle peníze vybrat), výše výnosu
mělo nejmenší váhu. Produkt, který byl
vybrán v roce 2012, stále tyto požadavky
splňuje. Peníze jsou uloženy na účtu AXA
CZK Konto (dluhopisy do české měny,
stabilní výnos, kopíruje trh). Nyní je
na tomto účtu 304 066 Kč. Podle doporučení staršovstvo souhlasí se zachováním
současného stavu.
2. Částka v rozpočtu na běžné opravy –
s. Danuše Řezníčková doporučuje navýšit částku na běžné opravy pro rozpočet
na rok 2015. V návrhu je vyhrazena částka 20 000 Kč, v loňském roce bylo čerpáno: 11 tis. na opravu vodovodu a WC, 35
tis. na opravu auta, 5 tis. ostatní opravy.
Staršovstvo ponechává částku na běžné
opravy beze změny, tj. na 20 tis.
Dále hovořili také:
3. Grant na zvon – Br. Bartušek odeslal
žádost o grant na zvon ve výši 30 tis.
Br. Bartušek navštívil radní JUDr. Mar-

tina Majora, MBA, RNDr. Ladislava
Šnevajse, Ing. arch. Giacintova, kteří
slíbili grant podpořit. Br. Bartušek plánuje navštívit také primátora Antonína
Staňka, radního RNDr. Aleše Jakubce,
Ph.D. a další členy rady města Olomouce.
17. 2. je zasedání rady, kde se bude o žádostech o grant rozhodovat.
4. Grant na Výcvik krizové pomoci - S. N.
Batlová informovala také o grantu na Výcvik krizové pomocí, který se město rozhodlo podpořit ve výši 5000 Kč.
5. Hospodaření v lednu 2015 – br. Josef
Vraj přednesl hospodaření sboru, k náhlédnutí je u něho.
Na 1. postní neděli – tj. 22. 2. 2015 je vyhlášena celocírkevní sbírka na tisk.
6. Zápisy z lednové schůze a z mimořádné
schůze dne 25. 1. byly schváleny bez připomínek. Zápis z volebního shromáždění
bude muset být ještě opraven.
7. Hodnocení uplynulého období
a) volební shromáždění dopadlo dobře,
br. kurátor byl spokojen s celkem velkou účastí i s výsledkem. Bylo dobré,
že jsme hned mohli br. Janu Lukášovi,
který byl zvolen za budoucího faráře
našeho sboru, oznámit tento dobrý výsledek volby.
b) na sborovém shromáždění byla přítomna kamera České televize. O tom,
že natáčí pořad o br. Janu Blažkovi
a jeho rodině, však nikdo včetně s. farářky nebyl dopředu informován. Se
sestrou farářkou promluvil režisér pořadu až těsně před bohoslužbami.
c) náš kostel byl zapsán na seznam kulturních památek. Staršovstvo doporu3
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čuje pozvat br. Bartuška, aby staršovstvo seznámil s důsledky a povinnosti,
které z tohoto zapsání plynou pro případné plánované stavební úpravy. Bylo
by vhodné informovat také sbor.
8. Harmonogram – zahrnoval program pravidelných bohoslužeb, vč. velikonočních.
V neděli 1. 3. káže s. f. J. Rumlová, bohoslužby zaměřené na rodiny, které měly
pohřeb během období s. farářky v Olomouci; odpoledne v 17:00 meditativní
program se zpěvy písní z EZ – Pamatuj,
člověče, proč tě Pán Bůh stvořil
Další program pro akce sboru až do září
2015
6. 2. Multižánrový večer – br. Daniel
Jun
8. 2. Seniorátní odpoledne od 14:00 –
slib nových členů seniorátního výboru – Martina Skalického a Noemi
Batlové, slib nového seniorátního
faráře br. Mikoláše a slib seniorátní
pastorační pracovnice pro mládež
Pavlíny Štefkové
9. 2. Pastorálka
11. 2. schůzka křesťanské služby
20. 2. odevzdat zprávu do mimořádného
Posla k VSS br. kurátorovi
21. 2. Minikonference o vlivu počítačů
na výchovu dětí
22. 2. Karneval pro děti
1. 3. Oficiální začátek renovace oken –
v případě příznivého počasí bude
renovace zahájena dříve.
15. 3. Ludwigshafen – Husovské slavnosti – program s. f. Rumlová a s.
Marková, Zpěvokol
29. 3. repríza divadla Narnie
10. – 12. 4. Duchovní obnova pro pres4

bytery – téma: Jsme královského
rodu – ubytování v Poutním domě
v Králíkách, hostem p. Václav Vacek, 25 míst, přihlašování do konce
února br. f. J. Lukášovi.
29. 5. Noc kostelů
4. – 11. 7. Tábor pro děti na Pasekách
13. – 17.7. American Camp
9. – 16. 8. Ptenský Dvorek – sborová rekreace
5. 9. sobota – Dny Evropy
9. Křest – připravuje se termín křtu dvou
chlapců některou neděli po Velikonocích,
který provede br. Hromádka.
10. Volba faráře – všechny dokumenty
o uskutečněné volbě byly doporučeným
dopisem odeslány na seniorát
11. Volba nového staršovstva
a) Kandidáti do nového staršovstva odešlou do 20. 2. bratru kurátorovi 3–5
řádků o sobě, br. Děkaník kandidáty
vyfotografuje
b) Bude se volit kandidátka jako celek.
Kandidáti budou uvedeni na kandidátní listině v abecedním pořadí. Pořadí
nerozhoduje.
c) Volič na kandidátní listině označí maximálně 14 kandidátů (zakroužkuje číslo
u jeho jména), které volí za členy staršovstva.
d) Zvoleno za členy staršovstva bude 14
kandidátů, kteří dostanou nadpoloviční
počet hlasů. Další kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční počet hlasů, se stanou náhradníky staršovstva.
e) V případě, že nebude nadpoloviční většinou zvolen dostatečný počet členů
staršovstva, bude provedena doplňující
volba po jednotlivých kandidátech.
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12. Spolupráce se zahraničními sbory
a) s. Ivana Marková staršovstvo informovala o schůzce zástupců sborů, které
spolupracují se sbory v zahraničí. S.
Marková schůzku moderovala a také
referovala o našich zkušenostech
s partnerským sborem v Athens. Nejdůležitější pro rozvoj spolupráce je
zapojení střední generace. Vztah, který
je navázán osobně, vytrvá. Sbor musí
být o spolupráci s partnerským sborem
pravidelně informován, aby byl součástí partnerství.
b) S. Marková upřesnila, že na letní American Camp přijede 14 lektorů (místo
původních 11), zatím se daří je všechny umístit do rodin, nebo zajistit samostatné ubytování podle jejich požadavků.
13. Mládež
a) s. Jeništová doporučuje, aby v Poslu
byly informace pro mládež. Br. Vraj
přislíbil hledat mezi mládežníky přispěvatele. Stále se hledá
b) br. Vraj připomenul spontánní vaření
kakaa mládeží, mělo velký úspěch (při
přípravě se spotřebovalo 10 litrů mléka).
c) Br. Vraj doporučuje staršovstvu hledat
cesty, jak přitáhnout mládež ke zpěvu
při bohoslužbách. Staršovstvo o písních při bohoslužbách diskutovalo.
14. Noc kostelů – 29. 5. 2015 – staršovstvo
stále nenalezlo hlavního koordinátora pro
Noc kostelů, který sestaví program a bude
koordinovat služby. Do 15. 3. je třeba
odevzdat na arcibiskupství program, aby
mohl vyjít tiskem. Součástí organizace
jsou také dvě schůzky na arcibiskupství,
na které je s. N. Batlová ochotna dochá-

