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Milý čtenáři, milá čtenářko,

Co je to nemoc? Neštěstí, náhoda, rána osudu?
Trest? Varování? Ukazatel? Cesta? Výzva?
Nevím. Vidět nemoc druhého člověka jako
trest od Pána Boha odmítám. Nemoc přichází
jako nezvaný host, sedne si v kuchyni na židli
a chce, abychom ji obsluhovali. Bouchne pěstí
do stolu a přikazuje, co si přeje – naše plány,
naděje, radosti. Já nemoc jsem tady a vy mi
budete sloužit. Chci nad vámi vládnout. Tak
nějak přepadla nemoc Jóba. Je tam personifikována do podoby ďábla. Přišel Jóba zkoušet. Neštěstím, nemocí. Není to Pán Bůh, kdo
člověka, „křížkem navštěvuje“, ale nemoc.
Náš Bůh, ten, v kterého já věřím, sedí na mojí
straně stolu, drží mě kolem ramen a říká mi,
že proti nemoci budeme bojovat spolu. Dá mi
k tomu sílu.
Pán Bůh seděl u stolu vedle nás už před tím,
než si nepozvána přisedla nemoc. Možná jsme
jeho přítomnost moc nevnímali, neobraceli
jsme se k němu, nepotřebovali se o něj opřít
nebo ho držet za ruku. Teď najednou se držíme
pevně a on drží pevně nás.

V písni Miloše Rejchrta se zpívá: Temnou,
divnou mlhou bloudím sem a tam, černá s bílou
smíchaly se spolu. Nevidím už, co je pravda,
co je klam, nevím, jdu-li nahoru či dolů. Slova o bloudění, ztracenosti. O smutku, bolesti,
prázdnotě… Šok, když se dozvíme, že diagnóza je špatná. Topíme se v temné divné mlze.
A něco nám bleskne hlavou. Ucítíme naději,
ve tmě uvidíme světlo… Řekni slovo, řekni slo-

vo, Pane, ať pomine tahle šedá tma. Řekni slovo a zázrak se stane, uzdravena bude duše má –
se zpívá v refrénu písně. Modlitba. Modlitba je
jako když vejdeme do tmavé místnosti a rukou
šátráme po vypínači, abychom rozsvítili světlo.
Když je nám těžko a přitom si vzpomeneme, že
se svým smutkem a depresí se někam můžeme
obrátit, jsme na dobré cestě. Nebude lehká, dál
půjdeme tmou a mlhou, ale třeba se nebudeme
motat v bludném kruhu sem a tam. Půjdeme
za nějakým světlem do dobrého cíle. Co je ten
dobrý cíl? Jób byl uzdraven, možná se narovnal
vztah s jeho ženou, narodily se jim další děti.
Viděl syny svých synů do čtvrtého pokolení.
A zemřel stár a sytý dnů. To je biblický obraz
pro plnost. Požehnání. Kdy nastal ten cíl? Kniha Jób nekončí Jóbovým uzdravením, ale smrtí
v sytosti. Končí opravdu v cíli. Po cestě klikaté,
přes hory a doly došel do cíle.
Lidé kolem nás nejsou vždycky uzdraveni
jako Jób nebo jako setníkův otrok. A neumírají
jen ve stáří a v sytosti dnů. Pouť každého z nás
je jiná. Jinak dlouhá, jinak náročná.
Řekni slovo, Pane… zabal mne do svého
slova jako do měkké deky, vezmi mne do svého slova jako do náruče, naplň mne, prázdnou
a vyčerpanou studnu čistou vodou naděje. Jdu
dál, klopýtám, moc nevidím, mám strach…
Ale jdu k tobě, Bože. Díky tvému slovu pomíjí
šedá tma.
Z kázání Lenky Ridzoňové Nemoc je nezvaný host (Evangelický kalendář na rok 2016)

Slovo šéfredaktora

Začínáme třetí měsíc tohoto roku, mnozí
jsme si po Vánocích ještě nezvykli na novou
číslici v letopočtu a už je tu předvelikonoční
postní doba. Co dnes vlastně znamená pro
křesťana půst?
Uvědomujeme si potřebu ztišení před největším křesťanským svátkem ukřižování
a vzkříšení Ježíše Krista a z něho vycházející
odříkání. Není to jen odříkání se jídla a zábavy. Jsou to i modlitby a ztišení, soustředění
se na Boha. Není to vždy jednoduché, společnost se na rozdíl od středověku církevními
pravidly neřídí. Ale jsme svobodní a své duchovní potřeby si řídíme
bez ohledu na společnost.
Máme za sebou pár měsíců, kdy každou neděli
na kazatelně slouží host.
Díky Bohu zato, že v tomto ohledu netrpíme nouzí.
Blíží se doba, kdy na kazatelně přivítáme „svého“
nového faráře – Jana Lu-

Sborový program v březnu

káše. Zatím se snažíme připravit mu a jeho
rodině co nejlepší podmínky k životu. Tolik
potřebná rekonstrukce farní kuchyně a bytu
však naráží na omezené finanční možnosti
sboru. Vzpomínám na „dávná“ léta, kdy se
většina oprav kostela dělala svépomocí, nebo
aspoň s přispěním ochotných bratří a sester
sboru. Ale generace těch tehdy ochotných
prořídla, zbylí už jsou ve věku, kdy je můžeme poprosit o modlitby za úspěch díla. Potřebujeme mladé šikovné ochotné ruce, které
pomohou při pracích na faře. A potřebujeme
také láskyplná, otevřená srdce, která na rekonstrukci fary přispějí
finančně. Teď, v období
půstu je k všeliké pomoci
dobrá příležitost.
Potřebujeme vás, bratři
a sestry, pomozte!
Za redakční radu Posla
Ivana Jeništová

Narozeniny v březnu

6. 3.		 Jana Coufalová
11. 3.		 Milan Žákovych
12. 3.		 Věra Kubíčková
13. 3.		 Drahomíra Šimsová
15. 3.		 Vlastimil Žert
18. 3.		 Věra Gardavská
20. 3.		 Lucie Gallatová
Úmrtí

Rozloučili jsme se:
28. 1. Alena Stašová (88 let)

23. 3.		 Jan Dostál
25. 3.		 Lukáš Dolažal
26. 3.		 Eva Kubická
27. 3.		 Marta Palatý
29. 3.		 Jiřina Fridrychová

01. 03. úterý
02. 03. středa
04. 03. pátek

06. 03. neděle
07. 03. pondělí
08. 03. úterý

09. 03. středa
10. 03. čtvrtek
11. 03. pátek

13. 03. neděle

15. 03. úterý
16. 03. středa
18.03. pátek
18.–19. 03.
20. 03. neděle
22. 03. úterý
23. 03. středa
25. 3 . pátek
27. 3. neděle
28. 3. pondělí
30. 3. středa

