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Milý čtenáři, milá čtenářko,

na biblické hodině jsme si
vykládali o Ježíšově pokušení na poušti. V pozadí
stál satan. „Satan“ znamená osočovatel. Pomlouvač.
Ten, kdo je schovaný za bukem a ze svého úkrytu hází
blátivé koule, aby pošpinil.
V bibli se jinak ještě satan
nazývá ďábel, z řeckého
„diabolos“: ten, kdo rozhazuje. Vráží klíny. Vytváří  
nesmiřitelné fronty, oddělené hrází nenávisti.
Proč o tom píšu? Myslím,
že je dobré o této   taktice
zlého vědět. Rozděl a panuj. Máme za sebou 17.
listopad, kde zněly hlasy
podněcující
nevraživost
mezi lidmi. Účinné metody,
funguje to, lze k tomu zneužít i tak vzácného daru, jako
svoboda slova.
Ježíš Kristus, náš bratr a Pán, tato pokušení od ďábla přemohl a jde před námi. V tom
je naše naděje (ďábel totiž ví, že jsme slabí,
ví, kde každý máme někde nějaký spouštěč).  A v  době adventu jsme ujištěni tím, že
přichází Kníže pokoje. Že cílem není spoušť
a rozbité vztahy. Že vlk s beránkem se budou pást spolu.

A tak  díky tomu smíme pozdvihnout hlavu a napřímit se.  A nejen očekávat pasivně
příští, ale také nerezignovat, zápasit: „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale
proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá
tento věk tmy.“ (Ef 6, 12).
Jan Jun

Program sboru v měsíci prosinci 2015

Slovo šéfredaktorky

Prosinec. Nastal advent, čas, kdy čekáme
na příchod Spasitele Ježíše Krista. Svátky radostné, plné milých setkání a prožitků. Za sebou máme další rok. Doufám, že byl pro vás
všechny plný radostných chvil. Byl také
naplněn vzpomínkami, ne vždy radostnými,
třeba tou na upálení Mistra Jana Husa před
600. lety, nebo na konec II. Světové války.
Na Mistra Jana jsme mohli po celý rok vzpomínat při čtení Na každý den: překvapivě aktuální myšlenky!
Uvědomíme-li si, co následovalo během
dalších let po Husově smrti, i to je jaksi podobné dnešku. Svět se zmítá v neklidu a tragédiích, nevíme dne ani hodiny, nevíme nic

o výsledku boje Dobra se Zlem. Vzpomenuli
jsme také konec války Na ní je dobré to, že
známe výsledek.
A přece, máme něco, s čím můžeme žít
v klidu a naději na dobrý konec: Víru v Ježíše Krista. Tu víru, kterou měli lidé v krušných válkách středověku. Víru, kterou žili
naši rodiče i někteří z nás za války. Víru,
která nestojí na pohádkových zázracích, ale
na důvěře v Boha, který nám je oporou v každé, sebehorší situaci, třeba i ve smrti. Víru
v Ježíše Krista, jehož narození si připomínáme o Vánocích a který je naší nadějí a spásou. A proto přivítejme ho radostně!
Ivana Jeništová

Milé sestry, milí bratři,

Že nám na to naše angličtina většinou nestačí, je pravda. (A právě trochu díky té minulé době!) Proto jsme se zamýšleli nad tím,
jak tomu prakticky pomoci. Myslím, že by
bylo dobré, kdyby všichni ti, kdo si pamatují,  
jaké to tu opravdu bylo, především v našem
osobním životě, v životě naší rodiny, tak by
to napsali. Žádný velký sloh, třeba jen body,  
já bych to pak trochu zpracovala v angličtině,
poslala jako podklad do Athens a oni by zas
promysleli to, jak na tom postavit své vyučování. Už předem s tím souhlasí a také se na to
těší. A komu by se nechtělo psát, tak by mi to
mohl popovídat jen ústně a dál pak už by to
bylo stejné.

nápad vznikl ve skupině těch, kdo si toho
hodně pamatují a jaksi „nenalézají slov“,
kterými by to mohli našim americkým přátelům sdělit. A právě ti by velmi rádi věděli,
jak se nám za komunismu žilo, co se komu
přihodilo, v čem nám ta doba bránila, k čemu
nás shora nutili, případně, jak se jsme sami
přizpůsobovali. Jak se žilo církvi či církvím,
jak se nám v té době dařilo či nedařilo vést
naše děti k víře.
Vaše vzpomínky by rozhodně nešly
do prázdna – naši američtí přátelé jsou „all
ears“, což sice v doslovném překladu by znamenalo „samé ucho“, ale v přeneseném významu to znamená, že by velmi pozorně naslouchali. Při závěrečném hodnocení našeho
English campu jsme mluvili o tom, že bychom
se měli ještě intenzívněji zaměřit na prohloubení partnerství. Tomu by velmi prospělo právě to, kdybychom o sobě více věděli.

   Myslím, že by to mohlo být pro dobro
věci, to je partnerství, a už se na to moc těším. Prosím, abyste to moc neodkládali, dá
to na obou (na všech třech) stranách dost
práce a čas utíká. Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci.

