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2016–XVII. ročník
Milý čtenáři, milá čtenářko,

každý nový rok přináší období očekávání
a nadějí. Pro náš sbor je rok 2016 obdobím
nadějí, že příchod nového faráře přinese
oživení a nové impulsy pro sborovou práci.
Neznamená to však očekávání se založenýma rukama. Jistě si přejeme, aby náš
nový farář, Jan Lukáš, měl
v našem sboru dobré podmínky pro tu sborovou práci,
pro kterou jsme si ho zvolili – zvěstování evangelia,
vedení a rozvoj společenství
víry s péčí o všechny generace, výchovu a směrování
našich nejmladších, ve kterých po lidsku a s nadějí
víry spatřujeme budoucnost
našeho sboru …. a mohli
bychom připojit řadu dalších očekávání. To
vše bude vyžadovat čas a soustředění, a naším úkolem je připravit vše tak, aby kazatel
nebyl příliš zatěžován starostmi o ty věci,
které mají služebný charakter – naše budovy, jejich stav a údržba a péče o jejich provoz a účelnost. Ve vzpomínkách mám před
očima tatínka, který na všech farách, kde
byl, zastal mnoho fyzické práce na údržbě
sborového majetku – dělal to rád, ale stálo
ho to spoustu času i energie, někdy i na pokraji sil.
Rozhodli jsme se v tom období očekávání
rekonstruovat olomouckou faru – po něko-

lika desetiletích – protože je dočasně volná
a je možné tam bez omezení pracovat. Rádi
bychom to zvládli na dobré úrovni a v potřebném termínu. Není a nebude to snadné.
Rozsah nedostatků a potřebných úprav ve stoleté budově je značný a bude vyžadovat naše zapojení, trpělivost,
ochotu a obětavost. Ani náklady prací nebudou malé.
Každý z nás chce žít
a bydlet na úrovni odpovídající současnosti, a tak si
i stavíme, upravujeme a rekonstruujeme svá obydlí.
Pokládáme za správné, aby
obdobnou úroveň měl také
náš farář v našem, nám všem
společném, farním bytě. Stále znovu se musíme učit přijímat a uvědomovat si to, že sborové budovy a prostory
jsou naše – stejně jako náš domov. Stejně
pak přijímejme i to, že je potřebné se k nim
jako k vlastním chovat, a také na ně přispívat, jako doma – v míře neztenčené…
Čiňme tak rádi, s vírou a dobrou nadějí
v budoucnost sboru, povzbuzeni žalmistovými slovy: Já však, Hospodine, důvěřuji
Tobě, Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je
ve tvých rukou. (Ž 31, 16)
Jan Matějka

Slovo šéfredaktora

Modlitební týdny. Pravidelná lednová
akce, kterou společně pořádají české a moravské křesťanské církve každý rok v lednu.
Příležitost sejít se ke společným modlitbám
za starosti, se kterými si celá společnost neví
rady a vkládá je tedy do rukou Božích.
Na setkávání v olomouckých kostelích nás
nebývá mnoho, na to, kolik má každá ze zúčastněných církví členů. Je to vinou naší únavy z každodenních povinností, nedostatkem
času, anebo nevěříme, že modlitby najdou
slyšení u Boha?
Ale věříme, že najdou. Zrovna v lednu
jsme dostali zprávu
o propuštění americko-íránského křesťanského pastora Saída
Abediniho z vězení
v Íránu. Po třech a půl
letech, kdy se jeho
nejbližší, ale také politici a další lidé snažili
všemi možnými cestami o jeho propuštění. Tyto snahy jste
možná sledovali prostřednictvím emailů
od Danky Kenningo-
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vé. Možná jste se také připojovali k modlitbám za Saida, i když v některých momentech
byla jeho situace téměř beznadějná. Možná si
teď, v okamžiku jeho osvobození, uvědomujeme sílu modlitby, kterou Saida nesli přátelé
snad z celého světa.
Modlitba – to je síla, darovaná nám Hospodinem. Mnozí z vás jistě potvrdí, čím pro ně
modlitba v životě je. Nezapomínejme na její
sílu, modleme se společně i každý sám, je tolik věcí, které potřebujeme svěřit Bohu. I Bible praví:
Vždycky se radujte.
Neustále se modlete.
Za všech okolností
buďte vděční, neboť
to je Boží vůle pro vás
v Kristu Ježíši. (1 Tes,
17-18)
Tak se radujeme, modlíme se
a s vděčností děkujeme. Nejen za Saida,
ale za všechno, čím
na naše prosby odpověděl náš Pán.
Ivana Jeništová

Narozeniny v únoru

1. 2.		 Johana Jeništová
7. 2.		 Jana Zahradníková
8. 2.		 Lydia Podgrabinská
11. 2.		 Jaroslava Kosová
11. 2.		 Petra Maláčová
13. 2.		 Světla Brázdová
13. 2.		 Jan Matějka
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13. 2.		 Sebastian Švec
17. 2.		 Eva Hořínová
18. 2.		 Alena Fleková
20. 2.		 Eva Dostálová Palová
24. 2.		 Věra Focherová
26. 2.		 Zdeňka Juhasová
27. 2.		 Lada Zborková

02. 02. úterý

16.15
18.00
19.00
14.30
17.15
18.00
09.00

biblická hodina pro děti
biblická hodina
Sešlost u Marků
Klub dobré zprávy
konfirmační příprava
mládež
bohoslužby

18.30
16.15
18.00
09.15
14.30
17.15
18.00
09.00
13.00
14.30

schůze staršovstva
biblická hodina pro děti
biblická hodina
Seniorklub
Klub dobré zprávy
konfirmační příprava
mládež
bohoslužby 1. postní VP
bohoslužby
bohoslužby

Jan Jun
DD Chválkovice
DD Hrubá Voda

16. 02. úterý
21. 02. neděle

18.00
09.00

biblická hodina
bohoslužby

Pavlína Lukášová

23. 02. úterý

16.15
18.00
13.45
14.30
17.15
18.00
09.00
14.00

biblická hodina pro děti
biblická hodina
Seniorklub
Klub dobré zprávy
konfirmační příprava
mládež
bohoslužby - sborový den

