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Milý čtenáři, milá čtenářko,

Země vydala své plody. Bůh nám žehná, Bůh náš. Bůh nám dává svoje požehnání.
Nechť se ho bojí všechny dálavy země! (Žalm 67, 7–8)
Milí bratři, milé sestry,
po prázdninách se v nás vždy probouzí
kus nostalgie. Mnoho nezapomenutelných
chvil je za námi. A teď už jen podzimní
mlhy, plískanice a hromada práce.
Přiznám se, že miluji podzim snad nejvíc ze všech ročních dob. Miluji jeho barvy.
Miluji ranní mlhy, skrze které si slunce jen obtížně klestí
cestu. V takovýchto chvílích
pravidelně zapaluji svíčku.
Miluji podzimní deště, padající a tlející listí, vyhlížím
a těším se, kdy přijde první mrazík, který
vytvoří tenký led na kalužích. Sleduji pravidelně slunce, jak pomalu ale jistě klesá
k obzoru. To vše jsou ohromné věci a velké
Boží divy.
Bůh nám stvořil krásný svět. Skoro bych se
vsadil, že je v celém vesmíru zcela jedinečný. V existenci mimozemských civilizací
moc nevěřím, jakkoli mě tyto úvahy vždycky fascinovaly a ke hvězdám jsem vzhlížel
s úžasem. Biblické žalmy jsou plny úžasu
nad krásou a velkolepostí Božího stvoření.
I Žalm 67 k nim patří. A vede nás k tomu,

abychom Pánu Bohu děkovali a chválili ho.
Bůh stvořil zemi, dal jí řád a spravuje ji.
Dává člověku vše, co je k životu potřebné.
I to, u čeho se někdy domníváme, že si to
zajišťujeme sami. I to vše je
jeho darem. Včetně toho, co
jíme a pijeme.
Bibličtí svědkové ale často připomínají, jak snadno
člověk sklouzne k tomu, aby
začal uctívat stvoření namísto Stvořitele.   A možná
právě proto taky Žalm 67
mluví o plodech země až v závěru. Žalmista hned zkraje vyjadřuje touhu po něčem
jiném – po Božím požehnání a po tom, aby
nad člověkem Bůh rozjasnil tvář. Snad by se
dalo říci, že jde o Boží úsměv. Existuje hebrejské slovo pro smích, ale slovo úsměv se
vyjadřuje jinak. Třeba právě takto – ať nad
vámi Bůh rozjasní svou tvář. Ať se na vás
Pán Bůh usmívá.
Radost z Božího světa a hojných Božích
darů. Boží rozjasněná tvář. Boží požehnání.
To vše přeji a vyprošuji nám všem.
Váš Jan Lukáš, farář

Slovo šéfredaktora

Utíká to. Ze školního roku už máme měsíc
za sebou, začal podzim a do Vánoc už chybí
méně než 100 dní. Vpluli jsme do nového období. Poslední neděli v září jsme slavnostně
přijali našeho nového faráře. Instalace byla
veliká a krásná, kromě slavnosti, o které také
píšeme v tomto Poslu, jsme se u následné
kávy a čaje potkali s řadou přátel. Některé
jsme dlouho neviděli, myslím, že to pro nás
pro všechny byly radostné chvíle. Probrali jsme své osudy, změny, radosti i starosti,
do jakých let a jakých výšek vyrostla naše
vnoučata. Naši kdysi mládežníci, kteří jezdili
na tábory, jsou dnes rodiči a ty jejich děti už
pomalu také přestávají být dětmi… Krásné

Sborový program na říjen

chvíle, plné radosti ze společenství, znamenajícího pro některé celý život. Však také při
instalaci zaznělo: Vše co máte dobré, je darem od Hospodina. Radujte se a děkujte!
Před námi je tedy nová kapitola sborového
života. Prosme vytrvale o milost Boží, o požehnání pro práci našeho faráře a jeho rodiny, pro celý sbor. Buďme jim oporou, buďme ovečkami, jdoucími za svým pastýřem.
Naslouchejme jeho hlasu, neboť skrze něho
můžeme slyšet odpovědi našeho nebeského
Otce. Jen On je tím, koho máme za dary svého života velebit. Velebme jej s radostí.

02. 10. neděle

09.00

bohoslužby

04. 10. úterý

18.00

biblická hodina

05. 10. středa

19.00

Sešlost u Šveců

06. 10. čtvrtek

09.15

Seniorklub

14.30

pobožnost Diakonie D. Moravice

16.00

náboženství

17.00

příprava konfirmandů

18.00

mládež

09.00

bohoslužby s VP – Díkčinění

Jan Lukáš

13.00

bohoslužby

DD Chválkovice

14.30

bohoslužby

DD Hrubá Voda

Ivana Jeništová

10. 10. pondělí

18.30

schůze staršovstva

11. 10. úterý

18.00

biblická hodina

14. 10. pátek

16.00

náboženství

17.00

příprava konfirmandů

18.00

mládež

16. 10. neděle

09.00

bohoslužby a křest

18. 10. úterý

18.00

biblická hodina

19. 10. středa

19.00

Sešlost u Solichů

20. 10. čtvrtek

14.30

pobožnost Diakonie D. Moravice

21. 10. pátek

16.00

náboženství

17.00

příprava konfirmandů

18.00

mládež

23. 10. neděle

09.00

bohoslužby

25. 10. úterý

18.00

biblická hodina

27. 10. čtvrtek

13.45

Seniorklub

30. 10. neděle

09.00

bohoslužby a křty

Narozeniny v říjnu

01. 10.		 Magdaléna Lukášová
11. 10.		 Pavel Janošík
14. 10.		 Naděžda Sedláčková
20. 10.		 Kristina Ličmanová
22. 10.		 Jarmila Hanáková
24. 10.		 Eva Kaštovská
25. 10.		 Miroslav Blažek
28. 10.		 Jan Bartušek
28. 10.		 Lucie Pirklová
Ze sborového života
Zpráva ze srpnové schůze staršovstva