1. 12. úterý
2. 12. středa
3. 12. čtvrtek
4. 12. pátek

6. 12. neděle
7. 12. pondělí
8. 12. úterý
10. 12. čtvrtek
11. 12. pátek
13. 12. neděle

15. 12.úterý
16. 12. středa
18. 12. pátek

20. 12. neděle
25. 12. pátek
26. 12 .sobota
27. 12. neděle
31. 12. čtvrtek
1. 1. pátek
3. 1. neděle
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16.00
16.15
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18.00
9.00
13.00
14.30
16.15
18.00
18.00
19.00
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17.15
18.00
9.00
15.00
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9.00
9.00
17.00
9.00
9.00

biblická hodina pro děti
biblická hodina
mládež VŠ
Sešlost
koncert
Klub dobré zprávy
konfirmační příprava
mládež
bohoslužby 2. adventní neděle
výtvarná dílna
biblická hodina pro děti
biblická hodina
Seniorklub
Klub dobré zprávy
mládež
bohoslužby 3. adventní neděle
bohoslužby
bohoslužby
biblická hodina pro děti
biblická hodina
mládež VŠ
Sešlost
Klub dobré zprávy
konfirmační příprava
mládež
dětská vánoční slavnost 4. adv. ne.
bohoslužby v Diakonii
bohoslužby Hod Boží vánoční VP
bohoslužby 2. svátek vánoční VP
bohoslužby
bohoslužby k zakončení roku
bohoslužby Nový rok VP
bohoslužby

Daniel Jun

ThDr. Josef Hromádka

Jan Jun
DS Chválkovice
DS Hrubá Voda

DS D. Moravice
Mojmír Blažek
Jana Hojná

Jana Hojná
ThDr. Josef Hromádka

Iva Marková
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Narozeniny v prosinci

12. 12.		Marta Plášilová
13. 12.		Miroslav Hanák
13. 12.		Libuše Šťavíková
19. 12.		Marie Rajnohová
21. 12.		Václav Dostál
28. 12.		Alena Stašová

  5. 12.		Zdeňka Marečková
  9. 12.		Oldřiška Benešová
10. 12.		Ludmila Chytková
11. 12.		Ján Pašmik
11. 12.		Svatava Sedláková
12. 12.		Ludmila Moserová
Křest

Pokřtěny byly:  	 8. 11.
15. 11.

Ema Jančářová
Sára Ličmanová

Ze sborového života

13. 12. – káže br. f. Jan Jun + bohoslužby
v domovech pro seniory ve Chválkovicích
a v Hrubé Vodě
20. 12. – zatím neobsazeno, dětská vánoční
slavnost
25. 12. – káže br. f. Mojmír Blažek, 1. svátek
vánoční, bohoslužby s vysluhováním VP.
17. 4. – káže Štěpán Janča (sborový den, kapela…)
Z dalších připravovaných akcí:
3. 12. (čtvrtek) od 18:00 adventní klavírní
koncert - Daniel Jun
7. 12. (pondělí) výtvarná dílna
12. 12. (sobota) balení vánočních balíčků
s pečivem pro domovy seniorů
16. 12. (středa) od 18:00 Dobrý večer s hudbou KEA – vánoční koncert
20. 12. (neděle) v 15:00 vánoční bohoslužby
- Diakonie Dolní Moravice
Staršovstvo dále jednalo o naší nemovitosti v Nákle – je třeba z nabídek, které do sboru
dorazily, vybrat vhodného nájemce, který by
zároveň zajistil správcovství objektu.

Ze sborového života

Zpráva z listopadové schůze staršovstva
Jednání staršovstva otevřel pobožností br.
Tomáš Hromádka. Jelikož byl přítomen i náš
administrátor br. farář Jan Jun, začátek schůze byl spojen se vzájemným představováním
i s upřesněním technických stránek administrace. Následovalo hodnocení akcí uplynulého období, s vděčností bylo konstatováno, že
též pravidelný sborový život, který je spojen
s působením br. administrátora, je v plném
proudu („nábožko“, konfirmační cvičení,
biblické hodiny pro dospělé).
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Vzhledem k uprázdnění sboru staršovstvo
věnovalo další část svého jednání přípravě
harmonogramu dalšího měsíce včetně pravidelného obsazení nedělní kazatelny.
29. 11. – káže br. f. Otakar Mikoláš – 1. adventní neděle – bohoslužby s vysluhováním VP, spoluvysluhování P. Sťahel, M.
Vraj, M. Bartušková
6. 12. – káže br. f. Josef Hromádka (hraje
skupina br. Gallata)

Z různého:
a) Smlouva o pronájmu sálů – proběhla diskuse o pronajmutí sálu staršovstvu neznámému společenství, pro nedostatek konkrétních informací o akci i o pořádající
organizaci byla žádost zamítnuta. Pro další
akce bylo navrženo cizím subjektům pronajímat sborové prostory za 500 Kč/hod
za horní sál, 500 Kč/hod za každý dolní sál.
b) Spisový řád – ve sborové zásilce za říjen bylo usnesení synodní rady (detailní
agenda pro poštu včetně elektronické), pro
sborové účely příliš detailní, neúměrné požadavky na archivaci elektronické pošty

v tištěné podobě. Byl schválen návrh dát
jako bod na konvent: Staršovstvo nesouhlasí s návrhem spisového řádu a žádá jeho
revizi a zjednodušení ve smyslu projednávaném na staršovstvu.
c) Kontrola plnění termínů revizí (ve vztahu
k PO) – předáno hospodářům k posouzení
v souladu s bratrem Děkaníkem.
d) 21. 11. u příležitosti Synodu a instalace nové synodní rady budou bohoslužby
v Praze, na něž jsme zváni.
e) Bratr Daniel Batla informoval staršovstvo,
že dle souhlasu staršovstva z minulého měsíce zakoupil software na proměnu sborových www stránek.
f) Založena právnická osoba pro správu personálního fondu – v zásilce ze synodní rady.
2. Zahraničí – zpráva I. Markové
a) Proběhla celocírkevní schůze partnerských
sborů v Praze – projednávelo se rozhodnutí, zda bude realizována dubnová konference s americkými partnery – schváleno.  
b) Z Athens jsme obdrželi poděkování za příspěvky členů našeho sboru pro adventní
příručku. Staršovstvo poděkovalo sestře
Markové za překlad.
3. Problematika uprchlictví
a) Bylo odsouhlaseno pokračovat ve stávající sbírce s dříve odsouhlaseným směrováním, na příští schůzi bude rozhodnuto,
jestli chceme změnit strategii přispívání
na pomoc uprchlíkům.
b) Staršovstvo se rozhodlo informovat sbor
o projektu Generace 21 s výzvou možnosti
individuálního přispění přímo, s doplněním, že staršovstvo zjišťuje možnost podpořit projekt Generace 21 přes Diakonii.
Br. Jun požádá s. L. Malíčkovou o osobní
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Ze sborového života

prezentaci projektu Generace 21 v neděli
po bohoslužbách.
Zprávy o hospodaření sboru jsou k dispozici u bratra pokladníka. Sbírka na Sociální
a charitativní pomoc vynesla 5 705 Kč, peníze byly odeslány.

