velikonoční
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Petr a Jidáš

„ …tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: dříve než kohout zakokrhá,
třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal.“
/Matouš 26, 75/
„Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet
stříbrných velekněžím a starším a řekl: Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. Ale oni
odpověděli: Co je nám po tom? To je tvoje věc! A on odhodil ty peníze v chrámě a utekl;
šel a oběsil se.“
/Matouš 27, 3 – 5/
Milí bratři, milé sestry,
když čteme pašijní příběh evangelií o tom, ce pláče, Jidáš volá: „zhřešil jsem a zradil
co vedlo k Ježíšově mučednické smrti, ne- jsem.“ Petr našel východisko a přijal milost,
Jidáš spáchal sebevraždu. Jeden se
lze si nevšimnout, co je velkým téstal hlavním představitelem křesmatem tohoto dramatu. Jistě je to
ťanstva, druhý zahynul a stal se
otázka naší lidské viny. Na tosymbolem zrady. Přitom provihle je dnešní člověk obzvláště
nění obou bylo dobře srovnaalergický. Církev prý jen mluví
telné. Zradit nebo zapřít a říci
o vině, hříchu a hrozí Božími
o Kristu „neznám ho“ – v tom
tresty – a přitom si nechce zazase tak velký rozdíl není. Vinu
mést před vlastním prahem. Koho
na Jidášově tragédii ale nesli i jiní.
dnes může nějaká vina zajímat ? Kdo
Ti, kteří si právě na rozdíl od něj vinu nepřina tohle ještě slyší ?
Jenže ať je to jak chce, viny se nezbavíme. pustili – kněží v chrámě. Dnes bychom řekli:
Lze si ji nepřiznat, lze ji hodit na druhého. „svatá církev.“ Co je nám do toho, to je tvoObzvláště dnešní člověk je v tomhle mistr. je věc! Až nás mrazí při takových slovech.
Dokonce na mezinárodní úrovni. Jsme šo- Slyšíme z nich Kainovo: „Nejsem strážcem
kováni, jak snadno může jedna mocnost na- svého bratra.“ Kdyby se našel někdo z lidí,
padnout sousední zemi a zničit životy mno- kdo by Jidášovi podal pomocnou ruku, něha lidí a ohrožovat mnoho dalších. A obvinit kdo kdo by ho v tom bahně neopustil, mohl
z tohoto zla druhé, klidně i samotného napa- i on najít milost…
Každý z nás je vinen před Bohem. A i když
deného. Vězme, že to Pán Bůh vidí a jistě to
je dnes možné s děsivou vynalézavostí vinu
tak nenechá.
Naslouchejme velmi dobře tomu, jak se se tutlat, házet na jiné, odmítat ji a mlžit o ní,
svou vinou vypořádal Petr i Jidáš. Petr hoř- Bůh vše vidí. A pokud před ním člověk ne-

Milý čtenáři, milá čtenářko,

padne na kolena, nepokoří se, nezapláče nad
sebou a vinu nevyzná, pak nemůže počítat
ani s Boží milostí. Je jistě na nás, abychom
byli těmi, kteří budou pomáhat těm, kteří
se svou vinou trápí a hledají milost. I když
jich možná nebude mnoho. Abychom fatálně
neselhali jako chrámoví kněží a neměli pro
druhé jen cynické: To je tvoje věc …
Není nikdo, kdo by byl bez viny. Kromě
Ježíše Krista. A přece právě on končí na kříži
jako ten největší viník. Křesťané záhy pochopili, že za jeho obětí byla Boží láska a Boží
jednání. Díky jeho utrpení a smrti už totiž ne-

musíme zemřít my. Kristus přemohl i samotnou smrt, když vstal z mrtvých. Velikonoce
nám nastavují zrcadlo: takto to s tebou člověče, vypadá. Bohu se nemůžeš nikdy líbit. Ale
Bůh se tě přesto nezřekl. Obětoval i vlastního
Syna, abychom byli své viny zbaveni. A třetího dne slavně vstal. Přiznej se k němu, uvěř
v něho a budeš mít podíl na novém životě.
Nikdo nemusí před Bohem svůj život prohrát,
protože on zemřel za všechny a je opět živý.
Radostná zvěst velikonoc.
Váš Jan Lukáš, farář