Jana Rumlová

03. 02. středa
05. 02. pátek

07. 02. neděle
08. 02. pondělí
09. 02. úterý
11. 02. čtvrtek
12. 02. pátek

14. 02. neděle

25. 02. čtvrtek
26. 02. pátek

28. 02. neděle

Josef Hromádka

koncert CARMEN Zábřeh
setkání VŠ mládeže - podle domluvy

15.–21. 2. - jarní prázdniny
Letošní rodinná rekreace v Ptenském Dvorku se koná v termínu od 7. do 14. srpna.
Přihlášky na email pavel.krieg@email.cz.
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Zpráva z lednové schůze staršovstva

Poprvé v novém roce 2016 se staršovstvo
sešlo 11. ledna. Úvodní pobožností posloužil
náš administrátor bratr farář Jan Jun – základem 19. tezí Waltera Brueggemanna. Lidstvo
žije podle „scénáře“ – nyní terapeuticko-technologický-konzumentský-militaristický. Posláním církve je odpoutávat od panujícího scénáře, přinášet alternativní scénář
– pravdu, svobodu, bezpečí.
1. Hosté
Hostem schůze byl Daniel Batla. Podal zprávu o postupu práce na úkolech, kterými byl
pověřen staršovstvem. Rovněž informoval
staršovstvo o stavu sborové tiskárny – je již
zastaralá a zejména při tisku Posla velmi často „nespolupracuje“, do budoucna je dobré se
zamyslet nad zakoupením nové (cena cca 12
tis. Kč).
Zápisy ze schůze staršovstva 30. 11. 2015
a mimořádné schůze 13. 12. byly schváleny
bez připomínek.
2. Hodnocení uplynulého období
Staršovstvo vyslovilo poděkování za dětskou
vánoční slavnost všem zapojeným i za vedení M. Vrajem. Poděkování patří též dalším
kazatelům a kazatelkám: M. Blažkovi, Janě
Hojné.
Koncert Salve byl velmi kladně hodnocený. Obdrželi jsme poděkování i za vlídné přijetí a organizaci od účinkujících. Mají zájem
v budoucnu opět v našich prostorách koncertovat (předán kontakt na N. Batlovou).
3. Z harmonogramu na únor upozorňujeme na sborový den 28. 2.
Organizace bohoslužeb bude zajištěna naší
bývalou s. farářkou Janou Rumlovou. Součástí sborového dne bude koncert skupiny
CARMEN ze Zábřehu. Spolu s nimi budeme
též ve sborových prostorách obědvat.
4. Termín a organizace sborového shromáždění
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13. 3. bude Výroční sborové shromáždění,
jak už se stalo tradicí, zprávy o životě sboru
budou vydány v samostatném mimořádném
Poslu k 6.3.
5. Mimořádný konvent
Je připravován na neděli 21. 2. od 14 hodin
v Přerově. Od 15 hod. se budou konat slavnostní bohoslužby s uvedením nového seniorátního výboru do služby a do funkce. Za náš
sbor se konventu zúčastní: J. Matějka, N.
Batlová (bez možnosti volby), A. Gabrielová,
D. Konečná, J. Vrajová.
6. Hospodářské věci
Náklo
i. Je třeba svolat schůzku ohledně rekonstrukce s nájemci (Pavla Krchňáková a Zdeněk
Vinš) a dohodnout vše potřebné ohledně
provozu domu a komunikace se sborem.
ii. Je třeba dořešit pojištění nemovitostí
v Nákle, zajistí hospodářská komise (br T.
Hromádka prověří, co chybí).
Fara
i. Proces rekonstrukce už začal. Poslední rekonstrukce proběhla na konci 70. let. Aktuálně probíhá jednání s firmami. Prozatím
jsou k dispozici pouze odhady – investice
min. 1 mil Kč. Nutné opravy:
• Revize odpadů, přes vikárku do sklepa,
napojení na kanalizaci
• Rekonstrukce koupelny, záchodu, kuchyň. linka, úprava podlahy
• Rozvody elektřiny
• Parkety
• Rekonstrukce oken
• Opravy dveří
• Generální rekonstrukce topení
• Zateplení a oprava omítek
• Opravit obložení
ii. Způsob financování bude projednán
na příští schůzi po předložení rámcového
rozpočtu.
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7. Rozpočet na příští rok
i. Provozní náklady prozatím dle roku 2015.
ii. Na rekonstrukci bytu bude třeba shánět
mimořádné příspěvky – jakým způsobem,
bude upřesněno podle rozpočtu projektu.
iii. Další drobné investice v průběhu roku –
odhad 30 tis.
8. Různé
1. Poděkování od končícího seniora br. Červenky po odchodu z funkce.
2. Plánované setkání s konfirmandy – únorový termín se nepodařil rodinami odsouhlasit. Další termín je možný kdykoliv v březnu, návrh 19. - 20. 3.
3. Porada učitelů NŠ – návrh uspořádat setkání učitelů NŠ ke sdílení zkušeností. Návrh
požádat o program J. Hofmanovou na sobotu 2. 4., uspořádat v Olomouci.
4. Pavel Jun – celocírkevní farář pro mládež nabízí po sborech divadlo, které bylo
v rámci kurzu v Čáslavi. Možný termín 20.
březen.
5. Návrh na nový sbormistrovský kurz – Noemi informovala, že zatím z Olomouce nejsou zájemci. Na stávající kurz dala Eva

Čejková návrh přispět 50 % z nákladů, kterými se podílí, odsouhlaseno.
6. 8. 2. schůze křesťanské služby – svolá N.
Batlová.
7. Úvodník do Posla č. 2 – napíše br. Matějka.
8. Dovolená N. Batlová 1.–5. 2. (o službu
v úředních hodinách požádá A. Procházkovou).
9. 31. 1. ve Šternberku vystoupí při bohoslužbách skupina B. Gallata.
10. Snížení počtu odebíraných Kostnických
jisker – odeslat příspěvek 5 tis. na vydávání.
11. S. I. Marková – konference partnerských sborů (přijedou 4 účastníci z Athens
14.–17. 4. do Olomouce), pak konference
v Praze. Schůzka americké skupiny bude
v úterý před biblickou hodinou.
Hospodaření za měsíc prosinec
Konkrétní data jsou k dispozici u br. pokladníka Vraje
Staršovstvo ukončilo svou schůzi ve 22:15
písní I když se rozcházíme a modlitbou.
Podle zápisu Evy Palové Dostálové
pro Posla zpracovala Jana Vrajová