Úvodní pobožností posloužil br. f. Jan Lukáš.
Následovala volba předsedy staršovstva. Byl
jím zvolen br. farář Jan Lukáš.
1. Host Aleš Wrana, spirituál Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci:
Poděkoval za poskytnutí zázemí a pomoc
při adaptačním pobytu studentů v loň2

ském šk. roce, za možnost pořádat koncerty v prostorách kostela, za návštěvy
bohoslužeb KEA, za zájem o KEA. Br.
Wrana konstatoval, že olomoucký sbor je
tím konkrétním církevním zázemím pro
KEA, i když zřizovatel školy sídlí v Praze.
Studenti KEA mají možnost se zde potkat
s konkrétními evangelíky. Na škole studují

07. 10. pátek

09. 10. neděle

Jan Lukáš

Josef Hromádka

Jan Lukáš

Joel Ruml

• maminky s malými dětmi se sejdou podle dohody
• setkání VŠ mládeže – podle domluvy
• každou neděli v 18.00 volejbal
3
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převážně studenti bez vyznání, případně
katolíci. Svoji roli spirituála na KEA chápe
především misijně.
Br. Wrana pozval sbor k účasti na bohoslužbách, koncertech i všech dalších akcích KEA. Děkuje za jakýkoli projev podpory. I v letošním roce pokračuje cyklus
Dobrý večer s hudbou.
2. Administrace šternberského sboru:
• Ve čtvrtky bude br. farář k dispozici
ve sboru ve Šternberku
• Je třeba zajistit pro Šternberk a kazatelskou stanici v Uničově bohoslužby dvakrát v měsíci
3. Pravidelný rozvrh v týdnu:
• Biblické hodiny: v úterý od 18:00 – první: 20. 9.
• Náboženství pro děti: v pátek od 16:00
• Konfirmandi: 	
v pátek od 17:00
(mohou zůstávat na mládež)
• Mládež:		
v pátek od 18:00
4. Instalace bratra faráře Jana Lukáše 25.
9. v 14:30
Staršovstvo se věnovalo přípravě instalace
nového br. faráře.
5. Zahraničí
Instalace nové farářky v partnerském sboru v Ludwigshafenu bude již 18. 9. 2016.
Za sbor odešleme gratulací.
Přihlásil se bývalý mládežnický kaplan z Telfordu, rád by s rodinou navštívil náš sbor.
Předpokládaný termín pobytu 8.–15. 3. 2017
6. Technická komise
Náklo: na našem pozemku má být umístěno
nové trafo. Je třeba vytvořit návrh smlouvy o věcném břemeni. Br. Sťahel na místě
prověří situaci.
Vikárka: Ve vikárce za postelí je poškozena
zeď (sousedící s koupelnou). Bude osloven
zedník, který opravoval WC.
4
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Realizace kříže: Dne 29. 7. 2016 byl nainstalován kříž na věž našeho kostela. Staršovstvo děkuje br. Bartuškovi za veškerou
starost a práci v souvislosti s výrobou,
sháněním veškerých povolení a organizací instalace kříže. Na webu jsou články
i s fotografiemi (např. www.olomouc.eu,
olomouc.idnes.cz).
7. Různé:
a) Parkování u kostela – staršovstvo diskutovalo o možnosti vytvoření místa pro
parkování handicapovaných bratří a sester
v neděli u kostela.
b) Je třeba revitalizovat zahrádku u kostela
c) Br. Bartušek oznámil staršovstvu, že již
nikdo z Litovelských nemá zejména ze
zdravotních důvodů zájem o dovoz na bohoslužby.
d) Hudební skupina br. Gallata by ráda obohatila bohoslužby v pravidelném intervalu.
Br. Gallat navrhuje první neděli v sudém
měsíci (tj. poprvé 2. 10.). Staršovstvo tento
návrh vítá. Částečně to řeší služby varhaníků. Skupina br. Gallata plánuje vyjet také
jednou za rok do Hranic a dvakrát za rok
do Šternberka.
e) Sdružení Consonare navrhuje zajistit hudební doprovod v lichých měsících.
f) Br. farář se setkal s učiteli nedělní školy.
Rád by se neformálně setkal po některých
bohoslužbách také se střední generací, aby
se seznámil.
Informace o hospodaření sboru za uplynulý
měsíc jsou k dispozici u br. pokladníka.
Staršovstvo ukončilo svou schůzi modlitbou.  
Dle zápisu Adély Gabrielové
zpracovala iv

