letniční
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Milý čtenáři, milá čtenářko,

Píšu tento úvodník, zatím co se svatodušní
svátky blíží ke své poslední čtvrtině. Je totiž
Svatodušní pondělí a za tři hodiny budeme
uprostřed slavení dalších bohoslužeb. Mají
něco do sebe tyto sváteční dny. Vedou nás
k přemýšlení o porozumění a komunikaci
mezi lidmi a nejenom mezi lidmi.
Někdy je pro nás velmi těžké mluvit s druhými. Protože se neznáme, protože špatně
slyšíme, protože nemůžeme mluvit, protože
jsme zaměstnáni sami sebou, takže už nemáme kapacitu na to, abychom vnímali druhého, co říká. Nebo protože rádio či televize
běží až příliš nahlas; někdy také proto, že nerozumíme rodné řeči toho druhého. V Bibli
máme příběh o lidech, kteří byli tak zaměstnáni tím, čeho všeho chtějí dosáhnout, že už
pak vůbec nerozuměli tomu, co říkají druzí.
Příběh o babylonské věži (Gen 11). To, co ti
lidé tehdy zažili, můžeme zažít i my. Podobně jak těm lidem z příběhu, děje se i našim
současníkům, když vidí jen sami sebe a své
vlastní plány. Ti lidé pak nežijí s druhými,
ale vedle sebe. Jestli vůbec. A už neexistuje
žádné porozumění. Ale jde to i jinak! To můžeme často vidět u dětí. Dokonce děti z různých zemí si mohou spolu velmi dobře hrát.
Nerozumí sice žádnému slovu, které říká ten
druhý, ale přesto si navzájem dobře rozumí.
Protože mají radost ze společné hry.
Nedávno mi bylo dopřáno prožít něco moc
pěkného. Společnost dospělých a s nimi jedna
desetiměsíční holčička. Všichni v dobré náladě, holčička střídavě také. Úsměvy rozdávala

na požádání anebo také ne. Jistě ale vnímala,
že je centrem zájmu všech dospělých. Do tohoto společenství po určité době přišla ještě
jedna maminka s další holčičkou, rovněž desetiměsíční. A od té chvíle měla obě děťátka
oči jen pro sebe. Nejen oči, ale zájem o dotyk, kontakt, domluvu. Nepochybuji o tom, že
měly obě radost z toho, že jsou spolu, i když se
dosud neznaly. A jejich komunikace se viditelně dařila. My dospělí jsme si v tu chvíli přáli,
ne rozumět řeči ptáků jako Jiřík z pohádky, ale
řeči těch dvou. Co se jim asi honí hlavou?
Také jako dospělí můžeme zažít něco podobného. Že si budeme rozumět beze slov
nebo navzdory jazykovým barierám. Řeči
těla rozumíme a nemusíme hned začít s pantomimou. Gesta při modlitbě, při požehnání,
zatvrzelý výraz, zaťaté zuby, široký úsměv,
to jen jako příklad. Že si lidé mohou rozumět, aniž by mluvili stejnou řečí, nebo i když
vůbec nemohou mluvit, protože jsou němí,
o tom se vypráví v biblickém příběhu o svatodušním zázraku (Sk 2).
Svatodušní svátky, to je sice krátké sváteční období, ale vlastně je mohou lidé zažívat denně: to když přestanou myslet jen
na sebe a věnují občas pohled i tomu, co se
dotýká těch druhých. To když si lidé dají námahu s tím, aby rozuměli „řeči“ i druhého
člověka. Anebo když mají pocit, že ta písnička „Srdce k srdci, spěšte spolu“ (EZ 480)
něco ví o nás a našich pocitech.
Jana Rumlová

Slovo šéfredaktorky

Květen je za námi a s ním i mnoho krásného, co nám přináší církevní rok i život Bohem darovaný. Tak třeba ze začátku měsíce
vzpomínky k příležitosti 70. výročí konce II.
světové války. Dodnes máme dobrý důvod se
z toho radovat a děkovat Bohu za roky, prožité v míru, ať už byly jakékoli.
Ale vrcholem naší křesťanské radosti by
stále měly být Svatodušní svátky – svátky seslání Ducha svatého. Nenechávejme se ukolébat jejich každoročním opakováním, snažme se tyto dny prožívat tak, jako bychom byli
přítomni toho okamžiku, tak velkého pro celé

lidstvo. Není většího daru od Boha, jenž nám
jej daroval skrze svého Syna Ježíše Krista.
Radostné však bylo i to, co jsme také letos
prožili o Svatodušních svátcích – konfirmace.
Jak nadějné, že ke Kristu se hlásí další mladí
lidé. Jak povzbuzující v době, kdy máme pocit, že nás spíš ubývá. Jaká příležitost k děkování a prosbám, aby jim Bůh žehnal a zachoval je v našem společenství. A abychom
tvořili takové společenství s Kristem, aby
i našim dětem a novým příchozím bylo u nás
ve sboru dobře!
Ivana Jeništová