10. ledna
sloužil náš
administrátor, br.
farář Jan
Jun z Prostějova.
U vánočního stromu
si zazpívaly
děti, které
bratr farář
doprovodil hrou
na kytaru.
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Bohoslužby první neděle letošního roku

„Pane, posvěť nás v pravdě své. Slovo tvé,
pravda jest.“ (Žalm 33, 12 – 22) Tak zněla
slova čtení v úvodu prvních nedělních bohoslužeb roku 2016, kdy nám slovem Božím
posloužil bratr farář Josef Hromádka. A v kázání navázal „Není-li žádného vidění, lid
pustne…“ a „Když nebývá vidění, rozptýlen
bývá lid…“ (Př. 29, 18)
„Jsme na samém počátku nového roku.
Všední kolotoč rušného života nás ještě nepohltil, a tak se rozhlížíme a přemýšlíme, co
všechno nás v tomto roce může čekat.
Zdá se, že při širokém
prostoru života, který se
před námi otevřel po pádu
minulého systému, rozdělení státu a po vstupu
do spolku evropských států
jako by nám scházelo střízlivé a odpovědné vidění
budoucnosti.“ Středem nedělního kázání se tedy stal
text „Když nebývá vidění,
rozptýlen bývá lid.“ Podle
kralických drsněji – „Když
nebývá (není) vidění, hyne
lid.“
„Nejspíše potřebujeme slyšet i toto alarmující slovo nelítostně pravdivé,“ uvedl br. farář.
Jak dále řekl, bez vidění, bez soustředěného
pohledu, bez jasného světla hvězdy by nebylo
žádného putování mudrců k narozenému dítěti do Betléma. Nejen jednotlivec musí vědět
o cestě a cíli své práce a svého života, aby nakonec nevyznělo všechno na prázdno. Stejně
tak to platí pro rodinu, pro církev nebo národ.
I pro náš dnešní multikulturní svět.
Člověk má vědět, co chce, kam směřuje,
čeho chce dosáhnout. Má vědět, čemu věří,
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co odmítá, nebo čemu dal své srdce i své síly.
Jednotlivec i celek, církev i národ musí znát
osu svých dějin, smysl své existence v široké
rodině národů světa. Jsme-li na půdě církve,
pak to pro nás znamená: poznávat Boží vůli,
hledat ji a ptát se po ní. Klást si otázku, jaké
poslání a úkol mi přichystal ten, který je Pánem dějin, který zůstává od věků nad národy
velkými i malými, moudrými i pošetilými,
nad královstvími i velmocemi světa. A ovšem i nad církvemi a jejich historicky všelijak kostrbatými strukturami.
Na startovní čáře nového roku, zcela nového
i pro náš malý národ a stát
v nově se vařícím evropském kotli stěhování ras,
etnik, náboženství, má být
náš orientační bod jasný.
Přibývá-li v dějinných
zmatcích naší doby noci
a tmy, musí být hledání cíle
a jeho soustředěné vidění
silnější a přesnější.
A je velice nebezpečné,
když současní kormidelníci národů, států i velmocí vypouštějí kouřové
clony, aby obyčejný člověk neviděl do jejich
rozhodování. Ani v nejmenším nedramatizuji naši současnost, řeknu-li, že žijeme v roce
2016 na historickém mezníku.
Jak rozeznat dnes opět dobré od zlého,
když v dějinách i to nejhorší zlo se vždycky
ohánělo programem dobra? Jak rozeznat, co
je v Božím plánu a podle Boží vůle a co je
jen ovoce naší lidské svévole bez základní
odpovědnosti za život? Jak v takové situaci
vytrvat v klidném a pevném očekávání, že tu
přece je východisko, že život má smysl, že
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není správné se poddávat beznaděj? Ano, to
není právě snadné.
Do toho všeho přináší zřetelný důraz náš
text jako ostře varovný signál, jako světlice
vystřelená v noci. Tak se jeví moderní svět,
jako by byl zahalen mlhou a proniknutí k horizontům budoucnosti je takřka nemožné.
„Když nebývá vidění, rozptýlen bývá lid.“
Názornou ilustrací pravdivosti tohoto slova je celá historie izraelského národa. Také
měli za sebou egyptské otroctví, před sebou cestu ke svobodě a k lidské důstojnosti.
Avšak obtíže cesty k nové budoucnosti se
nakupily jako skály, které zahalovaly výhled
k cíli. Když zmizela perspektiva a ztratilo se
vidění, podléhali zmatku, marnosti, otupělosti a hynuli na poušti. Mám za to, že se i dnes
musíme ptát sami sebe i druhých lidí: chcete se také tak snadno vzdát při překážkách,
které přijdou do cesty? Nejsme spíše povinni
spolupracovat na společné cestě do budoucnosti? Není před námi jiný směr než právě
a jen budoucnost. Starozákonní Izrael byl
také společenstvím poutníků, které směřovalo kupředu. Byl to strážný tým uprostřed
domýšlivých, panovačných i vyčerpaných
národů, který ukazoval celému světu k naději
a k budoucnosti. A jestli v něčem bychom se
jako křesťané měli přece jen lišit od našich
současníků, pak právě v tom, že nezmalátníme, neotupíme svoji mysl nezájmem, protože víme o ceně života a z Božího slova také
i o směřování světa a lidských dějin právě
pod zorným úhlem věčnosti. Bible střízlivě
a realisticky připomíná nejen to, že bez takového vidění bývá rozptýlen lid, nýbrž i to,
že jsou doby a chvíle, kdy se vidění ztrácí
a světlo na cestu mizí z našeho zorného úhlu.
Potřebujeme takové povzbuzení na zamlženou cestu dál právě letos, v roce 2016.