Slovo šéfredaktorky

Milí čtenáři Posla,
máme za sebou měsíc, kdy se vzpamatováváme z šoku válečného běsnění kousek
od nás. Opakovaně zaznívá údiv, že je něco
takového jako konvenční válka těchto rozměrů možné v 21. století. S úzkostí a hrůzou sledujeme záběry z Ukrajiny, s vnitřními
otázkami pak jednání „západních“
politiků. Jedni radí bojovat a jasně
se postavit Zlu, druzí podporovat
ukrajinskou armádu a přijímat
uprchlíky bez vojenského zapojení NATO. Kdo z nich má pravdu?
Jaká bude cesta dál? Podobně jako
v nejtvrdším covidovém lockdownu si
i v těchto chvílích připomínáme, jak málo si
můžeme v životě naplánovat. A jak je krásný
dar každého nového mírového rána.
Ve vřavě bitev i vřavě našich emocí jsme
letos vstoupili do postní doby. Do času přípravy na Velikonoce. Najednou je Kristova
oběť zřetelnější, jeho bolesti konkrétnější,
jeho osamocenost zoufalejší, lidská zloba jej
odsuzující obnaženější, manipulativní techniky těch, kteří podněcovali volání „ukřižuj ho“
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mrazivější. „Zas Pána křižujou“ zpíváváme
o Velikonocích. O tom, že Kalvárie i Golgota
se dnes nacházejí v Mariupolu či jiných místech Ukrajiny myslím není pochyb.
V letošní postní době nás též intenzivněji,
než v letech uplynulých, provází otázka po opravdovém odříkání si věcí,
potřeb, nároků. Jsme svědky obrovské vlny solidarity s ukrajinskými
uprchlíky, ochoty vzdát se části
svého pohodlí, peněz, materiálních
potřeb. I na naší faře či v rodinách
členů našeho sboru jsou ubytovány
ukrajinské ženy s dětmi. Také jsme poskytli dolní sborové prostory pro (pravděpodobně čtrnáctidenní) středeční setkávání ukrajinské
komunity v Olomouci. Prošla jsem ten první
středeční večer s pokorou a trochu s ostychem
zaplněnými sály dospělými a dětmi. A dojalo
mě, když jsem uslyšela ukrajinskou hudbu,
kterou si k volným rozhovorům pustili. Echo
domova…. Rozhovor s hlavním organizátorem
těchto setkání najdete na jiném místě tohoto čísla Posla.

Slovo šéfredaktorky

Na konci postního období budeme s nadějí
vyhlížet Kristovo vzkříšení, jeho vítězství nad
smrt. „Sestoupil do pekel, třetího dne vstal
z mrtvých“ – tak vyznáváme v apoštolském

vyznání víry. Žijme nadějí, že i peklo na zemi,
rozpoutané člověkem, jeho porušeným lidstvím, bude brzy jednou provždy poraženo.
Jana Vrajová

Ze sborového života
Zpráva z březnové schůze staršovstva

Po úvodní pobožnosti br. f. Jana Lukáše staršovstvo diskutovalo o tom, jak může olomoucký sbor pomoci lidem v nouzi. Na faře je
ubytovaná paní z Oděsy se dvěma dětmi 9
a 13 let. Podařilo se zajistit pro ně lékařskou
péči, děti chodí do školy. Pro všechny členy sboru se doporučuje nabízet pomoc přes
koordinační centrum (KACPU), které zajistí vše nutné k registraci, potom je možné
ve sboru poskytovat další podporu. Měli bychom být připraveni na další příliv uprchlíků. Plánujeme i odložení peněz pro případné
dovybavení sborových prostor pro potřeby
poskytované pomoci lidem přicházejícím
z Ukrajiny. Technická komise řeší možnost
připojení pračky. Připravují se i aktivity pro
děti, pomoc při hledání práce, výtvarné dílny
pro ženy.
Dalším bodem programu byla příprava výročního sborového shromáždění.

Technická komise navrhuje návštěvu Nákla a dohodu s nájemníky o zvýšení nájemného.
27. 2. se sešla americká skupina, která připravuje program pro společnou česko-americkou konferenci plánovanou na červenec
2023. Svoji práci koordinuje s ústředím
církve. Další schůzka bude 10. 4.
Staršovstvu byla předvedena statická podoba nových webových stránek. Jiří Jurečka
připravuje návrh Samolepky pro zpěvníky
s věnováním.
Informace o hospodaření sboru je možné
získat u bratra pokladníka.
Staršovstvo ukončilo schůzi ve 21:00 písní EZ Novou píseň.
Dle zápisu Evy Palové Dostálové
pro Posla zpracovala Adéla Gabrielová

Anketa o životě sboru

Milé sestry, milí bratři,
součástí tohoto čísla Posla je i něco jako
anketa, možná lépe „zpětná vazba“ staršovstvu. Abychom věděli, jak se v olomouckém
sboru cítíte, co vám chybí, co si myslíte, že
křesťanské společenství má dělat atp. Může
se zdát, že v dnešní turbulentní době je to
skoro až nepodstatné, ale my jsme se na staršovstvu usnesli, že vás stejně požádáme
o její vyplnění. Možná právě v této době,

kdy se zjasňuje, co je smysluplné a co naopak naprosto druhořadé, je čas na možnou
změnu i v rámci sborových aktivit. Třeba
se ukazuje, že se jako evangeličtí křesťané
chceme proﬁlovat jinak, než jak jsme doposud zvyklí. Jen se ostýcháme věci iniciovat,
protože si myslíme, že to tak, jak je zaběhané, vyhovuje těm druhým. Rádi bychom tímto anonymním rozhovorem s vámi zjistili,
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jak se vlastně v olomouckém evangelickém
společenství cítíte a co vnímáte jako dobrou
cestu vpřed. Protože Posla odebírají i mnozí,
kteří se společných setkání z různých důvodů neúčastní, ale o sborový život se zajímají,
je součástí ankety též otázka, která směřuje
přímo k těmto bratřím a sestrám. Obecně

platí, že není nutné všechny otázky vyplnit,
pokud máte pocit, že se vás osobně dotaz
netýká. Budeme vám ale vděční, pokud se
zapojíte v co největším počtu, abychom se
v našem dalším uvažování o budoucnosti
sboru mohli opřít i o váš názor.
Vaše staršovstvo

