útlý
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2015–XVI. ročník
Milý čtenáři, milá čtenářko,

Tak už tady máme zase podzim. Zvykli
jsme na slunné teplé dny a najednou přicházejí chladné a v nejbližší době i mrazivé
večery a rána. Čas nelze zastavit a ubíhá tak,
jako i náš život. Dnes si začínáme teprve uvědomovat, jak rychle uteklo deset let, po které
sboru sloužila sestra farářka Jana Rumlová.
Před měsícem se s námi loučila jako naše
kazatelka a na společném večeru jsme vzpomínali na vše, co se v těch deseti letech událo. Bylo toho hodně nebo málo? Děkujeme
sestře farářce za její svědectví, její náročnou
práci pro zajištění sborového života. Jestliže
každou neděli můžeme sledovat skupinku
dětí Nedělní školy u stolu Páně, pak musíme
děkovat Pánu Bohu za jeho milost, kterou
náš sbor provází a věřit v jeho nadějnou budoucnost.
Nemusí to tak být vždy. Jak lehce jsme se
nedávno rozloučili s naším kostelíkem v Drahanovicích, protože v místě se už nenašel nikdo, kdo by v něm chtěl slyšet Slovo Boží.
Nakonec to bylo přece jen smutné loučení,
a ani jsme nedoufali v jeho nějakou důstojnou budoucnost po prodeji místní obci. Jak
jsme se však překvapili, když jsme se ve státní svátek Dnu české státnosti (sv. Václava)
zúčastnili slavnostního otevření GALERIE
KALICH. Ten kostelík jako by znovu vstal
z mrtvých. Ke cti nových vlastníků je třeba
zdůraznit, že byl plně zachován charakter
bratrského interiéru. Byly obnoveny všechny původní nápisy a v čelní stěně znaky naší
církve a staré Jednoty bratrské. Lavice byly
renovovány a poněkud zkráceny, aby byly
přístupné z obou stran. Po stranách byly in-

stalovány výstavní panely, z nichž jedna část
pojednává o historii evangelické kazatelské stanice v Drahanovicích i našeho sboru.
Všechno je připraveno i k tomu, aby si sbor
mohl také někdy kostelík zapůjčit a posloužit
slovem Božím. Proto neztrácíme naději, že
drahanovičtí se rozpomenou na své evangelické kořeny, a po slyšení Slova opět zatouží.
Snad se sbor aspoň jednou za rok v červnu
opět sejde na sborové neděli tak, jak to bylo
v jeho tradici po celých 80 let.
Čas běží, opět je jiná doba, a staří se obávají, kam to vše směřuje. Tak to bylo vždycky, a tak to bude i příště. Je na nás abychom
neztráceli naději, že Pán Bůh má svět v rukách, a i když budoucnost třeba dnes vidíme
poněkud skepticky, věřme, že nakonec bude
lepší. To nám připomíná i kostelík v Drahanovicích. Ztráceli jsme se v nesnázích
a nemohoucnosti, neměli jsme už dostatek
sil na jeho udržování, a přesto kostelík stojí
a může sloužit, a to nejen kulturně, ale i duchovně.
Jan Bartušek
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1. 11. neděle
2. 11. pondělí
3. 11. úterý
4. 11.středa
6. 11. pátek
8. 11. neděle

10. 11. úterý
12. 11. čtvrtek
13. 11. pátek

15. 11. neděle
16. 11. pondělí
18. 11. středa
20. 11. pátek

21. 11. sobota
22. 11. neděle
24. 11. úterý
26. 11. čtvrtek
27. 11. pátek

29. 11. neděle

9.00
18.30
16.15
18.00
19.00
14.30
18.00
09.00
13.00
14.30
16.15
18.00
9.15
14.30
17.15
18.00
09.00
16.00
19.00
14.30
17.15
18.00
9.30
09.00
16.15
18.00
13.45
14.30
17.15
18.00
09.00