16.15
18.00
19.00
14.30
17.15
18.00
09.00
18.30
16.15
17.00
18.00
09.30
09.30
14.30
17.15
18.00
09.00
13.00
14.30
16.15
18.00
19.00
14.30
09.00
16.15
18.00
09.30
18.30
09.00
09.00
09.00
18.00
19.00

biblická hodina pro děti
biblická hodina
Sešlost u Šveců
Klub dobré zprávy
konfirmační příprava
mládež
bohoslužby 4. postní neděle
schůze staršovstva
biblická hodina pro děti
přípravná schůzka k Noci kostelů 2016
biblická hodina
Maminky s dětmi
Seniorklub
Klub dobré zprávy
konfirmační příprava
mládež
bohoslužby Výroční sbor. shromáždění
bohoslužby
bohoslužby
biblická hodina pro děti
biblická hodina
Sešlost u Komárů
Klub dobré zprávy
setkání konfirmandů PV+OL v Olomouci
bohoslužby – Květná neděle
Divadlo Čáslav
biblická hodina pro děti
biblická hodina
Maminky s dětmi
Zelený čtvrtek – pašije
Velký pátek - bohoslužby s VP
Hod Boží velikonoční – bohoslužby s VP
bohoslužby
biblická hodina
Sešlost u Solichů

Josef Hromádka

Jan Jun
DD Chválkovice
DD Hrubá Voda

Pavel Jun

Bohuslav Vik
Aleš Wrana
Jana Hojná

setkání VŠ mládeže – podle domluvy
2
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Ze sborového života
Zpráva z únorové schůze staršovstva

Únorovou schůzi staršovstva otevřela zamyšlením s. Konečná – základem byl text Ef. 2,
20-22.
1. Hodnocení uplynulého období
Hudební skupina bratra Gallata podpořila
bohoslužby ve Šternberku. Byli vřele přijati.
Uvažují o pravidelnější spolupráci (také se
sborem v Hranicích). Děkujeme br. Gallatovi, že stále myslí na podporu menších sborů.
Pro tyto sbory je velké povzbuzení a velmi si
podpory váží, staršovstvo vnímá tuto aktivitu
jako velmi důležitou.
Karneval pro děti – se vydařil, přišlo 18
dětí, děkujeme mládeži i vedení nedělní školy za přípravu.
2. Harmonogram na únor a březen 2016
Neděle 21. 2. povede bohoslužby s. farářka Pavlína Lukášová. Odpoledne od 14:00
se v Přerově koná mimořádný konvent
a od 15:00 slavnostní ustanovení členů seniorátního výboru MSS.
Neděle 28. 2. Sborový den – zpěvem
i během bohoslužeb poslouží skupina CARMEN ze Zábřeha. Od 14:00 hodin proběhne
společný koncert CARMEN a Consonare
– dechového souboru našeho sboru. Ve volném čase mezi bohoslužbami a koncertem
(10:30 – 11:30, 12:15 – 11:45) budou pořádány pro zájemce komentované prohlídky
fary, chceme tak členy sboru motivovat k vědomí spoluodpovědnosti za sborový majetek
a konkrétně odůvodnit potřebu zvýšené obětavosti. Prezentaci na faře připraví br. Marek
Vraj. Bohoslužby povede br. farář Josef Hromádka.
Neděle 13. 3. bohoslužby (kázat bude náš
administrátor br. farář Jan Jun) + Výroční
sborové shromáždění – bude k němu vydán
4

zpravodaj. Po VSS plánujeme připravit polévky ke společnému obědu.
Neděle 20. 3. – Květná neděle – Bohoslužby povede Pavel Jun, farář pro mládež,
po kávě v 10:30 vystoupí divadlo Čáslav.
Pašije – Velikonoce
V úterý 22. 3. bude jen biblická hodina pro
děti v 16:15, biblická hodina pro dospělé nebude.
Zelený čtvrtek 24.3. – Pašije
Velký pátek 25. 3. – je státní svátek, proto
budou jen jedny bohoslužby s vysluhováním
VP v 9:00.
Hod Boží velikonoční – neděle 27. 3. s vysluhováním VP, kázat bude br. farář Aleš Wrana
Pondělí velikonoční – 28. 3.; odpoledne
(16:00 a 19:00) v Moravském divadle Pašije – zhudebněný velikonoční příběh – velká
část členů našeho sboru se podílí na přípravě.
Náklo
Probíhá jednání s nájemci (paní Pavla Krchňáková). Zástupci sboru plánují setkání
s nájemci (návrh čtvrtek 11. 2. odpoledne,
v podvečer).
Předpokládáme, že nájemce si opraví koupelnu, do výše 100 000 Kč mu sbor přispěje.
Případné překročení hodnoty bude řešeno
smluvně, náhradou zůstatkové hodnoty.
3. Oprava fary
Fara je vyprázdněná, rekonstrukci nic nepřekáží.
Technická komise se sešla 3x. Mnoho věcí
řeší operativně mailem a telefonicky.
3.1. Koupelna v 1. patře – je vybouraná
příčka mezi koupelnou a WC, byla vybrána rýha podél zdi za účelem kontroly trámů. Zdá se, že trámy jsou v pořádku. Bude
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provedena ještě sonda okolo odpadu WC.
Do koupelny bude zakoupena nová vana,
umyvadlo se skříňkou, WC a obklady, položena dlažba.
100 000 Kč
3.2. Kuchyň – spodní část linky byla demontována a následně očištěna. Zdá se
v uspokojivém stavu. Šuplíky jsou vevnitř
odřené. Digestoř je nefunkční. Plynová
deska je sice funkční, ale kvůli nevhodnému tvaru omezující. Odsávání z kuchyně a WC bylo provedeno po demontáži linky. Pravděpodobně bude potřeba
posílení jedním ventilátorem do potrubí
odtahu z kuchyně, umístění ventilátoru
na půdě, ovládání společně s ventilátorem na digestoři.
10 000 Kč
Úprava a oprava kuchyňské linky (sokl),
zvýšit výšku pracovní plochy, vyšší nohy
pod spodní skříňky, nová pracovní deska,
upravit sestavu pro myčku 60 cm (původní 45 cm), nová myčka, sporák, trouba, osvětlení linky.
80 000 Kč
V kuchyni bude také nová podlaha. Rozsah
prací bude zjištěn po odkrytí původního
lina a desek.
40 000 Kč
3.3. Elektroinstalace – naposledy byla
opravována podle projektu v 70. letech.
Následně bylo v kostele a na faře provedeno několik dílčích oprav bez dokumentace. Proto není jasné, jak je vše napojené, v kostele je 7 rozvaděčů. Zadaný
projekt bude dokumentací současného
stavu. Oprava na faře bude probíhat podle
projektu, ostatní části elektrických rozvodů
v kostele budou zdokumentovány. Snahou
je rozdělit vedení po fázích rovnoměrně,
aby žádná nebyla přetížena. Ve čtvrtek
11. 2. dopoledne proběhne konečná konzultace s projektantem – elektrikářem –
upřesnění stavu (br. Hromádka, Sťahel)
Projekt ABC projekční kancelář – projekt
bytu
4 500 Kč