Zpráva z květnové schůze staršovstva
Úvodní pobožností posloužila s. N. Batlová
základem Jan 5,1-9 (uzdravení ochrnutého
u rybníka Bethesda).
Hodnocení uplynulého období
Kladně byla hodnocena seniorátní akce, která proběhla na půdě našeho sboru, tedy Sjezd
seniorátní mládeže. Radostný byl pohled
na množství mladých lidí, vděčně jsme přijali službu skupiny Rescued. Do budoucna
chceme zlepšit organizaci (aby vše neleželo
na jednom člověku).
Z připravovaných akcí:
• Srdečně zveme členy sboru ke společenství a společné večeři v úterý 2. 6.
s manželi Koehlerovými, členy našeho
partnerského sboru v Athens, kteří nás
navštíví v souvislosti se svou evropskou
dovolenou.
• 10. 6. – dobrý večer s hudbou KEA
• 13. 6. – připomínáme Seniorátní den
v Opavě, hosty Kateřina Lachmanová,
Jiří Mrázek.
• 21.6. Sborový den, program bude upřesněn, plánuje se prezentace o pobytu čle2

nů našeho sboru v partnerském sboru
v Ludwigshafenu
Restituce – Informace k předaným nemovitostem
Bylo nám doručeno potvrzení právní moci,
předána žádost na zapsání do katastru nemovitostí. Téměř připraveny nové smlouvy
s nájemníky. Pro pozemky se po zápisu do katastru připraví smlouva o pronájmu se ZD
Unčovice, které aktuálně pozemky spravuje.
Prozatím řeší br. kurátor a br. Bartušek st.
Proběhly volby do kuratoria Sociálního
fondu Mikšovských – nově bude pracovat
ve složení: Eva Holasová, Tomáš Hromádka,
Jan Matějka
Hospodářské záležitosti. Byla zvolena hospodářská komise (M. Vraj, B. Gallat, P. Sťahel, Š. Batla, T. Hromádka).
• Rekonstrukce dámských záchodů – stále
probíhá výběr vhodné firmy.
• Padl návrh, aby se oslovili členové sboru, zda by se mezi námi nenašel někdo
ochotný k pravidelné řemeslné výpomoci v případě sborových oprav (instalatér,
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zedník atd.). V případě ochoty prosím
kontaktujte M. Vraje.
Byl projednán a schválen návrh s. Noemi
Batlové přihlásit se do diakonátu.
Informace o hospodaření sboru jsou k dispozici u br. pokladníka.

Staršovstvo ukončilo svou schůzi v 21:55
modlitbou a písní.
Dle zápisu Evy Dostálové
pro Posla zpracovala Jana Vrajová

Program sboru v měsíci červnu 2015

01. 06. pondělí
05. 06. pátek
07. 06. neděle
09. 06. úterý
10. 06. středa

18.30
18.00
09.00
18.00
18.00
20.00
09.15
18.00
09.00
13.00
14.30

schůze staršovstva
mládež
bohoslužby
biblická hodina
Dobrý večer s hudbou
Sešlost
Seniorklub
mládež
bohoslužby
bohoslužby
bohoslužby

16. 06. úterý
17. 06. středa
19. 06. pátek
21. 06. neděle
23. 06. úterý
25. 6. čtvrtek
26. 06. pátek
28. 06. neděle

18.00
20.00
18.00
09.00
18.00
13.45
18.00
09.00

biblická hodina
Sešlost
mládež
bohoslužby
biblická hodina
Seniorklub
mládež
bohoslužby

29. 06. pondělí

18.30

schůze staršovstva

05. 07. neděle
06. 07. pondělí

09.00

bohoslužby s VP

11. 06. čtvrtek
12. 06. pátek
14. 06. neděle

Josef Hromádka

Chválkovice
Hrubá Voda

křest

Husovské slavnosti
Státní svátek
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Narozeniny v červnu