A to nejen na historickém předělu cest evropských národů. Chvíle bezradnosti a zamlžení
cest mohou nastat v prostém životě každého
z nás: mezi přáteli, v našem povolání, v rodině. Co potom dělat? Dvě možnosti jsou obvykle po ruce. Jedna vede – třeba i nesnázemi – k obnovení života, druhá vede obvykle
k roztržce, k rozptýlení a konci toho, co je
pro život potřebné.
Nedělejme si iluze, která cesta je nám lidem bližší. Je to obvykle cesta rozetnutí gordického uzlu nesnází. Nikoli cesta jeho trpělivého rozplétání. Písmo svaté už po tisíciletí
radí nastoupit jinou cestu: čekej na světlo,
posečkej na Boha, radí žalmista, čekej na vidění uprostřed chaosu a nejasností. Ani v nejobtížnějších dobách se neukvapuj, neztrácej
naději, neztrať svůj život a životní úkol: tj.
abys zůstal člověkem.
Jak nesnadno se to v životě naplní. A potkají-li nás i osobní nezdary, není daleko
k tomu, aby lidé přestali věřit lidem i Bohu.
To je chvíle, kdy nás slovo Boží má zastavit svým důrazem: „Člověče, ještě počkej
na Boha.“ Je to jasný apel – i vyznání. Není
to ovšem příkaz! Vyznání, že navzdory všem
zmatkům, omylům a tragédiím, navzdory
vlastnímu troskotání a bloudění, jsme v Boží
ruce. To, že Bůh nejedná podle našich představ, neznamená, že nejedná vůbec. Bůh jedná i dnes, i když naše vidění věcí a událostí je
zastřené. On prochází i dnes všechny bariéry,
které opět mezi lidmi a národy rostou. Jsou
často tak vysokým valem, že nevidíme žádný
horizont a pak se stane to, co říká náš text:
„... rozptýlen bývá lid a hyne…“
Nikdo z lidí nám nemůže předpovědět
budoucnost a ujišťovat nás: vše bude dobré,
nepřijde žádná nemoc, neúspěch, nesnáz,
zklamání ani bolest nás nečekají. Někdy bý7
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vají právě státníci v pokušení rozezvučet tuto
strunu laciného optimismu. Papež František
z otevřeného okna dómu v Římě i kterýkoli
kazatel božího slova je pověřen i povinován
povědět na začátku nového roku něco mnohem radostnějšího, třeba: Lidé, když jste svoji naději složili u Pána Boha, pak se nebojte, ať už budoucnost přinese cokoli. Budete
moci žít v této víře a z ní, uprostřed dobrého
i zlého a všechno, co vás potká, nemá sílu
a moc vás odloučit od lásky Boží. Pověděno
slovníkem dnešní doby, to je ta nejtvrdší deviza jako můžeme mít.
Naše vyhlídky do budoucnosti by byly
prašpatné, kdybychom do nového roku vstupovali s nářky a výčitkami vůči sobě nebo
vůči druhým lidem. Nemůžeme něco lepšího čekat, nezaostříme-li svůj zrak, abychom
viděli jasně, naslouchali a slyšeli pozorně,
vypovídali pravdivě, pracovali usilovně
a nepřestávali být lidmi, kterým Pán Bůh
daroval lásku a odpuštění, aby těmito dary
sloužili dál. Náš Pán stojí před námi i na po-
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čátku nového roku, neslibuje nám hory doly,
ale praví: „Podle víry vaší staň se vám.“
To znamená vnitřně vyrovnaný život
za všech okolností. Mějme tedy tuto vizi.
Pak nebudeme rozptýleni uvnitř nás samých,
ani vnějšími turbulencemi, ani v čase zkoušek, které určitě přijdou. Pak nezhyneme
uprostřed vařícího kotle současného dění.
Jděme tímto směrem s vděčností za všechnu věrnost, kterou nám Pán Bůh už prokázal a s vírou, že nás nikdy neopustí. Začínali
jsme tuto bohoslužbu vyznáním. Připomeňme si je i na konci dnešního kázání „Pomoc
naše a počátek náš je ve jménu Hospodina,
který učinil nebe i zemi a všecko, co v nich
jest, který dílo rukou svých nikdy neopouští“.
Amen.
Na závěr bohoslužeb nás při zpěvu písní
doprovodil dechový soubor mládeže a dětí.
Obdivuhodný výkon a vřelé díky všem, kteří
hráli i těm, kteří to s nimi nacvičili!
iv