bohoslužby
Josef Hromádka
schůze staršovstva
biblická hodina pro děti
biblická hodina
Sešlost u Šveců
Klub dobré zprávy
koncert mládeže Vanovice
bohoslužby , křest
Jan Lukáš
bohoslužby
DD Chvalkovice
bohoslužby
DD Hrubá Voda
biblická hodina pro děti
biblická hodina
seniorklub
Klub dobré zprávy
konfirmační příprava
mládež
bohoslužby, křest
Joel Ruml
výtvarná dílna
Sešlost u Batlů
Klub dobré zprávy
konfirmační příprava
mládež
setkání konfirmandů OL+PV
bohoslužby
Jan Jun
biblická hodina pro děti
biblická hodina
seniorklub
Klub dobré zprávy
konfirmační příprava
mládež
bohoslužby 1. adventní neděle – VP
Otakar Mikoláš
setkání VŠ mládeže – středa dle domluvy
nácvik zpěvu na pašije – ekum. sbor – středy dle domluvy
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Harmonogram sbor. akcí:					
6. 11.
16. 11.
3. 12.
7. 12.
12. 12.
16. 12.
20. 12.

pátek
pondělí
čtvrtek
pondělí
sobota
středa
neděle

18.00
16.00
18.00
16.00
14.00
18.00
15.00

koncert mládeže Vanovice - skupina KUDYkam
výtvarná dílna
adventní klavírní koncert Daniel Jun
výtvarná dílna
balení ván. balíčků s pečivem pro DD
Dobrý večer s vánoční hudbou KEA
Vánoční bohoslužby Diakonie D. Moravice

Biblické hodiny budou pravidelně v úterý v 18 hodin.
Br. farář Jan Jun připravuje výklad – Markovo evangelium.
Všichni jsou srdečně zváni!
2
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Narozeniny v listopadu

11. 11.		Bohdan Gallat
17. 11.		Tomáš Švec
20. 11.		Jiřina Güttnerová
21. 11.		Eva Bartušková
21. 11.		Sofie Schulmeisterová
23. 11.		Martin Batla
28. 11.		Marie Zbořilová
30. 11.		Josef Vraj

3. 11. Drahomíra Patáková
5. 11.		Milada Sťahelová
6. 11.		Svatava Hubáčková
6. 11. Ludmila Štorková
7. 11. Miroslav Kopeček
7. 11.		Aleš Zapletal
9. 11. 		Bohuslav Kraus

Ze sborového života

Zpráva z říjnové schůze staršovstva
Staršovstvo zahájilo své jednání pobožností sestry Evy Holasové, na kterou vzhledem
k faktu, že jsme administrovaným sborem,
navázala volba předsedy staršovstva. Zvolen
byl br. kurátor Jan Matějka.
1) Hostem staršovstva byl br. Daniel Batla,
který vystoupil s několika návrhy:
a) webové stránky sboru by bylo vhodné
upravit do podoby, která by v dnešní době
sborové společenství lépe prezentovala veřejnosti a také lépe sloužila členům sboru.
Br. Batla navrhl nákup šablony, v níž jsou
již mnohé funkce přednastaveny a bylo by
možno ji využít i pro náš sbor. Staršovstvo
s návrhem předběžně souhlasilo, definitivní rozhodnutí padne poté, co bratr Batla
staršovstvu šablonu rozešle k nahlédnutí.
b) sborový počítač – aktuálně na počítači
ve sborové kanceláři není nainstalován
software, který by umožňoval efektivní
práci a je nutno do něj investovat. Br. Batla navrhl využít celosvětové organizace
podporující neziskové organizace a církve,
která umožňuje nákup originálního softwa4