4. 6.		Danuše Mačáková
5. 6.		Vladimíra Bromová
5. 6.		František Čermák
8. 6.		MUDr. Milada Smýkalová
8. 6.		Zdeněk Stránský
12. 6.		Jitka Fukanová
12. 6.		Eva Svobodová
14. 6.		Mgr. Petr Konečný
14. 6.		Květa Láhnerová
15. 6.		Libuše Išková
15. 6.		Ladislav Jalůvka

15. 6.		Jan Ryšavý
18. 6.		Zdeňka Valouchová
19. 6.		Danuše Adamová
19. 6.		Libuše Jakšičová
22. 6.		Věra Krejčí
25. 6.		Zdeněk Raška
26. 6.		Emílie Chaloupková
27. 6.		Olga Mikulecká
27. 6.		Jiřina Slavíčková
28. 6.		Jindřiška Živná

Křest

V neděli 24. května 2015 byli pokřtěni
Lukáš Doležal a Radek Zubal.
V neděli 31. května 2015 byli pokřtěni
Vít Maláč a Magdaléna Čejková.

Úmrtí

Rozloučili jsme se 11. května 2015
s doc. MUDr. Ladislavem Černým, DrSc. (91 let).
Konfirmace znamená upevnění
Konfirmace se už tradičně konala o Svatodušních svátcích. Mohutný husitský chorál zazněl, když vedeni sestrou farářkou,
letošní konfirmandi vstupovali do kostela.
Po úvodní modlitbě a čtení z Písma sestra
farářka sboru znovu konfirmandy představila: Kateřina Barotová, František Čermák,
Lukáš Doležal, Sára Gabrielová a Radek
Zubal. Učinila tak už před týdnem při nedělních bohoslužbách, kdy konfirmandi
před sborem osvědčili své znalosti Starého
4

i Nového zákona i církevního řádu. Mimochodem, uspěli výtečně.
Nejprve však dva z konfirmandů, Lukáš
Doležal a Radek Zubal, přijali svátost křtu.
Roli svědků – kmotrů splnili Aleš Zapletal
jako kmotr Lukáše a Šimon a Noemi Batlovi jako kmotři Radka Zubala. Na otázku
Chceš přijmout křest? – odpověděli oba jednotlivě – Ano, chci. Další tři konfirmandi
pak potvrdili závazek vyslovený za ně rodiči v dětství. Po vyznání víry společně se
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sborem sestra farářka oznámila
jejich přijetí do sborového a církevního společenství a dala jim
požehnání.
Ke konfirmandům promluvil
také bratr kurátor Jan Matějka.
„Milí mladí přátelé, zdravím
vás v tento dnešní slavnostní
den jako bratry a sestry, kteří
se stávají plnoprávnými členy
olomouckého sboru. Činím tak
s radostí a vděčností za to, že vy,
kteří jste v obecenství olomouckého sboru vyrostli, se k němu
vědomě hlásíte svým osobním vyznáním
víry a přijetím křtu nebo potvrzením křestního slibu svých rodičů.
Podpora ve víře a výchova vašich rodičů
a rodin je nám vzácná a velmi si jí vážíme.
Přál bych vám, abyste poznali a pochopili,
že i když vaše konfirmační cvičení skončilo,
poznání ve víře je na začátku, a že sborové
společenství je tím místem, kde se můžete
rozvíjet, vzdělávat a nacházet směr. Rádi
bychom vám právě v našem sboru takovým
společenstvím byli a skupina mládeže vám
v něm může pomoci otvírat tu zvláštní cestu
pochopení právě vašeho místa.
Věřím, že i vy sami v průběhu života zjistíte, jak bylo důležité naučit se a přijmout
alespoň některé z těch věcí, které jsou součástí konfirmační přípravy, a že i vás na křižovatkách života, v situacích důležitých
rozhodnutí, v těžkých chvilkách Pán Bůh
osloví a nasměruje vaše kroky mnohým
z toho, co jste poznali, naučili se a zapamatovali si – společně s těmi, s nimiž jste hledali svou víru. Proto mě těší, že jsem mohl
minulou neděli i dnes vnímat, že společný
čas konfirmační přípravy a sdílení se, mezi
vámi vytvořil (při působení sestry farářky)
přátelství a vzájemnou důvěru. Ta se proje-