zet. Informace bude zařazena do pravidelných sborových ohlášení.
15. Různé
a) Připravuje se nabídka p. Vysloužila
na obnovu dveří na věži
b) Stále se hledá firma na rekonstrukci
WC pro ženy, která by zvládla místo
zdí umístit panely na nožkách, a další
požadované opravy. S. Batlová předá
br. Sťahelovi seznam možných firem.
c) Hrob faráře Prudkého – S. Bartušková
přednesla staršovstvu informace týkající se stavu hrobu. Naďa Krátká, správkyně hrobu platí zahradníka, který
má údržbu hrobu provádět. O hrob se
starala dříve s. Jana Lukášová. Na náhrobku je vytlučená schránka na urnu,
urna je odcizena. Br. Miroslav Coufal
se o opravu hrobu postará. Staršovstvo
souhlasí s úhradou současné opravy, s.
Naďa Krátká byla o stavu hrobu i plánované opravě informována.
d) Naďa Krátká věnuje sboru k archivaci
materiály, které má k dispozici.
e) Skupina trubačů CONSONARE – plánuje obohatit bohoslužby každou první
lichou neděli v měsíci.
f) S. Jana Brančíková přechází do našeho
sboru ze sboru v Radotíně
g) S. Kosová prosí o pomoc při stěhování
Posledním bodem jednání byla pošta,
odeslaná i přijatá farní kanceláří.
Staršovstvo ukončilo svou schůzi ve 21.58
zpěvem písně 196 (sl. 4.–6.) a modlitbou.
Podle zápisu A. Gabrielová
Zpracovala Ivana Jeništová
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Narozeniny v březnu

11. 3.		Milan Žákovych
12. 3.		Věra Kubíčková
13. 3.		Drahomíra Šimsová
15. 3.		Ing. Vlastimil Žert
18. 3.		Věra Gardavská
26. 3.		Eva Kubická
26. 3.		Lukáš Konečný
27. 3.		Marta Palatý
27. 3.		Anna Hromádková
29. 3.		Jiřina Frydrichová

Sestra Jindřiška Mikolášková
oslaví 12. března 90. narozeniny.
Redakce Posla se připojuje k mnohým gratulantům a spolu s celým
olomouckým sborem přeje sestře
Mikoláškové Boží požehnání!
nb

Úmrtí

Rozloučili jsme se 12. 2. 2015 s bratrem
Aloisem Zbořilem (92 let).

Jindřiška Mikolášková:

O víru prosím
Navrať mi víru, prosím, Pane!
Už nemám sílu, nemám vůli ani.
Co mohu dávat z prázdných dlaní?
S žebrákem v bídě co se stane?
Navrať mi, prosím, víru, Pane!
Navrať mi víru, prosím, Pane!
Čím je i dostatek,
když s prázdnotou se mísí?
Nevěra s hříchem z jediné jí mísy,
v zahradě kvetou růže plané.
Navrať mi, prosím, víru, Pane!
Učiň, ať zas jak dítě věřím!
Za sebou veď si mne ty sám,
ať na Tvou lásku spoléhám,
když cokoli se mnou se stane.
O víru v Tebe prosím, Pane!
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Co plyne ze skutečnosti, že náš kostel byl Ministerstvem
kultury prohlášen 4. února 2015
KULTURNÍ PAMÁTKOU
Na první pohled se toho tak moc nestalo.
Kostel pevně stojí a jistě dobře slouží svému účelu, ať je kulturní památkou nebo ne.
Dlouhodobě se udržovalo vědomí, že takovým prohlášením se sbor dostane do jakési
závislosti na úřednících při správě a údržbě kostela a bude značně omezován ve své
„budovatelské“ činnosti. Už při stavbě
výtahu jsme však zjistili, že odbor památkové péče Magistrátu města Olomouce má
co mluvit do našich investičních záměrů
a v některých případech je povinen vyžádat si stanovisko Územního odborného
pracoviště Národního památkového ústavu
(„Památkářů“), ať je náš kostel kulturní památkou nebo ne. Plyne to ze skutečnosti, že
se kostel nachází v památkově chráněném
území a vztahuje se na něj §14 odst. 2 zákona č.20/1987 O státní památkové péči.
Dle tohoto ustanovení jsme měli i dříve ze
zákona povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce
třeba i jen k udržovacím pracím na kostele
a úpravě dřevin ve farní zahrádce.
Prohlášení našeho kostela kulturní památkou by mělo přispět nejen ke zvýšení obecného vědomí o jeho existenci, ale mělo by
také napomoci k odstranění některých dosavadních potíží. Předně ještě letos v lednu
jsme byli striktně vyřazeni ze souboru žadatelů o finanční příspěvek z prostředků Olomouckého kraje, protože kostel ještě neměl
statut kulturní památky. Také si mnozí z nás
dlouhodobě všímají, jak záměrně olomoučtí
autoři místních průvodců a podobných publikací o evangelickém kostele mlčí. To se

traduje od prvních publikací prof. Roberta
Smetany a tradice nebyla porušena ani v posledním jinak velmi dobře zpracovaném
průvodci Dr. Leoše Mlčáka. (O neuvěřitelně
zmatené informaci v publikaci Dr. Jindřicha
Schulze je lépe pomlčet.)
Odborná mimoolomoucká veřejnost hodnotí náš kostel jako nositele nesporných
architektonických i kulturně-historických
hodnot již delší dobu (např. Česká televize v pořadu Deset století architektury, A.
Filip:Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku). Kostel byl vyhledáván zahraničními
kunsthistoriky v souvislosti se zvýšeným
zájmem o dílo architekta O. Kuhlmanna. To
se nakonec objevilo i v rozsáhlé publikaci
olomouckého historika Dr. Pavla Zatloukala. V poslední době i olomoučtí historikové
začínají brát na vědomí také podíl českobratrského evangelického sboru s kostelem
na formování české olomoucké společnosti
od počátku 20. století. Z uvedeného je tedy
zřejmé, že kostel si zasloužil již dávno, aby
byl prohlášen kulturní památkou, a je pouze naší chybou, že jsme této možnosti dříve nevyužili. Samozřejmě, že jako vlastník
kulturní památky má sbor i řadu povinností, které ukládá zákon č. 20/1987 O státní
památkové péči. Připomeňme si aspoň ty
hlavní:
• Povinností sboru je pečovat o svůj kostel, udržovat jej v dobrém stavu, chránit
před ohrožením a poškozením. Využívat
jej smí pouze způsobem, který odpovídá jeho významu, památkové hodnotě
a technickému stavu.
7
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• Sbor je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Magistrátu města Olomouce
každé ohrožení nebo poškození kostela
a vyžádat si jeho rozhodnutí o způsobu
odstranění závady.
• V případě, že sbor plánuje obnovu,
opravu, rekonstrukci nebo jinou úpravu
kostela, je povinen vyžádat si závazné
stanovisko Magistrátu města Olomouce.
Povinností tedy nepřibylo, vše co je výše
uvedeno, sbor plnil i dříve. I v minulosti
bylo v zájmu nás všech udržovat celý objekt kostela včetně fary v dobrém stavu,
a to nejen v technickém, ale i estetickém. Je
třeba vyzvednout péči
o náš kostel všech dosavadních bratří a sester starších, kteří nám
zachovali náš kostel
v průběhu sta let ve stavu, za který se nemusíme stydět.
Zařazení
našeho
kostela mezi kulturní
památky nepovažujme
za zbytečné. Do budoucna totiž musíme
počítat i novým způsobem
financování
údržby a oprav, které
se neobejde bez příspěvků necírkevních
institucí. A ty právě přihlížejí k tomu, zda se
jedná pouze o účelový objekt, nebo o kulturní památku. Zákon č. 20/1987 O státní
památkové péči v § 16 s takovou podporou ze strany Magistrátu města Olomouce
a Olomouckého kraje počítá, jedná-li se
o zvýšené náklady spojené se zachováním
nebo obnovou kulturní památky za účelem
8