Realizace v bytě
160 000 Kč
Zakreslení stávajícího stavu elektro v celém
objektu kostela
cca 10 000 Kč
Rezerva – nové kabely od HDS do rozvodných skříní, základní svítidla
cca 50 000 Kč
3.4. Opravy oken – již probíhají, z jedné třetiny již zaplaceno.
300 000 Kč
3.5. Dodatkovou smlouvou bude provedena
i oprava dveří
25 000 Kč
Opravy provádí firma pana Vysloužila, která pro nás již opravy oken prováděla.
3.6. Nové topení, rozvody vody a odpadu
v bytě a ve sklepě
350 000 Kč
Nabídka pana Svozila 231 600,- za topení (je již zahrnuto v celkové ceně)
Nové vodorovné odpady ve sklepě je třeba zadat co nejdříve, nezávisle na ostatním
rozsahu oprav
3.7. Lakování parket
40 000 Kč
3.8. Sádrokartony – obklad v horním pokoji, náhrada překližky sádrokartonem +
sádrokartony na stropy v bytě 1. patra, zapravení omítek
200 000 Kč
3.9. Schodiště – výměna povrchu na schodišti do podkrovní části – dlažba 30 000 Kč
3.10. Izolace pokoje sousedícího s kostelem
– je to nenosná zeď – jen kantka, je třeba
k ní přistupovat opatrně, zatím nebylo rozhodnuto.
3.11. Vjezd do garáže – zatím nebylo rozhodnuto.
Celkové náklady na opravu fary odhadované k 7. 2. 2016
1 399 500 Kč
Pan Vysloužil (opravy oken) se nabídl, že
by mohl koordinovat práce na rekonstrukci.
Má na to kvalifikaci. Zástupci technické komise se s panem Vysloužilem sejdou k upřesnění rozsahu prací, poradenství atd.
Staršovstvo diskutovalo o vytvoření seznamu brigádníků (jméno, telefon, e-mail),
na které by komise mohla v průběhu rekon5
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strukce obracet. Osobní oslovení bude nejúčinnější.
4. Hospodaření sboru v roce 2015
4.1. Příjmy
1 092 667 Kč
4.1.1. Salár
597 354 Kč
4.1.2. Chrám. sbírky
146 128 Kč
4.1.3. Dary
152 795 Kč
4.1.4. Nájem
109 648 Kč
4.1.5. Dotace města
45 000 Kč
4.1.6. Ostatní příjmy
41 742 Kč
4.2. Obětavost sboru
1 031 479 Kč
4.2.1. Salár
597 354 Kč
4.2.2. Chrám. sbírky
146 128 Kč
4.2.3. Dary členů
143 170 Kč
4.2.4. Celocírkevní sbírky
50 324 Kč
4.2.5. Jeronýmova jednota
39 816 Kč
4.2.6. Ostatní sbírky
54 687 Kč
Výsledky hospodaření za leden 2016 jsou
k dispozici u br. pokladníka.
5. Hospodaření – usnesení staršovstva
5.1. Na účet Diakonie Rýmařov bude odeslána část výtěžku vánoční burzy na nákup
antidekubitních matrací ve výši 14 000 Kč
Zbytek výnosu burzy bude určen na další
výdaje v souvislosti s Diakonií.
5.2. Staršovstvo schvaluje zrušení účtu
AXA a převedení prostředků na sborový účet u České spořitelny. Prostředky
budou operativně čerpány na úhradu rekonstrukce fary.
5.3. Staršovstvo schvaluje přispět FS
ČCE v Prostějově za administraci sboru v prvním pololetí roku 2016 částkou
23 000 Kč. Naše povinnost je přispět 20 %
ušetřené částky za PF, ale staršovstvo se
domnívá, že práce br. faráře Jana Juna je
pro náš sbor velmi přínosná a potřebná.
5.4. Br. kurátor se pokusí vyjednat, abychom
6

splátku do personálního fondu mohli uhradit až celou za druhé pololetí (31.10.).
V prvním pololetí odešleme podporu prostějovskému sboru.
5.5. Staršovstvo pověřuje účetní sboru s.
Řezníčkovou, aby zpracovala do loňské
tabulky rozpočet sboru na rok 2016. Br.
kurátor vyplní elektronickou formu rozpočtu.
5.6. Staršovstvo schvaluje vyhlášení tradiční postní sbírky pro Diakonii v našem
sboru. Bude probíhat v postním období
do Květné neděle. Letošní výtěžek půjde
na podporu lidí v uprchlických táborech
v severním Iráku (www.POSTNISBIRKA.diakonie.cz).
6. Stav účtu
K dispozici na účtu u České spořitelny
po odečtení nejbližších výdajů 420 000 Kč
7. Předpokládané výdaje sboru v roce
2016
7.1. Rekonstrukce fary
1 399 950 Kč
7.2. Kříž na věži kostela
82 000 Kč
DPH 21 %
17 200 Kč
7.3. Provoz sboru
cca 400 000 Kč
7.4. Rezerva na opravy
30 000 Kč
7.5. Odvody
7.5.1. Personální fond
46 400 Kč
7.5.2. Pastorační pracovnice 53 700 Kč
7.5.3. Celocírkevní repartice 44 969 Kč
7.5.4. Seniorátní repartice
17 254 Kč
7.5.5. Příspěvek Prostějovu za admi.
nistraci
23 000 Kč
7.6. Oprava koupelny v Nákle 100 000 Kč
7.7. Pojištění 		
15 000 Kč
Celkem výdaje
2 229 473 Kč
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8. Návrhy úhrady zvýšených výdajů
8.1. Byla podána žádost o grant kraje. Žádáme o příspěvek 30 % z nákladů na kříž
a rekonstrukci rozvodů na faře. Předpokládaný příspěvek
270 000 Kč
V případě, že nebude schválen, staršovstvo
hodlá oslovit členy sboru o půjčku.
8.2. Br. kurátor Matějka již telefonicky
předjednal půjčku z Jeronýmovy jednoty
(JTD). Nyní zpracovává žádost, bude nutná
spolupráce se sestrou účetní Řezníčkovou.
Budeme žádat o půjčku ve výši
500 000 Kč
8.3. Půjčka z fondu Mikšovských ve výši
300 000 Kč
8.4. Staršovstvo hodlá apelovat na větší obětavost členů sboru, byla vyhlášena listinná
sbírka, v rámci sborového dne si budou
moci členové sboru prohlédnout současný
stav fary, také se připravuje seznam předpokládaných prací a jejich finanční náročnost, který bude sboru prezentován.
8.5. Postup, jak bude sbor splácet půjčky,
bude předmětem jednání na březnové
schůzi.
9. Různé
9.1. Pronájem sálů – br. Hromádka připravil
tabulku návrhu pronájmu sálů v kostele.
Br. Matějka k tomu připraví návrh smlouvy, kde budou upřesněny podmínky pronájmu. Jde o model, který vyzkoušíme. Podle
nabytých zkušeností může být změněna.
9.2. Setkávání požádalo o možnost uspořádání valné hromady dne 13. 3. v 13:30.
Staršovstvo souhlasí, předpokládá, že VSS
již bude ukončeno, valná hromada se může
sejít v kanceláři.