Staršovstvo ukončilo svou schůzi písní EZ
233 (Večerní když zvony znějí) a modlitbou
ve 22:00.
Dle zápisu Evy Palové
zpracovala Jana Vrajová

Hudební skupina KudyKam z Vanovic
zpívala společně s naší mládeží
V pátek 6. listopadu zavítala do našeho sboru
hudební skupina mládeže sboru Vanovice.
S nadšením zpívali písně různých žánrů.
O svých aktivitách ve vanovickém sboru píšou na webu toto:
„…Společně trávíme především páteční večery, a to od 18 hodin, ve Vanovicích
na faře či v Letovicích v Alšově ulici (budova střediska Diakonie).
- 	Zamýšlíme se nad biblickými texty pod
vedením farářů našeho sboru, manželů
Freitingerových,
- 	promítáme si filmy,
- 	hrajeme společenské hry (šipky, fotbálek,
aj.),
- 	zpíváme písničky,

- 	zpestřujeme občasně nedělní bohoslužby
(úvahy, písničky, divadlo, motlitby),
- 	připravujeme akce pro děti:
- letní tábor na Blažkově
- herní odpoledne pro děti ve Vanovicích
- 	účastníme se seniorátních i celostátních
sjezdů křesťanské mládeže,
- 	jezdíme na několikadenní akce neperiodického typu (např. lyžování, turistika, voda,
cyklistika, apod.).“
Na závěr večera skupina Kudykam zazpívala několik společných písní s naší olomouckou mládeží. Byl to krásný, radostný
večer!
nb

Ze sborového života

Poslední bohoslužby synodního seniora
V neděli 15. 11. slavil náš sbor svátostné bohoslužby: byla pokřtěna Sára Ličmanová.
Radujeme se jako společenství z každého
křtu, malých i velkých. Tentokrát však byly
bohoslužby přece jen jiné. Naposledy ve svém
úřadě synodního seniora je vedl br. Joel Ruml.
Vzácnost setkání si shromáždění připomnělo
hned ve dvojí rovině: z olomouckého sboru byl Joel Ruml před dvanácti lety zvolen
do funkce synodního seniora a (jak sám připomněl) první dítě, které v Olomouci křtil,
byla rovněž Sára (Gabrielová). Prožili jsme
vděčnost za darovaná setkávání v průběhu kazatelského působení Joela Rumla v Olomouci,
ale též za jeho službu celé evangelické církvi
na postu jejího představitele. Ti, kteří jezdí
na rodinnou rekreaci do Ptenského Dvorku,
tuto vděčnost rozhojnili též o řadu vzpomínek
na společně prožité prázdninové dny spojené
s přátelskými rozhovory vážnými i nevážnými i slzami smíchu např. při večerním hraním

Activit. Ale nejen oni: sobotní podvečerní setkání manželů Rumlových se členy sboru, kteří projevili zájem o vzájemný rozhovor, bylo
potvrzením toho, že vzájemné přátelské pouto
spjaté s důvěrou ústící do vzájemného sdílení
trvá navzdory vzdálenosti i příležitostem k setkávání.
Věříme, že nám mnohá další společná setkání ještě budou přidána a přejeme Joelovi i jeho manželce Lydii radostné výhledy
do nadcházející životní etapy.
Jana Vrajová

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 navštívil náš sbor
prof. Dr. Ctirad V. Pospíšil, Ph.D., který   přednášel o M. Janu Husovi a představil svoji knihu
Husovská dilemata.
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Tentokrát máme pro vás hned dva články tety Evy: Ten listopadový se nám pro složitost
redakční přípravy do Posla nedostal, věřím, že vám udělá radost i v tomto čísle.
iv
Pro děti

Ovce můj hlas slyší a já je znám…
Milí kamarádi!
Žádný člověk to nemůže dovést dál, než
Když slyším tento verš, vždy si vzpomenu
na dovolenou na Slovensku. Byli jsme tam když může říct: Raduji se z toho, že mým
s celou rodinou. Jednou nás vzal bratr Matěj- pastýřem je Boží syn. On mě zachraňuje
ka na „bačovisko“. Ve společném stádu měl a zná mé jméno! Někdy se nás ale zmocní
své tři ovečky. (Přes léto se o ovce z celého nepokoj, jestli všichni naši milí slyší hlas
okolí staralo pět bačů – pastýřů a na zimu pastýře. I oni potřebují andělskou zvěst: „Hle
zase ovečky vraceli  jejich majitelům do ves- zvěstuji vám radost, která bude pro všechen
nic pod kopcem.) To byla podívaná. A co te- lid. Čeho se bojíte?“
Pane, dej mi prosím moudrost, trpělivost,
prve, když jeden pastýř začal práskat bičem
a aniž by nějakou ovečku švihl, nahnal oveč- statečnost a odvahu držet stráž nad svou rodiky do ohrady, ze které bylo úniku jen po vy- nou, nad svým sborem. Všude je tolik nebezdojení. Čtyři pastýři seděli u vrátek a ovečku pečí, svodů, únavy a ztrát. Co lidí naříká bez
po ovečce pěkně podojili. Na své tři ovečky pomoci, co dětí usíná bez pohlazení. Pošli
pak zavolal br. Matějka jménem. Poznaly i nám anděla, který by zavolal: „Nebojte se,
svého pána a přiběhly k němu. Jemně na ně děkujte za Boží slovo. Je zde živé a zvěstuje
mluvil a rozdával tvrdý chléb. Určitě mu ro- velikou radost: Nám, nám narodil se!!“
zuměly a nechaly se hladit.
teta Eva
Snad někteří znáte písničku:
Ovečkou že Páně jsem, tím se těším
nocí, dnem.
On můj dobrý pastýř jest, bezpečně mě
ráčí vést.
V lásce mne a v péči má, mne i podle
jména zná.
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se.
(Filipským 4, 4)