Praktické informace:
Své vyplněné anketní lístky dávejte prosím do krabice připravené v mezisálí.
Anketu v elektronické podobě můžete vyplnit na odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3CnVAWUWhs8C_UFecFg4JbDSzcgPZPAw0YHeﬂ07CutZZtQ/
viewform /na požádání zašleme/
Vyhodnocení ankety proběhne na některém následujícím
sborovém dnu a ve sborovém časopise Posel.
10. března začal v Olomouci
letní semestr celoživotního
vzdělávání, které připravila
Evangelická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze.
Prof. Pavel Hošek,
Ph.D. přednášel na téma
Judaismus – dějiny a
současnost.

Narozeniny v dubnu

1. 4.
6. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
4

Pavel Blažek
Jaroslav Teplý
Marta Vrbová
Inge Zvonečková
Jana Lukášová

13. 4.
19. 4.
19. 4.
26. 4.
27. 4.

Pavel Laitoch
Eva Holasová
Zdeňka Ryšavá
Jarmila Svobodová
Božena Kluková

Sborový program na duben 2022

3. 4. neděle
4. 4. pondělí
5. 4. úterý
6. 4. středa
7. 4. čtvrtek
8. 4. pátek
10. 4. neděle
11. 4. pondělí
13. 4. středa
14. 4. čtvrtek
15. 4. pátek
17. 4. neděle
18. 4. pondělí
19. 4. úterý
20. 4. středa
21. 4. čtvrtek
21. 4. pátek
24. 4. neděle
25. 4. pondělí
26. 4. úterý
28. 4. čtvrtek
29. 4. pátek
30. 4. sobota
1. 5. neděle

9.00
16.00
18.00
18.00
18.00
18.00
19.00
9.00
14.00
18.00
16.00
17.00
19.00
9.00
13.00
14.30
15.00
16.00
18.00
18.00
9.00
9.00
09.00
18.00
19.00
19.00
14.00
18.00
16.00
17.00
18.00
9.00
16.00
18.00
18.00
18.00
16.00
17.00
18.00
9.00
9.00

bohoslužby s večeří Páně
výtvarná dílna
schůze staršovstva
biblická hodina
postně-velikonoční setkání s KEA
modlitební setkání
Sešlost Jurečkovi
Seniorklub
kurz ETF: Islám – dějiny a současnost
modlitební kruh žen
děti
konﬁrmandi
koncert Jaroslava Hutky
bohoslužby – Květná neděle
bohoslužby DS Chválkovice
bohoslužby DS Hrubá Voda
ekumenické bohoslužby v Diakonii D. Moravice
výtvarná dílna
modlitební setkání
Pašije
bohoslužby Velký pátek
bohoslužby Boží hod velikonoční
bohoslužby velikonoční pondělí
biblická hodina
VŠ mládež
Sešlost Solichovi
Seniorklub
modlitební kruh žen
děti
konﬁrmandi
mládež
bohoslužby – sborový den s hostem
výtvarná dílna
biblická hodina
modlitební kruh žen
setkání mužů
děti
konﬁrmandi
mládež
presbyterní konference MSS
bohoslužby s večeří Páně

Jan Lukáš

Jan Lukáš

Jan Lukáš
Jan Lukáš
Jan Lukáš

Jan Lukáš

Jan Lukáš
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Z Výročního sborového shromáždění 13. března
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Poděkování bratru Jožkovi Vrajovi za mnohaletou
práci pokladníka sboru

7

Ze sborového života
O tvoření

S pomalu se probouzejícím jarem mám příjemnou náladu a přemýšlím o tom, jak Bůh
tvoří slovem a nepochybuji, že každý
člověk stvořený, aby byl obrazem
Božím (Gn 1,27), má také tento dar. Každý může tvořit něco
krásného nejem svýma rukama.
Tvoří také svým myšlením. Myšlenku vnímám jako nevyřčené
slovo. Z toho mi vyplývá, že myslet
znamená tvořit, a že je podstatné, čemu
věnuji svou pozornost, na co během dne myslím a jak se cítím.
Ježíš nám dal klíč k vědomému projevení: „Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč
v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to

mít.“ (Mk 11,24). Myslím si, že je to možné
za předpokladu pochopení principu tvoření, a jsem přesvědčena, že je velmi
potřebné tvořit zdravý a radostný
život - v klidu, s pokorou a v souladu s Božími zákony.
A tak tedy, dávejme sobě i celému světu bezpodmínečnou lásku a přejme si dobro a laskavost
pro celý svět. Dívejme se na vše „očima Lásky“... Občas si zazpívám písničku
„Ubi caritas“, kterou jsme společně zpívali
na kurzu Alfa - „Kde je dobrota a láska, tam
přebývá Bůh.“
Věrka Zapletalová