vila i prostým předáním mikrofonu někomu
dalšímu, když vám právě došla slova. Tak to
bývá i ve společenství sboru, do něhož máte
předpoklad úspěšně se zapojit mnohem
více, než doposud. A je milé znovu prožívat
to, že konfirmační den, jako potvrzení naděje víry ve spojení s výchovou, má v církvi
smysl a pokračuje do další generace.
Chceme vás s radostí přijmout, být vám
přáteli, bratry a sestrami v Pánu Ježíši a setkávat se s vámi při sborových radostech
i úkolech. Chceme vám dát příležitost spoluvytvářet ono radostné společenství naší
křesťanské víry, které v Božím požehnání
nedalo a nedá církvi Kristově zaniknout.
Buďte v něm vítáni,“ zakončil br. kurátor.
Konfirmandy přivítala také mládež a pozvala je do svého společenství; společně jim
zazpívali píseň. Program pokračoval děkováním konfirmandů sboru, rodičům, sestře
farářce za dva roky přípravy, učitelům nedělní školy. Všem rozdali dárky. Kluci sbor
překvapili hudebním doprovodem ke společné písni. Konfirmaci ukončila sestra farářka modlitbou.
Pak už následovalo kázání (Marek 4, 3541): Známý příběh apoštolů na lodi s Ježíšem – v bouři. … Jsme na lodi zvané sbor
a ta plavba je často nelehká. Kdo je s námi
5
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na lodi? – Ježíš. On slyší. Spí, nereaguje,
přesto se dá oslovit. „Vstal a bouři utišil.“ –
Jak je dobré, když nás někdo vyslechne. Je

dobré překonat ostych a oslovit Pána. Ježíš
se ptá na naši víru: Proč se bojíte, malověrní? Důležité je vidět, že nás Ježíš chce zbavit strachu. Často máme strach – není nic
důležitějšího, než nás strachu zbavit. Vzývej
mne v den soužení, vytrhnu tě a ty mne budeš slavit.
Konfirmace znamená upevnění. Upevněte tedy svůj vztah ke sboru, ke křesťanům,
upevněte svou víru, že Boha můžeme oslovit a požádat ho o pomoc.“
Společná Večeře Páně, společná Modlitba Páně a konfirmační bohoslužby skončily.
Jaký krásný den!
Ivana Jeništová

Seniorátní dny mládeže v Olomouci
Ve dnech 30. dubna – 3. května letošního
roku se v prostorách našeho kostela uskutečnily Seniorátní dny mládeže Moravskoslezského seniorátu ČCE. Tématem letošního setkání byla Bohu-služba jako životní
styl, to jest služba Bohu v každodenním životě.
Organizátoři vhodně využili prodloužený
víkend, a tak byl program opravdu bohatý.
Zahájili jsme společnou večeří ve čtvrtek
30. dubna. Následovaly seznamovací hry,
které pro nás přichystala opavská mládež
pod vedením Magdy Lukášové, a ovšem
také prostor ke sdílení a ke společné modlitbě ve skupinkách.
V pátek 1. května jsme se v rámci biblického programu společně zamýšleli nad
tématem hříchu a pokání na základě Žalmu
51. Ve skupinkách jsme jednotlivé části tohoto nádherného žalmu kreativně zpracovali: pantomimou, obrazem, tancem, písní.
Odpoledne pak následovala dobrodružná
hra v ulicích města, kterou nachystala naše
olomoucká mládež pod vedením Daníka
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Batly. Večer bylo možno zajezdit si na bruslích nebo se vydat na procházku do Bezručových sadů a historického centra. Na závěr dne následovala čajovna a povídání se
vzácným hostem, jedním ze členů americké
hudební skupiny Rescued. Tento den nás
v rámci odpoledního programu pozdravila sestra farářka Jana Rumlová a celý den
s námi strávil bratr farář Vlastislav Stejskal
ze sboru v Zábřehu.
V sobotu 2. května jsme se dopoledne setkali s našimi vzácnými hosty, členy skupiny
Rescued, kteří s námi sdíleli svá svědectví
o tom, jak v každodenních situacích slouží Bohu. Ve skupinkách jsme se pak mohli
zamýšlet nad tím, jak může Bohu sloužit
každý z nás. Obzvláště radostný byl sobotní
oběd, kdy jsme se sešli ke společnému jídlu
s našimi vzácnými hosty. V malém sále našeho kostela, který sloužil jako jídelna, nás
bylo několik desítek. Přijel nás navštívit také
bratr farář Štěpán Janča ze sboru v Orlové.
V odpoledních hodinách se konaly různé
dílny, jako příprava písní na nedělní boho-
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služby pod vedením členů Rescued, nebo
setkání s mládeží olomouckého sboru společenství Křižovatka (na ulici Lafayettově).
Večer jsme mohli společně v našem chrámu
prožít nádherný koncert skupiny Rescued.
Setkání uzavřely ranní bohoslužby v neděli
3. května, které vedl Jared Kenning, jeden
z vedoucích olomoucké mládeže.