Milí kamarádi!
Jistě už víte, co je to mít radost. Třeba když
jste dostali pěknou známku za těžkou zkoušku, nebo se vám povedla výtvarná práce, zažili jste aplaus za hudební projev, nebo když
vás maminka pohladila a řekla: „Tak vidíš,
však jsem ti věřila, že to zvládneš!“ A když
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se s vámi radují i ostatní, to si třeba zahulákáte při dalším góóóólu na fotbale. Radost také
je, když byla vyslyšena vaše modlitba.
V létě roku 1948 jsme byli s pěveckým
kroužkem na kurzu Snahy ve Zlíně. Při jednom večerním shromáždění jsme měli zpívat

Pro děti

Žalm 23. Marta ale plakala a nechtěla s námi
jít. „Nemohu s vámi zpívat Hospodin je můj
pastýř – já bych lhala, on není můj pastýř.“
„A víš, že tě hledá a má tě rád? Chceš být
Jeho ovečka?“ „Já chci.“
Tenkrát byla veliká radost nejen v sále
ve Zlíně, ale i v nebi nad jedním a dalšími
hříšníky, kterým Pán Ježíš odpustil každý
hřích a stal se jejich pastýřem. Tam mnozí
našli radost v Pánu.
Často – i cestou domů - jsme v přeplněném vlaku v uličce zpívali písně, které jsme
se ve Zlíně naučili: polskou, slovenskou Až
ti raz ruže uvadnú mrazom, českou O ptáčky
Pán se stará a Já v péči jeho jsem a další nové
i staré.
„Vám se to řekne: raduj se – když mě bolí
zub!“ „Tak jdi k zubaři, a když máš starosti
a nemáš radost, jdi k Pánu Ježíši.“ On proto
přišel na svět a proto se narodil. Už tenkrát
řekl anděl pastýřům: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám radost velikou, která bude pro všechen
lid. Dnes se vám narodil spasitel, Kristus Pán
v městě Davidově.“

Nezaslouženě, z milosti si máme připomínat Boží lásku, když máme to, co máme, protože máme mnohem víc, než potřebujeme.
Každý den znovu. Copak jsem si zasloužila,
že mě má Pán Bůh rád? Že jsem Jeho dítě,
které chrání a opatruje a znovu a znovu odpouští, co jsem zkazila a neudělala? Neměla bych zapomínat poděkovat a podělit se
o svou radost, neboť blízko je Pán.
Tatínek říkával: sdílená radost – dvojnásobná radost, sdílený žal – poloviční žal.
A společná radost je radost i s nebem, ta zahání bolest, smutek i trápení.
Radujte se, bratři, neboť blízko je Pán!
A v Dodatku k evangelickému zpěvníku,
v písni 686 Radujte se v Pánu vždy zpíváme:
Starostmi se netrapte, Bůh je při nás stále.
Jemu služte s radostí, předkládejte žádosti,
i hlasy spojte k chvále.
teta Eva

Ze sborového života

Člověku člověkem
(aneb zásady a postupy podpory a provázení osob v krizových životních situacích)
Od 12. září do 8. listopadu se v našem sboru osmkrát sešla dvacetičlenná skupina lidí
různého věku a vyznání. Ptáte se proč? Nová
ekuména? Ano i ne. Všechny spojil společný
zájem o pomoc bližnímu v krizi. Proto se také
přihlásili na kurz akreditovaný MPSV, jehož
vedoucími byli nemocniční kaplan Vítězslav
Vurst B.Th. a PhDr. Eva Biedermannová, psycholožka Hasičského záchranného sboru Stře-

dočeského kraje. Tato skvěle sehraná dvojice
vpustila účastníky nejen do svých pracovních
světů, ale nabídla i velice cenné a těžko nabyté
zkušenosti.
Čím podpořit člověka, který se právě ocitl
ve zlomové situaci svého života?… Jak mu pomoci a přitom neublížit?… Do jaké míry druhému „organizovat“ život, když on sám není
schopen se pohnout?… Co takový člověk po9
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třebuje, jak dlouho a v jaké intenzitě?… Smíří
se vůbec kdy rodič se smrtí dítěte?… A kde
uprostřed toho všeho stojím já, pomáhající?
Takovéto podobné otázky byly vzneseny
a osazenstvo kurzu rozděleno vždy do menších
či větších skupinek. Odpovědi se hledaly někdy
formou vzájemných rozhovorů, jindy vyhodnocením shlédnuté reportáže a nakonec společným vyhodnocením. Slávek i Eva se snažili,
aby jejich svěřenci sami aktivně objevovali,
a tak zároveň docházeli k pochopení na čem
stavět a čeho se naopak zříci. Došlo i na praktický nácvik krizových situací. Ostych, pocit
vlastní nedostatečnosti, rodičovské dirigování
či náboženskou vševědoucnost bylo třeba odložit a s pokorou zpytovat sám sebe: je to dostatečné?