V pondělí 21. 3. se od 16:00 hodin se konala v malém sále výtvarná dílna. Spolu
s ukrajinskými ženami jsme vyráběly zápichy - zajíčky a ptáčky. Zdobily jsme květináče
a sely osení. Byla slyšet čeština, ukrajinština, ruština, angličtina i chorvatština. Práce
nám šla od ruky a měly jsme z ní radost. Už se těšíme na další tvořivá setkání, spolu
strávený čas nám pomáhá se poznávat navzájem.
A. G.
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Rozhovor se Szergejem Cápecem

Pan Szergej Cápec se svou ženou Gabriellou
spoluorganizují setkání uprchlíků z Ukrajiny
u nás v kostele. Dovolila jsem si ho oslovit
a položit mailem několik otázek.
1. Vy již žijete v Olomouci delší čas, jak
jsem měla možnost poznat, mluvíte plynně česky. Můžete se nám krátce představit? Co Vás přivedlo do Olomouce?
2. Můžete našim čtenářům přiblížit
středeční setkání? Přišlo mnoho lidí... jakou to mělo odezvu?
3. Je ještě něco, kromě prostor, co vám
můžeme jako společenství nabídnout,
jak se podle Vás můžeme účinně podílet
na pomoci uprchlíkům?
Oba jsme s manželkou lékaři a psychoterapeuti, původem z Užhorodu, který leží
na hranicích se Slovenskem. V roce 2015
jsem dostal nabídku na místo přednášející-

ho na Ústavu patofyziologie. V té době bylo
našemu třetímu dítěti několik měsíců. Nabídka se mi líbila, tak jsem se rozhodl, že to
zkusím. První rok jsem tu strávil sám, abych
zjistil, jestli stojí za to odjet s celou rodinou.
Postupně se sem všichni odstěhovali, děti šly
do školy, školky. S manželkou momentálně
vyučujeme na Lékařské fakultě Univerzity
Palackého, dcera letos končí gymnázium,
synové chodí do školy. Olomouc se nám
moc líbí, město se pro nás postupně stalo
druhým domovem.
Od začátku války přišlo na Ukrajinu
do Česka mnoho uprchlíků. Kultura, pohled
na svět je u nás v mnoha ohledech podobný, jazyk je blízko a částečně srozumitelný
i tomu, kdo češtinu předtím neslyšel. Na setkání ve středu 23. 03. přišlo více než 60
Ukrajinců: jak uprchlíků, tak těch, kteří zde
již delší dobu žijí a jsou ochotni pomoci.
Mnozí říkali, že „bylo příjemné slyšet rod-

9

Ze sborového života

nou ukrajinštinu“, bylo domácím způsobem
útulno od dětí pobíhajících kolem a domácího pečení a chlebíčků, o což se postarali
samotní účastníci. Díky aktivitě mnoha lidí
se podařilo připravit i některé užitečné informace (o zdravotním systému, různých
aktivitách, příležitostech atd.). Základní potřebou všech (podle průzkumu, který jsme
dělali ještě před akcí) byla jejich vlastní
komunikace a myslím, že jsme dosáhli cíle.
Ve druhé polovině našeho setkání lidé začali
spontánně mluvit, navzájem se poznávat.
Upřímně doufáme, že díky vaší středeční podpoře se lidem podařilo získat trochu
vice klidu, popovídat si, seznámit se a kdo
ví, možná i navázat nová přátelství. Velmi

nás těší, že mnoho našich českých přátel,
známých a kolegů v Olomouci nás podporuje slovem i skutkem: někteří nasbírali
léky, někteří berle a invalidní vozíky, někteří věci pro uprchlíky, někdo pomohl sehnat
ﬁnanční prostředky nebo připravit jídlo pro
setkání, které se konalo. Upřímně děkujeme
všem Čechům, kteří v těžké době pomáhají
uprchlíkům z Ukrajiny.
Vaše prostory jsou prostě nádherné, děkujeme za příležitost se u Vás setkat (hodně bylo pozitiv i ve vztahu k tomu, jak
jsou útulné, prostorné a krásné). Děkujeme
za Vaši pomoc, podporu a rozhovor.
Za odpovědi poděkovala Jana Vrajová

Seniorátní víkendovka v Olomouci

Od pátku 25. 3. do neděle 27. 3. se v našich sborových prostorách konalo víkendové setkání
mladší mládeže a konﬁrmandů našeho seniorátu s tématem Na útěku. Při nedělních bohoslužbách posloužili zpěvem písně.
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Herní odpoledne pro děti 27. března

Ač bylo v neděli venku krásně slunečno,
přece jen zlákala několik dětí a rodičů možnost zahrát si společně vybrané hry v malém
sále našeho kostela. Nejprve jsme poměřili
své síly v párty hře Alias. Týmy byly velmi
vyvážené a možná měli někteří i více štěstí:)
Ale tak už to při hraní bývá. V druhé části
jsme se rozdělili na dva týmy, z nichž každý

provozoval jinou karetní hru. Byla to akce
spíše komorní, přesto musím konstatovat, že
jsme z ní mnozí odcházeli s dobrou náladou
a s pocitem, že to nebyl promarněný čas. Podobnou akci určitě ještě zopakujeme a třeba
tak nalákáme další děti či dospělé, kteří si
stále rádi hrají.
Danka Vrajová
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Sbírka pro Ukrajinu