9.3. Návštěva z Athens – 15. – 18. 4. Budeme hostit skupinu z partnerského sboru
v Athens (Mark Harper, Sue Rathbun, Linda Rogers a Rebecca Silver).
9.4. Sborový den 17. 4. – bude kázat Štěpán
Janča, nabízí pásmo povídání a písní s irskou tematikou. Bude také příležitost setkat se s americkými hosty.
9.5. Brány památek dokořán – v sobotu
23. 4. Akci pořádá město, náš kostel a kostel pravoslavný budou letos zpřístupněny.
Propagaci zajistí město, náš sbor zajistí
otevření a služby. Br. Bartušek bude požádán o výklad při prohlídkách. Staršovstvo
akci podporuje.
9.6. Noc kostelů je letos plánována na pátek
10. 6. S. Batlová svolá koordinační schůzku přibližně za měsíc (termín v úterý před
biblickou hodinou).
9.7. Dny evropského dědictví – sobota
a neděle 10.–11. 9. Pan Šubrt z magistrátu
města Olomouce oslovil sbor, zda se připojíme k tomuto projektu. Staršovstvo souhlasí s otevřením kostela v sobotu od 9–12
hodin a v neděli od 10–12 hodin.
9.8. S. Jeništová prosí o možnost navštěvovat schůze staršovstva kvůli informacím
do časopisu Posel, staršovstvo souhlasí.
9.9. Zápisy budou posílány také s. Jeništové,
s. Řezníčkové a br. Košťálovi.
Staršovstvo ukončilo svou schůzi písní
EZ 623 (Důvěřuj se v Pána) a modlitbou
ve 21:50.
Podle zápisu Adély Gabrielové pro Posla
zpracovala Jana Vrajová
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Ze sborového života

Život na faře

Co znamená fara pro sborové společenství?

Žijeme již na čtvrté faře. Když si připočtu místa pobytu předtím – jsem totiž farské dítě (jako ostatně i moje žena) – pak
se dostanu na číslo sedm. Farářské povolání a život na faře je
zvláštní: po celý aktivní život jste na různých místech, o která
se staráte: pečujete o prostředí, zahradu, chcete se tam cítit
dobře, prostě jako doma. Místo vám přiroste k srdci. Po čase
to však všechno opustíte a jdete jinam. Není to vůbec snadné,
ale možná je to pravdivý obraz života. V bibli by řekli, že
jsme poutníci, že jsme tu „pohostinnu“ a že pravý domov je
před námi....
Jaké jsou fary, které jsem poznal? Většinou jsou velké,
někdy docela honosné, vždycky náročné na úklid a údržbu.
Však se kdysi při budování far zřejmě počítalo s výpomocí
v domácnosti, ovšem i za starých časů většinou jen teoreticky.
Fary jsou často staré. Někdy krásné a inspirující prostory.
Také nepraktické a nedomyšlené (opravované všelijak: svépomocí, po drobných etapách, podle finančních možností). Fary
jsou vzdušné. V zimě studené (zvláště dřív tomu tak bývalo,
děti vyrostlé na faře bývaly zpravidla otužilé, moje maminka
se naučila pro šest dětí plést vlněné svetry a ponožky). Farské
děti milují farské půdy, skrýše, zákoutí. Uměli jsme vylézt
po hromosvodu na střechu za pár vteřin (pokud nás neviděli rodiče, br. kurátor či hospodář). Farské byty jsou svědky
zajímavých hostů a návštěv. Na faře se také člověk může
cítit jako ve výkladní skříni (s tím souvisí otázka výchovy
dětí na faře, poměrně složitá záležitost, to by bylo na jindy
a na delší vyprávění). Fary nemají být prázdné, jsou jakýmsi
centrem. Je dobře, když se na faře svítí. Do far, kde jsem kdy
pobýval, se vracím rád, i když s ostychem a zároveň taky
s trochou nostalgie. Na každém místě se odehrál kus intenzivního života. Vybaví se mi živé vzpomínky, zároveň vím, že
se v těchto prostorách již odehrávají jiné příběhy...
Myslím, že farský byt je především domovem. Farářovi,
kteří se dávají na určitý čas určitému sboru k dispozici, totiž
bezpečné zázemí potřebují. Mohou (a věřím, že to tak dělají)
pak svobodně dveře na faru otevírat. Osvědčuje se pravidlo:
velkorysost plodí velkorysost, štědrost vyvolává štědrost.
Jan Jun
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Především možnost mít vlastního faráře, nabídnout mu nekomerční bydlení. Úžasnou možnost
nemuset přemýšlet, jestli farářovic rodině koupit
či pronajmout byt a jak velký. Fara je dědictví
po předcích, důkaz jejich víry, způsobu myšlení.
Fara má být u kostela. V jeho blízkosti, v jeho
stínu. Domov pro toho, kdo slouží.
Někdy se v souvislosti se způsobem rodinného
života farské rodiny, mluví o „otevřené faře“ –
to tehdy, když se na faře konají různá setkání neformálního charakteru, když mohou přespat hosté, když se zkrátka kdokoli, kdo vejde, cítí vítán.
Záleží na osobnostních dispozicích sloužícího
faráře, jaký způsob osobního a rodinného života
si zvolí. Jestli faru otevře, nebo si své soukromí
střeží třeba právě proto, aby mohl soustředěně
sloužit tehdy, když je to potřeba. Otevřená fara
není samozřejmost, je to služba faráře i tehdy,
kdy už mu „padla“. Snad je mu i jeho rodině odměnou přátelská síť vztahů s členy sboru, kteří
si otevřenosti umí vážit a nezneužívat ji.
Čas od času (a ten teď pro náš sbor právě nastal)
je fara pro sbor finanční zátěž. Protože je potřeba ji opravit; protože jako všechno, co má trvat,
potřebuje údržbu, která něco stojí. A my jsme si
třeba právě oddechli, že salár už jsme (s předstihem, když je teprve začátek roku) zaplatili
a možná jsme i trochu hrdí na to, že se nám jej
podařilo zvýšit… Že by to nemělo stačit?
Rekonstruujeme faru, budujeme nový domov
pro nového faráře a jeho rodinu. Ale také spravujeme majetek olomouckého evangelického
sboru. Soustřeďme svou pozornost (ano, i tu
finanční) k této události. Radujme se, jestliže
máme z čeho dávat. Nabídněme svou práci, jestli je nám dáno sil. Těšme se z toho, že máme co
opravovat.
Jana Vrajová
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Ze sborového života
Na Cestě – Konference Brno 2016