Seniorátních dnů mládeže v Olomouci
se zúčastnilo na čtyřicet mládežníků z různých sborů našeho seniorátu. Největší část
pak tvořila mládež olomoucká a opavská.
Doufáme, že i toto setkání sloužilo k tomu,
k čemu mají křesťanská setkání sloužit:
ke slávě našeho Pána Ježíše Krista a k užitku a radosti nás všech.
Za olomouckou mládež Alda Zapletal

Co je to SEM?
SEM v ČR – Sdružení Evangelické Mládeže v České republice – je nezávislé a samostatné občanské sdružení, které vzniklo v roce
2006. Není církví ani církevní institucí. Proto
nabízí širokou platformu pro aktivity, které jsou v souladu s posláním sdružení SEM,
a jinde bychom pro ně těžko hledali místo.
SEM v ČR úzce spolupracuje s Českobratrskou církví evangelickou (ČCE). SEM tvoří
členové ČCE, především z řad mládeže. Moravskoslezský SEM působí na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje (Morav-

skoslezský seniorát). Navazujeme na dřívější
Sdružení evangelické mládeže, které pracovalo s církevní mládeží až do svého rozpuštění
po událostech v únoru 1948. Ve spolupráci
s poradním odborem mládeže moravskoslezského seniorátu pořádáme pro mládež různá
setkání, při kterých mohou mladí lidé poznávat hodnoty křesťanství, prohlubovat svůj
vztah k Bohu, posilovat se a povzbuzovat
ve službě Bohu a bližním.
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Co je to SOM?
Seniorátní odbor mládeže – pracuje v každém seniorátu. Moravskoslezský seniorát
má SOM také. Současný SOM byl zvolen
v listopadu roku 2013 zástupci mládeže z jednotlivých sborů našeho seniorátu. Náš SOM
se skládá z osmi zvolených členů, z jednoho
člena, kterého dosadil Seniorátní výbor a ze

čtyř náhradníků. Je to tým lidí, kteří se snaží
připravovat seniorátní mládežnické akce. Jsou
to mladí lidé, kteří obětují svůj volný čas a vydávají se na poradu SOMu, aby tam rozhodovali a plánovali jednotlivé akce, které se mají
v nejbližší době konat.
SEM i SOM úzce spolupracují.

Poděkování
STUDENTKY KEA V DOMOVĚ DIAKONIE

Soubor Konzervatoře EA Olomouc
Ensemble Flautodolce
ve složení - Kristýna Břenková, Katarína Hrtánková, Anna Račinská, Adéla Gradavská, Božena Klepšová a prof. Jitka Konečná
připravil 6. 5. 2015 pro klienty v kapli Domova v Dolní Moravici
krásný koncert.
Děkujeme KEA i všem, kteří poskytli svá auta.
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Pro děti

/: Odpouštějte, jako Otec v nebi nám ve své lásce všechno odpouští. :/
Láska je síla, která dokáže odpustit.
Odevzdej se Bohu v celé prostotě, tvá malá víra ti k tomu stačí. (br. Roger z Taizé)
Milí kamarádi!
Slyšela jsem jednu babičku říkat: „Nikdo
mě už nemá rád, jsem tu na obtíž.“ A někdy to říkají i děti, nebo si myslí, že je nikdo nemá rád. Třeba když něco provedou,
udělají něco co vlastně ani nechtěly a maminka hubuje, tatínek se mračí; co dělat,
když mě nikdo nemá rád.
Ale není to pravda – rodiče vás mají
rádi! Umíte se omluvit, uznat svoji chybu? Ne trucovat a mračit se, vždyť ty dobře víš, že si máš udělat úkoly hned, hledat
nápravu, když jsi něco pokazil, uznat svoji chybu, ne se hádat.
Někdy se to zdá moc těžké – říci odpusť
mi, nebylo to správné. Mahátma Ghándí
kdysi řekl: „Slabí nedokážou odpustit.
Odpuštění je znakem silných.“
Ale ty přeci nejsi slaboch, ty jsi silná,
ty víš, jak to máš napravit, smíš prosit:
„Pane, pomoz mi, ať dovedu i křivdy odpustit.“
Té staré babičce jsem musela říct, že je
to špatná, lživá výpověď, že nesmí pochybovat o Boží lásce, vždyť v mládí zpívala:
„Má Pán Ježíš, má mě rád…“ A On ji má
stále rád, i nás!!