Děkuji všem, kdo se zapojili do humanitární sbírky pro křesťanskou charitativní
organizaci Nehemia v Užhorodu na Ukrajině. Pomoc zaštítilo Setkávání Travná a olomoucký sbor poskytl prostory a oslovil své
členy. Nakoupili jsme v Makru za 40 tisíc
a něco věnovala i olomoucká potravinová banka a jeden pán dovezl půl dodávky
plen pro dospělé. Díky Jarkovi a Štěpánovi Brančíkovým, kteří pomoc v sobotu
odvezli a u hranic se Slovenskem přeložili
do ukrajinských kamiónů, které vezly další
pomoc pro Nehemii. Sestra Olga z Nehemie mi poslala velké poděkování, tak vám
ho všem vyřizuji. Neposlali jsme sice celý
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kamion, ale věřím, že moře vody tvoří jednotlivé kapky a i naše pomoc udělala radost.
Minimálně z mandarinek prý byli ukrajinští
řidiči, kteří pomoc přebírali, jako u vytržení a ty, co omylem spadly na zem a praskly,
hned s chutí snědli. Díky vám, kdo jste svou
kapkou přispěli k moři pomoci, jako třeba
jedna dívka se sáčkem rýže, instatní polévky a do ruky mi vložila 30 Kč. Připomnělo
mi to dar malého chlapce pro 5 tisíc mužů,
žen a dětí nepočítaje. Kéž Pán sám rozmnoží těch pět chlebů a dvě ryby k nasycení nesčetných zástupů na Ukrajině.
Za Setkávání Travná Daniela Kenningová

Ze sborového života
Náměty k modlitbám za válečný konflikt na Ukrajině

Za Boží ochranu pro civilní obyvatelstvo,
zvlášť ty nejzranitelnější, ochranu před násilím
Za umírající a trpící, zvláště ty, kterým
nikdo nemůže pomoci, aby cítili, že je
s nimi trpící Boží Syn
Za sílu a ochranu pro dobrovolníky
Za ochranu pro ty, kdo protestují proti válce, zvláště pronásledované bratry a sestry.
Za vytrvalost, efektivitu, výdrž a moudrost v pomoci uprchlíkům a jejich začlenění
do společnosti.
Za lidi, kteří reptají proti pomoci uprchlíkům, proti vládě, která pomáhá, aby Bůh
proměnil jejich srdce a zvítězila lidskost

místo sobectví a nenávisti. Díky, že můžeme pomáhat a dělit se o to, co máme.
Za křesťany na všech stranách konﬂiktu,
abychom správně rozeznali pravdu a lež a dokázali hájit pravdu, šířit lásku, pokoj a smíření. Aby křesťané na celém světě rozpoznali
nebezpečí křesťanského nacionalismu
Za vlády světa, aby se jasně postavily
proti bezpráví, lži a násilí
Za moudrost při hledání řešení a způsobů
pomoci Ukrajině.
Za spravedlivé potrestání válečných zločinů.
Za ukončení války a vítězství svobody,
demokracie a lidskosti.

Každou středu od 18:00 se v našem sboru v malém sále konají modlitby za Ukrajinu.
Můžete se v tomto čase s námi modlitebně propojit i z domova.

Otče náš Отче наш
Otče náš, který jsi v nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé je království
i moc i sláva na věky.
Amen.

Отче наш, що є на небесах!
Нехай святиться Ім‘я Твоє.
Хай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
І прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство,
і сила, і слава навіки.
Амін.
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Byl první…

Olomoucký evangelický sbor odchodem
mladého oblíbeného faráře Mg. Jana Nohavici v září roku 1997 osiřel. Jeho kazatel odešel v době všeobecného sborového
nadšení i svornosti a sbor naráz pocítil, co
všechno jeho pastýř obsáhl s jeho nezapomenutelným úsměvem. Jan
Nohavica se velmi dobře
zařadil také do vzrůstající
olomoucké ekumény. A ta
na dědictví po Janu Nohavicovi nezapomněla. Ochotně
přicházeli jeho přátelé s nabídkou pomoci olomouckému sboru v době, kdy byl
bez svého kazatele.
A právě první z ekumeny
vstoupil na naši kazatelnu pomocný biskup Mons.
Josef Hrdlička. Ten neváhal přijít právě v jeho osobně významný
den 56. narozenin připadající tehdy zrovna
na neděli (18. ledna 1998). Ochotně přijal
úkol zvěstovat Slovo Boží osiřelému sboru. I pro něj tato služba jistě byla jiná, než
ve své vlastní církvi, přišel jako bratr v Kristu, bez biskupské berly a mitry, jeho biskupské pověření ke službě bylo zvýrazněno jen
velkým pektorálem na jeho hrudi. Kázal
na text z Lukášova evangelia (kap. 5, verš
1–11) nadepsaný Povolání rybářů. Na závěr
bohoslužeb přijal vedle poděkování za zvěst
Slova i přání k osobnímu jubileu společným
zpěvem celého sboru písně „Někdo mě vede
za ruku…“.
Pan biskup Hrdlička má své trvalé jméno
v naší církvi. Jsme mu vděčni za jeho písně, které obohatily i náš evangelický zpěvník. Z Dodatku vydaném v roce 2000 byly
14