Radost, kterou vám nikdo nevezme

Pod tímto tématem se letos scházeli křesťa- vení v dolním sále rozhovory a vzájemným
né na začátku nového roku k Aliančnímu sdílením, ze kterého se přítomní jen neradi
týdnu modliteb. V Olomouci se tato setkání rozcházeli.
uskutečnila ve dnech 4.–8. ledna 2016 a stříEkumenická modlitební setkání ale pokradaly se v něm hostitelské sbory i kazatelé čovala ještě ve dnech 18.–22. 1. 2016 TýdCírkve československé husitské, Římskoka- nem modliteb za jednotu křesťanů, který
tolické, Českobratrské evangelické a Bratr- zaštiťuje Česká biskupská konference a Ekuské jednoty baptistů.
menická rada církví. Ústřední téma těchto
Základem biblických zamyšlení byla jednotlivá blahoslavenství
z 5. kapitoly Matoušova evangelia. Jak souvisejí s radostí?
V úvodu příručky, vydané k této
příležitosti, čteme zdůvodnění:
„Ježíš blahoslavenstvími boří
zažité mýty o tom, co to znamená mít šťastný život – být blahoslavený. Pokračuje tak ve svém
základním poselství, že skrze
něj a vztah s ním jsou nový život a Boží království dostupné
všem bez rozdílu a bez ohledu
na osobní situaci, ať je jakkoli
beznadějná. Blahoslavenství jsou
vyjádřením ryzí milosti v Kristu.
Radosti, kterou neuhasí žádný
pláč, nespravedlnost, zneužívání
druhými, bezmoc, pronásledová- V našem kostele byl hostem Dalimil Staněk, farář
ní nebo smutek. Radosti, kterou Církve bratrské.
nám nemůže nikdo a nic vzít.“
To bylo východisko pro zamýšlení nad setkání bylo „Povolání hlásat mocné skutky
jednotlivými blahoslavenstvími, která byla Páně“. Téma a program připravili letos bratři
i součástí témat k přímluvným modlitbám. a sestry z Lotyšska a chtěli jím připomenout,
I když účast členů našeho sboru byla omeze- že „hlásat mocné skutky Boží nemají jen kněží
na na poměrně stálý, nepříliš početný okruh a kazatelé, ale každý, kdo zakusil něco z Boží
návštěvníků, potěšila mně ekumenická růz- dobroty a lásky, má být svědkem v místech,
norodost společenství i modlitebníků. Se- kde žije a pracuje. Hlásání mocných skutků
tkání v našem kostele, zřejmě nejpočetněji Božích není jen záležitostí několika horlivých
navštívené, pokračovalo při malém občerst- křesťanů, je to poslání celé církve.“ To nám
9
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připomněli v římskokatolických chrámech sv. Michala a sv. Mořice faráři
Československé církve
husitské, v kostele husitské církve pak náš administrátor br. farář Jan Jun.
Věřím, že ti, kteří se
modlitebních shromáždění na začátku roku zúčastnili, prožili něco z výzvy
organizátorů Týdne modliteb za jednotu křesťanů:
Otevírá se nám úžasná
příležitost prožít jednotu
ve společenství s Otcem,

Ze sborového života
Muzicírování v Hranicích

Jaroslav Křivánek v Husově sboru
Synem a Duchem Svatým. Spojme se tedy
v modlitbách a přejme si, aby nejen v tomto
týdnu, ale po celý rok 2016 platila slova papeže Jana Pavla II., že ekumenismus „není
ani pohlcení, ani splynutí, ale setkání v pravdě a lásce“.

Je 6:46 hod., máme sraz u kostela, nakládáme
nástroje a vyrážíme na nám již známou cestu do Hranic. Během působení sestry farářky
Pavlíny Lukášové v Olomouci jsme se sblížili
a při jejím loučení a odchodem do hranického sboru jsme přislíbili, že občas zajedeme
s muzikanty do jejího sboru. Tenkrát jsme si
řekli, že minimálně jednou až dvakrát ročně se
v Hranicích objevíme. V letošním roce se nám
to povedlo na poslední chvíli, alespoň v tom
kalendářním, protože 29. 11. vlastně začal
nový církevní rok, je první neděle adventní.
V 7:29 přijíždíme k hranické modlitebně,
již nás čeká sestra Šuralová s výbornou kávou.
Vybalujeme nástroje, ladíme kytary, housle,
flétny, naše hlasy a krátce zkoušíme již nacvičené písně. Nynější budova stojí na základech modlitebny Jednoty bratrské postavené
počátkem 16. století. Jako správce sboru zde
působil v letech 1567–1591 i Jiří Strejc, jeden
z překladatelů Bible Kralické. Budova má

za sebou pestrou a pohnutou historii, v r. 1787
byla budova prodána hranické vrchnosti a byl
zde zřízen sklad soli, v roce 1923 koupila budovu bývalé „solárny“ Českobratrská církev
evangelická, aby zde opět zřídila modlitebnu.
Bohoslužby začínají již v 8:30, v modlitebně je necelých 50 bratří a sester vč. menší
skupinky olomouckých. Těsně před začátkem
se jen tak letmo podívám na teploměr v sále
a nepřekvapuje mě teplota 13 °C, hrajeme
a zpíváme v bundách, tak, jak je to zde obvyklé. Nasazujeme rychlejší tempo, ať se trochu
zahřejeme – s nadsázkou dodávám ať je dříve konec. Ale ve chvíli, kdy zpívá celý sbor,
tak nás hřeje přesvědčení a vděčnost za milé
a vlídné přijetí a za obecenství, kterým se navzájem obohacujeme.
V 9:36 končí bohoslužby a nás vůně kávy,
chlebíčků a pečiva vede neomylně do „podkruchtí“ ke společnému stolu, popovídání si
a sdílení se. Jsme potěšení a s pokorou přijí-

Jana Hojná

Hostem na naší kazatelně byl 17. ledna
2016 i Antonín Plachý
Náš administrátor Jan Jun
při kázání v Husově sboru
10
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máme slova díků za dnešní službu, my naopak
děkujeme za pozvání k muzicírování s tím, že
velmi rádi přijedeme opět, ale s podmínkou,
že to bude v létě. Některým sestrám se při
hraní již tak třásly prsty, že zahrály nejen noty
čtvrťové, ale i osminkové, ba i rychlejší.

Ze sborového života

Je 10:38 a my pomalu nakládáme techniku,
loučíme se s Hranickými, přejeme si vzájemně požehnaný Advent a vyrážíme k domovu.
Takže příští rok, když nám bude dopřáno, opět
nashledanou.
Za hudební skupinu Bohdan Gallat