Slavnostní instalace našeho nového faráře Jana Lukáše

Fanfáry sdružení Consonare vítaly
v nedělním odpoledni příchozí do našeho kostela. Ti zaplnili Husovu kapli
do posledního místečka, vždyť přišli
nejen členové našeho sboru, ale také
hosté ze sboru opavského a dalších
sborů Moravskoslezského seniorátu.
Slavnostní fanfáry zazněly také, když
na bohoslužby vešli faráři našeho seniorátu – senior Marek Zikmund z Přerova, Vladimír Pír ze Suchdola n. Odrou,
Pavlína Lukášová z Hranic, Antonín
Plachý, naše poslední farářka Jana
Rumlová, administrátor Jan Jun z Prostějova
a Pavel Janošík, jenž vystřídal Jana Lukáše
v Opavě. Mezi hosty byl také Mojmír Blažek z Českého Těšína, seniorátní kurátorka
Noemi Batlová, náměstek seniorátní kurátorky Jiří Marek z Krnova a další… Hlavní
postavou nedělní slavnosti však byl farář Jan
Lukáš, který se tímto dnem oficiálně stává farářem olomouckého sboru. A už oslovil sbor
vstupním pozdravem: „Milost vám a pokoj
od našeho Pána Ježíše Krista.“ Modlitba pak
zazněla v podání kurátora br. Jana Matějky.
První čtení z Písma:  Job 28, 20–28 přednesl
Pavel Janošík. Consonare ještě
doprovodilo shromáždění při
zpěvu písně 367.

- Že sem přichází nový farář! Že se někdo
ujme práce. Že vykonává práci, která je u nás
hodnocena na úrovni úklidového personálu.
A další řady důvodů. Za to všechno patří dík
Bohu – nás, sboru i seniorátu. Vše je důvodem k vděčnosti. Ježíš, náš Pán, nám dává
pocit jistoty. To víme: On nám dává vůni
vděčnosti. Ty, Honzo, máš šířit tuto vůni dál.
Třeba tam, kde převládá smrad beznaděje.
Vůně patří všem. Přeji ti, abys ji šířil, aby přitáhla i lidi nevěřící. Netrap se reakcemi, které
nebudou podle tvých představ. Vůně evangelia ať tě vede, aby sis ji vždy uvědomoval.

Slova seniora Marka
Zikmunda

Senior Marek Zikmund se nejprve obrátil na ‚bratra Jana‘.
Přečetl verše z 2. Kor. 2, 1418 a pravil: „Nejprve slyšíme
poděkování. Vděčnost otvírá
dveře od člověka k člověku.
Ale může se ozvat hlas – za co?  
5
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Ať tě Bůh nabíjí vůní evangelia, i tvou rodinu. Ať tě neopouštějí síly a povzbuzuje tě
vědomí, že jsi tu z Boží vůle a ku pomoci
sboru.“
Slavnostní slib faráře i sboru

Senior se pak obrátil ke sboru a k Janu Lukášovi, který složil slib před sborem a staršovstvem.
Janu Lukášovi pak zpívala společně jeho
bývalá i současná mládež pod vedením Aleše
Zapletala:
Ja som Boži děcko, v Kristu zmožu všecko,
cela moja duša, naň Ho spoliha, spoliha.
1. Tobě nikdy nepřestanu děkovat, za moju
spasu, novy život, absolutny zvrat.
2. Za svojiho synka sis mě vyvolil, z kamenného srdca, masité urobil.
3. Včil sem sťastny tak jako děcko ve vani,
že si mě vzal do rodiny, jak su enem křesťani.
4. :Fajny, fajny, fajny je můj Bůh. A jeho
milost trvá furt.
Hej, my sme Boží děcka, s Bohem je to
pecka, nevyměníme Ho /:za nic na světě Ho
nedáme.

6
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zase říká:  nehašteřte se, co kdo dělal.
Důležité je, že jste to dělali společně.
Není to tak, že bratr farář Hromádka
okopával, já jsem zalévala a ty budeš
hnojit, ale všichni děláme společně.
Olomoucký sbor je dobré pole. Občas
si všimneš – tady je tvrdá hrouda, či
onde raší plevel, ale věz, že to je dobrá
půda.

Poklady Boží moudrosti

(z kázání faráře Jana Lukáše při
instalační slavnosti)
Bratr farář kázal na text z epištoly Koloským 2, 2–5. „Kristus je největším Božím
tajemstvím. V něm máme největší poklady
moudrosti. Kdo v něho věří, není o nic ochuzen oproti jiným filozofiím a myšlenkovým
systémům, ba dokonce přijímá mnohem víc.
Smíme tyto jeho poklady odkrývat a nalézat
a současně je nikdy nevyčerpáme. Kristus je
úběžníkem a cílem lidského hledání a tázání.“
Bratr farář připojil výzvu k olomouckému
a šternberskému sboru, který administruje:
„Pojďme to činit společně. Pojďme, povzbuzeni v srdci a spojeni láskou tyto hlubiny odkrývat právě v dnešní době, kdy se
často nevěří ničemu nebo naopak čemukoli. V tomto našem olomouckém sboru se to
vždy dělalo. A vždycky tu byl život a hluboká
víra a stejně tak i svoboda.“
Součástí kázání byl také důraz na potřebu
řádu v našich sborech. „Kde jsou nepořádky, obrátí se to vždycky proti konkrétnímu
společenství. Sbor v Kolosách je apoštolem
vyzdvižen a pochválen i za to, že tam
právě pořádek nechybí. Je to dobrá
obrana proti těm, kteří by se mohli
pokoušet působit rozvrat,“ zdůraznil
v kázání Jan Lukáš.
Skrze Krista, Božího syna, vede
k Bohu přímá cesta. V Kristu smíme poznat hlubiny Božích tajemství,
i Kristovo bytí, jeho dílo spásy. …
Křesťanská myslitelka Dorothea Solle
řekla: Klidně Ježíše srovnávej s jinými
významnými osobnostmi – se Sokratem, s Gándhím, nebo třeba s velikými
revolucionáři. On to snese. Lepší ov-