ru za dotované ceny. Staršovstvo s navrhovaným řešením souhlasilo a zmocnilo br.
Batlu k tomuto nákupu
c) br. Daniel Batla se zavázal převzít správu nad sborovým počítačem na dobu neurčitou, případně za sebe najít náhradu.
2) Staršovstvo se zabývalo přípravou harmonogramu pro nejbližší období, připomínáme,
že vzhledem k uprázdněnosti sboru budeme
mít možnost na kazatelně vítat řadu hostů,
pravidelně bude kázat br. administrátor Jan
Jun a br. farář Josef Hromádka.
3) S br. administrátorem byly domluveny
termíny, v nichž bude probíhat konfirmační
cvičení a výuka náboženství, v úterý 20. 10.
rovněž začínají biblické hodiny
4) Administrace sboru: Byla vypracována dohoda s administrátorem Janem Junem,
farářem prostějovského sboru. Dohoda byla
zaslána seniorátnímu výboru ke schválení.
Sborovou poštu mají na starosti s. Batlová
(listovní) a br. Matějka (elektronická). Klíče
od kostela: existuje seznam držitelů klíčů,
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bude doplněn o upřesnění konkrétních dveří.
Každý držitel podepíše předávací protokol,
že klíče převzal. Vedením kartotéky staršovstvo pověřilo s. Noemi Batlovou.
Úřední hodiny v kanceláři sboru budou
po dobu administrace následující:
Úterý odpoledne 13:30 – 16:00
Pátek dopoledne 9:00 – 12:00
5) Personální fond: v roce 2015 sbor zaplatí
odvod do personálního fondu poměrnou část
za svou farářku za 1. – 9. měsíc podle předpisu odvodu do PF. Za 10. – 12. měsíc je náš
sbor povinen zaplatit prostějovskému sboru
nejméně 20% částky z předpisu PF za administraci. V roce 2016 budeme v druhém pololetí platit do personálního fondu již za svého
nového faráře.
6) Konvent se koná 14. 11. v Přerově –
na konvent pojede Jan Matějka (statutární
zástupce sboru), Noemi Batlová (členka seniorátního výboru), Adéla Gabrielová, Jana
Vrajová, Dagmar Konečná, (náhr. Tomáš
Hromádka)
7) Mimořádný synod je svolán na 21. 11.
Do Prahy. V rámci něj se bude v kostele
u Salvátora od 14:30 konat uvedení nové synodní rady do funkce.
8) Hospodářské věci: proběhla inventarizace majetku, inventarizační komise vydala dílčí doporučení, která staršovstvo vzalo
na vědomí a začalo zjednávat nápravu (kamna, oprava lustrů v kostele, oprava čalounění
některých kostelových lavic, harmonium je
opět poškozeno, je poškozena hrana stolu
Páně).
9) Rekonstrukce WC je dokončena. Bylo
nutné přidat některé neplánované položky

(např. izolační panely, aby vlhkost nepostupovala). WC bylo vybaveno novými dveřmi
a dalšími zařizovacími předměty. Celkové
náklady jsou cca 90 000 Kč.
10) Náklo: Staršovstvo je před úkolem vybrat ze tří zájemců o volný byt v naší nemovitosti jednoho, který bude zároveň ochoten
zajistit správcovství objektu.
11) Zvon: br. Bartušek předal dokumentaci
a potvrzení předání závěrečné zprávy o opravě hodin a zvonu. Br. Bartušek též navštívil kovářství ve Velkém Týnci, kde by bylo
možno vyrobit kříž pro věž našeho kostela.
Kováři se přijedou na věž podívat, poté předloží konkrétní nabídku.
12) Zahraničí: s. Iva Marková informovala o plánované konferenci sborů zapojených
do česko-amerického partnerství. Bude se
konat v týdnu od 16.4.2015, z našeho sboru
by se jí měly zúčastnit s. Iva Marková a Jana
Vrajová. Sestra Marková poděkovala všem,
kteří přispěli svými texty do adventní příručky našeho partnerského sboru v Athens.
13) Zpráva o hospodaření sboru byla přednesena pokladníkem br. Josefem Vrajem.
Konkrétní čísla jsou k nahlédnutí u něj.
Staršovstvo ukončilo svou schůzí zpěvem
písně a modlitbou ve 22:33.
Dle zápisu Adély Gabrielové
zpracovala Jana Vrajová
5
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Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni,
ještě i v šedinách ponesou plody
Toto slovo ze Žalmu 92
si můžeme vděčně připomínat v souvislosti s půlkulatým životním jubileem bratra
ing. Jana Bartuška, který
oslavil 28. 10. 2015 své 75.
narozeniny. Hospodinův dům –
evangelický kostel v Olomouci, do něhož byl svými věřícími
rodiči od dětství přiváděn, se
stal brzy jeho druhým domovem. Od konfirmačního věku
usedal za varhany, aby se pod
vedením zkušeného varhaníka
připravoval na službu, kterou
konal více jak 50 let. Živá, léty
upevňovaná víra v Boha, touha
slyšet jeho Slovo a snažit se
podle něj žít, i láska ke sborovému společenství způsobila,
že zasazená rostlinka zapustila hluboké kořeny a vyrostla
v košatý strom. Jeho plody
mohl s užitkem přijímat jak
olomoucký sbor, jehož byl br.
Bartušek po několik období
kurátorem, tak i širší seniorátní
a celocírkevní společenství.
A plody v šedinách? I když
už náš jubilant ukončil své aktivní funkční období, zůstává se
svými bohatými zkušenostmi
a znalostmi novému staršovstvu dobrým rádcem, který umí
povědět i klidné kritické slovo,
a který ochotně pomáhá a spolupracuje, kdykoliv je o to požádán. Jen jeho nejbližší vědí,
6