Z facebooku jsem se dověděl, že se v Brně
koná konference Slova života. Byl jsem zvědavý, jaké to bude, a tak jsem se přihlásil
a jel.
Z Olomouce jsem vyrazil ve čtvrtek odpoledne. Cesta byla dobrodružná. Když přijel
autobus, stevardka nám oznámila, že z ničeho
nic začal autobus stávkovat a že má problémy s motorem. Po opakovaném nastartování
nám stevardka oznámila, že autobus nepojede, že je pokažený. Asi po 45 minutách přijel
náhradní autobus.
Když jsme dojeli do Brna, ztratil jsem se
a asi dvě hodiny hledal místo konání konference. Nejdříve jsem se ptal lidí, jestli by mi
mohli poradit, ale moc lidí o tom nevědělo.
Skoro dvě hodiny po příjezdu jsem pořád nevěděl, kam jít. Konečně mi jeden člověk řekl,
že tam jde taky, a tak jsem byl rád a šel s ním
až na místo konání konference.
Zanedlouho po registraci a jídle začal večerní program. Skládal se z chval a uctívání a z Božího slova. Po skončení večerního
programu jsme se rozdělili na kluky a holky
a každá skupina se odebrala se svým hlavním
vedoucím do oddělených ubytovacích prostor.
V pátek ráno jsme si museli sbalit věci
a odnést je do kanceláře, protože v ubytovacích prostorách probíhal trénink zápasníků
boxu. Zavazadla jsme si uschovali v kanceláři a odebrali se zpět k rannímu ztišení s chválami. Denní program se skládal ze čtyř bloků
přednášek, na které jsme se už dřív zapsali.
Po chválách a Božím slovu jsme se rozešli
na jednotlivé přednášky.
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Pátečním večerem nás provázela úžasná
křesťanská hudební skupina Espé, při které
jsem osobně prožil úžasnou chvíli s Bohem.
Byl to skvělý koncert chval a uctívání Pána,
plný modliteb.
Já osobně jsem se zúčastnil přednášky
s názvem Láska je rozhodnutí a milovat
je sloveso. Ta byla o vztazích a cestě napříč
vztahy, jak se v nich chovat a jak si najít životního partnera.
Také jsem se zúčastnil přednášky s názvem
Když negativní okolnosti mají hlubší smysl. Protože tímto tématem se teď hodně zabývám, tak mi to přišlo zajímavé a dosti mi to
dalo. Jsou čtyři zásady:
1 – Bůh má pro nás plán, 2 – když Bůh nemění okolnosti, chce proměnit nás a připravit
nás, 3 – když Bůh nemění okolnosti, pak jsou
v jeho plánu pro naplnění Boží vůle v našem
životě, 4 – nejdůležitější není, když nám jde
život jako po másle, ale zda Bůh je s námi
a my s ním.
V sobotu jsem se účastnil přednášek s názvy Naslouchání a moc naslouchat a také
Boj o tebe.
Z mého pohledu to byl krásný čas s Bohem, plný chval a uctívání, spojený s modlitbami, ať už za osobní potřeby nebo za ostatní
lidi kolem.
Já osobně jsem se také hodně modlil za lidi
kolem sebe.
Děkuji všem účastníkům za společně prožitý čas a za plno nových přátel z různých
koutů naší republiky.
Těším se na další konferenci v roce 2017!
Petr Marek

Díky sej zrna štěstí, jak jdeš podél cesty. Radostí a mírem naplň každý den.  
Naši milí kamarádi!
Dnes vám chci vyprávět o tom, jakou
jsme měli – ne Klabzubovu, ale hanáckou
jedenáctku.
Naším hlavním úkolem byl zpěv. Kde
jsme slyšeli nějakou novou pěknou duchovní písničku, už jsme si ji opisovali
do sešitku a zpívali tak dlouho, až jsme ji
uměli zpaměti. Zpívali jsme ve shromáždění, venku na vycházkách a pak i všem,
kdo nás pozvali. Proč jedenáctka? Většinou nás bylo 11. Mnozí jsme tam našli
i partnera, s kterým jsme pak prožili celý
život.
Ne všichni z nás byli „slavíčci“, ale každý si mezi námi našel svoje místo. Třeba
MB měl u sebe sáček obyčejných bonbónů a stačilo jen říct: „Pošli to dál...“ Při
pochodu, ve vlaku, hned se lépe zpívalo.
Jednou jsme jeli zpívat v zimě do Staré
Libavé. U nás bylo teplo. Děvčata v silonkách a polobotkách. Jak jsme byli rádi,
že jediný MB měl pevné boty a dlouhé
kalhoty a prošlapával nám cestu z Domašova, protože když jsme vyskočili z vlaku, bylo tam 40 cm sněhu. Řadili jsme se
jako husičky do jeho stop a zpívali: „Náš
Milánek, hodný klouček, pěkně šlape cestu a my po ní vykračujem k neznámému
místu.“ I tak jsme došli promočení. Tetička Fajmonová nahledala různé punčochy,
dobře topila a nám bylo veselo.
Jindy – na zájezdu v Krupé - hoch místní mládeže žádal Dáňu: „Řekni mi o vašich děvčatech.“ – „Ta je ošetřovatelka, ta
studuje, ta je z početné rodiny, ta z hospodářství, ta už je zadaná, ta bude moje,..“
„To mi stačí.“ Za nějaký čas se Blahouš

oženil s tou z hospodářství. Celý život
spolu pracují na statečku a ona nyní ošetřuje jeho rodiče.
Připravovali jsme si i krátké biblické
úvahy. Měli jsme i svojí skladatelku. Její
písničky se zpívají dodnes. Zpívali jsme je
svým dětem a teď je zpívá i malá dvouletá
Jáel v Českém Těšíně.
Třeba: „U zelené přesličky ladil cvrček
housličky. /: Fidli, fidli na ně hrál, celý palouk poslouchal.:/ Budem zpívat ze všech
sil, co nás cvrček naučil, /:haleluja hosana
Ježíš Kristus rád nás má.:/“
Nebo:
„Díky, ó Pane Bože, šťasten jsem, díky
za život, štěstí, krásnou zem. Nechci se
kabonit, vím, že je krásné žít...“
V knize L. Hellerové – Pod oblakem je
odpověď na otázku, proč jsou lidé v stáří
tak rozdílní:
„VÍŠ, STÁŘÍ SI ČLOVĚK PŘIPRAVUJE CELÝ ŽIVOT. Klíč spočívá v tom, jak
v životě nakládáme se svým charakterem,
se svými negativními rysy. Můžeme se
snažit je změnit vší silou, jenže ve stáří už člověk nemá sílu k ovládání změnit
se. Zůstane mu ta stará povaha, to staré,
a vidíš, jak to vypadá. (Sopka citů často
prosazující sama sebe a své názory.) Takto
tedy ve stáří vypadat nechci. Kdo denně
odevzdává svou starou povahu na kříž, ten
bude zářit Pánem Ježíšem i ve stáří…“
Milí kamarádi, děkuji vám, i našemu
panu faráři Junovi, za písničku Tři králové. Jen tak dál!
Teta Eva
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Karneval pro děti

