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Milé sestry, milí bratři,
biblickým heslem pro letošní rok je Ježíšovo slovo:

„Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“ (Jan 6, 37)
Snad každý z nás někdy zakusil nepřijetí. Mezi vrstevníky, ve třídě, v zaměstnání
od kolegů, v cizí zemi. Někteří dokonce ve vlastní rodině. Jak trpké a bolestné může být
nepřijetí, odmítnutí, odvržení. S otázkou „Jak budu přijat?“ se lidé přibližují také církevnímu společenství. Práh kostela přitom bývá vysoký a obavy značné.
Náš Pán Ježíš Kristus „do svého vlastního přišel, ale vlastní jeho nepřijali ho.“ (Jan 1, 11)
Sám vyvrženec, příchozí však přijímá, byť se jejich počáteční pohnutky mohly zdát
poněkud přízemní a motivace všelijak pochybná (Jan 6, 26). Kristus vítá každého, kdo
přichází s hladem a žízní, s touhou po životě. Nechť je nadcházející rok pro nás všechny
časem touhy, která nás povede blíže ke Kristu, k naslouchání jeho Slovu. V té důvěře, že
jsme přijati, učme se pak od Ježíše odvaze, velkorysosti a lásce, s níž on příchozí přijímá.
S modlitbou za důvěru vůči Bohu i lidem, za otevřenost našich společenství, s požehnáním pro domácí i příchozí, vám jménem synodní rady přejeme dobrý rok.
Pavel Pokorný
synodní senior

Jiří Schneider
synodní kurátor

Slovo šéfredaktora

Milý čtenáři, milá čtenářko,

„Ustanovení tvá jsou mé písničky na místě mého putování. Rozpomínám se i v noci
na jméno tvé, Hospodine, a ostříhám zákona tvého.“
Žalm 119, 54–55
Bratři a sestry,
Stojíme na počátku roku 2022 a můžejako evangelíci jsme v naší zemi menšinou, jako národ ne vždy oplýváme
me se ptát: bude nám Boží slovo silou
hrdostí. Přitom platí, že máme
a radostí, útěchou i zbraní? Jednou
hodnoty, které nás dokážou vyz možností, jak to dát najevo, je
burcovat, povzbudit a zvednout
vyzpívat to.
náladu. A sice – máme písně.
Radujeme se z nového zpěvTo není vůbec samozřejmé,
níku a těšíme se na to, že se
kolik v našem národě vždy
brzy stane součástí nejen bohobylo básníků, zpěváků, pěvslužeb, ale veškerého sborového
ců a písničkářů. Kdykoli jedeme
života.
na nějaké církevní setkání, hodně se
tam zpívá. A bylo tomu tak i v minulosti.
Písně Hospodinova lidu mají a musí být
Kulturně, činorodostí ducha patříme k vel- slyšet. A sice jako pokorné svědectví od člomi aktivním národům – a právě na písnič- věka k člověku, skrze přesvědčivá svědeckách je to dobře vidět. Písně mluví z duše tví věrohodných lidí. A taky skrze zvláštní
a vždycky když u nás o něco šlo, houfně se
životní styl, v němž je patrná radost, naděje,
zpívalo – od dob husitských, kdy jak znápokora a milosrdenství.
mo píseň dokázala porazit i vojsko, po deA to je dobré poslání a dobrý úkol pro
monstrace roku 1989. A zpívá se u nás hojnás, aby se slovo Boží stalo tou nejlepší
ně i dnes. I v naší svobodné současnosti je
písničkou nejprve v našich srdcích – a abymožno mnoho věcí reflektovat a v písních
aktualizovat. Člověk ve vypjatých chvílích chom se pak tuto písničku nebáli před drusvého putování potřebuje píseň plnou víry hými lidmi zpívat. Špetka soli změní chuť,
a naděje, píseň se silným obsahem, která trocha světla změní podmínky, kousek kvaobčas dokáže spojit lidi a probudit v nich su změní podstatu a nevadí, že to jde někdy
statečnost a odvahu k pravdě. Taková pí- pomalu. Proměna už je na pochodu.
Ustanovení Hospodinova. Slovo ostré
seň, to je síla a radost, útěcha i zbraň.
jako
meč. Slovo milosrdenství, slovo spásy.
Žalmista však nevyzývá ke zpěvu. Ten
Kdyby
všechno pominulo, toto slovo zůstáje mu naprostou samozřejmostí. Ale vyvá
na
věky.
Kdo to prožije a pochopí, ten
znává, že jeho písničkami uprostřed putování jsou ustanovení Hospodinova. Jeho má na svých cestách života a víry co zpívat.
silou, jeho radostí, útěchou i zbraní je
Pane Bože, i v příštím čase nám zachovej
Boží slovo. Ani v noci nelení rozpomínat
se na jméno Hospodinovo a jeho zákon dar písně, která tryská ze srdcí a zapaluje
střeží ve svém srdci. To je pro nás příklad lidi pro tebe. Amen.
Váš Jan Lukáš, farář
a inspirace víry.
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Milí čtenáři Posla,
každý přelom roku většinu z nás přirozeně vede k ohlédnutí se stejně tak jako k formulování očekávání budoucích událostí
nadcházejícího roku. Silně jsem to letos pociťovala při četbě mailů od našich přátel
z Athens: loňský rok byl… a doufáme, že se už dočkáme… Nemůžu
nepřemýšlet nad tím, jaký byl
loňský rok pro náš sbor. Možná čekáte něco optimistického,
ale já bych řekla, že byl docela
těžký, nebo spíš přesněji: přinesl
jistou tíži. Ne v tom, že by se dály
nějaké dramatické či převratné situace,
které by sborové společenství rozkližovaly
či deptaly. Ani v tom, že by se v důsledku covidového vyčerpání celé společnosti
ve sboru nic nedělo (skoro naopak: je vidět
enormní úsilí mnoha členů sboru, máme
nové agilní a k službě Pánu Bohu odhodlané