do našeho nového Evangelického zpěvníku
převzaty všechny 4 písně, jejichž autorem
textu je pan biskup Hrdlička a autorem nápěvu hudební skladatel Petr Eben. Všechny
čtyři rádi a často zpíváme:
174 – Chvalte Pána,
398 – Dej mi, Pane, bdělé
srdce,
399 – Učiň mě, Pane, nástrojem,
769 – Jeden Pán, jedna víra.
Bohužel, Petr Eben odešel
na věčnost a nenašel se jeho
následovník, který by další
texty pana biskupa zhudebnil. Tak se do našeho nového
zpěvníku z nové tvorby pana
biskupa dostala už jen jedna
píseň jako pátá (680 - Vezmi si, Pane, všechnu mou svobodu), k níž si nápěv musel zřejmě pan biskup už vytvořit sám.
V sobotu 19. března 2022 se na Dómě
na svátek sv. Josefa konala slavnostní mše,
při níž bylo děkováno za život pana biskupa Hrdličky u příležitosti jeho osmdesátin.
Slavnost se konala za široké účastí farníků, řady biskupů v čele s arcibiskupem Janem Graubnerem, kardinálem Dominikem
Dukou a širokého kruhu diecesních kněží.
Vzadu se krčili i evangelíci-pamětníci, kteří
vzpomínali na neděli před 24 lety, kdy v nesrovnatelně prostším prostředí oslavenec
spolu s celým sborem společně zpíval:
Někdo mi dává sílu též, když už
jsem unaven. To je ten, který o mně
ví, který je na mě laskavý, ať je noc

Ze sborového života

nebo den.
Někdo mě vede za ruku, proto se
nechci bát, To je ten, který o mně ví,
můj dobrý Pán Bůh laskavý, který
mě má tak rád.
Ta píseň nejlépe vyjadřuje oddanost pana
biskupa Hrdličky k službě na vinici Páně,
potvrzená jeho typickým širokým úsměvem
a schopností nalézt slovo pro každého v duchu svého hesla: „Nazval jsem vás přáteli“,
které si jako nastupující biskup zvolil.
Pomocnou ruku tehdy v době osiření
našeho evangelického sboru podali i jiní
– z kazatelny jsme slyšeli děkana CM bohoslovecké fakulty prof. Pavla Ambrose,
na postní čtvrtek nám posloužil pan arcibis-

kup Graubner výkladem svědectví tří Marií
pod křížem Ježíšovým a po celý rok ochotně
vedl naše biblické hodiny pan farář Konvalinka z Československé církve husitské. Ale
pan biskup Hrdlička byl první.
A tak, vážený pane biskupe, spolu s Vámi
procházíme tímto světem, a jsme rádi, že
patříme k Vašim přátelům, a jsme vděčni,
že můžeme duchovně čerpat z Vašich písní.
Jste pro nás výrazným svědkem Kristovým.
S důvěrou se proto obracíme k našemu nebeskému Otci a vyprošujeme pro Vás sílu
a moudrost do dalších let – a také už trochu
odpočinku, Vy si to jistě zasloužíte.
IMPRIMATR Nihil obstat – Eva

Jan Bartušek

Výročí – kultura – historie

DESATERO STARÉHO MUŽE
- člověk by měl žít stále rád
- občas se i pousmát
- písničku si zazpívat
- svoje bližní milovat
- k Bohu svůj zrak upínat
- zlého se vždy vyvarovat

- dobrým se inspirovat
- na vše hezké vzpomínat
- na covid si pozor dát
- tím vším své štěstí budovat
Pavel Janošík st.

Velikonoční burza pečiva

Na květnou neděli 10. dubna 2022 připravujeme
předvelikonoční burzu s pečivem.
Prosíme všechny zájemce, aby pečivo přinesli před
bohoslužbami od 8.30 hodin.
Výtěžek věnujeme na pomoc olomouckým rodinám z Ukrajiny.
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Evangelická teologická fakulta zvolila děkanem Jana Roskovce

V úterý 22. února 2022 zvolil Akademický
senát Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy za svého kandidáta na děkana
Jana Roskovce. Do čela fakulty jej na příští
čtyři roky jmenuje rektorka univerzity.
„Kandidátem na děkana byl deseti hlasy
zvolen Mgr. Jan Roskovec, Ph.D, jediný navržený kandidát, toho času odborný asistent
na katedře Nového zákona a proděkan Evangelické teologické fakulty pro zahraniční
a ekumenické vztahy,“ stojí na webu fakulty.
J. Roskovec vyjádřil, že přijatou kandidaturou především přijímá úkol. Ve svých „tezích
k děkanské volbě“ podpořil ideál fakulty, kde
se zároveň vyučují farářky a faráři pro budoucí praxi ve službě církve, stejně jako badatelské instituce, která je špičkovým pracovištěm
svého druhu.
„Jsem přesvědčen, že fakulta je primárně
škola, tedy že vzdělávání kazatelů a kazatelek je naším hlavním úkolem, vlastním důvodem našeho bytí. Doufám, že to tak vnímají
i naši studenti, a v každém případě bych se
chtěl starat o to, aby to tak bylo i nadále.
Jsem přesvědčen, že dobrá teorie je právě
v dnešní době rychlých změn a nových problémů tou nejlepší přípravou pro praxi: jen