Opíšu vám něco z historie (R. Říčan):
Jak mistr Jan Hus už před 600 lety učil
a hájil pravdu, co kázal a obhajoval, nebyla chyba ani bludy, ale vyzýval křesťany,
aby hledali pravdu. Odcházel do Kostnice s nadějí, že Boží pravda musí zvítězit.
Bude ji hájit, byť i v plamenech hořící
hranice.
Když Jan Hus uslyšel slova rozsudku,
zbledl, ale brzy se vzpamatoval a pronesl před koncilem tato slova: „Pane Ježíši
Kriste, odpusť všem mým nepřátelům, že
mne křivě obžalovali, křivé svědky zjednali a křivé články proti mně vymyslili.
Odpusť jim pro Tvé nesmírné milosrdenství.“
Závěr Husova života splynul s kostnickou hranicí. Plameny ohně „odnášely“
jeho duši do nebe. A jeho popel odplul
ve vodách Rýna. 6. červenec L. P. 1415 se
navždy nesmazatelně zapsal do dějin českého národa.
My nemusíme procházet takovým utrpením, ale prosit o odpuštění bychom
měli umět od mládí, prosit za sebe, i za ty,
které máme rádi, i za ty, kteří se mýlí.
V tom ať nám Pán Bůh pomáhá.
teta Eva
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Ze sborového života

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné
popelnice na směsný odpad. Nejen, že se
dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc
obsahují i malé množství nebezpečné rtuti,
a proto nesmějí skončit na skládce.
Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale
i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví
i životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných
zářivkách obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované
plasty jsou dobrou surovinou například pro
zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako
technický materiál, nebo dokonce pro výrobu
nových zářivek. Znovu je tak možné pro další
výrobu použít téměř 100 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.
Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou
naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi
vám poradíme.

Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku
v elektroobchodě při nákupu nové. Úsporku
můžete také odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna v dolním sále našeho
kostela, Blahoslavova 1, a to během bohoslužeb a sborových akcí.
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro město Olomouc zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
v České republice funguje již od roku 2005.
Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa, plně hradí
přepravu sběrných kontejnerů do recyklační
firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří
Olomouc finanční prostředky, které bychom
jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo recyklovat 6 milionů zářivek a výbojek. To představuje více
než 30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla
znečistit vodu o objemu 79 Brněnských či
dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do popelnice.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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Život církve

Zasedání 34. synodu ČCE – 14.–17. května 2015 v Praze
Z hlavních úkolů: Volilo se nové předsednictvo, nová synodní rada, nová církevní pastýřská rada. Jednalo se např. o nových a podporovaných kazatelských místech, o sloučení
řady sborů, o koncepci strategických kazatelských míst, o novém nastavení odvodů
do Personálního fondu, o rozvojových a diakonických projektech a 17 pravidlech jejich
rozdělování.
Synod zvolil novou synodní radu. Synodní
seniorem se stal Daniel Ženatý a synodním
kurátorem Vladimír Zikmund. Synod také
zvolil bratra faráře M. Vymětala celocírkevním kazatelem pro humanitární aktivity.
Pod jejich vedením a vedením nové synodní rady máme naději na dobrou a kvalitní
službu. Uvědomili jsme si, že při této volbě
i při mnoha dalších volbách je rozhodování
synodu vedeno vyšší moudrostí, než je naše
vlastní.
I když se řeší zcela nové a složité věci
a jsou na ně různé názory, nikdo se na synodu nehádá, zbytečně neřeční a časté skluzy
v jednání se daří šikovnému předsednictvu
vždy nějak zvládnout. Je to zřejmě dáno
Daniel Ženatý (1954) je
od roku 2005 farářem v Pardubicích. Dříve působil jako
farář v Novém Městě na Moravě (1990–2005) a ve Valašském Meziříčí (1980–1990).
Sedm let pracoval také jako
kaplan pardubické věznice.
V synodní radě již působil
jako první náměstek synodního seniora (v letech 1997–
2003 a 2009–2015). Je ženatý,
má čtyři dospělé děti.