Na Masopustní neděli, 7. 2. 2016 v 15 hodin, začal karneval
pro mladší děti z našeho sboru a jejich kamarády.
Po úvodním hemžení se všichni posadili a s napětím sledovali, kdo to přichází po červeném koberci slávy, aby se
ostatním představil. Tentokrát přišla jen jedna Růženka, zato
jsme mohli oči nechat na dvou Jahodách. Nechyběl Husita
a se zbraní také Kovboj a Kovbojky, Indiánka a Ninja. Nově
k nám zavítali Mimoň, Baletka, Netopýr, Muchomůrka Červená, Krokodýl a maličká Beruška, krásná Bílá paní i strašlivá Čarodějnice. Na závěr se představil rod královský bezúhonný, co má ve znaku jetel vonný: Král a Královna, 2+1
Sudičky, Krásný princ i ona jediná Šípková Růženka (krásná, pilná, poslušná, vlídná, laskavá a inteligentní).

Nezbytná společná fotografie a teď už přichází královský pár, aby nám něco důležitého sdělil. …divadlo začíná. Zasmějeme se. Zatleskáme. A je tu tanec a rejdění s balónky, ale co to?
Červený koberec je napadrť. Po rychlém úklidu
přichází první soutěž. V dalekém království se
rozbily obrazy. Ale naštěstí tu máme spoustu
šikovných rukou, které je dají zase dohromady.
A zase tančíme. A jede mašinka. Židličkovaná
přináší první slzičky, ale taky lízátko. Teď je tu
čas na umění. Přichází Jahoda – Janinka v roli
baletky, na hudbu Pirátů z Karibiku předvádí baletní číslo. Bravo!!! A jdeme zase tančit.
A pak je tu kvíz zeleného vlasatce se zapeklitými otázkami. Ale čas se krátí, tak už zbývá jen
hostina. Těch laskomin, co maminky připravily!
Růženka nalévá růžový čaj, křoupeme křupky,
mlsáme dortík.
Díky mládeži za pohotové nacvičení divadla,
veškerou přípravu a neutuchající dobrou náladu,
díky DJce za hudební režii, díky silným pažím
našich mužů, že nám pomohli s přesunem těž12

kých stolů. Díky všem, co připravili
masky, mňamky, přivedli děti a zase je
odvedli a ještě pomohli s úklidem.
Těšíme se už na příští rok...
Hloupý Honza - Josef
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Ze sborového života
Pamatováček pro zapomínáčky

Jak žít se zapomínáním? To byl název
přednášky, kterou 8. února v našem sboru
pořádala obecně prospěšná společnost Pamatováček. Před zcela zaplněným dolním
sálem nám, o problematice (nejen) seniorů
se zapomínáním hovořila Mgr. Lenka Javůrková z olomoucké pobočky Pamatováčku. „Naším mottem je zlepšit kvalitu života
postižených Alzheimerovou nemocí a přidat
život jejich létům,“ uvedla v úvodu Lenka
Javůrková a pokračovala: „Jsme prvním
ambulantním zařízením v České republice,
které splnilo všechna kritéria a získalo tak
certifikát ‚Vážka‘, jenž se uděluje organizacím, které pracují s lidmi s demencí.“
Cílem Pamatováčku je zkvalitnění života
seniorů s demencí v jejich domácím prostředí, ale také pomoc a podpora rodinám,
pečujícím o své blízké s demencí. Snaží se
rovněž o prosazování zájmu těchto občanů,
o individuální přístup s cílem podpořit jejich soběstačnost v zařízení, jež je alternativou domácího prostředí. V denním stacionáři jim zabezpečuje bezpečné zázemí pro
setkávání. Speciální ambulantní služba den-

V neděli 21. 2. 2016  kázala naše bývalá
vikářka Pavlína Lukášová z Hranic, t. č.
na mateřské dovolené.
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ního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou
nemocí doporučí program terapií, podporujících paměťové schopnosti seniorů, v odborných ambulancích zase provedou jeho
odborné vyšetření.
Ale co přinesla přednáška nám, většinou
seniorům? – Především pocit, tak běžný
u posluchače-seniora, že všechny příznaky
popisované nemoci stoprocentně má také.
– „Není nic jednoduššího,“ odtušila naše
přednášející, „než zajít k nám do poradny
a nechat se vyšetřit.“ Kromě toho Pamatováček přijímá zájemce o účast v průzkumu, který dlouhodobě mapuje stav paměti
vybraných osob. Nic tedy není tak zlé, jak
se může zdát – třeba jsme jen normálně přepracovaní, vystresovaní a proto zapomínáme. Ostatně, potvrzují to všichni známí bez
rozdílu věku.
Jednoduše – pro váš klid – obraťte se se
svými problémy na Pamatováček o.p.s, Karafiátová 5, Olomouc, telefon či email je
na faře.
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Ze sborového života
Projekt Pašije 2016

Ráda bych vám představila jedinečný projekt Pašije 2016 Olomouc. Možná jste se
o tom už doslechli. Jarmila Beková (vede
chválící skupinu Chermón) napsala v průběhu asi 12 let pásmo písní a slova. „Celé
pásmo se nese v duchu zachycení obyčejných i neobyčejných
okamžiků. Najdete
tu party Ježíše, jeho
loučení se s učedníky
při poslední večeři,
vnitřní boj v Getsemane i chvíle utrpení
na kříži. Ale co prožívala jeho Matka,
když ho viděla umírat?
Učedníci…
Obyvatelé Jeruzaléma… Pilát… Lotři
na kříži… To jsou
střípky doplňující celou mozaiku,“ píše se
o projektu na www.
pasije2016.cz
Loni na podzim se
podařilo začít realizovat tento autorský
projekt – Jaruška
dala dohromady kapelu (směs profesionálů
a amatérů), asi 50členný pěvecký sbor a tři
dirigentky (jednou z nich je Danka Vrajová)
a vznikla i taneční skupina. Naším snem
bylo uspořádat tento projekt v Moravském
divadle v Olomouci. Vznikl projekt na hit-hitu, kde se sebralo přes 60 tisíc Kč na „počáteční“ náklady tohoto projektu. Město
Olomouc vyjádřilo projektu svou podporu.
Nácvik je v plném proudu, lístky na dvě