Pro děti

Naši milí kamarádi!
„V tom je láska, že ne my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal
svého Syna jako oběťsmíření za naše hříchy.“
(1J 4, 10)
Já bych vám všem chtěla dnes poděko- někomu jinému. Prostě svěřit se v modvat za překrásné chvíle, které jste nám při- litbě jen Jemu. On vás slyší, vidí, je vám
pravili během vánočních svátků. Díky, že blízko a chce vám pomáhat – ale nikomu
jste přednášeli, zpívali, hráli i na nástroje se nevnucuje!
s radostí a ochotou. Byla to služba sboru
Se slovenskými dětmi zpíváme:
k oslavě Pána Boha. Nacvičovali jste, při„Ja ľúbim Ježiša, Ježiša naozaj!
cházeli ke zkouškám, poznávali blíž jeden
Má lásku širokú, hlbokú, vysokú, má
druhého a jistě vám bylo spolu dobře. Byli
lásku predivnú, naozaj.
jste ve službě největšího Pána, kterého se
Chceš ty ho milovať, srdce mu darovať,
učíte znát a On vás má velice rád. (V jednebudeš ľutovať, naozaj.“
né slovenské písničce se zpívá: „ Preto ho Nebo: „Keď mám pokušenie, Ježiš stojí
pri mne, preto ho mám tak rád!“
mám rád, bo On prv mňa mal rád!“)
Zdá se ti to nemožné? Já jsem to mnoSloužit Pánu Bohu neumí každý, ale
vy už víte, jak na to. Máte vánoční zku- hokrát zkusila, že mohu Pánu Ježíši říct
šenost, a když někdo někomu dělá radost, všechno. On na to čeká, že mu otevřemá z toho sám největší požehnání. Koho me své srdce, že Ho chceme poslouchat,
máme rádi, toho chceme často vidět, být smíme k Němu ráno, večer i v noci. On
mu nablízku, povídat si s ním, mazlit se vždycky slyší upřímnou modlitbu. Slyší,
s ním. To umí nejlíp vyjádřit Adámek. Ten i když třeba nemám pravdu, když si stěžumá tatínka tak rád, že by mu byl nejradě- ju, pláču, … i tehdy mě má rád! Vysvoboji pořád v náručí. Můžeme tak mít rádi dí mě od smutků i strachu. Dá novou sílu,
i Pána Ježíše? Že ho nevidíme? Ale On lásku, radost a radu, jak dál.
vidí nás! Zkuste to jednou být s Ním o saPřeji vám, abyste patřili a sloužili Pánu
motě. Říci Mu, z čeho se radujete, co vás Ježíši v novém roce i po celý život. Stojí
trápí, s čím si nevíte rady, jak byste měli to za to, mít takového ochránce a Pána..
rádi někoho jen pro sebe, co nemůžete říct
Teta Eva
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Vánoční čas dozníval v našem kostele prostřednictvím smíšeného pěveckého sboru
Salve, pod vedením dirigenta Ing. Ladislava Kunce. Sbor, který působí při kostele
Panny Marie Sněžné v Olomouci, vystoupil v neděli 27. prosince 2015. Koncert Salve
byl velmi kladně hodnocený. Obdrželi jsme poděkování i za vlídné přijetí a organizaci
od účinkujících. Mají zájem v budoucnu opět v našich prostorách koncertovat.
Setkávání maminek
Setkávání maminek je zatím společenstvím
pár matek na rodičovské dovolené, které
svůj volný čas rády tráví na církevní půdě
a využívají této obohacené atmosféry hlavně pro svůj duchovní růst. Setkáváme se i se
svými ratolestmi (cca 0,5–3 roky) a sdílíme
myšlenky, co stihneme ve volných chvílích
převážně z duchovní literatury pohltat (Z.
Jančářová, P. Maláčová). Zároveň společně vést tyto své ratolesti nejen ke zručnosti
ve výtvarné činnosti, ale ke zpěvu oblíbených písní např. z BTS, .... a v neposlední
řadě i ke ztišení. Po programu, který je veli-

ce flexibilní a přizpůsoben náročnosti posluchačů, jsou zde i chvilky pro rozhovor.
Činnost jsme zahájili v prosinci 2015,
scházíme se ve čtrnáctidenních intervalech.
Zatím se nám podařilo sejít se jednou v prosinci a dvakrát v lednu, další setkání je plánováno na 10. 2. a 24. 2. v 9:30 hod. Rády
mezi sebe přivítáme nové tváře i nadšené
a shovívavé osobnosti pro další zvýšení
úrovně programu.
Za maminky spol. sro
AS
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Setkání křesťanů zemí střední a východní Evropy

Srdečně zveme na jubilejní 10. ročník Setkání křesťanů zemí střední a východní Evropy, který
se bude konat ve dnech 7.–10. července 2016 v hlavním městě Maďarska.
Jde o velký sjezd účastníků všech generací z Německa, Polska, Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska a dalších zemí. Heslem setkání je biblický verš z Matoušova evangelia 5, 13
„Vy jste sůl země“. Setkání křesťanů střední a východní Evropy je desátým pokračováním setkání tří, čtyř a nyní šesti národů, která se v minulosti konala v řadě míst střední Evropy: Görlitz, Niesky, Wisła, Český Těšín, Praha, Bratislava, Dresden, Wroclaw a nyní tedy Budapešť.
Setkání je tentokrát o jeden den delší, začíná ve čtvrtek odpoledne a končí v neděli po bohoslužbách, takže bude dostatek prostoru pro nejrůznější programy – biblickou práci, bohoslužby, tematické přednášky, workshopy, koncerty, divadla, prohlídky města apod. Samozřejmě není nutné se Setkání zúčastnit po celou dobu, cenově je to však nejpříznivější.
e-církev
CHCI POMOCI UPRCHLÍKŮM
Jak to mohu udělat?
PAMATUJTE NA CELOCÍRKEVNÍ SBÍRKU

Výtěžek sbírky pro sociální a charitativní
pomoc bude mj. určen na pomoc uprchlíkům na území ČR.
číslo účtu 7171717171 / 2700,
var. symbol 911140
VYHLASTE SBÍRKU VE SBORU
Vyhlaste ve svém sboru finanční sbírku
na pomoc lidem, kteří uprchli do Evropy,
nebo lidem, kteří žijí v uprchlických táborech v zemích okolo Sýrie.
číslo účtu 292949292 / 0300
• Pomáhejte uprchlíkům v Evropě: var.
symbol 320
14

• Pomáhejte uprchlíkům v jordánském
táboře Za ́atari: var. symbol 314
• Pomáhejte uprchlíkům v severním Iráku: var. symbol 318
Garantem sbírky je Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce.
V Evropě pracujeme s uprchlíky v Řecku,
Maďarsku a Srbsku. Z Vašich peněz jim pomáháme zajistit stravu, hygienu, ubytování,
psychosociální pomoc i vzdělání. V jordánském Za´atari podpoříte obzvlášť rodiny
s malými nemocnými dětmi či nemohoucími
členy. Nově spolu s Vámi pomáháme také
uprchlíkům v táborech v severním Iráku.