kolik času věnoval přípravě smluvních vztahů souvisejících s navracením církevního
majetku, nebo angažovanosti v řízení o zařazení budovy našeho kostela do kategorie
kulturních památek. Charakteristická je jeho
péče o sborový majetek. Před 5 lety inicioval generální opravu varhan, v poslední době
pak zajistil finanční podporu a uskutečnění
opravy věžních hodin a zvonu, včetně jeho
zavěšení. Připravuje také realizaci jím předloženého návrhu na umístění symbolu kříže
na věži, abychom pro veřejnost zviditelnili
charakter budovy našeho kostela.
Bratr Bartušek je živým příkladem víry
„skrze lásku dělající“ (Gal. 5,6). K tomu chce

vést i mladou generaci sboru. Podle svého
přesvědčení, že každý v kostele má mít svůj
úkol, oslovuje a zve ke spolupráci nové zvoníky a varhaníky a má radost, když jeho oslovení nevyjde naprázdno.
Úvodní citát z 92. žalmu pokračuje zaslíbením: „ …zůstanou statní a svěží“. Našemu
milému jubilantovi přejeme, aby to platilo
i o něm. Ať může v kruhu své rodiny i uprostřed rodiny sborové dál prožívat věrné vedení, ochranu i požehnání Toho, kterému od svého mládí slouží, a vděčně se radovat ze všech
darů Jeho lásky.
Jana Hojná