i tím, že každé z řady jednání začíná a končí
modlitbou a písní.
Synod schválil návrh na převod střediska
z Východomoravského seniorátu na Diakonii
ČCE s tím, že náklady spojené s převodem
vlastnictví v max. výši 3 miliony Kč uhradí
církev z budoucích prostředků na rozvojové a diakonické projekty. Rozhodující slovo
v tom však bude mít mimořádný konvent
Východomoravského seniorátu v červnu.

Daniel Ženatý,
synodní senior

Více informací na www.synodcce.cz
Vladimír Zikmund (1955)
pracuje od ukončení studií
na ČVUT v roce 1980 ve vývoji valivých ložisek, v současnosti je ředitelem společnosti ZKL – Výzkum a vývoj
v Brně. Od roku 1996 působí
jako kurátor sboru ČCE v Brně-Husovicích a od roku 2003
jako seniorátní kurátor Brněnského seniorátu. Je ordinovaným presbyterem. Je ženatý,
má dva dospělé syny.
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Diakonie a Svaz měst a obcí uzavřely memorandum
o partnerství a spolupráci
Dne 13. května 2015 podepsali ředitel Diakonie Mgr. Petr Haška a předseda a ředitel Svazu
měst a obcí České republiky (SMO ČR) Ing. Dan Jiránek memorandum o partnerství a spolupráci. Oba subjekty považují za důležité zlepšovat kvalitu a dostupnost sociálních a zdravotních služeb a uznávají fakt, že obce a místní samospráva, stejně jako církve a neziskové
organizace, jejich iniciativa a vzájemná spolupráce jsou zásadní pro rozvoj občanské společnosti a zlepšování kvality života.
Zprávy z DIAKONIE
Výročí - kultura - historie

Kniha o Albertu Schweitzerovi vychází ve Vyšehradě
Alsaský rodák Albert Schweitzer, lékař,
filantrop, teolog, varhanní virtuos a hudební teoretik v jedné osobě, patří mezi ty
nečetné postavy, které k sobě stále znovu
poutají pozornost jak
pro svůj životní příběh, tak pro svůj odkaz a dílo. Monografie
německého evangelického teologa, historika a právníka,
profesora univerzity
v Lüneburgu, přináší
komplexní zpracování bohaté a mnohostranné Schweitzerovy
osobnosti. V chronologickém uspořádání
sleduje základní etapy
Schweitzerova života,
jeho mládí a teologická studia, lásku k hud-

bě a zájem o osobnost Johanna Sebastiana Bacha, kterému věnoval přelomovou
monografii, rozhodnutí stát se „pralesním
doktorem“ a pobyty v gabunském Lambaréné, jeho rozsáhlé veřejné působení
a politickou korespondenci. N. O. Oermann
se pokouší odpovědět
na mnohé dosud nezodpovězené otázky:
Jak se stalo, že právě
Schweitzerova pralesní nemocnice, jedna
z mnoha, si získala
takovou proslulost?
Jak zapadala jeho filosofie kultury do myšlení doby a jaké bylo
Schweitzerovo
politické a strategické
myšlení?

Kniha z nakladatelství VYŠEHRAD vychází ke 140. výročí narození a 50. výročí
úmrtí Alberta Schweitzera.
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Výročí - kultura - historie

„Otevřte oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu společnosti, trochu péče.
Je to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš něčím být. Je to možná stařec nebo
dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat nebo experimentovat. Buď připraven i na zklamání. Ukaž se lidem
jako člověk.“
ALBERT SCHWEITZER (1875–1965)
Informace / aktuality