šem bude, když ho srovnáš se sebou. Srovnat Krista se sebou není snadné. Každý z nás
z takového srovnání vyjde prachbídně.
Proto to chce kus odvahy. A chce to odvahu
přijmout ten fakt, že jsem přijat právě takový,
jaký jsem. Ten, kdo tak učinil, se nezklamal.
Hle, Boží tajemství, poklad moudrosti.
Spolehněme se na to, že evangelium má
sílu. A nepozbude jí ani po mnohých našich
lidských pokusech ho vyprázdnit a zploštit.
Je jako čerstvý vítr. Jde jen o to s ním počítat
– a nastavit mu plachty. Amen.   
(Celé kázání najdete na www. http://
olomouc.evangnet.cz/wordpress/kazani/)

Máme tendenci říkat – vybrali jsme
si sbor. Ale to tak není. Je to náš Pán,
který si tě vybral a postavil na pole
olomouckého sboru. Toho se drž, On
tě obdaroval a pověřil. To je ten bonbónek, ta třešnička na dortu. Nenech se znepokojit, když někdo přijde s tvrzením, že
něco byla chyba. … A tady mám něco pro
tebe a tvou rodinu: bonbónky, abyste si osladili vstup do nového života,“ uzavřela sestra
farářka a rozdala Lukášovým bonbóny.
Další slovo dal kurátor našemu bývalému
administrátorovi Janu Junovi. Ten řekl:
„Administroval jsem olomoucký sbor, a rád
vzpomínám na dělnou atmosféru. O něco tu
jde. Chci ti popřát, abys tu pronikl do tajemství Kristovy lásky.

Pozdravy

Po společné písni 629 dal kurátor Jan
Matějka prostor k pozdravům. Jako
první Jana Lukáše pozdravila Jana
Rumlová. „Milý Honzo, kolego, co
znamená farářská práce víš. V Bibli
máme řadu obrazů, např. O dobrém
pastýři. Když jde před stádem a některá běží dopředu nebo jinam, usměrní
ji. Apoštol Pavel mluví o práci na poli
7
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Další zdravitel, Antonín Plachý, začal:
„Milý Honzo, Dagmar, Honzíku a Magdo!
Víš, jak bylo těžké rozhodnutí změnit sbor.
Dnes už nelze couvnout. Někdy člověka potká zloba, nepochopení, ale zároveň radost
z Božího slova. Přijeli jsme se ne loučit, ale
říct vám, že se s vámi radujeme a společně
prosíme o Boží požehnání.  Olomoučtí, buďte na ně hodní!“
Za ekumenu pozdravil Jana Lukáše farář
ČSSH Jaroslav Křivánek. „Zaznělo mnoho
o tom, že farář má těžkou službu, ale také, že
je to vstup do určitých vztahů kolegiálních.
Za Jana Nohavici měly naše sbory k sobě
blízko, doufám, že se nám podaří na ně navázat.“
Kurátor pak vyzval pozvané zástupce města a kraje, pokud přišli, k vystoupení. - Nepřišli.
Za baptisty pozdravil nového faráře kazatel Petr Coufal. „Těšíme se na spolupráci!“

„Honzo, poznáváš mě?“ oslovila Jana Lukáše pohledná tmavovlasá sestra. Byla to
Marcela Rašková z Honzova prvního sboru
– Štramberka.
8

Pozdrav poslal také ThDr. Josef Hromádka, který v dopise napsal:
Vážený bratře faráři, vážené staršovstvo
farního sboru ČCE v Olomouci,
posílám tento dopis ke slavnosti instalace
br. faráře Mgr. Jana Lukáše s lítostí, protože jsem v tyto dny mimo Olomouc, a přece
s upřímnou radostí, že po roční administraci
má opět olomoucký sbor svého faráře, kazatele, katechetu, pastora i zpovědníka. Tak
vrstevnaté je, milý bratře faráři, Tebou zvolené povolání. Vím dobře, o čem tu píši.
Proto Ti přeji, abys je den po dni naplňoval
i s dary, které Ti Pán Bůh nadělil. Podobně
přeji staršovstvu a celému sboru, aby Tvoji
službu přijímali vděčně a radostně všichni,
kdo jsou nyní svěřeni Tvé péči. Bezpochyby
v životě křesťanského sboru je to společná
cesta životem, světem a jeho událostmi pod
„ochranou Nejvyššího“. Vzájemná podpora
a vstřícná spolupráce putování nadlehčuje
pro časy nepřízně nebo únavy.
Věřím, že milý Pán Bůh má i v naší málo
přehledné době svůj plán, a „…dílo rukou
svých neopouští“. Naopak, jeho ochrana nás
stále provází při „vcházení i vycházení“ (Ž
121) i v olomouckém sboru s jeho právě instalovaným bratrem farářem i jeho rodinou.
Pro takové události rád připomínám slovo
Blaise Pascala: „Podepírá-li církev už jen
Kristus, je na tom dobře.“
S přáním dobra a pokoje nejen adresátům
tohoto dopisu, br. faráři a staršovstvu, ale
všem účastníkům slavnosti instalace.
Váš J. Hromádka
PS. Moje nepřítomnost má důvod v rodinném setkání. Jsme v tyto dny mimo Olomouc
při narozeninách osmdesátiletého otce a jeho
padesátiletého syna Tomáše. Při vděčné
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vzpomínce na 130 let společného putování
životem pod věrnou Boží ochranou.
Slovo si opět vzal kurátor Jan Matějka.
Pozval Lukášovu rodinu: „Vítám vás jako
rodinu, která do společenství sboru patří,“
řekl a předal sestře farářové
Dagmar Lukášové kytici. „Dětem jakéhokoli věku patří bonbony,“ dodal s úsměvem. Slovo
si vzala manželka faráře Dagmar: „Chci poděkovat za milé
přivítání, a také za krásnou
faru. A všem Opavským za to,
že přijeli v tak hojném počtu.“
Nakonec promluvil také Jan
Lukáš: „Děkuji všem za krásná slova. S láskou vzpomínám
také na bratra faráře Hlaváče,
který mne v tomto sboru konfirmoval, br.
faráře Pokorného a další před ním, které už
nepamatuji. Chci vás poprosit, abyste na nás
mysleli ve svých modlitbách. Mé poděkování patří Consonare, mládeži, opavskému sboru a všem, kteří se podíleli na zabezpečení
dnešního dne.“