Život církve

Díky Vašim darům zlepšujeme podmínky
přímo v těchto zemích, aby se lidé nemuseli
vydávat na velmi nebezpečnou cestu do Evropy. Další informace na webu www.spolu.
diakonie.cz/uprchlici.
ZAPOJTE SE DO DOBRÉ HODINY
Vyzvěte členy svého sboru, aby se zapojili do programu Dobrá hodina a věnovali
jednu hodinovou mzdu za měsíc na pomoc
uprchlíkům. Ne každý může jet pomáhat
do uprchlického tábora, ale každý můžeme
věnovat jednu hodinu měsíčně. Další info
na webu www.dobrahodina.cz.
Garantem programu Dobrá hodina je Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. Zapojit se mohou i ti, kdo
ještě nebo už nevydělávají. Kontaktujte paní

Michaelu Stachovou, stachova.spolu@diakonie.cz, mobil 730 182 571.
NABÍDNĚTE KONKRÉTNÍ POMOC
Pokud můžete například nabídnout ubytování uprchlíkům v České republice nebo
víte, jak jinak konkrétně pomoci, obraťte se
na Středisko celostátních programů a služeb
Diakonie ČCE v Praze, na paní Alenu Fendrychovou, která s migranty dlouhodobě
pracuje. Kontakt: fendrychova@diakonie.
cz, mobil 739 244 668.
Děkujeme, že myslíte na ty, kdo jsou
v nouzi.
e-cirkev

Saíd Abedini je na svobodě!
V sobotu 16. 1. byl po třech a půl letech
propuštěn z vězení americko-íránský pastor
Saíd Abedini. O Saídovi jsem psala v Poslu hned z počátku, protože naše rodina
se s jeho rodinou zná osobně. Pravidelně
o jeho případu informoval např. Život víry
(kde vyšly i dva rozhovory s jeho manželkou Naghmeh) a radio TWR.
Saíd byl odsouzen k osmi letům za „ohrožování národní bezpečnosti“. Ve skutečnosti
to bylo kvůli jeho dřívějšímu angažování se
v podzemní církvi a šíření křesťanství. Saíd
se ale v posledních letech před zatčením již
aktivně v podzemní církvi nezapojoval, ale
jezdil do Íránu z USA budovat státem povolený sirotčinec. Na jedné takové cestě byl
zatčen a uvězněn. Saídovo propuštění bylo
spolu s dalšími třemi americkými vězni výměnou za sedm íránských vězňů v USA.
Tato výměna proběhla v rámci mezinárodních jednání o jaderném programu Íránu

jako poslední krok před zrušením sankcí.
Možná jste zaznamenali tuto zprávu i v českých médiích.
Saíd Abedini je v době, kdy píšu tento
článek, v Německu, v americké vojenské
nemocnici a po lékařských prohlídkách,
zatím nevíme, kdy bude moci odletět domů
za svou rodinou.
Jeho manželka Naghmeh bojovala tři
a půl roku za jeho propuštění, vystoupila několikrát např. před americkým kongresem,
OSN, Evropským parlamentem, setkala se
osobně s americkým prezidentem Obamou.
Zde v Česku jsme před dvěma lety oslovili
české europoslance s žádostí o prosazení rezoluce evrop. Parlamentu za propuštění Saída. Tři tehdejší europoslanci, p. Roithová,
p. Vlasák a p. Zahradil nám na výzvu odpověděli, rezoluci iniciovali a prosadili spolu
se svými stranickými kolegy. Za to jim patří
dík.
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Naghmeh zveřejnila na facebooku poděkování všem, kdo se za Saída a jejich rodinu po celou dobu věrně modlili, podepsali
petice za jeho propuštění, povzbuzovali je,
bojovali za ně v rámci svých možností. Tito
lidé jsou po celém světě a je jich přinejmenším milión... Tato velká, konkrétní podpora
dávala Naghmeh i Saídovi sílu vytrvat a neztrácet naději.
Jménem Saídovy rodiny chci i já poděkovat všem v České republice, kteří se věrně za Saída a jeho rodinu modlili. Vím, že
i v našem sboru se mnozí za Saída pravidelně vytrvale modlili. Radujeme se dnes společně, že Pán Bůh modlitby vyslyšel a Saíd

je na svobodě. Naše modlitby potřebuje jejich rodina i nadále. Proces znovuzačlenění
do normální společnosti, sžívání se s rodinou nebývá pro vězněné snadný. Saíd zažil
nejedno mučení, které se spolu se špatnými
podmínkami ve vězení podepsalo na jeho
fyzickém i psychickém zdraví. I to je jeden
z konkrétních námětů k modlitbám.
Saíd Abedini je jeden konkrétní pronásledovaný křesťan, který je nám díky osobnímu kontaktu blíž. Pronásledovaných bratří
a sester máme na světě mnoho a ti všichni potřebují naše modlitby.

Jste rodák z našeho sboru. Jaká byla vaše
cesta církví do dnešních dnů?
Do Olomouce jezdím rád. Začal jsem jako
farář v Jindřichově Hradci, kde jsem byl 13
let. Pak za mnou přijel tehdy vojenský kaplan AČR Tomáš Holub a navrhl mi, abych se
stal vojenským kaplanem armády. Přijal jsem
a v armádě jsem strávil dalších 13 let. Pak už
jsem uvažoval o odchodu a přemýšlel, co dál.
Pavel Ruml mi nabídl službu ve vojenské nemocnici v Praze a tak jsem přijal.
Je v tom nějaký rozdíl?
Už v tom, že mám víc práce, protože mám
na starosti pacienty Ústřední vojenské nemocnice. Nemocnice má přes 800 lůžek
a přes 3 tisíce zaměstnanců, zatímco v armádě jich bylo cca tisíc.
16

První ustavující synod Českobratrské církve evangelické zasedal 21.
až 25. února 1921. Církev se řídila při správě a organizaci zásadami
presbyterně-synodními.
Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 sloučením
dvou evangelických církví augsburského a helvetského vyznání.
O tomto spojení rozhodl generální sněm obou církví konaný 17.
a 18. prosince 1918 v Praze.
O rok později byl schválen a přijat název nově vzniklé církve: Českobratrská církev evangelická. Jejím symbolem byl kalich stojící na Bibli, který vyjadřoval spojení s tradicí české
reformace a reformací kalvínskou aFarní
luterskou.
sbor Českobratrské církve evangelické Vás zve na přednášku
e-církev

Jak žít se zapomínáním?