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vás zve na výcvik

ČLOVĚKU ČLOVĚKEM
Informace o výcviku:
• výcvik je akreditován na Ministerstvu práce a sociálních věcí v rámci celoživotního vzdělávání pod názvem Poskytování krizové pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí
• hodinová dotace: 45 výukových hodin; vždy v sobotu a neděli od 13:00 – 18:00 hod.
• termíny setkání: 	12. a 13. září,
26. a 27. září,
10. a 11. října,
7. a 8. listopadu 2015
• místo konání: Farní sbor Českobratrské
církve evangelické v Olomouci, Blahoslavova 1
• výcvik je určen pro všechny, kdo se chtějí stát citlivějšími a vnímavějšími k sobě
a ke svému okolí
Vítězslav Vurst B. Th.
PhDr. Eva Biedermannová
Vedoucí výcviku:
Kapacita výcviku: min. 16, max. 22 účastníků
Poplatek: 150 Kč za jeden výcvikový den (poplatek slouží k pokrytí honorářů lektorům a nákladů spojených s výcvikem).
Přihlašování: noemi.batlova@gmail.com nebo tel. 728 289 354
Několik posledních míst je ještě volných, přihlašujte se co nejdříve!
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Akce Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc
v červnu 2015
11. června 2015, 18.00 hod.
Koncertní sál KEA,
Wurmova 13, Olomouc

2. června 2015, 17.00 hod.
Katedrála sv. Václava, Olomouc

Varhanní koncert
účinkují: studenti Konzervatoře Pardubice

Flétnový koncert

2. – 5. června 2015

Účinkují: studenti a pedagogové KEA

Vystoupení
Konzervatoře EA
v rámci festivalu
Svátky písní Olomouc

16. června 2015, 18.00 hod.
Koncertní sál KEA,
Wurmova 13, Olomouc

Interní koncert

(více informací na www.ckonz.cz)

Účinkují: studenti a pedagogové KEA

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

25. června 2015,
Hradec Králové

Kytarový koncert

Naša Pastorkyňa

Účinkují: studenti a pedagogové KEA

(Mezinárodní divadelní festival
Hradec Králové)

9. června 2015, 18.00 hod.
Koncertní sál KEA, Olomouc

28.6. – 1.8. 2015, 18.00 hod.
KEA, Wurmova 13, Olomouc

Olmik 2015

Fagotové trienále
10. června 2015, 18.00 hod.
Kostel ČCE,
Blahoslavova 916/1, Olomouc

(více informací na www.ckonz.cz)

Abonmá – B4 „Dobrý
večer s hudbou“
Účinkují: studenti a pedagogové KEA

Bohoslužby
k zakončení školního roku 2014-15 na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci
budou

ve čtvrtek 25. června 2015 v 11 hodin.
Kázat bude spirituál Aleš Wrana.
Všichni jsou srdečně zváni!
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Prázdninové akce našeho sboru:
4.–11. 7. 2015
dětský tábor Paseky
13.–17. 7. 2015
jazykový kurz s hosty z USA – Athens
9.–16. 8. 2015
sborová rekreace – Ptenský Dvorek

Sborový den 21. 6. 2015
Po bohoslužbách jsou všichni zváni k besedě a promítání o zájezdu do Ludwigshafenu – do našeho partnerského sboru Friedenkirche. Ve dnech 10.–15. 3. 2015 tam byla
oslava 50 let partnerství našich sborů s připomínkou
600. výročí upálení M. J. Husa.
S. farářka Jana Rumlová a sestra místokurátorka Ivana Marková tam přednášely,
s. farářka v neděli kázala a Zpěvokol zazpíval reformační písně.
O zážitky se s námi při sborovém dni podělí účastníci setkání.
Všichni jste také po přihlášení zváni ke společnému obědu!

Příspěvek na rekreaci důchodců:
Synodní rada rozhodla, že členové ČCE, jejichž jediným příjmem je starobní nebo
invalidní důchod, se mohou obrátit na synodní radu s žádostí o příspěvek na rekreační pobyt pořádaný Českobratrskou církví evangelickou. Výše příspěvku může činit
maximálně 75 % prokazatelných nákladů na pobyt. Na jeho poskytnutí není nárok,
udělení závisí na finančních možnostech poskytovatele.
Kontakty na zástupce sboru:
Farářka Jana Rumlová:
585 223 223
jana.rumlova@evangnet.cz
Kurátor Jan Matějka:
585 436 572
jan.matejka@iol.cz
Pastorační pracovnice
728 289 354
noemi.batlova@gmail.com
Noemi Batlová:

radostný

Upozornění pro případné dárce: Číslo sborového účtu je 1804603389/0800
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