Opavský pěvecký sbor pak zazpíval dvě
písně a po nich následovaly přímluvné modlitby seniora Marka Zikmunda.
Slavnost instalace ukončila slova poslání
a požehnání.

Consonare doprovodilo intrádou duchovní
a po nich i účastníky slavnosti. Ti se pak ještě
sešli při kávě, čaji a dobrotách v dolním sále,
kde setrvali v dlouhých, přátelských rozhovorech.
iv

Oprava naší fary – děkujeme!
Jsou v našem sboru lidé, kteří se účastní brigád a různých prací pravidelně, tiše, nenápadně,
až neviditelně. Tímto způsobem se na opravách naší fary podílel také Jan Bartušek mladší.  
Kromě farních oprav vzal si na starost i každoroční službu, která také není vidět – vnitřní okna
našeho kostela před létem zmizí na půdu a na podzim jsou opět nasazeny.  Za toto vše a jiné
pracovní nasazení Honzovi srdečně děkujeme!
nb
Rozloučení s farářem Jiřím Kabíčkem
v pondělí 12. 9. 2016 odpoledne v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně zemřel bratr
Jiří Kabíček. Farářem zlínského sboru byl dlouhých 28 let, od roku 1978 do roku 2006.
Zlínský sbor se s bratrem Kabíčkem rozloučil při pohřebním shromáždění v kostele ČCE
ve Zlíně v sobotu 24. září 2016.
9
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Ohlédnutí za Jiřím Kabíčkem

Zahájení školního roku Konzervatoře Evangelické akademie

Každý z nás si dovede Jiřího Kabíčka vybavit a připomenout – laskavého, přejného,
velkorysého, usměvavého čiperného muže.
Vzdělaného teologa, a přitom prostého křesťana a nekomplikovaného kazatele. Člověka,
který se snažil všechno a každého nahlížet
z té lepší a nejlepší stránky a ve všem hledal
naději.
Jiří vystudoval klasické gymnázium v Brně. To mu dalo pak
dobrý základ pro studium na teologii. V 17,5 letech – v septimě
odešel do Prahy studovat Komenského teologickou fakultu,
dálkově si pak dodělával večerně maturitu na akademickém
gymnáziu. Často vzpomínal, jak
to bylo náročné. Jiří vzpomínal,
že jeho i bratra Luboše velmi ovlivnil Viktor Hájek, který byl tehdy farářem v Brně.
K němu chodili do sdružení mládeže. Bratři
Kabíčkové prý ale neměli odvahu jít na teologii, protože by nedokázali kázat tak,
jak kázal Viktor Hájek. Když pak ale přijel
do mládeže Miloslav Heryán, farář pro mládež a s pěti z nich ještě po mládeži mluvil
o studiu teologie a že by se na to hodili, oni
to považovali za vocatio interna – Boží povolání. Pak také bylo pro Jiřího a Luboše
důležité, že je Ctirad Novák pozval do biblického kroužku, kam začali chodit a který si
vedla mládež sama společně s vikáři. Tam si
zamilovali Bibli a vydrželo jim to na celý život. Scházeli se později se skupinou asi šesti
farářů, kde společně probírali kázání a živé
otázky církve a společnosti.
Jiří ale taky rád a velmi dobře hrál ping
pong, volejbal, šachy, vyrážel s mládeží
na čundry.
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Začal jako vikář u Václava Kejře v Novém
Městě na Moravě. Tam se poznali s Milenou. Nastoupil do farářské služby ve sboru
v Klášteře nad Dědinou po br. faráři Janu
Šimsovi v roce 1963 a působil zde 15 let.
K vesnickému sboru náleželo cca 16 obcí.  
Zde se jim narodily tři dcery Daniela, Lia
a Jana. Jeho služba nebyla vůbec
jednoduchá zvláště v tehdejší totalitní době. Ale on našel vždy
cestu, jak vyučovat náboženství,
jak povzbudit mládež anebo jak
navázat hovor i s lidmi mimo
církev. Se svojí ženou Mílou byli
prostě skvělý tým. Od r. 1978
působil celkem 28 let ve Zlíně.
Kromě sborové práce se Jiří věnoval vikářům na vikariátu, vyučoval praktickou znalost Písma na Církevní
konzervatoři v Kroměříži, věnoval se kazatelskému doškolování jáhnů. Pracoval v SV
VMS.
Jiří stejně jako jeho bratr Luboš žil pro
farářskou práci a v jejich životě a službě
jim byly velkou podporou jejich manželky.
Jiří žil pro církev a pro sbor a sbor byl jeho
rodinou, což mu velmi pomáhalo po smrti
Mileny. Často říkal, jak je za společenství
sboru vděčný. Chodíval nejen na biblickou
hodinu a do kostela, ale často navštěvoval ty,
co mají narozeniny, nebo někoho v nemocnici...
Vzpomínám, jak mi vloni říkal, že je to
zvláštní, že v poslední době už potřetí navštívil někoho jako poslední. Ale on se vždycky
s nimi modlil a předtím jim citoval Žalm 23
– Hospodin je můj pastýř ...
Petr Pivoňka
(výňatek z textu při posledním rozloučení)