Ale nemějte strach, jakkoli bylo toto téma
náročné, i chlebem je člověk živ, a tak se
ve chvílích odpočinku hodovalo a pilo. Tedy,
pil se samozřejmě čaj všeho druhu a káva. No
a to hodování? Začalo to ovocem a „obyčejnými“ buchtami a pokračovalo přes domácí
věnečky až ke specialitám, které účastníci neúnavně přinášeli na každé setkání.
Myslím, že kurz byl výživný po všech stránkách a že se sešla příjemná skupina lidí, která
bude mít co nabídnout. Dík patří našim úžasným lektorům, tedy Slávkovi Vurstovi a Evě
Biedermannové, Noemi Batlové za organizaci
a našemu sboru za poskytnutí prostor, samozřejmě těm kdo nosili občerstvení, ale hlavně
všem, kdo přišli s otevřeným srdcem.
Katka Janošíková

Ze sborového života

Dozorčí rada Diakonie Rýmařov
se sešla v našem sboru

Ve středu 11. listopadu 2015 se sešla ke své
pravidelné schůzi dozorčí rada střediska. Rýmařovští tentokrát přijeli v hojném
počtu k nám do sboru. Přivítali jsme také
hosta – Petra Hejla, ředitele Diakonie Klobouky u Brna, který pracuje ve velké do-

zorčí radě a je zároveň patronem střediska
Rýmařov. Po projednání záležitostí Diakonie Rýmařov poděkovala předsedkyně DR
Zdeňka Sedláčková s. farářce Janě Rumlové za spolupráci.
nb

Život církve

50. konvent Moravskoslezského seniorátu
Jubilejní 50. konvent MSS byl zahájen prvním zasedáním, které se uskutečnilo v sobotu 14. listopadu 2015 ve sboru ČCE v Přerově. Za náš sbor jsou zvolenými konventuály
Noemi Batlová, Adéla Gabrielová a Jan
Matějka. Vzhledem k tomu, že jsme administrovaným sborem, účastnili se na místě
virilních členů konventu Jan Matějka jako
kurátor a Noemi Batlová jako členka seniorátního výboru a na konvent jely ještě dvě
10

zvolené náhradnice sestry Dagmar Konečná
a Jana Vrajová.  
Jednání konventu probíhalo po úvodní pobožnosti  bratra Otakara Mikoláše, seniorátního kazatele, podle programu připraveného ve svolávacím dopise a mělo převážně
volební charakter. Podrobnosti z jednání
budou uvedeny v zápise z jednání, který
v době zpracování této informace ještě nebyl k dispozici.
11
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Základní výsledky uskutečněných voleb:
Předsednictvo konventu:

Život církve

• Návrh projednat zjednodušení směrnice
ÚCK o spisové službě pro sbory

Předseda: Antonín Plachý, místopředsedové • Návrh předložit synodu k projednání
z řad kazatelů: Štěpán Janča, farář v Orlové,  
úpravu CZ ve věci zdůraznění církevního
František Hruška, farář ve Štramberku, míspožehnání pouze manželským párům jako
topředseda z řad laiků: Jan Matějka
jediné formě soužití
Seniorátní výbor:
• Návrh výmazu fary v Krnově z nezcizi-

Senior: Marek Zikmund, farář v Přerově, 1.
náměstek: Jan Lukáš, farář (ještě) v Opavě,
2. náměstek Pavel Prejda, farář v Novém
Jičíně

telného majetku (bude tam zapsána nová
fara po dokončení rekonstrukce zakoupené budovy)

Seniorátní kurátorka: Noemi Batlová, náměstci dosavadní: Jiří Marek z Krnova,
Martin Skalický z Přerova

Jednání konventu proběhlo v bratrském duchu bez významných rozporů a nedorozumění.

Synodálové:
Na místo Marka Zikmunda a Noemi Batlové, kteří se jako dříve zvolení synodálové
stali volbou do seniorátního výboru virilními účastníky synodu, byli zvoleni: Mojmír
Blažek, farář v Českém Těšíně a Jana Grollová z Ostravy.
Do ústředního shromáždění Jeronýmovy
jednoty byl z našeho sboru zvolen Pavel
Sťahel a jako náhradník Tomáš Hromádka.
Do seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty i pro další období také znovu
zvolen Pavel Sťahel.
Mezi podanými návrhy bylo schváleno:
• Návrh na změnu církevního zřízení
ve věci volby poslanců Jeronýmovy jednoty
• Návrh na změnu kazatelského reversu
• Povolání Otakara Mikoláše jako seniorátního kazatele s 20 % úvazku na další rok
• Návrh obsazení seniorátního odboru pro
práci s dětmi kazatelem
12

Přerovský sbor připravil tradičně výborný
oběd (svíčkovou s knedlíkem), za což patří
velký dík i vzhledem k tomu, že jsme nemuseli na oběd mimo místo jednání a ušetřili
tak čas.
Významnou skutečností pro náš sbor je, že
seniorátní kurátorkou bude od 1. 1. 2016
členka našeho sboru sestra Noemi Batlová
(předpokládá se, že její práce pastorační
pracovnice v našem sboru nebude na překážku) a 1. náměstkem seniora náš budoucí
farář bratr Jan Lukáš. Úkolem našeho sboru
bude podpořit jejich službu ochotnou spoluprací i modlitbami a přispět tak ke zlepšení
vzájemné spolupráce sborů a dobré práci
celého našeho seniorátu.
Bližší podrobnosti z jednání konventu můžete získat po uveřejnění zápisu na WEB
stránkách našeho seniorátu.
Jan Matějka