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vás zve na přednášku
Informace
/ aktuality

Daniela Kenningová

Rozhovor s vojenským kaplanem Janem Blažkem
Hostem na naší kazatelně v neděli 24. ledna
byl vojenský kaplan Jan Blažek. Jak to bývá,
také jemu položil kurátor Jan Matějka několik otázek.

První ustavující synod ČCE
21. – 25. února 1921, 95 let

V Bechyni, kde bylo
centrum
služby v armádě, jsem
měl na starosti vybudování kaple, teď jsem
zase dostal
za úkol vybudovat
nemocniční kapli. Nevýhodou je, že jsem celý týden
v Praze, domů jezdím na víkend.
Vidíš v práci ve dvou tvých armádních působištích nějaký rozdíl?
Práce je jiná, pracuji s nemocnými, s jejich rodinami, s personálem nemocnice. Je
to hodně práce, ale když je práce, je to nebe.
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Setkání

KŘESŤANSKÉ
SLUŽBY

Jak žít se zapomínáním?
Jak žít se zapomínáním?
Jak
Jakžít
žítse
se zapomínáním?
zapomínáním?

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vás zve na přednášku
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vás zve na přednášku

našeho sboru
se bude konat

v pondělí 8. února 2016
v 16.30 hod.
v malém sále kostela.

Program:
• biblický úvod
• Alzheimerova nemoc a my
• návštěvy u členů sboru,
v Diakonii Rýmařov
• připravované akce v našem
sboru leden – červen 2016
• pomoc při opravě fary
• rozhovory
Všichni jsou srdečně zváni!

Pronajmeme levně byt 2+1
v ulici Norská (Neředín) 57 m2
ideálně do léta 2016.
Bližší info: dan.marek@fnol.cz

Mgr. et Mgr. Lenka Javůrková
ředitelka Pamatováčku o.p.s. Olomouc
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postiženým
demencí
rodinám
proČeské
Olomoucký
region.
Pamatováček,
o.p.s., ajejejich
kontaktní
místo
alzheimrovské
společnosti (ČALS). Předmětem jeho činnosti je pomoc občanům
postiženým demencí a jejich rodinám pro Olomoucký region.
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vás zve na

KONCERT

smíšeného pěveckého sboru Carmen
„Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou.
Nenechám tě klesnout a neopustím tě.“

28. února 2016 ve 14.00 hodin
v evangelickém kostele v Olomouci, Blahoslavova 1

Jozue 1, 5 b

Seniorátní výbor Moravskoslezského seniorátu ČCE

Zazní písně z evangelického prostředí, pravoslavné zpěvy ve
staroslověnštině, židovské a latinské skladby a spirituály.
K vystoupení se připojí také Consonare Olomouc.

srdečně zve

ke slavnostnímu shromáždění, při kterém synodní
senior Daniel Ženatý ustanoví členy seniorátního
výboru:











Marka Zikmunda, seniora
Jana Lukáše, 1. náměstka seniora
Pavla Prejdu, 2. náměstka seniora
Mojmíra Blažka, 1. náhradníka
Vlastislava Stejskala, 2. náhradníka
Noemi Batlovou, seniorátní kurátorku
Jiřího Marka, 1. náměstka sen. kurátorky
Martina Skalického, 2. náměstka sen. kurátorky
Libuši Palackou, 1. náhradnici
Zdeňku Formánkovou , 2. náhradnici

Při tomto shromáždění bude také představen a pověřen k službě
nový Seniorátní odbor mládeže Moravskoslezského seniorátu.

Smíšený pěvecký sbor CARMEN, což v latině znamená píseň, vznikl v roce 1993
v Třeštině jako malá skupinka nadšených zpěváků a postupně se rozrostl
do dnešní podoby čítající přes 40 pěvců . Sbor má ve svém repertoáru skladby
světské a duchovní klasických autorů, sborové úpravy lidových písní, koled a
černošských spirituálů i skladby novějších autorů. Carmen rovněž uvádí
ve sborové úpravě skladby z filmové a muzikálové tvorby. Do povědomí
posluchačů se sbor zapsal především dlouholetým studiem a pravidelným
uváděním skladeb z pravoslavné liturgie. Carmen doprovází zpěvem bohoslužby
v chrámech i modlitebnách různých církví, vystupuje na koncertech
při kulturně-společenských akcích pořádaných obcemi i organizacemi.

Podle § 25, odst. 3 CZ je svoláno na neděli 21. února 2016 do Farního
sboru v Přerově mimořádné zasedání 50. konventu MSS. Konvent bude zahájen
ve 14.00 hod. Prezence je možná od 13.30 hod.
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Akce Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc
v únoru 2016

9. února 2016, 18.00 hod.,
Koncertní sál KEA, Wurmova 13,
Olomouc

23. února 2016, 18.00 hod.,
Koncertní sál KEA, Wurmova 13,
Olomouc

Interní koncert

Abonmá – Bonus
„Koncert pedagogů
konzervatoře EA“

Účinkují:
studenti a pedagogové KEA

10. února 2016, 18.00 hod.,
Koncertní sál KEA, Wurmova 13,
Olomouc

Abonmá – A2
„Představujeme se“
Účinkují:
studenti a pedagogové smyčcového
oddělení KEA

Účinkují:
Ivana Mikesková, Marika Žáková,
Gabriela Kummerová, Petra Galasová,
Pavel Zatloukal, Aleš Janeček, Marián
Pavlík, Petr Pomkla, Peter Remeník,
Václav Horák a další.

Konzervatoř Evangelické akademie

Člen Mezinárodní asociace
pro hymnologii, Graz (IAH)
Člen Společnosti pro duchovní hudbu, Praha (SDH)

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:

modlitební

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