staršovstvo). Tak v čem tedy cítím tu tíhu?
Z rozhovorů s členy sborového společenství zaznamenávám, že je potřeba pro církev (a tedy i pro náš sbor) hledat nové cesty
zvěstování evangelia. Už ne z důvodu
pestrosti aktivit, obohacení portfolia sborových činností, „blýsknutí se navenek“, ale z NUTNOSTI mít šanci oslovit současného
člověka, a to i člověka v církvi
vyrostlého či právě vyrůstajícího. Tuhle tíhu možná zintenzivnila či vygenerovala koronavirová
doba, přišla by ale stejně. Není to tíha
dusivá, je to spíš tíha naléhavá. Možná je to
dokonce tíha, která nám klade na srdce obnovu našeho osobního vztahu s Bohem. Připomíná nám, jak snadno můžeme přicházet
třeba i o pravidelné členy sboru, pokud je
do kostela přiváděl spíš zvyk. Jak rozmařile
hospodaříme s časem, když se jedná o život ve virtuálním světě či třeba soustředění
se na péči o své tělo (ono si mnohdy řekne
samo, že takhle by to dál nešlo), ale jak se
nám času „nedostává“, když jej máme věnovat Pánu Bohu. Když se máme modlit, když
máme přemýšlet nad duchovními věcmi.
Věřím, že povede-li tato tíže k péči o naše
nitra, k tvořivému ptaní se po Boží vůli pro
naše životy, ubyde tíhy obav z budoucnosti našeho sboru i církve vůbec. To s nadějí
vyhlížím nejen pro právě nastalý rok 2022.
Jana Vrajová

Pokud byste se dostali do finančních potíží v souvislosti se současnou situací ohledně
dodavatelů energií, staršovstvo sboru nabízí poradenskou pomoc.

Kontakt: Noemi Batlová, mobil: 728 289 354
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Sborový program na leden 2022

Ze sborového života

1. 1. sobota
2. 1. neděle

09.00
09.00

bohoslužby Nový rok – s večeří Páně
bohoslužby s večeří Páně

3. 1. pondělí
7. 1. pátek

18.00
16.00
17.00
18.00
09.00
13.00
18.00

schůze staršovstva
děti
dorost
mládež
bohoslužby
bohoslužby DD Chválkovice
alianční týden modliteb

16. 1. neděle

19.00
9.00
14.00
16.00
17.00
18.00
9.00

Sešlost
Seniorklub
kurz ETF
děti
dorost
mládež
bohoslužby

Jan Lukáš

18. 1. úterý
19. 1. středa

18.00
17.00

biblická hodina
Týden modliteb za jednotu křesťanů

sv. Mořic

18.00
18.00
16.00
17.00
18.00
09.00

Večer hudby a poezie s KEA
setkání mužů
děti
dorost
mládež
bohoslužby – uvedení zpěvníku

Jan Lukáš

30. 1. neděle

19.00
14.00
16.00
17.00
18.00
09.00

Sešlost
Seniorklub
děti
dorost
mládež
bohoslužby

1. 2. úterý

18.00

biblická hodina

9. 1. neděle
12. 1. středa
13. 1. čtvrtek
14. 1. pátek

20. 1. čtvrtek
21. 1. pátek

23. 1. neděle
26. 1. středa
27. 1. čtvrtek
28. 1. pátek

Jan Lukáš
Kamil Vystavěl

Jana Hojná
Husův sbor

Alianční týden modliteb 9.–16. 1. 2022

Šabat – život v Božím rytmu
Rádi bychom vás pozvali ke společným
modlitbám během Aliančního týdne modliteb 9.–16. ledna 2022, jehož tématem je
Šabat.
Církev během ATM po desetiletí začíná
nový rok společně na modlitbách s prosbami
za Boží působení, vedení a požehnání napříč denominacemi a společenstvími v jednolitých městech a komunitách. Nacházíme
se v době mnoha nadějí a obnovy, ale také

v době obvazování ran, úzkostí a vyčerpanosti. Tím více potřebujeme zůstávat v Božím odpočinutí, složit zbytečná břemena
a vzít na sebe Kristovo břemeno, které netíží,
protože je On nese spolu s námi.
Kéž v nás Bůh na modlitbách obnovuje
novou radost a naději, důvěru v přítomnost
a působení Ducha Svatého a sílu být požehnáním lidem kolem nás.
zdroj: Evangelikální aliance