Ostravské Listopadání
6. – 8. 11. 2015
Z Olomouce jsme jeli tři. Vyjeli jsme v pátek
asi ve třičtvrtě na šest večer směr Ostrava,
cesta byla klidná a ničím nerušená. Do Ostravy jsme dojeli před večeří.
Po večeři začal večerní program.  Když nás
přivítali moderátoři, konal se koncert hudební skupiny Moby Dick. Po koncertě následovalo povídání s přáteli v příjemném prostoru
Pub, kde jsme pak pokračovali v rozhovorech.
V sobotu ráno jsme připravovali hudební
a pěvecký doprovod k nedělním bohoslužbám. Po obědě začal odpolední program, kde
vystupovaly různé hudební skupiny s rozdílnými hudebními žánry a podáním.
Nejvíce se mi líbila skupina Melo Dive.
V neděli ráno jsme měli bohoslužby, které
jsme jako mládežníci měli na starosti s tím,
že jsme tam měli jak hudební, tak i pěvecký

doprovod. Všem se to moc líbilo. Po bohoslužbách jsme měli krátké posezení a poté
jsme se rozloučili. Někteří zůstali ještě na poradách mládeže, ale jiní již museli odjet. Těším se na další listopadání ☺
Petr Yan Marek

Centrum podpory cizinců Žebřík
Centrum podpory cizinců je informační
a poradenské středisko pro podporu integrace cizinců. Centrum založilo občanské
sdružení Žebřík, o.s. jako svou organizační
jednotku bez právní subjektivity. Žebřík,
o.s. je veřejně prospěšná organizace sociálně vyloučených osob do společnosti a informovat o křesťanských hodnotách.
Centrum podpory cizinců spolupracuje
s dalšími neziskovými, státními a samosprávnými organizacemi. Činnost střediska
je hrazena z dotací Programu švýcarsko-české spolupráce, MPSV, MV, Magistrátu
města Prostějova, Olomouckého kraje, dále
z darů Apoštolské církve, z příspěvků uživatelů a darů fyzických osob.

Centrum podpory cizinců sídlí v Domě
služeb na ulici Vrahovická 83 v Prostějově,
vedle Pošty. „Zde se konají všechny naše
pravidelné programy a akce,“ informovala
L. Malíčková z Centra. V poradně pro cizince poskytují informace a odbornou asistenci pro cizince v otázkách pobytu v ČR,
státní sociální podpory, zaměstnání, vzdělání, či rodinných problémů. „Podle zájmu
otevíráme pro cizince kurzy českého jazyka
v různých úrovních. Žadatele o trvalý pobyt připravujeme ke zkouškám A1. Aktivity Multikulturního klubu pokračují každé
pondělí a čtvrtek v Mozaice, Raisova 1159,
Prostějov,“ dodala L. Malíčková.
nb
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Jmenování nové synodní rady

Evangelický kalendář 2016
Tématem letošního evangelického kalendáře je „dobrý den“. Co je dobrý den pro nás?
Když se na nás někdo usměje a pozdraví,
často to pomůže. A spousta lidí nekončí
u pozdravu. Zajímají se, snaží se pomoci.  
Možná je tenhle pozdrav i modlitbou. Přeje-

me vám dobrý den. Vždyť – neříká se náhodou dobrému dni od Pána Boha požehnání?
Autorkami Evangelického kalendáře
na rok 2016 jsou Lenka Ridzoňová, farářka,
a Jana Plíšková, ordinovaná presbyterka ze
sboru Praha – Střešovice.

Na každý den 2016

V sobotu 21. listopadu se uskutečnilo mimořádné jednání synodu Českobratrské
církve evangelické. Jednání se odehrávalo od devíti hodin dopoledne v prostorách
Evangelické teologické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze.
Ve stejný den od půl třetí odpoledne následovaly slavnostní bohoslužby v kostele
Českobratrské církve evangelické U Salvátora (Salvátorská 1, Praha), při nichž
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byla do funkce jmenována nová synodní
rada.
Na obr. zleva: Vladimír Zikmund, Pavel
Pokorný, Eva Zadražilová, Jiří Schneider,
Daniel Ženatý, Ondřej Titěra.
Přejeme nové synodní radě moudrost,
odvahu a Boží požehnání.
nb

Většina autorů příručky Na každý den 2016 jsou současní kazatelé a kazatelky ČCE, přesto platí,
že celá skupina autorů představuje širší záběr, přesahující hranice ČCE.   Tím se naplňuje touha
po ekumenicitě, kterou by měl
realizovat každý církevní podnik
21. století. Ostatně Písmo svaté
je samo natolik ekumenicky široké, že je nelze uzavřít do nějakého
„zdomácnělého“ systému myšlení
té či oné církve.
Ekumenický lekcionář je koncipován tak, že hlavním dnem
v týdnu je neděle. Biblické texty
počínaje čtvrtkem mají k neděli
směřovat a biblické texty od pondělí do středy mají nedělní biblické texty reflektovat. Na neděli,
svátky a sváteční období církevního roku připadaly 4 biblické texty,
na všední dny dva. Autoři příručky
si mohli vybrat.   Dohodli se, že
v neděli se budou držet hlavního
evangelijního textu.
Na každý den 2016 uspořádal
David Sedláček, farář z Miroslavi.
Obě tyto publikace můžete
v našem sboru zakoupit u br. pokladníka za 90 Kč.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Olomouci zve na