jejího „účinnějšího společenského uplatnění“. Ve zvláštních případech pak může být
poskytnut příspěvek ze státního rozpočtu
ministerstva kultury.
Kdo dnes projíždí tramvají od nádraží
po třídě Kosmonautů, musí být překvapen
rozsahem přípravných prací pro stavbu 2b
protipovodňových úprav. A bude hůř – až
se bude tvořit nové koryto Moravy v těsné
blízkosti našeho kostela. Tam se teprve ukáže opodstatněnost prohlášení našeho kostela kulturní památkou. Jsme přesvědčeni, že
statut kulturní památky přispěje k šetrnému
zacházení s naším kostelem a svědomitějšímu posuzování případných negativních
následků.
Náš kostel stojí
a káže se v něm Slovo Boží již více jak
100 let. Jestliže nyní
získal statut kulturní památky, pak je to
pro nás připomenutí,
že jsme dostali vzácné
dědictví těch, kteří nás
předešli na pouti tímto
světem. Kostel byl budován v podmínkách
velmi nepříznivých, ať
už z důvodů národnostních a náboženských
sporů nebo finančního nedostatku. V plné
důvěře v Boží pomoc se však kostel vybudoval a stal se důstojným stánkem českých
reformovaných evangelíků. Naší povinností
je toto dědictví předat neporušené budoucím generacím.
Jan Bartušek

Pro děti

Kristus Pán však nové dal lidem přikázání…
…aby každý člověk měl dvojí milování: Pána Boha miloval srdcem, duší, cele
a bližního v lásce měl jako sama sebe. (EZ 601)
Přemýšlela jsem, co by vás asi mohlo
zajímat a docela náhodou jsem našla starou legitimaci Svazu československo-sovětského přátelství. Byli jsme pokrytci,
vždyť jsme na ně, zvláště po roce 1968
měli dopal, když přijely tanky – na věčné
časy?
Ale Pán Bůh zařídil, že přátelství zde
bylo.
Jednou (ještě před rokem 1989) přišla
do kostela mladá Ruska. Chtěla koupit
ruskou Bibli. Když prý se své maminky
ptala, jestli má jet s manželem na práci
do ČSSR, tak jí řekla: „Jeď, slyšela jsem,
že je tam k dostání Bible po našemu.“
- Dáňa jim ji sehnal. V porodnici se jim
narodila dvojčátka. Neměli to v Olomouci
lehké, báli se svých „soldat“, ale na vesnici k nám se odvážili i se svými maličkými, měli je svázané v dekách. Ukázala
jsem jim, jak balíme miminka, aby nebyly
deky stále mokré (pemprsky tenkrát ještě
nebyly). Také
maminka
byla vděčná
za kvedlačku, kterou
se dal

Sunar dobře rozmíchat. Serjoznyj Serjoža
měl oči jen pro děreva na zahrádce, moc
toužil mít i doma mladé jabloňky.
Pozvali nás pak do jejich bytu 3+1.
Na společné síňce skutečně – tři pokoje
a koupelna. Ale v každém pokoji byla jiná
sovětská rodina. Boty měli pěkně srovnané před svým pokojem, krásný koberec
pověšený na zdi, dvě postele, jednu pro
dospělé a druhou pro miminka...
Často se asi pracovní síly střídaly, snad
aby nenačichly českou kulturou. Zdálo
se, že narychlo odjíždějí. Žena šťastná
s dětmi a s Biblí, jemu jsme těsně před
odjezdem vlaku dovezli na nádraží zabalená děreva. Pán Bůh to řídil, že se vlak
zpozdil a že jsme se vůbec sešli u odbavujícího vlaku.
Co s nimi bylo dál, už jsme se nedověděli, ale milá vzpomínka na přátelství
v totalitní době nám zůstala a věříme, že
darovanou Bibli Pán Bůh ochránil, jako
i jejich chlapečky narozené v olomoucké porodnici...
Teta Eva

A tak můžeme prožívat a zpívat:
Pán Bůh je síla má, všechna obrana má,
bezpečně má státi, aniž se lekati duše má. EZ 182
9
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Karneval pro děti

V neděli 22. února v 15 hodin začal karneval pro mladší děti z našeho sboru a jejich
kamarády.
Růženka Vrajová pomocí biblických postaviček připomněla dětem verš: „Nechte
děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť
jejich je království Boží.“ Pak jsme všichni
zpívali písničku „Pán Bůh nás má všechny
rád“.
Popletený pan král přivítal všechny
ve svém království. Přišli: Růženka se závojem a Růženka s čelenkou a ještě Růženka s dlouhými růžovými copy, Neznámá
princezna z Benátek, Sněhurka, Víla, Sestřička, Kovbojka, Ledová princezna, Rocker, Voják, Husita, Indián, Maková panenka
a Loupežník i Ochránkyně zvířat. Král měl
k ruce spoustu pomocníků: Růženku bělovlasou s nádhernými
růžovými střevíčky,
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Šášu, Dítě květin, Peklipána, Matese i Krásného prince. Tančili jsme, soutěžili, plnili
různé úkoly, hráli si na holoubky, co pomáhají Popelce, zavazovali Pyšné princezně
střevíček, lovili ryby do sítí (jenom jsme se
jich nemohli dopočítat), soutěžili v rychloběhu. Peklipán si pro nás připravil zapeklitý
kvíz s pekelně těžkými otázkami. Potulné
Unavené divadlo se snažilo rozesmát Šíleně
smutnou princeznu svou pohádkou O Popelce. Bylo nám spolu dobře, a nakonec
jsme něco smlsli na hostině. Ale to už se přiblížila 17. hodina a všichni jako ta Popelka
jsme se museli z bálu vrátit domů.
Děkuji Zdence Jančářové za impuls
i spoustu nápadů, které jsme na karnevale
užili. Děkuji Růžence Vrajové za úvodní biblické slovo a pomoc s dětmi. Děkuji
Míše za hudební doprovod. Děkuji mládeži
(Šimonovi, Esterce, Sáře, Lukášovi i Matesovi) za veškerou pomoc při přípravě i šíření dobré nálady při
karnevalu. Děkuji Lubovi za fotodokumentaci. Děkuji ochotným
tatínkům i lyžařkám,
kteří uvedli v neuvěřitelně krátkém čase sál
do původní podoby.
Příště zas ve vhodnější čas se těší
Popletený král Adél