Život církve

Bratrská láska ať trvá
„Bratrská láska ať trvá; s láskou přijíNěkdy si kladu otázku, jestli je vůbec ještě
mejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak ně- možné, že žijeme v klidu, míru a dostatku.
kteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.“ A jediné co mě napadá, jsou slova vděčnosti
Židům 13, 1 – 2
Bohu. A taky mi něco napovídá, že ty bouNejčerstvější realita současných dní, to ře v našem světě přece byly vždycky. I tento
jsou statisíce uprchlíků prchajících před vál- národ přece v minulosti zkusil dost. A taky
kou a zaplavujících Evropu. V té záplavě lidí se mi zdá, že řešení čehokoli nikdy nemůže
se jistě nedá čekat, že budou mít všichni dob- být jednoduché a laciné. „Uzavřeme se“, říré úmysly. Tápeme a nevíme co s tím. Někte- kají mnozí – jedině tak si zajistíme ten boří to překvapivě vědí. Třeba onen důchodce hatý, svobodný, bezpečný a pohodlný život
ze Zlína, který podal trestní oznámení na ře- i do budoucna. Ale tohle přece není řešení
ditele diakonie Petra Hašku za to, že nabídl ani cesta. Ta je přesně opačná – otevřenost,
středisko Sola Gratia v Bystřici pod Hostý- přijímání hostů. Ne xenofobie, ale filoxenie.
nem pro ubytování hrstky běženců. Měl tím Ochota podělit se s potřebnými o to, co jsme
prý napomáhat hrozbě teroristického útoku přijali, včetně svého společenství. To je cesta
ze strany Islámského státu. Před několika Kristova. To je cesta rané církve. A jistě přidny vyšel v časopise Protestant článek, který tom není vyloučena obezřetnost. Pokud tato
dokládá, že jednou z příčin vyvrácení a záni- civilizace ještě je křesťanskou, neměla by
ku Římské říše nebyla přílišná otevřenost, ale na to zapomínat.
Jan Lukáš
naopak xenofobie.
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Společné stanovisko synodní rady ČCE a Diakonie ČCE
k uprchlické krizi
Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické, Praha, 9.
října 2015
Milé sestry, milí bratři,
lidem prchajícím před násilím a válkou je
třeba pomáhat. Z toho vycházíme a to považujeme jako křesťané za podstatné. „Neboť
jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem,
a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali
jste se mne.“ (Mt 25, 35)
Je dobré si přitom uvědomit toto: drtivá většina migrantů se naší zemi vyhýbá.
S přímými dopady uprchlické krize se nyní
potýkají okolní země – nikoliv však Česká
republika.
Není proto kupříkladu zatím nutné vyhlašovat velkou materiální sbírku. Stále důležitější jsou ale finance pro aktivity v zahraničí,
kde se v uprchlických táborech nacházejí
statisíce lidí. Sbírky na jejich podporu vyhlásilo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE (spolu.diakonie.cz/
uprchlici).
Naše pomoc aktuálně míří i k uprchlíkům
zadrženým v České republice v takzvaných
detenčních zařízeních, např. v Bělé pod Bezdězem. Podmínky pobytu tam nejsou jednoduché. Pomoc těmto zadrženým organizuje farář naší církve pro menšiny Mikuláš
Vymětal (mikulas.vymetal@seznam.cz, m:
731 473 457).
Ze všeho nejdůležitější je ale důkladná
příprava na budoucí integraci 1500 až 4000
azylantů, které náš stát přijme. Zásadní bude
především pomoc ve městech a obcích, kde
najdou nový domov. Právě v tom shledáváme velkou výzvu pro sbory naší církve.
8

Nově příchozí budou potřebovat trpělivé
a spolehlivé průvodce, kteří jim pomohou
v zorientování se a v přijetí psaných i nepsaných pravidel naší společnosti – od fungování úřadů až po neformální zvyklosti. Budou
také potřebovat „nové sousedy“, kteří jim
nahradí zpřetrhané sociální vazby.
Pomoc v integraci lidem, kteří nedobrovolně opustili své původní domovy a často zažili
i velké utrpení, je přitom náročná. Jednotlivci
ji těžko zvládnou. Je potřeba, aby se zapojily celé komunity, jako jsou například právě
církevní sbory. Je např. možné, aby sbor či
jednotliví členové sborů pronajali uprchlíkům volný byt. Pokaždé však bude důležitá
spolupráce s ostatními: ať již ministerstvem
vnitra či jinými organizacemi, které se budou
na integraci příchozích podílet.
Čím dříve se přitom sbory na pomoc s integrací azylantů připraví, tím lépe. S žádostí
o pomoc v této věci se můžete obrátit na paní
Alenu Fendrychovou ze Střediska celostátních programů a služeb Diakonie ČCE (fendrychova@diakonie.cz, m: 739 244 668).
S bratrskými pozdravy
Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE
Joel Ruml, synodní senior ČCE
Lia Valková, synodní kurátorka ČC
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Sjezd (nejen) evangelické mládeže
Z olomoucké mládeže jsem se zúčastnil tohoto sjezdu jen Já – Petr. Opět jsem
jel jako dobrovolník (šéf šatny). Pod sebou
jsem měl dva kluky na pomoc. Jmenovali se
Jonatán a Jirka. V šatně s nimi bylo celkem
veselo a všichni jsme si to moc užili, zvláště
pak když ještě za námi přišel jeden kamarád
a jedna kamarádka od Jonatána.
Na spaní jsme byli rozdělení do různých
škol, podle barvy pásku. Já byl v zelené škole, která byla strategicky blízko jídelny, kde
jsme měli všechna jídla, která jsme si mohli
Každý den byl zahájen chválami a modobjednat předem přes internet, nebo potom litbami a končil večerní pobožností a zpěvy
na místě. Mimo jiné jsem byl na škole uby- z Taizé.
tovaný ještě s pomocníky ze šatny a dalšími
Nebyly zde jen přednášky, ale i jiný propríma lidmi.
gram.
Já se osobně zúčastnil tří přednášek. Nejvíce se mi zamlouvala přednáška pod názvem Meze v práci lékaře, kterou měl v režii
a přednášel lékař Petr Ridzoň. Byla zajímavá
a přínosná pro mě i další spoustu posluchačů,
se kterými jsem se jí zúčastnil. Po přednášce
následovala krátká debata na toto téma, kde
jsme se dozvěděli další zajímavé věci ze života lékaře Petra Ridzoně.