ADVENTNÍ SETKÁNÍ

s biblickým slovem
a dechovým souborem Consonare v domovech
seniorů POHODA ve Chválkovicích a v Hrubé Vodě

v neděli 13. prosince 2015
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Slovo se stalo tělem
„Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka
Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad
po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. Budou vrávorat
od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale
nenajdou.“ (Ámos 8, 11-12)
„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu jakou
má jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“
(Jan 1, 14)
Prorok Ámos píše, že přijde doba, kdy lidé
budou hladovět po slyšení Božího Slova,
ale nikde ho nenajdou. Hlavní zvěst proroka Ámose je kritika toho, co se dělo v Boží
svatyni v Bét-elu (hebr. „Domě Božím“).
Z bohoslužby se stal jen obřad, mechanický
kult, ze kterého se vytratil význam a osobní
poslušnost. Místo toho je tu jen lhostejnost
nebo až dokonce odpor k Božímu zákonu,
Božím nařízením. A to nutně přivolá Boží
soud a trest. V Božím domě nezní proměňující živé Slovo Boží a lidem je to jedno. Přijde však doba, kdy jim to jedno nebude, kdy
si uvědomí svou potřebu Božího Slova, protože „nejenom chlebem živ bude člověk“....
Ale tehdy ten chléb života, který by jejich
hlad nasytil, nenajdou. Kniha proroka Ámose
je jednou z posledních knih SZ. Ke konci SZ
se ozývá jednak kritika odpadnutí Božího
lidu od Boha, ale také Boží zaslíbení Mesiáše, spásy. Protože lidé jsou tak zapletení
v hříchu, že se z toho sami nedostanou a potřebují Boží záchranu. Jenže pak se dlouho,
dlouho, dlouho nic neděje. Mezi koncem SZ
a začátkem NZ uplyne asi 400 let. Umíme si
to vůbec představit? Věřil ještě vůbec někdo
Božímu zaslíbení, když se tak dlouho nic nedělo? Izrael měl s čekáním na naplnění Božích zaslíbení už svou zkušenost, ale co je 40
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let putování pouští do zaslíbené země proti
400 letům? Nezapomněli už dávno na Boží
slib?
Židé dál konali bohoslužby v chrámě, až
jednoho dne se knězi Zachariášovi zjeví anděl s Božím poselstvím o Janu Křtiteli, který
připraví cestu pro Mesiáše. Něco se začíná
dít. A pak další anděl přijde k mladičké dívce Marii, že právě ji si Bůh vybral, aby se
stala matkou Mesiáše. Najednou a nečekaně
je 400 let prázdného, strašlivého ticha  přerušeno pláčem malého miminka kdesi v chlévě.
Jedině Pán Bůh si může vymyslet tak jedinečný způsob, jak se po tak dlouhé době mlčení ozvat. Dětský pláč. Koho by to napadlo,
že právě to je naplnění těch prastarých zaslíbení? Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi. Po staletí lidé hledali nahoře i dole
živé Boží Slovo. A pak přišlo to Slovo. Pán
Ježíš Kristus přišel jako dokonalé, plné Slovo živého Boha z nebes k člověku na zem.
V Kristu řekl Pán Bůh provždy své Ano
k člověku. Imanuel, Bůh je s námi. S námi,
ne proti nám. Pán Ježíš sám prožil všechno, co my lidé prožíváme, radosti i starosti.  
Hloubku přátelství i bolest zrady. Přijetí, laskavou pohostinost, i smutek ze smrti a ztráty
blízkého přítele. Prožil, jak bolí lidská zloba,
křivda, nespravedlnost. Za lásku ho přibili
na kříž. Tíha našich hříchů rozbila Jeho věčnou jednotu s Otcem. Když volal: Bože můj,
proč jsi mne opustil, prožíval takovou opuštěnost a samotu, kterou my si nedokážeme
představit. Ale to vše bylo součástí Božího
plánu záchrany pro nás. Naplnění Božích zaslíbení.
Jistí rabínští učenci spočítali, že prý je
ve SZ až několik set zaslíbení týkajících
se Mesiáše. A ta se všechna naplnila právě
v Pánu Ježíši. Slovo se stalo tělem. To je
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Boží věrnost. Bůh dostál svému slovu. Splnil, co slíbil. Z toho také vidíme, jaký Bůh
je. Z Božího Slova poznáváme samotného
Boha. Boží Slovo je pravdivé – Bůh je Pravda. Boží Slovo je přímé, jasné, není v něm
nic záludného – Bůh je světlo a není v Něm
nejmenší tmy. Boží Slovo povzbuzuje i napomíná. Uzdravuje a těší, vede a radí. Je
Světlem pro naši cestu. Boží Slovo je stalé
a pevné jako skála, na které lze postavit svůj
život. Je tvořivé, mocné. Božím Slovem byl
stvořen svět – Bůh řekl a stalo se, „Na počátku bylo Slovo...“. Ve SZ často čteme, že
„Boží Slovo se stalo k proroku…“ To znamená, že Boží Slovo není něco strnulého, je to
živoucí, tvořivá síla, která má moc proměnit
naše životy, náš charakter. „Slovo Boží je
živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný
meč; proniká až na rozhraní duše a ducha,
kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky
srdce.“ (Žd 4,12) Stejně jako Pán Ježíš, který
uzdravoval nemocné, ale i napomínal pyšné
a usvědčoval z hříchu, protože přišel zachránit ztracené. Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi... „Těm pak, kteří Ho přijali,
dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1, 12) Ze
slyšení Božího Slova se rodí naše víra. Když
se otevíráme a pokorně přijímáme Slovo živého Boha, které má moc nás zachránit. Tak
jako Marie pokorně souhlasila a podřídila se
Boží vůli a její lůno se stalo místem zrození Spasitele. I v nás se skrze Boží Slovo rodí
nový život, když se otevřeme Kristu, podřídíme svůj život Jeho vládě.
Začíná Advent. Advent znamená česky
„příchod“. Mnoho zaslíbení Pán Bůh již splnil, ale jedno důležité stále čeká na naplnění.
Pán Ježíš při svém odchodu slíbil, že se brzy
vrátí zpátky. Ano, pravda, čekáme už kolem
2000 let, ale to není důvod k pochybování, že
se to nestane. Vždyť Pán Bůh své sliby plní.
Někdy lidé čekají desítky let, stovky let, tisí-