Ze sborového života

Lidový bál 2015
Lidový bál se letos konal 6. února, v nově
rekonstruovaném pavilonu A na Výstavišti
Flora v Olomouci. Při vstupu jsme obdrželi
poukazy na pivo nebo kafe podle vlastního
výběru a chuti, pro které jsme si pak přišli
do místního westernového baru. Bál pořádala
KDU-ČSL+ Mladí Lidovci spolu s olomouckými církvemi. Tématem bálu byl western
– Limonádový Joe, polovina lidí přišla v převleku. K tanci a poslechu hrály olomoucké
notoricky známé skvělé kapely New Street
Band a dále pak The Jamer´s. Překvapením
letošního Lidového bálu bylo krásné a povedené předtančení Divadla Na cucky. Za náš
sbor se bálu zúčastnila převážně Sešlost, také
pastorační pracovnice Noemi Batlová, která
při slavnostním zahájení pozdravila účastníky jménem naší církve. Bálu se účastnila
společnost i z dalších olomouckých církví:
z CB, Husova sboru CČSH, či Římskokatolické farnosti sv. Michala.

(meč) a dětská koloběžka. Lístky do tomboly
se prodávaly ve třech barvách (žluté, zelené
a růžové), jeden stál 20 Kč. Losovaly se nadvakrát: jedno losování proběhlo ve 23 hodin,
druhé o půlnoci s tím, že se pak znovu losovaly nevyzvednuté ceny z prvního slosování
a tudíž všichni dostali novou šanci vyhrát. Já
osobně s mojí taneční partnerkou jsme tentokrát v tombole nevyhráli nic, ale lidé kolem
nás vyhrávali občas i skvělé ceny.
Tancovalo se dost, různé druhy tanců, atmosféra byla skvělá a všem tanečním párům
se výběr tanců líbil. Tancoval se jive, tango,
blues, foxtrot, polka, slowrock a také salsa.

Připravena byla i tombola, která obsahovala elektroniku (různé druhy telefonů, tablety
a další), vína, dárkové koše a různé poukazy
a volné vstupy – ať už na kulturní pořady
nebo do různých restaurací. Jednou z hlavních cen byla návštěva Bruselu a prohlídka
Evropského parlamentu, dále pak katana

Pilo se několik druhů vín (které prodávaly
milé slečny), pivo a občas i něco tvrdšího,
podle chuti tanečníků, ale také nealkoholické nápoje. Povídalo se s přáteli a poslouchala jen tak ta krásná živá hudba, která přitom
hrála. Zkrátka, byl to bál, jak má být.
Petr Marek
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Koncert Daniela Juna a Ondřeje Jiskry sklidil potlesk
Šestého února jsme měli možnost vyslechnout koncert dvou nadaných studentů Janáčkovy Akademie Múzických Umění v Brně Daniela Juna a Ondřeje Jiskry.
Toto na první pohled nesourodé duo hrající na klavír a pozoun však vykouzlilo nejednou úsměvy na tvářích sice komorního
publika, ale o to hlasitějšího při potlesku.
Začali svou produkci od vážnějších skladeb, například od Prokofjeva, Chopina
a potom i od Scotta Joplina a dokonce
i píseň Hard days night od Beatles. Největší potlesk si získali za skladbu z filmu
Amélie z Montmartru. V publiku mimo li koncert spolu s paní farářkou Janou
návštěvníků seděla početná skupina naší Rumlovou, která oběma muzikantům
mládeže, kde se před koncertem bouřlivě za jejich výkon osobně poděkovala a podiskutovalo na téma podobenství o děl- zvala je na další olomouckou bohoslužbu.
Štěpán Geisler
nících na vinici. Mládežníci poslouchaSlovo k Noci kostelů 2015
Milí návštěvníci i orga- kách. Poklekli jsme a modlili se. Relativně
nizátoři Noci kostelů,
malý prostor se naplnil modlitbou, písněmi
před pár lety mne oslovi- i tichem, zkrátka zvláštní atmosférou. Něco
li mladí lidé z mé farnosti nás strhlo k modlitbě mnohem intenzivněji,
v Berouně: „Nad městem než kdekoli jinde ve městě.
se tyčí kostel, ale nikdy
Vím, že většina kostelů je pečlivě ošetřejsme v něm nebyli. Nešlo ných a lze do nich vstoupit na běžné bohoby se tam podívat?“ Se- služby třeba v neděli dopoledne. Ale mnohé
hnal jsem klíče a vypravili jsme se místo sakrální prostory nesou velmi silné poselvečerního společenství na tajuplnou výpra- ství i mimo bohoslužby. Nejsou jen shrovu do chrámu, který se léta neužívá. S ur- maždištěm jako v nějakém kulturním sále.
čitou obavou jsem odemykal dveře. Kom- Je v nich vepsána modlitba, volání k Bohu,
plikovala vše tma, protože na tomto místě díky za vyslyšení… Jsou znamením víry,
již žádná elektřina není, ale také strach, že naděje v Boha a radostné zvěsti o záchraně
zámek bude zarezlý. Nakonec dveře zavrza- člověka.
ly do ticha klenutého prostoru a nás naplnil
Proto vás, kteří přemýšlíte, zda se letos
podivuhodný úžas. Velkými okny pronikalo vydat na Noc kostelů, zvu co nejsrdečněji,
vzdálené světlo města a kreslilo po stěnách abyste našli čas a chuť zakusit něco z mostíny. Zapálili jsme několik svíček v mistič- hutnosti, kterou víra křesťanů nese. Buďte
12

Ze sborového života

vítáni, ať vstoupíte do kteréhokoli chrámu,
kaple, modlitebny. A pokud to jen trochu
půjde, zkuste si chvilku sednout a jen tiše
naslouchat. Věřím, že i k vašemu srdci bude
promlouvat Hospodin jako k nám, když
jsme tenkrát v roli hostů vstoupili do kaple
Panny Marie Bolestné...
Za všechny organizátory Noci kostelů se
těším na setkání 29. května 2015.
P. Michal Němeček

Také v našem sboru letos připravujeme
program k Noci kostelů. Přispějte, prosíme, svými náměty k programu. Hledáme
stále bratry a sestry, kteří by pomohli
s organizací a vedením Noci kostelů.
Noemi Batlová