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2022

Mikuláš Vymětal

Zveme vás k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat od 18.
do 25. ledna 2022.
Tématem nadcházejícího Týdne modliteb za jednotu křesťanů je verš „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2).
zdroj: Ekumenická rada církví v ČR
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Ze sborového života
Zpráva ze schůze staršovstva 6. 12. 2021

Po úvodní pobožnosti Saši Jeništy jsme se
zamýšleli nad tématem zbožnosti. Zbožnost
je intimní věc, každý ji prožívá jinak. Evangelíci byli dříve písmáci, znalci písma, kteří
dokázali argumentovat písmem, to se vytrácí.
Na čem budeme svoji zbožnost stavět? Měla
by být v souladu naše vnitřní zbožnost a chování navenek. Oslovuje autentická zbožnost.
Zbožnost je postoj srdce, můj vztah s Bohem,
který se projevuje i ve vztahu k druhým. Projevy zbožnosti (např. rituály) nám mohou
pomoci posílit víru. Základním projevem
zbožnosti je modlitba, společná modlitba nás
může navést k soustředění, řešení. Dokážeme získat spoustu přátel evangelického sboru, kteří však dále nepokročí. Měli bychom
dokázat vyjádřit i druhým, jak Bůh k nám
mluví, co pro nás Bůh udělal.
Zhodnotili jsme uplynulé období. Proběhl konvent, malé sbory jsou v těžké situaci,
nevědí, zda budou finančně soběstačné. Je
potřeba podporovat naši mládež, pomoci jí
hledat místo ve sboru. Pravidelně sledujeme epidemiologická nařízení. Děkujeme
Daníkovi Batlovi za zajištění streamu bohoslužeb.
Po 17 letech příprav jsou vydány a přišly do sboru nové evangelické zpěvníky. Máme z nich velikou radost. V neděli
23. 1. 2022 připravíme slavnostní bohoslužby, kde budeme poprvé ze zpěvníků zpívat.
Eva Čejková bude koordinovat jednotlivé
skupiny, které představí různorodost písní
z nového zpěvníku.
Staršovstvo se dále zabývalo přípravami
na vánoční období: zajištění stromku, obsazení služeb při vysluhování. Vánoční hra
se bude během 4. adventní neděle tentokrát
promítat. Velké poděkování patří Dance
6

Vrajové a Daníkovi Batlovi za natáčení videa s dětmi z nedělní školy. Bude zajištěno
promítání i v dolním sále, aby nebyla překročena celkově povolená kapacita v sále.
Původní charitativní projekt „Punč pro
Matěje“ jsme museli pozměnit. Provoz stánku na náměstí není možný. Rozhodli jsme
se však Matěje podpořit jiným způsobem.
Je možné na jeho léčbu přispět pomocí QR
kódu, který vyšel v prosincovém Poslu a je
umístěn také na webových stránkách sboru.
Dále je možné přispět u bratra pokladníka,
anebo do pokladničky. Výtěžek z burzy bude
rozdělen na dva díly. Polovina bude přidána
ke sbírce na Matěje a druhá polovina bude
zaslána do Diakonie Rýmařov. Výrobky
z burzy bude možné nadále i po Vánocích
kupovat pomocí rezervace na webových
stránkách sboru, vyzvedávat a platit v neděli po bohoslužbách. Výtvarné dílny budou
pokračovat až do Velikonoc, i když s menší
frekvencí.
Staršovstvo schválilo návrh rozpočtu
na rok 2022. Velkou položkou budou v následujících pěti letech náklady na celkovou
opravu kostela. Začala již projektová příprava, bude následovat zaměření stavby kostela,
oprava krovu, střechy, fasády. V roce 2022
bude pořízeno nové sborové auto. Dále chceme investovat do ozvučení a pořízení projekční techniky do spodního sálu.
Za účelem získávání prostředků na opravu kostela bude zřízen nový samostatný
„stavební“ sborový účet, aby mohla přispívat také široká veřejnost.
Nové webové stránky jsou v jednání.
Chceme na nové webové stránky dát i „e-shop“, kde bude možné vybrat ze všech
projektů, které podporujeme.