představení na Velikonoční pondělí (jediný
termín, který nám divadlo dalo) téměř vyprodané. Pokud máte zájem o toto představení, neváhejte a spěchejte do Moravského
divadla, a v případě, že už by se na vás vstupenky nedostaly, na webu najdete pořadník
pro případ, že by někdo vstupenky vrátil. Zde také najdete
podrobné informace
(i o případných reprízách, o video záznamu apod.).
Jedná se benefiční
akci na podporu Olomouckého Klokánku. Pokud vlastníte
firmu a chtěli byste
podpořit
sponzorským darem tento
projekt, obraťte se
na Jarmilu Bekovou, kontakt najdete
na výše zmíněných
web stránkách. Náklady na pronájem
divadla, tisk programu apod. jsou
poměrně velké a jakýkoliv sponzorský dar
bude vítán.
Tento projekt mi přijde jedinečný spoluprací především olomouckých křesťanů,
profesionálů s amatéry, začátečníky. Jsem
ráda, že se zapojilo i několik členů z našeho
sboru, ať už zpěvem, tancem, v kapele, výrobou kostýmů či dirigováním. Je to projekt
v jistém smyslu komunitní.
Daniela Kenningová
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Život církve
Netradiční půst? Čtyřicet dní bez auta

Čtyřicet dní bez auta? V době předvelikonočního půstu si lidé mohou zkusit poznat hranice svých možností
a postít se i netradičním způsobem. Nabádají k tomu organizátoři akce Autopůst.
Postní období začíná letos 10.
února Popeleční středou a končí
na Bílou sobotu 26. března. „Autopůst je jiná forma půstu, je impulsem k zamyšlení nad naším přístupem k životnímu
prostředí, můžeme tak spoluvytvářet budoucnost, která si více váží života na Zemi,“
popsal smysl iniciativy její organizátor Marek Drápal. Dodal, že ideálním cílem je, aby
akce měla přesah i do pozdější doby. „Bylo
by hezké, kdyby si lidé uvědomili, že třeba
autem tolik jezdit nepotřebují a začali využívat jiné, šetrnější alternativy,“ vysvětlil.
Připojit se chystá například Ludmila Nepomucká z Brna. „Přijde mi to jako zajímavý
nápad a chci to vyzkoušet. Jsem sama zvědavá, zda to zvládnu neporušit. S malým dítě-

tem to bude docela výzva,“ řekla mladá
maminka.
V Bibli je v příběhu stvoření
světa člověk pověřen správcovstvím Země. Je na nás, abychom
posoudili, jak se nám daří s tímto darem nakládat. Znečištěné
ovzduší způsobené dopravou má
negativní dopady na zdraví. Podle výzkumů způsobuje každý rok předčasnou smrt
asi 370 000 Evropanů. To je sedmkrát víc
než lidí, kteří kolik jich zemře při dopravních
nehodách. Také hluk z automobilové dopravy má negativní vliv na psychiku a je častou
příčinou nespavosti či zhoršení pozornosti.
Autopůst se v České republice koná pravidelně od roku 2011. Inspirací se mu stala
podobná akce v Rakousku a Německu. Akci
organizuje poradní odbor pro otázky životního prostředí při synodní radě Českobratrské
církve evangelické a zaštiťuje ji Česká křesťanská environmentální síť.
e-církev.cz

Výročí - kultura - historie
II. Helvetská konfese

V roce 2016 uplyne 450 let od vydání II.
Helvetské konfese
Být pevný jak helvítská víra, toto úsloví,
které vzdává hold švýcarské reformované
víře, zdomácnělo svého času i v barokní české kotlině. Jde o narážku na tzv. II. Helvetské
vyznání, které původně vzniklo jako duchovní odkaz curyšského reformátora Heinricha
Bullingera. Napsal je jako souhrn toho, v co
sám věří, již v roce 1561 a za morové epidemie v roce 1564 – při níž zemřela jeho žena
16

a tři děti a on sám nevěděl, zda přežije – je
připojil ke své závěti. Přesto či právě proto
byl tento osobní testament v březnu 1566
zveřejněn coby oficiální konfese celé řady
švýcarských měst s podpisy jejich kazatelů,
a to nejprve v latinském, ale ještě téhož roku
i v německém a francouzském znění, a postupně se rozšířil i do dalších zemí. Po tolerančním patentu v roce 1781 se tato helvítská
víra stala jedním ze dvou oficiálně povolených evangelických vyznání a přihlásila se
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k ní postupně většina z tehdejší české evangelické menšiny.
Neexistuje náhoda či slepé štěstí
Mezi charakteristické znaky tohoto reformačního textu patří nauka o Písmu svatém,
o úctě k Bohu, o Boží prozřetelnosti, o předurčení a také o přítomnosti Kristově ve svátostech – abychom vybrali alespoň část.
Věříme a vyznáváme, že kanonická Písma
svatých proroků a apoštolů obojího Zákona
jsou pravé slovo Boží samo a že mají postačující autoritu ze sebe samých, nikoli z lidí.
Neboť sám Bůh mluvil k otcům, prorokům
a apoštolům a mluví k nám dosud skrze Písma svatá.
To jsou první slova tohoto vyznání, která
tvoří vlastní základ veškerých dalších výpovědí. Na počátku bylo třeba stanovit kritérium pravosti a za určující bylo zvoleno Písmo
svaté – jakkoli II. článek O vykládání Písem
svatých, o otcích, koncilech a tradicích by
potřeboval dnes podrobnější zdůvodnění.
Pověstnou pevnost konfese nacházíme
v článcích VI. o Boží prozřetelnosti a X.
o předurčení. První z nich traktuje charakteristickou reformovanou nauku o tom, že Pán
Bůh své stvoření jednorázovým stvořením
neopustil, ale stále tvoří.
Věříme, že prozřetelnost tohoto moudrého, věčného a všemohoucího Boha zachovává a spravuje všecko na nebi i na zemi
i ve všech tvorech… Vždyť Bůh, který ustanovil každé věci její cíl, sám také nařídil východisko i prostředky, jimiž se dojde k cíli.