Dopis primátoru Olomouce o účasti sboru na slavnostech
M. J. Husa v Ludwigshafenu
Vážený pane primátore,
v letošním roce si připomínáme 600 let
Dovolujeme si Vás, vážený pane primáod upálení mistra Jana Husa. Olomoucký tore, o této akci, která jistě přispěje i k proevangelický sbor ČCE je již téměř 50 let pagaci města Olomouce, informovat. Dloupartnerským sborem evangelického sboru hodobé partnerství mezi Ludwigshafenem
Friedenskirche v německém Ludwigsha- a Olomoucí přispívá nejen k sblížení a pofenu a. Rh. Rád přijal výzvu tohoto sboru znávání sborů samých, ale i naší krásné
ke spoluúčasti spolu s Evangelickou teolo- Olomouce a naší české kultury. M. Jan Hus
gickou fakultou Karlovy univerzity na uspo- byl v době svého života pro Němce postařádání projektu Husova týdne v Ludwigsha- vou rozpornou, a teprve německá reformace
fenu. Do bohatého programu Husova týdne 16. století Husův odkaz plně vyzvedla. My
přispějí svými přednáškami také Mgr. Jana olomoučtí občané si Husova odkazu velice
Rumlová – farářka olomouckého evangelic- vážíme a rádi přispějeme k jeho poznání
kého sboru a prof. Ivana Marková z Univer- a úctě i za hranicí naší země.
zity Palackého. V závěru týdne pak vystoupí pěvecký sbor ČCE Olomouc. Součástí Příloha:
projektu je velmi pěkně připravený soubor program Husova týdne v Ludwigshafenu
12 panelů zhotovený Husitským muzeem
v Táboře. Z Olomouce byl dodán příspěvek
V Olomouci 12. ledna 2015
do sborníku na téma Hus a město Olomouc.
Městu Olomouci a jeho vztahu k M. J. HuVážený pan
sovi budou věnovány dva panely pojednané
Doc. Mgr. Antonín Staněk. Ph.D.
informacemi získanými z fondů Vědecké
primátor statutárního města Olomouce
knihovny a fotoarchivu Vlastivědného muHorní náměstí 583
zea Olomouc.
779 11 Olomouc
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Misionářem ve Španělsku
aneb španělský zpravodaj
(Dokončení z min. čísla)
du udělá oltář, na který postaví hostie a víno
a slouží eucharistii. Tak tímto mě vážně do17. 10. 2014
stal. Ale ano, tak to má být. Takto sestupuje
Další den uplynul – dnes bylo teplo, Láska k nám, do našeho světa.
na slunci 29 stupňů. Vstal jsem po španělsku
Odpoledne (17.00) hraní na ulici – krásný
až v 10 hodin. Dopoledne jsme šli do jednoho zážitek, házeli jsme si imaginárními balonky
centra, kde jsme hráli malým dětem biblické s Janou a ostatní rozdávali plakáty na předpříběhy. To bylo hezké, děti byly pozorné. stavení, dětem bonbony (španělsky caramel).
Odpoledne jsme hráli v kostele sv. Martina Večer (20.00) mše v jiném kostele poblíž
– já „Stvoření“, Jana „Marnotratného syna“ – opět narváno, stavěli jsme zeď z krabic
a společně s Davidem scénku „Dárek“ také
a zase z ní Poli vytvořil oltář.
dětem – které zahajovaly vyučování náboPo večerní mši se lidé sešli v pastorálním
ženství. To bylo výborné.
centru naproti kostelu. Na zdi visí reprodukce
Pořád objevuji nejen zajímavá místa, ale
obrazu Poslední večeře Páně. A jí se a mluví
i zajímavé vjemy – jako např. to, že všude
se. Když se ve Španělsku mluví, znamená
jsem představován jako misionář z České
to, že všichni mluví v různých skupinkách
republiky. Pro Janu je to normální, pro mě
hodně a živě. Z té španělštiny mi jde hlava
zvláštní.
kolem, ale zároveň vypínám a jen vnímám tu
18. 10. 2014
chvíli. Dnes byl opět nádherný den.
Dnes jsme vedli workshop pantomimy – to 21. 10. 2014
bylo dobré, jen jsem byl poněkud vyčerpán.
Další slunečný, jasný a teplý den – jako
Hlavně ze španělštiny, kterou prostě neovláu nás v srpnu, šel jsem po ulici v tričku
dám. Ale přece jen bylo možné něco předat,
s krátkým rukávem.
pracovali jsme nakonec v jedné skupině –
Dnes jsme opět hráli ve škole, přišlo asi
dopoledne ji vedla Jana, odpoledne já a pak
200 studentů ve věku kolem 15 let. Nějak
Jana celé setkání zakončila.
se mi toto publikum dostává čím dál víc pod
20. 10. 2014
kůži. Moc jsem si to užíval, hrálo se mi lehAno, nedělní záležitosti – bylo to krásné. ce a dobře, po každé části tleskali. Na závěr
Dopoledne (11.30) mše v obrovském koste- hodně. Ředitel školy představení pěkně uvedl
le – ten vidím přímo naproti z okna bytu – a po něm vyzval k otázkám, žáci se ptali, jak
říkáme mu s Janou hangár. Připadal jsem si dlouho tu hru hrajeme a podobně - výborné.
tak trochu jako kapka v moři. Tam jsme hráli Taková debata bývá pokaždé po představení,
krátkou scénku: stavíme zeď z krabic, pole- to je moc hezký moment, škoda, že neumím
pených z obou stran. Na první straně je čer- natolik španělsky. Takže skoro vůbec neodnobílý svět. Pak krabice postupně otáčíme. povídám a všechno je na Janě. Ale třeba včera jsem říkal, jak jsme se vlastně seznámili.
Na druhé straně je barevný svět.
Revoluce – kněz Poli z té zdi krabic v kli- Mluvil jsem česky, překládala Jana.
14
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Odpoledne (pro nás navečer) jsme hráli
krátké scénky v kostele při mši, bylo to hezké a důstojné – a konečně byl využit kostým
od Noemi. Už si dokonale připadám jako kočovný herec. Docela zajímavé, dnes se jeden
hoch zeptal, jestli si tím hraním vyděláváme
hodně peněz. Jana vysvětlila, že jsme misionáři a já dodal, že pracuji jako informatik.
Včera jsem měl dost času, tak jsem se šel
projít Salamankou na trase autobusové nádraží – korida – vlakové nádraží – ubytování a narazil jsem na evangelický dům, to byl
moc hezký moment.

nejdříve ve 14 hodin a protože on má předtím schůzku s biskupem, naše setkání se dá
očekávat až kolem 15. hodiny. Španělsko…
Včerejší večerní představení se moc povedlo, řekl bych, že nejlépe ze všech. Přišlo
asi 100 lidí – nádherný sál. Velmi milé bylo,
že přišel i José Antonio s rodinou (5 dětí
včetně skoro dvouměsíčního mrněte, které
spokojeně spalo u matky v šátku). José je totiž ten kontakt, díky kterému tady jsme, moc
milý člověk. Také přišel German (čti Cherman), který byl na workshopu pantomimy,