Konzervatoř Evangelické
akademie zahájila ve čtvrtek 1. září nový školní rok
2016/2017. V 9:30 hod. se
jednotlivé třídy setkaly se
svými třídními učiteli, v 11
hod. se pak všichni sešli
v koncertním sále na oficiálním zahájení. Po něm
následovala
bohoslužba,
kterou sloužil spirituál školy Ing. Mgr. Aleš Wrana.
Akce KEA Olomouc v říjnu 2016

4. října 2016, 18.00 hod., Koncertní
sál KEA, Wurmova 13, Olomouc
Interní koncert

19. října 2016, Kostel ČCE,
Blahoslavova 916/1, Olomouc,
začátek v 18.00 hod.
Abonmá – B1 „Dobrý večer
s hudbou“

9. října 2016, 9.30 hod., Mořkov
Benefiční koncert

Účinkují:
Olomouc Guitar Consort
řídí Miroslav Malina

Účinkují:
Studenti a pedagogové Konzervatoře EA

19. října 2016, Konzervatoř EA,
Wurmova 13, Olomouc
Den otevřených dveří

12. října 2016, 18.00 hod., Koncertní
sál KEA, Wurmova 13, Olomouc
Abonmá – A1 Návraty…

Účinkují:
Martina Jasanská – housle, Jitka
Křivánková – klavírní doprovod
a studenti smyčcového oddělení KEA

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

Vážení a milí budoucí abonenti,

Do Prahy zamíří kamion, který připomene reformaci

dovolte nám představit čtvrtý ročník
Abonmá Konzervatoře EA, ve kterém jsme
pro vás připravili 8 koncertů rozdělených
do dvou tematických řad.

Pedagogové KEA – „čtyři desítky…“, 8. 2.
2017
Koncertní sál KEA, Wurmova 13
Začátek: 18 hod.

Abonentní řada A

Orchestrální koncert, 25. 4. 2017
Místo konání: Reduta – sál MFO, Horní nám.
Začátek: 19 hod.

Návraty…
Smyčcové a kytarové oddělení:
Martina Jasanská – housle, Jitka Křivánková – klavírní doprovod
Klávesové oddělení:
Sára Medková – klavír
Dechové oddělení:
Miroslav Houška – trombón, Václav Horák – klavírní doprovod
Pěvecké oddělení:
Lucie Laubová – soprán, Jaroslav Šaroun –
klavírní doprovod
Tato řada Vám představí čtyři úspěšné absolventy Konzervatoře EA, kteří vystoupí
v půl recitálu doplněném studenty příslušných oddělení.
Koncerty budou provázeny mluveným slovem pedagogů oddělení.
Abonentní řada B

Dobrý večer s hudbou – náplň programu
vychází ze sakrálního prostoru, kde se budeme
potkávat, a proto je zaměřen převážně na barokní a klasicistní hudbu, která je doplněna
duchovními skladbami soudobých autorů.
Součástí koncertů je také biblická promluva.
Pokud se stanete našimi abonenty, máme
pro vás připraven bonus v podobě následujících akcí:
Bonusové koncerty
a představení:

Slavnostní koncert u příležitosti 25 let založení Konzervatoře EA, 8. 11. 2016
Místo konání: Reduta – sál MFO, Horní nám.
Začátek: 19 hod.
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Slavnostní varhanní koncert, 17. 5. 2017
Místo konání: chrám sv. Mořice
Začátek: 18 hod.
Varhanní koncert – (studenti Konzervatoře
EA a Konzervatoře Pardubice), 14. 6. 2017
Místo konání: katedrála sv. Václava
Začátek: 18 hod.
Termíny a místa konání:
Abonentní řada A - „Představujeme se…“
A1 12.10. 2016, A2 14. 12. 2016, A3 15. 2.
2017, A4 24. 5. 2017
Místo konání: Koncertní sál KEA, Wurmova
13, Olomouc
Začátek: 18 hod.
Abonentní řada B – Dobrý večer s hudbou:
B1 19. 10. 2016, B2 30. 11. 2016, B3 22. 3.
2017, B4 10. 5. 2017
Místo konání: Kostel ČCE, Blahoslavova ulice, Olomouc
Začátek: 18 hod.
V případě, že se stanete našimi abonenty, je
vstupné na všechny akce dobrovolné. Na základě členství v našem abonmá Vám bude
vystavena kartička s Vaším jménem.
Kontakt:
Mgr. Marika Žáková, statutární zástupkyně
ředitele
tel.:+420604527555
e-mail: koncertni@ckonz.cz,
Těšíme se na vás

Vaše Konzervatoř EA.