Helvítská víra nevěří tedy v žádné slepé štěstí nebo nejistou náhodu, neboť Bůh
všechno podivuhodně řídí. S tím souvisí i nauka o předurčení a vyvolení. Je zde vysvětlena s pastoračním zřetelem a mnohem „lidštěji“ než u samotného Calvina, neboť stále
s ohledem na Krista: v Kristu jsme vyvoleni
či předurčení – k jistému cíli…. Proto zavrhujeme ty, kdo hledají (mimo Krista) odpověď na otázku, zda jsou (od věků) vyvoleni,
a co o nich stanovil Bůh přede vší věčností.
Je totiž třeba poslouchat kázání evangelia
a věřiti mu i míti za nepochybné, že jsi vyvolen, věříš-li a jsi-li v Kristu.
Toto úporné zaměření na Krista v otázce
předurčení je nanejvýš světlou stránkou tohoto reformovaného vyznání, které z tohoto
zorného úhlu osvětluje i ostatní články, například přítomnost Kristovu v eucharistii.
Slunce, vzdálené od nás na nebi, jest nám
nicméně účinně přítomno; čím více slunce
spravedlnosti Kristus (Mal. 4,2), ač tělem
vzdálen od nás na nebi, přece jest nám přítomen, ne sice tělesně, nýbrž duchovně, obživujícím působením…
Helvetské vyznání, které se dělí na 30
článků, bylo naposledy převedeno do češtiny
Rostislavem Nechutou a Rudolfem Šimšou,
když v roce 1951 vyšlo v knize Čtyři vyznání
vydané Komenského evangelickou teologickou fakultou v Praze.
Martin T. Zikmund
www.nase-reformace.cz

Mravní přikázání Jana Amose Komenského

Následuj cnosti, střez se neřestí a zla. První tě
povede k blahu, druhá ke hříchu a bolu. To je
začátek vědy, která má zdobit tvůj život.

Slyš, jaké jsou následky toho a pomni
na konečný cíl.
17
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1. Nehovoř o všem, cos v životě poznal, nevěř všemu, co jsi slyšel, nedychti po všem, co
jsi viděl! Nechť umíš cokoli, dělej to, co máš.
2. Zabraň svým rtům mluvit drzé a prostořeké řeči! Važ si slov svého přítele, následuj
příkazu Páně!
3. Ke všem lidem buď přívětivý, ale střez se
jednat úlisně! Pokrytci sklidí jen hanbu. Běda
těm, kdo učí lživě!!
4. Spravedlivě měř sobě, svému příteli i svým
druhům! Važ si i jmění svých nepřátel, nebeř
a nedychti po něm.
5. Zmužile se chápej práce a pokračuj v ní
poctivě. Lenost je poduška hříchu, zahálku
pojmi v nenávist!
6. Cvič se v trpělivosti mlád. Tak se staneš
pánem svých časů, které často bez ustání
v trudu a trpkosti běží.
7. Prokazuj dobrotu a milosrdenství, jak chce

Otec náš nebeský a pomáhej vždy a všude.
Bůh sám tě jednou odmění.
8. Odpouštěj urážky a buď vždy pánem svého hněvu! Ublížil-lis však někomu, pospěš
napravit křivdu!
9. Poctivě vždy konej dobré, závist a nenávist zavrhni, nedbej slov utrhače a zůstaň
vždy čestným přítelem.
10. Štítem ti buď vždy pravda! To bude šlechtit tvůj život. Lež je každému muži hanbou,
každému dítěti zkázou. Sám přijdeš na to, že
nade vše vzácný je ráj srdce, že jedno potřebné ti nevezme žádná moc. Vědomost tě neobohatí, je ti jen cestou ke štěstí, pokladem,
který nikdy neztratí cenu je cnost.
Z eposu St. Dominita,
Komenius in Fulneke.

Arno Geiger – Starý král ve vyhnanství

Když mi bylo šest let,
přestal mě můj děda
poznávat. Bydlel v sousedním domě pod námi,
a protože jsem jeho sad
využíval jako zkratku
do školy, občas za mnou
házel polena., že prý nemám na jeho pozemku
co pohledávat. Někdy
měl ale radost, že mě
vidí., přicházel ke mně
a říkal mi Helmute. Z toho jsem nebyl zrovna
moudrý. Potom děda zemřel. Na tyhle zážitky
jsem zapomněl – dokud ta nemoc nepropukla
u mého otce.
„A co je tohle?“
„To jsou stromy, tati.“
Povytáhl obočí:
„Ale nevyvolávají dojem, že by to byly stromy.“
18

Tyto dva úryvky jsou z knihy, kterou rakouský spisovatel Arno Geiger (nar. 1968)
napsal o svém otci, kterému pomalu vynechává paměť a který se přestává orientovat
v přítomnosti. Ale ani Alzheimerova choroba jej nemůže připravit o vitalitu, vtip
a moudrost. Syn začíná znovu poznávat
otce, vyráží s ním na procházky, naslouchá
jeho zdánlivě nesmyslným a poeticky znějícím větám.
Geiger vypráví o otcově minulosti a přítomnosti a v tom „starém králi“, jenž se
ocitl na sklonku života ve vyhnanství,
tedy ve světě, kterému už vůbec nerozumí,
znovu objevuje šarm, sebevědomí a důstojnost. Úžasně dojemná i vtipná kniha
o životě, který stojí za to žít až do poslední chvíle, o životě, který se od toho našeho, zdánlivě normálního, liší jen nepatrně,
přesto však zásadně.
nb

Informace / aktuality
Akce KEA Olomouc v březnu 2016

1. března 2016, 18.00 hod., Koncertní
sál KEA, Wurmova 13, Olomouc

10. března 2016, 18.00 hod.,
Komorní sál ZUŠ Žerotín, Olomouc

Pocta baroku

Pocta baroku

Účinkují:
žáci a pedagogové ZUŠ Žerotín
a Konzervatoře EA

Účinkují:
žáci a pedagogové ZUŠ Žerotín
a Konzervatoře EA

7. března 2016, 18.00 hod., Koncertní
sál KEA, Wurmova 13, Olomouc

Violový koncert
Účinkují:
studenti a pedagogové Konzervatoře P. J.
Vejvanovského, Kroměříž

8. března 2016, 18.00 hod., Koncertní
sál KEA, Wurmova 13, Olomouc

Interní koncert
Účinkují:
studenti a pedagogové KEA

9. března 2016, 18.00 hod.,
Koncertní sál ZUŠ Žerotín, Olomouc

Pocta baroku
Účinkují:
žáci a pedagogové ZUŠ Žerotín
a Konzervatoře EA

15. března 2016, Kaple Božího těla,
Olomouc, začátek v 18.00 hod.

Absolventský
koncert
Účinkují:
Jana Jurenková – zpěv
(ze třídy MgA. Ivany Mikeskové Ph.D.),
Anna Račinská – zpěv
(ze třídy MgA. Hany Kostelecké)

16. března 2016, Kostel ČCE,
Blahoslavova 916/1, Olomouc, začátek
v 18.00 hod.

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

22. března 2016, Kaple Božího těla,
Olomouc, začátek v 18.00 hod.

Absolventský
koncert
Účinkují:
Karolína Hlaváčková – klarinet
(ze třídy Mgr. Art.D. Aleše Janečka)
Nela Krömerová – zpěv
(ze třídy MgA. Libuše Bartoškové)
Martina Macharová – zpěv
(ze třídy MgA. Libuše Bartoškové)
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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:

velikonoční

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