22. 10. 2014
Dívám se z okna – je slunečno, byli
jsme na ranní mši v katedrále.
Bude mi chybět ten pohled z okna
na starobylou Salamanku, milí lidé…
Včera jsem hrál „Stvoření“ na začátku mše v kapli, která je součástí domu,
ve kterém jsou ubytovány studentky.
Představení navštívilo i několik starších žen ve věku kolem 80 – celkem
nás bylo asi 30. Po čtení evangelia
jsme s Janou udělali takovou krásnou
krátkou scénku: zapálili jsme velkou
svíci a od ní malé svíčky a rozdali
všem přítomným. Mši sloužil Poli –
hned po odehrání mne objal, pak jeho promluva – stál mezi lidmi, ne u oltáře – to jsou
momenty, kdy si říkám: ano, sem patřím.
Po mši mne právě ony starší ženy oslovily
a děkovaly za scénku „Stvoření“, cítil jsem
dojetí.
23. 10. 2014
Dnes jsem poslední den v Salamance, opět
krásný, jasně slunečný den v tomto úžasném městě. Jsme s Janou pozvaní na oběd
s knězem Polim, ovšem oběd zde znamená

seděl v první řadě, čímž nás lehce znervózňoval, ale byl nadšený. Většinu diváků tvořily studentky kolegia, ve kterém jsme hráli.
Po představení, jak už je dobrým zvykem,
byl čas na otázky, některé hodně zajímavé –
jako například jak jsme došli k víře v Boha,
jestli jsme prožili nějaké obrácení.
Pomalu se pohledem loučím s tímto městem. Zůstane mi v srdci a zároveň část mého
srdce zůstane zde, ale Hospodin je milostivý
a dal mi velké srdce.
15
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25. 10. 2014
Madrid – velkoměsto, flamenco, 30 stupňů na slunci koncem října… prošel jsem se
centrem, viděl jsem katedrálu i královský palác, pomník Cervantese na Plaza de Espaňa
a mnoho nádherných staveb. Krásné, ale žít
bych zde nechtěl.
26. 10. 2014 - Toledo
Na výlet do Toleda jsem se vydal autobusem. Teplý a slunečný den lákal k procházce historií. Toledo tvoří spleť různě úzkých
uliček mezi domy a kostely, byla to nádhera,
jen početným turistům se nedalo vyhnout.
Navštívil jsem katedrálu a pak samozřejmě
židovskou čtvrť. Strávil jsem ve městě asi
čtyři hodiny, určitě bych se sem rád vrátil
a navštívil třeba dům El Greca, který jsem už
nezastihl otevřený. I tak to byl skvělý výlet.
27. 10. 2014 – odlet domů
Odlet domů probíhal poněkud dramaticky. Po příchodu na letiště mi paní ve frontě

k odbavovacím přepážkám sdělila, že si musím zvážit batoh, přičemž ostatní pouštěla
i s většími zavazadly. Vážící stroj nechtěl batoh zvážit, a tak jsem musel přejít ke stánku,
kde mi dovolili vrátit se do fronty, což jsem
musel složitě vysvětlovat oné paní. Načež
jsem se dlouhou frontou prokousal k přepážce, a zde mi suchým tónem sdělili, že jsem
přišel pozdě – což znamenalo zjistit si jiný
let a zakoupit novou letenku. A tak jsem další nejméně čtyři hodiny seděl v letištní hale
a telefonoval s Janou, která seděla v Madridu u počítače, a spolu jsme hledali náhradní
možnosti mého odletu. Nakonec padla volba na let příští den 28. 10. 2014 z Madridu
přes Barcelonu do Vídně. Z Vídně jsem pak
cestoval autobusem do Brna a dalším autobusem do Olomouce. Hlavně díky finančním
darům, které jsme získali za naše působení
v Salamance, jsem se vrátil domů. Člověk
může přijít o hmotné statky, ale požehnání se
vzít nedá. Díky za to.
Václav Dostál ml., mim - misionář…

K pramenům

Poradní odbor pro vzdělávání laiků při synodní radě Českobratrské církve evangelické
opět připravuje jarní Křesťanský kurz pod
názvem: K pramenům. Kurz proběhne v termínu 25. dubna – 2. května 2015 v Janských
Lázních v Sola Fide.
Vedení kurzu: Petra Adámková
• Biblický program: Pravda v Bibli
• Aktuální téma: Jan Hus, pravda a pravdivost
• Přednášející: Joel Ruml, Pavel Keřkovský, Jan Čapek a další
• Další program: vycházky k pramenům,
výlet, literární večer, film
Kurz bude zahájen v sobotu 25. dubna
společnou večeří, ukončen bude v sobo16

tu po snídani.
Cena za celý
týdenní pobyt
včetně stravy je
3300 Kč.
Přihlášky zasílejte do 10.
dubna
2015
na e-mail vychova@e-cirkev.cz nebo poštou na adresu:
Oddělení výchovy a vzdělávání, Ústřední
církevní kancelář, poštovní přihrádka 466,
Jungmannova 9, 111 21 Praha 1. Všichni
přihlášení obdrží dopis s podrobným programem.
e.církev

Ze sborového života
Čtete Korán?

Na tuto otázku odpovídám za sebe tak,
že jsem Korán přečetl. Když u nás vyšel
v češtině v roce 1972, tak jsem si jej koupil,
abych si jej přečetl, a to v očekávání, že tam najdu všechny
ty zločiny, kterých se muslimové dopouštějí, jako přikázání, když tato víra zvítězila
po vítězném válečném tažení.
A nacházel jsem něco docela
jiného – po značně dlouhém
čtení jsem nic takového nenašel. Celý text se mně jevil
jako sdělení věřícího člověka, který téměř
každý denní zážitek napsal do nějakého
odstavce, nesčetněkrát se opakoval, přitom
se s jistými odstupy dotýkal praktických
životních věcí věřícího člověka, pamatoval
přitom citlivě i na práva žen. Zde použitá
věroučná či mystická terminologie je nám
sice celkem vzdálená, ale vycházel i z učení Ježíše, kterého vnímal ne jako Spasitele
a Syna Božího, ale jako Božího Posla. Byl
jsem z toho dosti rozčarován a tak jsem si
řekl, že musím hledat a nalézt to, o co se
zločinci z řad muslimů opírají a číst dál.
Bohužel jsem to nalezl. Ale byl to jen jakýsi trochu neurčitě formulovaný odstavec
někde ke konci knihy a navíc, jaksi se mně
tenkrát nezdálo, že by to osobám přímo
nařizoval. (Po pravdě řečeno „křesťané“
v historii napáchali také moc zla, které neměli v evangeliu nařízené.)
Když dneska vidím tu příšernou zločinnost Islámského státu, tak jsem si na to
vzpomněl a říkám si, že to musím nalézt,
abych na to poukázal. A začal jsem to číst
od konce, abych to našel dřív, a zase jsem
nacházel úplný opak. Korán končí zase