Jak je vidět z názvu sjezdu,
hlavní program se točil okolo
čáry a mezí v našem životě.
Jsou hranice omezení nebo
ochrana? Kam se až může
a kam už ani o krok? Kde jsou
druzí a kam je pustím? Kam až
pustím Boha? A kam On mne?
9

Život církve

Sportovci zde měli spoustu možnost, např.
zahrát si fotbal, volejbal a jiné hry. Nechyběla taktéž dílna Seznam se, s kým můžeš. Té
jsem se však nezúčastnil.
Hodnotím to jako další úžasný sjezd mládeže, na kterém jsem se setkal jak se starými

Informace / aktuality

přáteli, tak i seznámil s novými lidmi. Těším
se již na příští rok na sjezd (nejen) evangelické mládeže ve Třebíči, který ponese téma:

Na Vodě☺

Petr Yan Marek

50. KONVENT MORAVSKOSLEZSKÉHO SENIORÁTU
Podle § 22, odst. 3 CZ je na 14. listopadu
2015 svoláno 1. zasedání 50. konventu
Moravskoslezského seniorátu do Farního sboru v Přerově. Konvent bude zahájen
v 9.00 hod.
Program:
1. Volba předsednictva konventu
2. Volba seniorátního výboru
3. Zpráva hospodářská a pokladní za rok
2014
4. Zpráva revizní komise
5. Volba dvou náhradníků Seniorátního
představenstva Jeronýmovy jednoty

10

Adventní koncert

Interní koncert

na programu:

Jiří Pavlica – Missa Brevis Pastoralis

Účinkují: studenti a pedagogové KEA

10. listopadu 2015 - Koncertní sál KEA,
Wurmova 13, Olomouc,
začátek v 18.00 hod.

Náš sbor budou na konventu zastupovat:
br. kurátor Matějka a sestry Batlová, Vrajová, Gabrielová a Konečná.

Účinkují: studenti a pedagogové pěveckého
oddělení KEA

e-cirkev.cz

29. listopadu 2015, 17.30 hod., kostel
Nanebevzetí Panny Marie, Kvasice

3. listopadu 2015 - Koncertní sál KEA,
Wurmova 13, Olomouc,
začátek v 18.00 hod.