Od začátku listopadu 2016 do května
2017 bude Evropu brázdit reformační kamion. Zastaví na 68 místech v 19 zemích.
Začne v Ženevě a skončí ve Wittenbergu.
V Praze bude 21. a 22. listopadu a je to jeho
jediná zastávka v ČR. Cílem projektu Reformace na cestě je zdůraznit, že reformace
není jen německým tématem a nevyčerpává
se Martinem Lutherem (od jehož sepsání 95
tezí uplyne příští rok 500 let).
Program spojený s pražskou zastávkou
připravuje Českobratrská církev evangelická ve spolupráci s Ekumenickou radou církví v ČR. Kamion bude parkovat na náměstí
Jana Palacha před Rudolfinem od večera
21. listopadu do odpoledne následujícího
dne. V kamionu budeme promítat například
krátké filmy ze všech míst jeho cesty, včetně
filmu o Praze a české reformaci.

V blízkosti kamionu bude stát stan, v němž
bude připraven další program (přednášky,
diskuze, koncerty atd.) a občerstvení. Podrobnosti se včas objeví na
www.e-cirkev.cz

MODLITBA ZA DOMOV 2016

V den státního svátku v pátek
28. října 2016 se bude v Praze při
příležitosti oslav k připomenutí
vzniku samostatného československého státu konat desátý ročník
ekumenického setkání lidí dobré
vůle Modlitba za domov. Mottem
letošního ročníku je „Díky za domov, díky za vlast“.
Modlitba za domov 2016 nabídne pestrý kulturní a duchovní
program pro děti i dospělé, jenž se
bude odehrávat na dvou místech
v Praze. Vystoupí například kapely Spirituál Kvintet nebo Nezmaři.
www.e-cirkev.cz
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Ke Dni, který učiní Bůh

Mal. 3, v. 10: Sneste všecky desátky do obilnice, aby byla potrava v domě mém, a zkuste
mne nyní v tom, praví Hospodin zástupů, nezotvírám-liť vám průduchů nebeských a nevyleji-li na vás požehnání, takže neodoláte.
Toto biblické slovo nás vede k tomu, abychom se dělili o duchovní hodnoty, nám
od Boha dávané a tak ve slovu získávali taky
plno hodnot dalších i pro náš vlastní život.
Takovouto významnou výměnu duchovních vědomostí a jejich všeobecnou sílu
můžeme sledovat v předminulém století kolem osobnosti Daniela Slobody, evangelického (AV) faráře na Rusavě. Ten, nar. 1809
ve Skalici, vysvěcen na kněze byl kaplanem
na Myjavě a v roce 1837 odešel na Rusavu,
kde působil až do své smrti v roce 1888. Byl
věrným služebníkem Božím, mimo tuto službu se všestranně zapojil do společenského života, života vědeckého. Vynikal v botanice –
napsal první česky psanou botanickou knihu
– „Rostlinictví“, dále v entomologii, fyzice,
matematice, geologii i v meteorologii (často
hrál i šachy). Pro svou lásku ke kraji a lidu,
pro neúnavnou vědeckou a osvětovou práci se
Sloboda těšil vážnosti a úctě v širokém okolí. Z Rusavy neodešel, ani když byl vyzván,
aby přednášel na univerzitě. Navštěvoval
velmi často přátele a příbuzné a podobně byl
na Rusavě vyhledáván ohromnou spoustou
kolegů, vědeckých přátel, vlastenců, různých
odborníků, s kterými řešil mnoho tehdejších
společenských problémů. Tak měl živý styk
s lidmi všech společenských vrstev včetně
šlechty. O tom jednoznačně svědčí bohatá
dochovaná sbírka korespondence s vynikajícími osobnostmi z Kroměříže, Olomouce,
Brna, Prahy, Vídně, Bratislavy, Pezinoka,
Skalice a mnoha dalších měst. Týká se např.
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osobností – K. S. Amerling (národovec), Michal Boor (duchovní) Vrbovce, A. Gluckselig (správce v Holešově), Jan Helcelet (lékař,
VŠ profesor), J. L. Holuby (kaplan), M. Mikšíček (divadelník), V. Staněk (lékař) – zajistil
tisk „Rostlinictví“, A. V. Šembera (právník,
filolog, historik, VŠ učitel a především český
vlastenec) a mnoha dalších. V této vlastenecké společnosti byl i politicky činný, účastnil
se Slovanského sjezdu v Praze 30. 5. 1848,
kde se sešel s J. S. Tomíčkem, J. K. Tylem, K.
Havlíčkem, V. K. Klicperou, J. E. Purkyněm,
a jinými. Rovněž se účastnil Kroměřížského
sněmu (1848 – 1849). Samozřejmě spolupracoval se Slováky – Samuel Jurkovič (tchán),
Ľudovít Štúr, J. M. Hurban (jeho švagr)
a dalšími. Sám mnoho četl, studoval a přispíval do řady časopisů.
Toto duchovní bohatství, kterým tehdejší
společnost žila, vyústilo jednomyslně v československé přesvědčení, které pak bylo
základem vzniku ČSR. To je asi hlavním
smyslem tohoto úseku života, který ovšem
můžeme vnímat mnohem šíře, tedy pro Evropu a dále.
Mal. 3, 16, 17: Tehdy ti, kteříž se bojí
Hospodina, mluvili jeden k druhému. I pozoroval Hospodin a slyšel a psána jest kniha
pamětná před ním pro ty, kteří se bojí Hospodina a myslí na jméno jeho.
Tiť budou, praví Hospodin zástupů, v den,
kterýž já učiním lidem mým zvláštním; a slituji se nad nimi, jako se slitovává člověk nad
synem svým, kterýž mu slouží.
Tolik písmo prorocké, oba tyto odstavce
v Bibli se týkají přímo nás a našich předků.
Toto významné společenské hnutí na východní Moravě neušlo pozornosti světa,
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vysoká společenská hodnota tohoto dění
je mnohostranně písemně dochována, je
i v paměti lidu a i ta v Bibli zmíněná kniha
je už napsána. Jedná se vlastně o více dílů
tohoto spisu, pokud vím jistě dvou autorů,
Josefa Macůrka a Zdeňka Fišera, který tomuto sepsání a sestavení dokumentů věnoval neuvěřitelné úsilí. Vlastním zatím tyto
knihy:
Josef Macůrek: Z minulosti východní
Moravy v 18.–19. století.
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Muzeum Kroměřížska 1980                
Zdeněk Fišer: Daniel Sloboda
Dokumenty II
Korespondence s přáteli 1
Vydal KATOS Kojetín pro Státní okresní
archiv v Kroměříži 2001
Odpovědný redaktor Miroslav Olšina