na základě skutečného porozumění ‚věci‘ je
možno být účinně kreativní, ﬂexibilní, kompetentní. V tom vidím nezastupitelnou funkci
akademické (univerzitní) teologie,“ deklaroval své představy o současné a budoucí podobě Evangelické teologické fakulty kandidát
na její vedení. Spolu s tím upřesnil, že rozvoj
fakulty spatřuje mimo jiné v orientaci na zahraniční studenty.
Nového děkana do funkce jmenuje rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.
Ke čtyřletému funkčnímu období nastoupí
děkan 1. června 2022.
Zdroj: ETF UK

Noc kostelů

V letošním roce se náš sbor opět přihlásil k Noci kostelů.
Prosíme sestry a bratry, kteří se
chtějí zapojit do přípravy programu,
aby se přihlásili u Noemi Batlové.
Také prosíme o služby na jednotlivých stanovištích v pátek 10. 6. 2022.
Od 1. 5. 2022 je možné se zapisovat
na připravené listiny v dolním sále.
17
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ZPRAVODAJ MORAVSKOSLEZSKÉHO SENIORÁTU
březen 2022
SENIORÁTNÍ VÝBOR
Schůze SV se konala dne 21. 2. 2022 v Přerově za účasti předsedů poradních odborů.
Příští schůze SV bude 4. nebo 5. dubna 2022 (bude upřesněno) v Hranicích v 9 hod.

Sdělení seniorátního výboru:
 Vizitace v r. 2022 se budou konat v těchto sborech:

Bruntál, Hrabová, Krnov, Štramberk. Termíny budou včas sděleny.

 Volba staršovstev a s tím spojené sliby se v r. 2022 se uskuteční v těchto sborech:
Odry, Opava, Orlová, Ostravice, Šternberk, Zábřeh

 Patronáty členů seniorátního výboru nad sbory MSS:
 Hana Honsnejmanová: Hrabová, Krnov, Prostějov, Šumperk, Zábřeh
 Mojmír Blažek:
Nový Jičín, Orlová, Ostrava, Ostravice, Šenov
 Jiří Marek:
Bruntál, Český Těšín, Javorník, Jeseník, Olomouc
 Pavel Prejda:
Frýdek - Místek, Hodslavice, Odry, Opava, Hranice
 Michael Waloschek: Přerov, Suchdol, Šternberk, Štramberk, Vítkov
Aby jednotliví patroni měli alespoň trochu přehled, co se děje v jednotlivých sborech, bylo by vhodné, aby
sbory zasílaly zápisy ze schůzí staršovstev příslušným patronům. V minulosti to již fungovalo, jedná se
tedy o obnovu této praxe.

 Okrskové presbyterky - v prvním pololetí 2022 se mají uskutečnit okrskové konference. Jedná se o úkol
z 2. zasedání 51. konventu MSS. Vzhledem k epidemické situaci konference byla pouze v jičínském
okrsku, v ostatních okrscích zatím neproběhly.
Téma: Spolupráce a strategie sborů v okrsku
Setkání zorganizují svolavatelé jednotlivých okrsků (hanácký, opavský, šumperský, těšínský). Jména
svolavatelů najdete na webových stránkách MSS:
https://www.moravskoslezsky-seniorat.cz/poradni-odbory/vzdelavani-laiku.html

PASTORÁLNÍ KONFERENCE
14. března 2022 v Přerově
11. dubna 2022 v Olomouci

POZVÁNKY
 26. března 2022 – Co by měl vědět každý presbyter – Praha

Poradní odbor synodní rady ČCE pro práci s laiky pořádá další setkání presbyterů. Tématem bude misie
a evangelizace. Přihlásit se lze do soboty 19. 3. 2022.
Bližší informace na webových stránkách ČCE: https://e-cirkev.cz/pozvanka-na-akce/
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 2. dubna 2022 – Setkání učitelů nedělních škol – Šumperk

Poradní odbor pro učitele nedělní školy chystá 2. dubna od 9 do 16 hod setkání v evangelickém sboru v
Šumperku. Hostem bude Ivan Ryšavý.



30. dubna 2022 – Presbyterní konference s JUDr. Adamem Czukásem, právníkem ČCE.
Téma – Právní minimum pro presbytery
 Nájem a prodej nemovitostí
 Slučování sborů
Setkání je určeno nejen pro presbytery, ale také pro všechny, kteří se ve sborech touto problematikou
zabývají. Vzhledem k tématu je potřeba, aby se konference zúčastnil min. jeden presbyter z každého
sboru.