6. Volba zástupců do Ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty
7. Změny církevního zřízení
8. Volba seniorátního kazatele
9. Schválení repartic
10. Návrh rozpočtu na rok 2016
11. Rozprava ke zprávám seniorátního výboru a poradních odborů
12. Návrhy ze sborů a z jednání konventu

SVOLÁNÍ SYNODU ČCE
Synodní rada Českobratrské církve evan- čí rady Diakonie ČCE,
gelické na návrh předsednictva 34. synodu se bude konat v kostele
ČCE svolává podle § 28 Církevního zříze- ČCE u Salvátora, Salvání na sobotu 21. listopadu 2015 1. mimo- torská ul. 1045/1, Praha
řádné zasedání 34. synodu ČCE.
1, od 14:30 hodin.
Synod bude mít dvě části. Pracovní část
Zasedání synodu mimo jednání v komisích
bude probíhat v budově Evangelické teolojsou veřejnosti přístupná. Srdečně Vás všechgické fakulty UK v Černé ul. 9, Praha 1. Od 9
ny zveme k účasti jak při pracovním jednání
hodin budou jednat komise synodu, na ně
synodu, tak při bohoslužbách s instalací nové
v 11 hodin naváže jednání v plénu.
Slavnostní bohoslužebné shromáždění, při synodní rady.
němž bude ustanovena synodní rada zvolená 1. zasedáním 34. synodu v květnu tohoto
roku a budou skládat slib členové nové dozor-

Akce Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc
v listopadu 2015

Interní koncert
Účinkují: studenti a pedagogové KEA

Účinkují: orchestr, sbor a sólisté Konzervatoře
EA Olomouc, diriguje Zdeněk Nádeníček

více informací na
http://konzervatorolomouc-kea.cz/

11. listopadu 2015 - Koncertní sál KEA,
Wurmova 13, Olomouc,
začátek v 18.00 hod.
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Abonmá – A1
„Představujeme se“

18. listopadu 2015 - Fórum Karlín,
Praha

Koncert vítězů
Concerto Bohemia
2015
Účinkují: Soubor dechových nástrojů
Konzervatoře EA, diriguje Rudolf Beran

24. listopadu 2015, 18.00 hod., Koncertní
sál KEA, Wurmova 13, Olomouc

Flétnový koncert
Účinkují: Petr Pomkla a jeho hosté

25., 26. listopadu 2015, 9.00-17.00 hod.

Scholaris 2014
Střední škola polytechnická, Olomouc,
Rooseveltova 79
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Adventní burza
Informace / aktuality

Adventní burza

Adventní burza

se bude v našem sboru konat po první tři adventní neděle
29. listopadu
6. prosince
se bude v našem sboru konat
po první tři adventní neděle
13.listopadu
prosince
se bude v našem29.
sboru
konat
po první tři adventní neděle
listopadu
6. 29.
prosince
6. prosince

13. prosince
13. prosince
vždy od 10 hodin
po bohoslužbách.
vždy od 10 hodin po bohoslužbách.

vždy od 10 hodin po bohoslužbách.

Výtěžek bude opět věnován partnerské Diakonii Rýmařov.
Výtěžek bude opět
věnován partnerské Diakonii Rýmařov.

Výtěžek bude opět věnován partnerské Diakonii Rýmařov.

Kontakty na zástupce sboru:
Administrátor Jan Jun:
723 724 694
jan.jun@evangnet.cz
Kurátor Jan Matějka:
585 436 572
jan.matejka@iol.cz
Pastorační pracovnice
728 289 354
noemi.batlova@gmail.com
Noemi Batlová:

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

útlý

11
2015–XVI. ročník

Vydává sbor Českobratrské církve evangelické
v Olomouci vlastním nákladem jako svůj vnitrosborový bulletin. Příspěvky, ohlasy, připomínky
posílejte na adresu redakce:
Blahoslavova 1, 779 00 Olomouc,
nebo e-mail: olomouc@evangnet.cz

Redakční kruh:
Jana Rumlová, Ivana Jeništová, Jana Vrajová,
Dagmar Pojslová, Noemi Batlová, Petr Marek.
Email: pirnik1@gmail.com
Grafická úprava a zlom: Jiří K. Jurečka
Tisk: Miroslav Ryšavý
Za všechny chyby v tomto čísle se omlouváme.
Uzávěrka tohoto čísla: 19. 10. 2015
Vyšlo: 1. 11. 2015
Uzávěrka příštího čísla: 19. 11. 2015

http: //www.olomouc.evangnet.cz