Ježíšem, i když dost jinak, než my jej známe, ale opět, veškeré tvrdé tresty na lidi
za skutky nevěry jsou v této souvislosti
přivlastňovány jen samému
Bohu. Čtu tedy dále a nacházím přeložené rožky listů –
tam to tedy bude. Cituji: Str.
605, CXII/5 (5. Prostřený
stůl), 37/33: A odměnou těch,
kdož vedli válku proti Bohu
a Jeho poslu a šířili na zemi
pohoršení, bude věru to, že
budou zabiti anebo ukřižováni, či budou jim useknuty pravé ruce a levé
nohy anebo budou ze země vyhnáni. A těm
dostane se hanby na tomto světě, zatím co
na onom světě je očekává trest nesmírný –
(38/34) kromě těch, kteří se kajícně obrátí,
dříve než nad nimi získáte moc. A vězte,
že Bůh je odpouštějící, slitovný. (42/38):
Zloději a zlodějce utněte ruce jejich v odplatu za to co provedli, a jako varovný příklad od Boha! A Bůh je mocný, moudrý.
(56/51): Vy, kteří věříte! Neberte si židy
a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si
přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se
s nimi přátelí, ten se stane jedním z nich
a Bůh věru nepovede lid nespravedlivý.
Tyhle věci nás ovšem nenechávají v klidu, když povolená víra se asi opírá mimo
všech dobrot taky o taková slova. Stát,
který povoluje cokoliv ve svém působení,
by měl být také jakýmsi nadvlastníkem
povoleného, nebo aspoň absolutním kontrolorem všeho a jistě by nás mělo zajímat,
zda při povolení výstavby mešit u nás jsou
tyhle otázky vyřešeny.
Josef Chmela
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Život církve
Ozvěny Taizé

Praha 29. 12. 2014 – 2. 1. 2015

Pouť důvěry na Zemi
Setkání mladých křesťanů – pro mne bylo
nové především prožitím společenství
s partnerkou. Podobně jako již dříve mne
oslovil ji duchovní „styl“ Taizé, chvíle
společných zpěvů modliteb, které na mne
silně zapůsobily, zvláště pak na Nový rok
- s planoucími svíčkami i srdcem jsme vítali začínající rok s díky i prosbami. „Slava
Tebe Bože, Aliluia“ – tak zpívá původem
pravoslavná píseň.
Setkání se pro mne stalo poutí s osobním
záměrem, a k tomu směřují mé modlitby,
slovy písně „In manus tuas Pater comendo spiritum meum“. Putujeme s partnerem
– vlakem, pěšky, tramvajemi i metrem…

první prožité zpěvné modlitby v evangelickém kostele U Salvátora na Starém Městě
pražském, a další na večerních setkáváních
v halách na Letňanech. Dotýkají se srdcí
všech, kdo přicházejí a společně zpívají
„Náš Bůh je láska, nemusíš se bát“. Putujeme Prahou na trase Břevnov – Letňany, putujeme k Tobě v sobě, Pane. „Staňte se solí,
solí země, a hledejte poklad víry, buďte
světlem, světlem světa, které do tmy svítí.“
Pro mne tiché chvíle v davu, pocit sounáležitosti s křesťany celého světa, návrat
do mládí a lůna rodiny, nádhera gotické katedrály a až sladká bolest srdce při modlitbě
a zpěvu. A nad to všechno spočinutí u kříže
našeho Pána.
Vašek, Vendy, Markéta

Lidé si mohou zkusit moderní půst. Vzdát se auta

Vyzkoušet si život bez auta a pozastavit se
nad stavem životního prostředí mohou lidé
v postní době. Vyzývá k tomu akce Autopůst,
která začíná 18. února Popeleční středou
a končí na Bílou sobotu 4. dubna. Zájemci se
mohou zapojit i na kratší dobu v posledním
týdnu před Velikonocemi.
V postním období je tradiční nejíst maso,
lidé ale mohou vyzkoušet i jiný způsob půstu
a zamyslet se nad způsobem dopravy. „Tato
doba může být impulsem k objevení a vyzkoušení alternativ, třeba kola, vlaku, autobusu, chůze či spolujízdy. Společně přispějeme malým dílem k budoucnosti, která si více
váží života na zemi. Rodiče například mohou
odvézt děti do školy tramvají, do kostela
lze dojet na kole a dovolená se dá napláno18

vat bez auta a letadla. Dobré by bylo, kdyby
lidé dokázali promítnout nové a zodpovědné
chování z postního období i do svého dalšího
života,“ vysvětlil smysl akce její organizátor
Marek Drápal.
V Bibli je v příběhu stvoření světa člověk
pověřen správcovstvím Země. V současné
době se ale podle toho příliš nechováme.
Znečištěné ovzduší způsobené dopravou
má negativní dopady na zdraví. Látky, které
jsou součástí výfukových plynů, mohou způsobit řadu závažných zdravotních problémů.
Citlivějšími skupinami jsou zejména děti,
staří lidé a osoby s dýchacími a srdečními
chorobami.
Podle výzkumů způsobuje znečištění ovzduší každý rok předčasnou smrt asi

Život církve

370 000 Evropanů, z toho zhruba 9 000 Čechů. Znečištěné ovzduší má tak na svědomí
sedmkrát víc životů než dopravní nehody.
Problémem je také hluková zátěž, kterou
především automobilová doprava způsobuje.
Hluk má vliv na psychiku a často způsobuje
únavu, depresi, rozmrzelost, agresivitu, neochotu, zhoršení paměti, ztrátu pozornosti
a celkové snížení výkonnosti.
Dlouhodobé vystavování nadměrnému
hluku způsobuje poškození srdce včetně
zvýšení rizika infarktu, snižuje imunitu orga-

nismu a může být příčinou chronické únavy
a nespavosti. Až 40 % evropské populace je
vystaveno takové míře hluku, která může
způsobit škody na zdraví.
V České republice se první Autopůst konal
v roce 2011. Inspirací se mu stala podobná
akce v Rakousku a Německu. Akci organizuje poradní odbor pro otázky životního prostředí při synodní radě Českobratrské církve
evangelické a zaštiťuje ji Česká křesťanská
environmentální síť.
e-církev

Web přináší každý den jeden citát Jana Husa

Myšlenky z děl Jana Husa, od jehož mučednické smrti letos uplyne 600 let, si každý
den mohou připomenout návštěvníci internetových stránek Českobratrské církve evangelické na adrese
www.e-cirkev.cz.
Na hlavní stránce
se od února každé
ráno objevuje krátký text z některého
Husova díla. Starší
citáty jsou k nalezení v rubrice vlevo
nahoře s názvem
Husův rok 2015.
Tam se také nachází
další informace související s akcemi,
které k připomenutí jeho života, díla
a významu pro současnost Českobratrská církev evangelická letos pořádá.

Zájemci si mohou přečíst citáty i v papírové podobě. Jsou součástí publikace Na každý den 2015 s mistrem Janem Husem.
„Tým autorů v ní předkládá veřejnosti pokus
o aktualizaci Husova odkazu, ať je to
výběrem autentických Husových citátů, nebo drobnými
reflexemi,“ vysvětlil
synodní senior Českobratrské církve
evangelické
Joel
Ruml.
Nedávno vyšel
dotisk knihy v nákladu 500 kusů.
K zakoupení je
v knihkupectví Kalich za 89 korun.
e-církev
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„„Kdo mnoho krásného v životě získal, musí za to vydat odpovídající měrou.““
ALBERT SCHWEITZER (1875–1965)