Zdeněk Fišer: Daniel Sloboda
Dokumenty I
Deníky
Vydal KATOS Kojetín pro Sborník státního okresního archivu Přerov 2001
Odpovědný redaktor PhDr. Jiří Lapáček.
Zdeněk Fišer: Daniel Sloboda, Dokumenty VII. O Rusavě a Valaších pod Hostýnem. Vydal KATOS Kojetín pro Obecní
úřad Rusava
Rusava 2002  
Dále vyšla kniha: Rusava a Daniel Sloboda autorského kolektivu, odpovědný redaktor PhDr. Zdeněk Fišer,
Vydala Muzejní a vlastivědná společnost
v Brně 2011 pro obec Rusavu     
Josef Chmela

Výročí
Václav Havel – 80. výročí narození

Narodil se 5. října 1936 v Praze, zemřel 18.
12. 2011. Disident, signatář a mluvčí Charty
77, vězeň komunismu, stal se vůdčí osobností
událostí roku 1989. Po prvních svobodných
volbách 29. 1. 1990 se stal prvním prezidentem nově se rodícího demokratického Československa, později České republiky.
V tomto novém státě jsme se konečně
nemuseli ohlížet na všudypřítomné „církevní tajemníky“. Naše děti mohou chodit
na náboženství, mohou studovat, co chtějí,
za přihlášku na teologii nebude žádné z nich
či jejich učitelů trestáno, faráři se už nemusí
bát o státní souhlas a strašidlo církevních tajemníků už neobchází naše kostely a církve.

Slavný výrok „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“, který si Václav Havel vypůjčil od Mahátmy Gándhího, je nám
blízký. Že „Pravda Páně vítězí“ přednesl už
Mistr Jan Hus a nápis „Pravda vítězí“ se ocitl
také na naší prezidentské standartě, bez ohledu na to, jaký vládce zrovna sedí na hradě.
Mnozí jsme se možná s Václavem Havlem
setkali při různých příležitostech, my v Olomouci třeba při odhalení pomníku TGM
v březnu 1993. Po boku Václava Havla tehdy na terase pedagogické fakulty UP stál
prof. Lukl z našeho sboru. Na Václava Havla
vzpomínejme s láskou.
iv
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Informace / aktuality

Ztracená pravda
Ležela pravda v příkopu
a velmi přitom lkala
naříkala na svoji samotu
tiše jen vyčkávala

Od pravdy k pravdě se potácí
přitom si velmi hoví
čas věčný tak nešťastně utrácí
o pravdě v příkopu neví

Okolo přešlo v rychlosti
přemnoho různých lidí
však většina Bohu k lítosti
jen svoji pravdu vidí

Zapomíná, že příkop nabízí
nejen to kamení a hloží
ale že k sobě ho vybízí
ta jediná pravda Boží

Nadále pravda ležela
a volala svojí tichostí
nadále léta běžela
nesena Boží milostí

Zvednout by chtělo a pohladit
přijmout ji jak vzácný skvost
usmát se, bližním odpustit
našemu Bohu pro radost

Kolik jen pravd je na světě
asi tolik co je lidí
každý pak ve svém životě
svůj osud potom sklidí

Pavel Janošík

Kontakty na zástupce sboru:
Farář Jan Lukáš:
776 029 782
Lukas.Jan@seznam.cz
Kurátor Jan Matějka:
585 436 572
jan.matejka@iol.cz
Pastorační pracovnice
728 289 354
noemi.batlova@gmail.com
Noemi Batlová:

instalační

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