Na konec května případně začátek června se připravuje seniorátní rodinná neděle



26. června 2022 – Seniorátní shromáždění Jeronýmovy Jednoty – Šenov

DĚTI A MLÁDEŽ




18. března 2022 – Seniorátní setkání mládeže - Zábřeh
25.-27. března 2022 – Víkendové setkání konfirmandů a mladší mládeže – Olomouc
14.-18. dubna 2022 – Velikonoční Travná

JERONÝMOVA JEDNOTA



Do 31. května 2022 mohou sbory podávat žádosti o dar z prostředků JJ (zašlete br. f. Pavlu Prejdovi:
pavelprejda@seznam.cz, Janáčkovy sady 1, Nový Jičín)
Do 31. května 2022 nahlaste br.f. Prejdovi výtěžek sbírky na JJ a HDL. Děkujeme.

Diakonie otevřela veřejnou sbírku na pomoc lidem na Ukrajině

sbírkový účet Diakonie 292949292/0300 s variabilním symbolem 2022
Výtěžek sbírky půjde na podporu obyvatel konfliktu přijdou o střechu nad hlavou. VytváUkrajiny, kteří museli opustit své domovy řejí zásobu léků, trvanlivých potravin, spacáa také na pomoc nejzranitelnějším skupi- ků a dalších potřeb. Evakuují do bezpečí děti
nám, které Diakonie dlouhodobě podporuje a ženy.
prostřednictvím svých ukrajinských partnerů.
V našem sboru jsme vypsali listinou sbírku,
Naše partnerské organizace potřebují po- která je zasílána na účet Diakonie. Své příspěvmoci při zajištění bezpečnosti vlastních kli- ky můžete dávat po bohoslužbách bratru poentů a také na podporu lidí, kteří v důsledku kladníkovi.

www.moravskoslezsky-seniorat.cz
tel. 605 303 670
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Jaroslav Hutka
narozeninový koncert
pátek 8. dubna v 19 hodin
kostel Českobratrské
církve evangelické
Blahoslavova 1, Olomouc
Vstupné: 150,-

Písničkář a olomoucký rodák Jaroslav Hutka vystoupí po delší době v Olomouci,
tentokrát v prostředí evangelického kostela.
Předprodej vstupenek možný před bohoslužbami v neděli 27. 3.
a 3. 4. 2022 od 8:30 do 9:00,
nebo v den koncertu od 18:00 hodin.

VELIKONOČNÍ
BOHOSLUŽBY
ve středu 13. dubna 2022 v 11 hodin
v koncertním sále KEA,
Wurmova 13, Olomouc.

Dotkni se
Všechny srdečně zveme!
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Farní sbor ČCE v Olomouci Vás zve na

Pašije podle evangelisty Matouše

ve čtvrtek 14. dubna 2022 v 18 hodin
v evangelickém kostele v Olomouci, Husova ul.

Farní sbor ČCE v Olomouci
Vás srdečně zve na neděli s hostem,
kterým bude

Miloslav Esterle

předseda zpěvníkové komise ČCE

v neděli 24. dubna 2022

Cílem nového zpěvníku je barevnost, různost, rozšíření palety
bohoslužebného zpěvu
22
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Pozvánka na Jarní setkání laiků v Jánských Lázních

Po pauze způsobené covidem se letos opět bude konat tradiční
Jarní setkání laiků, a to v termínu 30. 4.–6. 5. 2022 v penzionu Sola Fide
v Jánských Lázních.
Přihlašovat se je možné do 22. dubna 2022.
Rozhovory a úvahy se v letošním setkání budou vést nad tématem

Něco se mění, něco zůstává
Vedení kurzu: Monika Drdová
Biblický program: Daniel Ženatý
Přednášející: Adam Csukás, Jana Hofmanová, Michael Pfann,
Mikuláš Vymětal.
Kromě biblického programu a přednášek se můžete těšit také na bohoslužby,
koncert či výlet.
Cena: Kurzovné: 4440 Kč (ubytování s plnou penzí + režijní náklady)
Lázeňský poplatek městu: 26 Kč/den, který platí každý přihlášený zvlášť
na místě
Pobyt začíná v sobotu 30. 4. večeří (18.00)
a končí v pátek 6. 5. obědem (12.00).

Přihlašujte se na letní akce!
Tábory pro děti, rodinné pobyty, pobyty pro
rodiny s lidmi s postižením – to vše i v létě 2022!
Oddělení výchovy a vzdělávání ústředí církve
připravilo i pro letošek bohatý program,
přihlašujte se od 15. ledna 12:00 na adrese
https://prihlasky.e-cirkev.cz/.
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Informace / aktuality

Poradní odbor pro práci s laiky Moravskoslezského seniorátu
vás zve na

Presbyterní konferenci MSS
30. dubna 2022 ve FS ČCE v Olomouci
Hostem bude JUDr. Adam Csukás, právník ČCE.
Témata: Právní minimum pro presbytery ,
nájem a prodej nemovitostí ,
slučování sborů.
Setkání je určeno nejen pro presbytery, ale také pro všechny,
kteří se ve sborech touto problematikou zabývají.

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

velikonoční

Upozornění pro případné dárce: Číslo sborového účtu je 2302116008/2010
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