Ze sborového života

Staršovstvo schválilo dohodu o pracovní
činnosti s Noemi Batlovou od 1. 1. 2022.
Pavel Brtník za stavební komisi seznámil staršovstvo s probíhajícími jednáními
v souvislosti s plánovanými opravami kostela. Byla již uzavřena smlouva na pasportizaci kostela, která proběhne 8. a 9. 12. Byla
odeslána poptávka na projekční práce, bylo
osloveno pět firem.
Proběhla schůzka americké skupiny,
na které se rozdělily jednotlivé úkoly při
přípravě konference. Konference proběhne 9.–14. 7. 2023. Příští schůzka s tvorbou
programu konference se bude konat v neděli
12. 12. Společný polévkový oběd. Zatím se
přihlásili 4 zájemci ochotní ubytovat hosty
konference.
Z různého:
20. 12. jsou zrušeny ekumenické bohoslužby v Diakonii v Dolní Moravici, celé
zařízení je pro návštěvy uzavřeno.
Bohoslužby ve Chválkovicích zrušeny
nejsou.
26. 12. pojede hudební skupina podpořit
bohoslužby v Hranicích. Pavlína Lukášová
vyřizuje pozdravy do Olomouce. Může se

kdokoli přidat, začátek v 10:00. Prostory
jsou po rekonstrukci, přístavba je zkolaudovaná. Zázemí je opraveno, je možné posedět.
28.–30. 1. se koná víkendovka pro mládež.
Diakonie připravuje vydání postní kuchařky, přílohu napsal Pavel Ruml, bude se
prodávat před Velikonocemi.
Úklid: Alenka Tylečková by ráda službu
od Nového roku předala. Do ohlášek – hledáme člověka na úklid, rozsah 6 hodin týdně + svátky, práce bude finančně ohodnocena, zájemci se mohou hlásit u br. kurátora
Marka Vraje. Alence Tylečkové staršovstvo
děkuje za její vytrvalou a obětavou službu.
Od ledna se budou střídat služby s otevíráním kostela: Jana Vrajová, Marek Vraj,
Petra Chovancová, Noemi Batlová.
Informace o hospodaření sboru jsou
k dispozici u bratra pokladníka. Koná se
sbírka na dětskou vánoční slavnost.
Staršovstvo ukončilo svoji schůzi písní
Odpusť (BTS 43) a modlitbou v 21:12.
Dle zápisu Evy Palové Dostálové
pro Posla zpracovala Adéla Gabrielová

Narozeniny v lednu

5. 1. Miloslava Navrátilová
7. 1. Miloslava Kunzfedová
12. 1. Marie Kafková
14. 1. Jitka Šťastná
17. 1. Kristýna Fialová

23. 1. Jaroslav Blažek
24. 1. Jáchym Jakubec
30. 1. Gertruda Nosálková
31. 1. Naděje Blažková

Rozloučení

30. 12. jsme se rozloučili se sestrou Jaroslavou Kosovou – 84 let
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Ze sborového života
Zápisky z cest – tentokrát z Hranic

Advent je v plném proudu, doba příprav domácích, sborových, rodinných … Zvoní telefon, kdo co zase chce? Á Pavlína Lukášová
z Hranic: „Nazdar Bohdane, jak se máš?“
„Přiměřeně, přiměřeně, copak se děje?“ Jsem
položen na otázku: „A co kdybyste s kapelou přijeli na Štěpána do Hranic a zahráli při
bohoslužbách a ještě něco přidali?“ Rychle
přemýšlím nad svými plány. A Pavlína pokračuje: „Chceme se pochlubit opraveným
a upraveným interiérem našeho kostela
a především novou přístavbou, kde mimo
jiné máme dva teplé záchody a dokonce i sprchu!“ (Dříve se chodilo na WC v zimě v létě
do venkovní TOI TOI budky). „No tomu se
nedá odolat.“ a pokračuji: „Já obvolám ostatní, zjistím, jak na tom jsou a pokud budeme
alespoň ve čtyřech, přijedeme!“ Do hodiny
volám do Hranic pozitivní zprávu, že můžeme a že se těšíme, a nejen na ty záchody.
S Pavlínou vybíráme písničky, s kapelou je
pilně nacvičíme a v neděli na Štěpána vyrážíme do Hranic. Tentokrát v normálním čase,

8

bohoslužby oproti zvyklosti v 8:30 začínají
až v 10 hodin.
Při příjezdu si nemůžeme nevšimnout
nové přístavby, která velmi vhodně navazuje na kostel samotný a působí dojmem, že
tam stojí odjakživa. Těšíme se na prohlídku.
Tu absolvujeme ihned při příjezdu. Další
prostory nabízejí společenskou místnost pro
setkávání, schůze staršovstva, bohoslužby
v menším počtu. V patře pak mají krásný
prostor pro děti, mládež, promítání filmů
a další aktivity. Vše působí velmi útulně
a jak říkala Pavlína, odtud se nám ani nechce domů.
V 10 hodin začínají bohoslužby, jsme
vděčni za společné obecenství a za možnost přispět k bohoslužbám muzicírováním a zpěvem vánočních písní. Tentokrát
máme posilu – několik písní si s námi zahrál Šimon Lukáš, který hraje na basovku.
Po skončení ještě máme připravený přídavek – opět několik vánočních písní a koledu
Starej betlém.