ce let. „Ale najde Syn člověka na zemi víru,
až se vrátí?“ (Lk 18, 8) Jak máme vlastně
správně čekat na Jeho návrat?
Zachariáš a Marie. Oba znali Boží zaslíbení, znali Boží Slovo a veřili mu. Tak i my
máme především zůstávat v Jeho Slovu.
Držet se Ho, žít podle něho, nechat se jím
proměňovat, napomínat i povzbuzovat. Nebýt jen posluchači, ale také Jeho Slovo činit
s pomocí Ducha Svatého, který nám k tomu
dává sílu. Číst si každý den Bibli nebo ji poslouchat na CD. Přemýšlet nad tím, co říká.
S modlitbou, aby nám Pán Bůh dal porozumět tomu, co nám On chce říct, o sobě,
o nás, i o světě kolem. Bible je pokladnice
Boží moudrosti. Je lepší mít tento poklad
v srdci a v mysli, než zaprášený na polici.
Pak můžeme spolu s Božím Slovem v radosti
chválit Pána za Jeho věrnost: „Neboť Slovo
Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je
věrný.“ (Ž 33, 4) A když je kolem nás tma
můžeme s Žalmem 119 vyznávat: „Kam tvá
slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.“ Ve stáří, když je
smutno: „Zrak mi slábne, vyhlížím Tvé slovo, kdy už mne potěšíš? Moje duše chřadne
touhou po tvé spáse, čekám na Tvé slovo.“
(Ž 119, 82).
Amen
Pane, čekání může být někdy tak dlouhé.
Ale Ty jsi věrný, držíš Slovo a plníš své sliby.
Dej, ať můžeme také jako žalmista vyznávat:
„Veselím se z toho, co jsi řekl.“ Ať nás Tvé
Slovo naplní radostí. Ať nás naplní pokojem,
protože tráva usychá, květ vadne, ale Tvé slovo je stálé navěky. Amen.
(Kázání v domovech důchodců 8. 11. 2015,
upraveno do Posla. D. Kenningová)
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Motto: Ó ty radostný čase vánoční …

JAN HUS (+ 1415 )

VÁNOČNÍ ČAS
Jako vločky sněhu je krásný
pokaždé však jiný
šedivý, nebo jasný
mrazivý, opředený jíním
Vánoční čas		

Je štědrý se zvláštní mocí
je požehnaný a září klidem
halí se do tiché noci
nabízí lásku všem lidem
Vánoční čas

Má v sobě něhu		
a do tváří píchá		
vrstvou spadlého sněhu
do dlaní dýchá		
Vánoční čas		

Je ho plno až přetéká
sladkostmi i dárky
duši každého člověka
hladí přejnými zraky
Vánoční čas		

Věší třpytivé baňky
smazává z duší kaňky
svými mrazivými rety
maluje ledové květy
Vánoční čas		

Kolikrát ještě nám bude plát
pokorou a teplou náručí
kolikrát v úžasu budeme stát
než milovat nás naučí …
Vánoční čas

					

Pavel Janošík

Pravý křesťan jest ten, kdo všem
činí milosrdenství, kdo vůbec
žádného bezpráví se nedopouští, kdo cizí bolest pociťuje jako
vlastní, jehož stůl žádnému  
chuďasovi není neznám, kdo před
lidmi je pokládán za neslavného,
aby před Bohem a anděly oslaven

byl, kdo nezná věcí pozemských,
aby mohl dosíci nebeských, kdo
nestrpí, aby za jeho přítomnosti
byl chudý utlačován, kdo pomáhá
ubohým, kdo pláčem jiného bývá
pohnut k pláči.
(Jan Hus)

Informace / aktuality

FS ČCE Olomouc (Blahoslavova 1)
zvláště děti a mládež

srdečně zvou na vánoční hru

Bude uvedena v rámci bohoslužeb

4. adventní neděli 20. 12. 2015 v 9:00
Můžete se těšit na Zachariáše a Alžbětu, Marii a Josefa,
sbor andělů, spoustu pastýřů a osob mluvících i přihlížejících,
za kterými nás přivede evangelista Lukáš.
Zazní písně méně známé i známější
v podání menších i větších zpěváků a hudebníků.
Autorem hry je Tomáš Pavelka,
v olomouckém podání je hra rozšířena o úryvky vánočních her
Pastýři Lenky Baštové (Dobříš 2009)
a Rytířstvo nebeské Zdeňka Šorma (Soběslav 1995)
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Informace / aktuality

Akce Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc
v prosinci 2015
1. prosince 2015, 19.00 hod.,
Arcibiskupský palác, Olomouc

Koncert
Konzervatoře
Evangelické akademie
Účinkují:
orchestr, sbor a sólisté KEA Olomouc, řídí
Zdeněk Nádeníček
Akademický sbor Žerotín, j.h.,
sbormistr Pavel Koňárek
Na programu:

16. prosince 2015, Kostel ČCE,
Blahoslavova 916/1, Olomouc, začátek
v 18.00 hod.

Abonmá – B2 „Dobrý
večer s hudbou“
Účinkují:
studenti a pedagogové KEA;
program s předvánoční tématikou

Konzervatoř Evangelické akademie

J. Pavlica – Missa Brevis Pastoralis
a další.

Člen Mezinárodní asociace
pro hymnologii, Graz (IAH)
Člen Společnosti pro duchovní hudbu, Praha (SDH)
Wurmova č. 13, 772 00 Olomouc, tel., fax: 585 208 583

Vstupné: 50 Kč (pro abonenty zdarma)
Předprodej: Konzervatoř EA, Wurmova 13,
Olomouc

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

adventní

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