Výročí – TGM

Letos 7. března vzpomeneme 165. výročí
narození prvního československého prezidenta Tomáše Garigua Masaryka. Jeho životopis známe všichni, stejně jako jeho zásluhy
o vznik prvního samostatného československého státu a položení základů demokratické
společnosti.
Letos 6. července vzpomeneme také 600
let od upálení Mistra Jana Husa. A do třetice – v roce 2013 jsme vzpomněli 420. výročí
Bible Kralické. O jejím významu i významu
Husova učení napsal Masaryk ve spisu Jan
Hus. Naše obrození a naše reformace mj.
toto:
„…Husova reforma měla konečně přirozený důsledek národnostní. Tím, že osvobodil individuální svědomí, že uvolnil člověka

od vnější autority církevní a státní, usiluje
zároveň o vzdělání a mravnost, přirozený
jazyk stal se tím prostředkem, kterým v době
starší byla latina. … Přesto, že reformace
neměla cíle národnostního, prospěla jazyku a národnímu uvědomění. Jazyk prospívá,
když lidé mohutně cítí a myslí, jazyk rozohňuje a šlechtí ten, kdo svým bratřím, kdo světu
má co říci. A naši reformátoři měli pro svůj
lid, měli pro svět zprávy nové a důležité. Proto Bratři vzdělávajíce národ, vzdělávali také
jazyk. Bible Kralická je dílo skutečně národní, není pouhý překlad, který by pořídit mohl
každý učený profesor, ale je to Písmo od Čechů procítěné, promyšlené a proto je evangeliem českým.“

Martin Niemöller

14. ledna 1892, Lippstadt – 6. března
1984, Wiesbaden
Německý teolog, luteránský pastor, zakladatel a vůdce Vyznávající církve a jeden
z nejvýraznějších protestantských odpůrců
nacismu.
Martin Niemöller byl synem luteránského faráře Heinricha Niemöllera a jeho ženy
Pauly. V letech 1910–1919 sloužil u císařského námořnictva jako kapitán ponorky,
20

za zásluhy byl
vyznamenán
Železným křížem první třídy. Po válce
v roce 1919
začal studovat
teologii v Münsteru, od r. 1931 pak působil jako farář u sv.
Anny v Dahlemu.

Výročí - kultura - historie

Jako umírněný nacionalista nejdříve
podporoval Hitlera. Výmarskou republiku
odmítal, mluvil o ní jako o létech temnoty.
V Hitlerovi vítal naději, že přinese Německu oživení a národní hrdost. Realita násilí
a intolerance však vedla k vystřízlivění.
Protože nacismus postupně ovládal řídicí struktury protestantských církví, založil
na podzim roku 1934 Vyznávající církev,
která v sobě postupně sdružila většinu protinacisticky smýšlejících protestantů odmítajících antikřesťanské a rasistické doktríny
nacismu. Hnutí postupně stupňovalo svůj
odpor, což vedlo k tomu, že 30. června 1937
byl Niemöller jakožto nejvýraznější představitel Vyznávající církve zatčen. Postupně
byl vězněn v několika vězeních a koncentračních táborech, v Dachau ho Spojenci
osvobodili v roce 1945.

Jako duchovní a uznávaný pacifista se stal
dlouholetým členem Ekumenické rady církví (1948–1975), v letech 1961–1968 dokonce jejím prezidentem.
Známý je jeho citát, kterým stručně popsal jeden z hlavních důvodů snadného
úspěchu nacistů v Německu:
Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem – nebyl jsem přece komunista.
Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem – nebyl jsem přece sociální
demokrat.
Když přišli pro odboráře, mlčel jsem –
nebyl jsem přece odborář.
Když přišli pro mě, nebyl už nikdo,
kdo by se mohl ozvat.

Informace / aktuality
POZVÁNKA

Vážení rodiče a přátelé Konzervatoře EA,
zveme Vás na výroční členskou schůzi Spolku rodičů a přátel Konzervatoře Evangelické
akademie v Olomouci, která se bude konat
v úterý 31. 3. 2015 v 17.00 hodin
v koncertním sále Konzervatoře EA, Wurmova 13, Olomouc.
Program:
1. Uvítání
2. Zpráva místopředsedy
3. Zpráva hospodáře
4. Volba nového Výkonného výboru SRPK
5. Nový Občanský zákoník a SRPK (změna názvu, změna stanov)
6. Diskuze
7. Závěr
Po skončení výroční schůze jste všichni zváni na koncert Konzervatoře, který bude od 19.00
hodin v sále REDUTY Olomouc.
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Informace / aktuality
Akce Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc
v březnu 2015

3. března 2015, 18.00 hod.
Koncertní sál KEA,
Wurmova 13, Olomouc

Účinkují:
studenti, žáci a pedagogové Konzervatoře EA
a ZUŠ Žerotín

Interní koncert

17. března 2014, 18.00 hod.
Kaple Božího těla, Olomouc

Účinkují:
studenti a pedagogové KEA

4. března 2015, 18.00 hod.
Kostel ČCE,
Blahoslavova 916/1, Olomouc

Abonmá – B3 „Dobrý
večer s hudbou“
Účinkují:
studenti a pedagogové KEA

10. března 2015, 17.30 hod.
Koncertní sál KEA,
Wurmova 13, Olomouc

Barokní koncert

Absolventský
koncert
Účinkují:
Miroslav Houška – trombón, Vojtěch Kozubík
– trubka, Dominik Zdráhal – trubka

24. března 2014, 18.00 hod.
Kaple Božího těla, Olomouc

Absolventský
koncert
Účinkují:
Barbora Matějová – příčná flétna, Karolína
Pytelová – příčná flétna

Účinkují:
studenti, žáci a pedagogové Konzervatoře EA
a ZUŠ Žerotín

25. března 2015, 18.00 hod.
Koncertní sál KEA,
Wurmova 13, Olomouc

11. března 2014, 18.00 hod.
Kaple Božího těla, Olomouc

Klavírní koncert

Absolventský
koncert
Účinkují:
Eva Hrabalová - kytara,
Terezie Odstrčilová - kytara

12. března 2015, 17.30 hod.
Koncertní sál ZUŠ Žerotín,
Kavaleristů 6, Olomouc

Barokní koncert

Účinkují:
studenti a pedagogové KEA

31. března 2015, 19.30 hod.
sál MFO Reduta, Olomouc

Orchestrální koncert
Konzervatoře EA
Účinkují:
Orchestr Konzervatoře EA a jeho hostů
sólisté – Miroslav Houška – trombón,
Dominik Zdráhal – trubka
diriguje Zdeněk Nádeníček

více informací na http://konzervatorolomouc-kea.cz/
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„Pamatuj člověče, proč tě Pán Bůh stvořil…“
/7. postní meditativní program,
spojený se zpíváním z evangelických zpěvníků
Neděle 1. března 2015 / 2. postní neděle v 17.00 hodin
v kostele Farního sboru Českobratrské církve evangelické
v Olomouci

Výroční sborové shromáždění Farního sboru ČCE v Olomouci je svoláno
na neděli 22. března 2015 v 9.00 hodin.
Součástí shromáždění bude volba staršovstva na nové volební období 2015–2021.

Přemýšlíte o vhodném dárku pro své dospívající nebo dospělé děti?
Ve sborových zásobách zbývá k prodeji několik
a) zpěvníků Svítá /Křesťanské písničky (NEJEN) pro mládež/ za 215,-Kč
b) knih modliteb /Modlitby, vydal Kalich, Praha 2004/ za 222,-Kč
Zájemci, kontaktujte farářku 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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