Ze sborového života

A protože v kostele až takové teplo nebylo,
těšíme se na společné posezení v teplé přístavbě, přesněji řečeno v komunitním centru,
kde sestry připravily, tak jako vždy, bohaté
občerstvení a kde si můžeme popovídat.
Oceňujeme práci, kterou místní při opravě
a dostavbě kostela zvládli a přejeme jim ješ-

tě dostatek sil a trpělivosti s dokončovacími
pracemi. Jako vždy nám bylo spolu velmi
dobře, a nemusím dodávat, že jsme si opět
slíbili, že za bratry a sestrami do Hranic opět
přijedeme.
Za sborovou kapelu Bohdan Gallat

Nový zpěvník: radost a výzva pro církev

Většina z vás, kteří jste si nový zpěvník objednali, už ho máte doma a možná už jste stihli
i nahlédnout a prolistovat. Je to na první pohled krásné dílo, inspiraci pro jeho podobu autoři hledali především v evangelickém zpěvníku švýcarském a německém. Na jeho přípravě
se podílela spousta lidí, hudebníků, teologů,
korektorů, jazykovědců. Tvůrčí skupina pracovala na přípravách už od roku 2004, tedy
téměř 17 let. Každá píseň prošla několikerou
kontrolou jazykovou, hledalo se v historických pramenech, ověřovala se správnost notového zápisu, řešila se autorská práva a tvořily
se nové chorálníkové doprovody.
Někteří z nás možná máme trochu strach,
jestli ten zpěvník nebude pro nás až příliš neznámý. Ihned po prvním prolistování je však
jisté, že velkou část písní známe, a to jak ze
„starého“ evangelického zpěvníku, tak ze
Svítá či dětských zpěvníků Luďka Rejchrta.
Vedle toho najdeme ve zpěvníku nové formy
zpěvů, responsoriální žalmy zpívané i čtené
(ve zpěvu nebo recitaci se střídá kazatel/předzpěvák a shromáždění), najdeme zde kánony
nebo vícehlasé úpravy písní. Některé nové
písně pochází ze zpěvníků husitských či katolických, jiné jsou zase překlady písní ze zpěvníků z Holandska či anglicky mluvících zemí.
Vedle toho zde najdeme i texty modliteb a pořady bohoslužeb pro nejrůznější příležitosti.
Jak píše vedoucí tvůrčí skupiny nového
zpěvníku Miloslav Esterle: „Už na první pohled do stránek nového zpěvníku bude zřej-

mé, že se písně navzájem často a výrazně
liší ve své podobě, zápisu, charakteristice.
Budeme konfrontováni s řadou nových prvků, které nepůjdou použít jednoduše rovnou
na první pokus, ale budeme se muset do nich
hlouběji zahledět a učit se jim porozumět.
V době, kdy moderní společnost snaží nabízet co nejjednodušší instantní způsob použití
nových produktů, je to velmi ošemetný nárok
a odvážný krok. Budeme se muset učit a bude
to stát vždycky určitou námahu. Prosím vás
všechny o trpělivost, s níž se z každé dobře
uchopené písně může stát perla krásného vyznání, jen to nepůjde někdy snadno a hned.“
Přeji nám všem, abychom v novém zpěvníku mohli nacházet vedle svých oblíbených
známých písní i nové poklady. Autoři zpěvníku si kladli za cíl mimo jiné vybrat pestrou
škálu písní tak, aby si každý z nás mohl najít
ty „své“. Je to velká výzva pro nás všechny,
budeme se učit zpívat i doprovázet, hledat
v trochu jinak seřazených kapitolách, ale
především je to výzva k otevřenosti směrem
k novému. Těším se, že budeme při bohoslužbách, ale i jiných setkáních společně objevovat krásy neznámých písní a zpěvů.
Zveme vás srdečně na neděli 23. ledna,
kdy bude při bohoslužbách slavnostně uveden nový zpěvník v našem sboru. Poprvé si
z něj budeme moci společně zazpívat a poděkovat za toto velké dílo.
Eva Čejková
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Ze sborového života
Něco velikého se chystá

„Když se nenacvičuje vánoční hra, tak to
nejsou ani pořádné Vánoce,“ posteskla si
loni smutně Pavlínka Chovancová. A tak
jsme už v září věděli, že letos to bez vánoční
hry nepůjde. Začali jsme hledat, co bychom
nacvičili. Vybrali jsme vánoční hru Petry
Macháčkové „Něco velikého se chystá“.
Pro malé děti jsme si vypůjčili básničky ze
hry Zdeňka Šorma „…aby nás nezahanbil
osel, vůl a kráva“. A nácvik mohl začít.
Rozhodli jsme se pro nacvičování v pátek
po skupinkách, aby se děti moc nepotkávaly a navzájem se nenakazily. Danka Vrajová si to letos vzala na povel. Oslovila děti,
které by rády hrály, i jejich rodiče, aby vše
klaplo. Rozeslala maily, aby první skupinka
velkých andílků mohla začít trénovat. Počet nakažených však stoupal, děti ve škole
chodily do karantény, začaly se opět zavírat
třídy. 3. listopadu Danka volá a píše všem
znovu. Hru nebudeme nacvičovat, ale budeme ji natáčet. Ještě moc nevíme jak, ale
nějaké zkušenosti z natáčení nedělek jsme
přece pobrali, tak to zvládneme. A přichází
anděl v podobě Daníka, který se nabízí, že
vše natočí na kameru a taky potom sestříhá.
Tak to je pomoc nečekaná a nám padá veliký kámen ze srdce.
V pátek 12. 11. se natáčí první největší
scéna v Nebeské kanceláři. Oblékáme andělům bílé košile a každý si vybírá kravatu,
snášíme do kanceláře notebooky, tužky a razítka. Daník profesionálně připravuje kameru na stativ, instaluje mikrofon, aby bylo
všem rozumět, nasazuje sluchátka a natáčení začíná. Na nácvik textů nebylo moc času,
ale scény se mohou točit víckrát. Něco se
pak vybere. V kanceláři panuje veselí, šustí sáčky od bonbonů. Na kameře to vypadá
10

dobře. Nácvik se protáhne, někteří rodiče
proto musejí ještě chvíli posečkat.
Než se bude natáčet další díl, Danka
všechny záběry prohlédne, označí povedené
scény a poskládá do správného pořadí. Pošle Daníkovi, který vše průběžně stříhá.
V pátek 19. 11. je tu další hromadná scéna
v nebeské kanceláři. Ale ještě předtím přicházejí hlasatelky, aby načetly zprávy. Ty
je potřeba natočit co nejdříve, aby se na ně
mohl dívat Zachariáš s Alžbětou v televizi.
V kanceláři už to ševelí, a konečně přichází
taky archanděl Gabriel a scény mohou být
dotočeny. Nakonec se nahrávají ještě scény
u telefonu.
V neděli 21. 11. Daník snímá Gabriela,
jak přijíždí do kostela na koloběžce. Super.
Ale zjišťujeme, že v plánovaný pátek 3. 12.
Gabriel (Áďa Brozda) nemůže přijít, bude
celý víkend pryč. Jak to udělat? Danka opět
obvolává a odvolává předchozí domluvené,
Marii a Josefa a Zachariáše, vše se přesouvá
na příští pondělí večer.
A je tu slíbený pondělek 29. 11. a zvěstování Zachariášovi (Áďa V. & Áďa B.)
v chrámě. Natáčí se i scéna zvěstování Marii, která se původně měla odehrávat v kuchyňce, tam se ale pečou perníčky. Přesouváme se tedy do vikárky. Janča škrábe jednu
mrkev za druhou. Při vážném rozhovoru
s Josefem se Marie pořád směje, to ji pošťuchují ženy, co tu chystají věci na adventní
burzu. Josefovi vánočka moc chutnala.
V pátek 3. 12. přijdou zpěváci a muzikanti nahrát všechny písničky. V kostele je
docela chladno, ale jsou to profesionálové
a vše zvládnou na výbornou. Než Daník
rozloží všechny kabely a sladí zvuk mikrofonů, mají natrénováno. A pak už to jede

Ze sborového života

jako po másle. Písničky krásně zní, i reklama na nové zpěvníky je natočena. Ještě společné foto.
Tak a teď už zbývají jen maličcí andílci,
kteří natáčí v neděli 5. 12. po bohoslužbách.
Moc jim to sluší s křidélky a hvězdičkami.
Než Daník pobalí své stativy, mikrofony
a kameru z bohoslužeb, které streamoval,
mají děti s Dankou nacvičeno. Já hlídám,
aby do kanceláře nikdo nechodil a nelomozil okolo. Za chviličku má Daník i natočeno. Teď jen najít všechny bundy a svetříky,
které zůstaly v malém sále, kde však probíhá ještě schůze dozorčí rady Diakonie.
Uf. Všechno se naštěstí najde a děti utíkají
domů a těší se na Mikuláše.
Scéna Alžběty se Zachariášem se natočila
už v mezičase. Danka obeslala rodiče, aby
s malými dětmi natočili básničky, které se
do hry přidají. Taky hudebníci a bratr farář a bratr pokladník posílají své příspěvky
do reklamy na zpěvník. Doufejme, že to
všichni do pátku 10. 12. stihnou, aby to Daník mohl dát všechno dohromady.
Už v sobotu 11. 12. Daník posílá Dance
i mně sestříhanou hru, abychom vychytaly

mouchy. Pak ještě přidá úvodní a závěrečné
titulky.
V pátek 17. 12. ráno ještě troufale posílám
připomínky k titulkům a Daník ochotně vše
doladí. Večer už Noemi posílá všem odkaz,
na kterém bude od 9:00 v neděli 19. 12. hru
možné shlédnout.
A je tu slavnostní 4. adventní neděle.
Všichni se těšíme, že se společně podíváme
na hotové dílo. Ráno je ještě nutné rozmotat
a propojit hromadu kabelů, ozvučit sál, roztáhnout plátna, nastavit dataprojektory, připravit náhradní mikrofony. Nejen v kostele,
ale i ve spodním sále, protože očekáváme,
že by nás mohlo být více. Jsou zde problémy
se vším, zvuk bzučí, obraz zrní – ale Daník
vše vyřeší a v 9:00 můžeme začít!
Celá hra s českými titulky od Sáry Gabrielové a anglickými od Honzy Dostála je
už na Štědrý večer k dispozici na YouTube.
Může si ji tak pustit kdokoliv nejen u nás,
ale i za oceánem.
Děkujeme moc všem, kteří se letos na vánoční hře podíleli!
A. Gabrielová
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Život církve

Partnerství s Diakonií Rýmařov

Poselství ERC k synodálnímu procesu

Již 12 let trvá partnerství mezi Diakonií Rýmařov a olomouckým evangelickým sborem.
Toto partnerství prošlo různými změnami
a podílelo se na něm mnoho členů našeho
sboru. V současné době se však počet všech
členů dozorčí rady výrazně snížil. Původní
počet byl 14 a nyní pouze 5. Dle řádů diakonské práce musí být nadpoloviční počet
členů dozorčí rady členy ČCE a buď předseda dozorčí rady nebo ředitel musí být také
členem ČCE. Významnou změnou je rovněž
skutečnost, že hlavním úkolem dozorčí rady
již není kontrola účetnictví, ale především
snaha hledat body, které napomohou rozvoji
partnerství.
Dlouhodobě mimořádným přínosem pro
toto partnerství byly návštěvy Noemi Batlové ve středisku. Jako pastorační pracovnice sboru středisko pravidelně navštěvovala
a v rozhovorech s klienty sdílela víru a lásku.
S postupnou přeměnou činnosti sborové sestry tyto pravidelné návštěvy skončily. Je to
dáno také zákazem návštěv, který nyní v Diakonii Rýmařov mají.
Dne 5. 12. 2021 proběhla v našem sboru
slavnostní bohoslužba, při níž byli vysláni

do služby noví členové dozorčí rady. Za náš
sbor to byla Petra Chovancová a Lubomír
Vraj. Hned po bohoslužbách se uskutečnila
první ustavující schůze, při které byla zvolena sestra Sedláčková – členka kazatelské
stanice Rýmařov – předsedkyní a L. Vraj
místopředsedou.
Partnerství mezi sborem a střediskem se
ve vánočním čase projevilo také pravidelnou
burzou. Je dobře, že tato tradice dlouhodobě
pomáhá. Letos jsme Diakonii Rýmařov darovali 15 000 Kč.
Další aktivitou bylo darování vánočního
cukroví. Vzhledem k zákazu návštěv kvůli
covidové nákaze se nekonaly tradiční bohoslužby. Proto jsme s br. farářem jeli 21.
12. do Dolní Moravice, kde jsme předali 38
krásně nazdobených balíčků s cukrovím pro
klienty domova pro seniory a domova se
zvláštním určením. Velmi si vážím toho, že
náš sbor i přes složitost dopravní vzdálenosti
podporuje různými formami středisko v jeho
nelehké práci.
-prý-

Milé sestry, milí bratři,
římskokatolická církev se v naší zemi
i jinde na světě vydala na novou cestu synodálního procesu. V něm chce naslouchat
hlasu Ducha svatého ale i hlasům lidským, které mají co říci k tomu,
jakým způsobem naši římskokatoličtí bratři a sestry žijí své
povolání za Kristovy učedníky.
Ekumena může a má být podle přání papeže Františka jedním z těchto hlasů. Arcibiskup
Jan Graubner oslovil jménem České
biskupské konference církve ERC s žádostí
o pomoc při tomto synodním hledání. Této
výzvě a prosbě bychom rádi vyhověli.
Synodální hledání má probíhat na nejrůznějších úrovních, od lokální, přes regionální
a celostátní, až po kontinentální a celosvětovou. Našeho setkávání v rámci ekumenických vztahů v naší zemi se týká zejména
ona rovina lokální a regionální.
Rád bych vás všechny, bratři a sestry,
vyzval k tomu, abyste byli připraveni s otevřeným srdcem a křesťanskou opravdovostí

reagovat, pokud se na vás na jakékoli úrovni naši římskokatoličtí bratři a sestry obrátí
v rámci svého synodálního hledání. Podle
biblického naučení „cokoli děláte,
dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu,“ (Kol 3, 3)
buďme připraveni vydat svědectví o tom, jak v ekumenickém vztahu spolupráci se svými
římskokatolickými bratry a sestrami zakoušíme a jak ze svého
pohledu vnímáme jejich snahu o to,
uskutečňovat ve svých životech a ve společnosti církev Kristovu.
Takové svědectví nemá být svým charakterem primárně polemické nebo konfrontační, má být snahou o upřímnou dopomoc
poutníkovi, který kráčí na stejné cestě a který k nám vztahuje ruku. Buďme tedy v křesťanské lásce připraveni tuto podanou ruku
podle svých možností přijmout.
Daniel Ženatý, emeritní předseda
Ekumenické rady církví, listopad 2021

Všem, kdo by se v tomto roce rádi vydali na sborovou rekreaci v Ptenském Dvorku
oznamujeme, že máme u Sokola zablokovaný termín

7.–14. 8. 2022.

Těšíme se na setkání!
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Evangelický kalendář na rok 2022

Přijede k nám farář pro menšiny

Letošní kalendář je věnován kaplanům.
Kaplanům nemocničním, vězeňským a vojenským. Přinášejí nám svou zkušenost ze
světa za hranicí běžné zkušenosti. Ze světa, kde se člověk ocitne, když tělo či duše
přestane sloužit, jak má. Když je člověk nemocný – chybí mu něco z té moci, kterou
dává člověku každodenní automatické fungování těla, které si jinak ani neuvědomuje.
Přinášejí nám zkušenost ze světa, kde
člověk sice může rukama hmatat a nohama
chodit, ale kam se mu zachce, jít nemůže. Přestal být na čas, výjimečně i navždy,
součástí společnosti. Je za mřížemi. A nakonec ze světa,ve kterém se stále počítá
s tím, že může nastat i tak vyhrocená situace, kdy jediným řešením je rozsáhlé
ničení a zabíjení. Ze světa, kde je myšlenka na takovou hraniční situaci součástí každodenního uvažování a příprav.
(EK 2022 sestavil Tomáš Pavelka)

Na každý den 2022

V letošní MKD vás zveme k objevování
církevního roku, a protože církev je součástí světa a občanské společnosti, připomínáme v jednotlivých měsících více či méně
také některé důležité dny občanského roku.
A tak se vám může stát, že se dozvíte, kdy je
např. Světový den kreativity a inovací nebo
Den památky obětí komunistického režimu.
(NKD 2022 sestavily Drahomíra Dušková
Havlíčková a Olga Mrázková)

V neděli 30. ledna 2022

Obě ročenky můžeme zakoupit u br. pokladníka, každá za cenu 150 Kč.

Při bohoslužbách poslouží kázáním a po jejich skončení
bude přednáška na téma:

Výročí – kultura – historie

Dialog křesťanů, židů a muslimů

Sláva
Sláva bývá velmi sladká
v lidském jednání
cesta k ní je někdy vratká
až strach nahání.

S Bohem chodit není těžké,
máš-li jasný cíl;
ke zlému však ale meškej,
aby ses nezmýlil.

Nezapomeň ale moje duše,
že Bůh chce tě míti rád,
že si přeje velmi tiše
tvou duši milovat.

Roste, roste, roste tráva
kam jen se podíváš.
Všechna sláva polní tráva
mění osud náš.

Při cestách si plno květů
svůdně kolem trůní,
ty se chtějí líbit světu
když nabízí svou vůni.

On nám přece zaslíbil
na tom cíli mívej dost
k němu spěchej ze všech sil
i sobě pro milost.
Pavel Janošík st.
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přivítáme u nás ve sboru br. faráře Mikuláše Vymětala.

Bratr farář Vymětal
je celocírkevní farář pro menšiny.
Pořádá mezináboženská setkání
a bojuje proti diskriminaci menšin.
Všichni jsou srdečně zváni!
15
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SLOVEM A TÓNEM
LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ VEČER
účinkují:
Olomouc Guitar Consort
Žesťové kvinteto
Radoslav Khun, Lukáš Kuřík – varhany
Andrea Vašíčková, Jana Šuláková – flétny
Karolína Alena Bartoňková – zpěv
Ivana Freitingerová – violoncello
Anna Marie Sniehottová – housle
recitace básní:

Diana Provazníková, Julie Kepáková, Simeon Hána,
Ema Masaryková, Tereza Dvořáčková,
Anna Dostálová, Beata Vymlátilová

promluva: Aleš Wrana
klavírní spolupráce:

Václav Horák, Jana Koukalová, Jitka Křivánková

středa, 19. ledna 2022, 18.00 hod.

evangelický kostel Blahoslavova 1, Olomouc

Kontakty na zástupce sboru:

Farář Jan Lukáš:
Kurátor Marek Vraj:
Pastorační pracovnice
Noemi Batlová:

776 029 782
605 224 814

Lukas.Jan@seznam.cz
m.vraj@volny.cz

728 289 354

noemi.batlova@gmail.com

ponovoroční

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