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Milé sestry, milí bratři, 
máme za sebou prázdniny, dobu dovole-

ných, výletů, objevování nových neznámých 
míst a cest, třeba někde v přírodě. Víme, že 
je potřeba si obzvláště v neznámém 
prostředí všímat ukazatelů a turis-
tického značení. S člověkem, kte-
rý jde hlubokým lesem a značek 
si nevšímá, to může dopadnout 
špatně. Může zabloudit a dostat 
se tam, kam nechtěl. Život je 
takovéto cestě hlubokým lesem 
podoben. Řidič, který ignoruje uka-
zatele, případně spíše dnes navigaci, se 
může dostat do potíží a cestu ztratit. 

V Kristu a s Kristem Bůh postavil 
na všechna naše rozcestí ukazatel. Ano, víra 
je taky cesta. Náš Pán je ten, který ukazu-
je cestu k Bohu a do jeho království. Věřit 
v Krista znamená plně se na něj spolehnout, 
že ta cesta, na kterou nás zve On, je ta správ-
ná. Jistě je často namáhavá a vyčerpávající. 
Toho, kdo se rozhodl jít po ní, bude vždycky 
něco stát. Kdo chce jít v životě cestou nej-
menšího odporu, ať se té kristovské cestě 
raději vyhne. Ona může vést zkouškami, 
protivenstvím, sebezapřením. Pavel o tom 
mnoho ví, sám o tom vydává svědectví. 

Přesto je právě ta Ježíšova cesta tou, která 
vede do dobrého cíle. Té se drží, protože ho 
vede ten, který vstal z mrtvých a již nyní je 

vítězem.
Chci vás všechny, milí bratři 
a sestry, po prázdninách znovu 
pozvat na novou cestu. K účasti 
na životě našeho sboru i církve. 
Zvláště sbor, do kterého patří-
me, je přece místem, kde k cestě 

víry smíme čerpat sílu. Je to dar 
– mít účast na společenství křesťan-

ského lidu, patřit do kruhu kolem živé-
ho Ježíše Krista. A je to dar v časech, kdy 
se na nás valí předpovědi o zhoršování naší 
životní úrovně, o dramatickém zvyšování 
cen energií a další drahotě. Jsme zavaleni 
zprávami o tom, co hrozného nás na podzim 
čeká. A válka na Ukrajině taky trvá. 

Ale taky víme, na koho se smíme spoleh-
nout. Víme o Bohu živém, který nás neo-
pustí. A dá nám sílu vytrvat a semknout se. 
A jistě taky dát prostředky a srdce ke vzá-
jemné pomoci v těžkostech, kdekoli to bude 
třeba.  

Váš Jan Lukáš, farář
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Cesta

„Ale totoť před tebou vyznávám, že podle té cesty, kterouž nazývají kacířstvím, tak slou-
žím Bohu otců, věře všemu, cožkoli psáno jest v zákoně a prorocích, maje naději v Bohu, 
že bude, jehož i oni čekají, vzkříšení z mrtvých, i spravedlivých, i nespravedlivých.“ 

                                                     Skutky apoštolské 24, 14–15 (podle kralického textu)
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Slovo šéfredaktorky 

Pokřtěna byla

Milí čtenáři Posla,
prázdninový čas pominul a s babím létem 

vstupujeme do období, kdy dovolenkové 
vzpomínky v nás pořád silně rezonují a opá-
lení ještě nevybledlo, ale pracovní povinnosti 
už převažují nad odpočinkem. Letos se k nim 
přidává i nejistota z toho, jak moc velká zima 
nám v zimě bude a jak vysvětlit dětem, 
že otočit kohoutkem topení bude 
jako jít na jídlo do restaurace. 
Tentokrát se ale ještě ohlédněme 
za slunečnými dny. 

V našem sboru byl letní čas 
pestrý, jak uvidíte dále v tomto 
čísle Posla – rozjeli jsme se na pa-
secký tábor pro menší děti, rodiny 
s dětmi vyrazily na Pteňák, teenageři se 
přidali k seniorátní partě a sjeli se na LST 
(Letní seniorátní týden – pozor, neplést se 
sjetím se na LSD ☺). A do toho velká sboro-
vá svatba manželů Batlových. Zase jsme byli 
obdarování tolika důvody k radosti ze života 
jedince, života sboru, života církve. 

A pak máme ještě každý své osobní vzpo-
mínky z našich rodinných dovolených. O jed-
nu se s vámi podělím, protože se domnívám, 
že jsme si přivezli podnět k přemýšlení, kte-
rý nás bude asi delší dobu provázet v (nejen) 
rodinných diskusích. Stalo se nám v Anglii, 
že jsme se (lhostejno na kterém místě kon-
krétně) zastavili na „kafe“. Objednávala jsem 
já a při každé objednávce se mě ptali na to, 
jestli je dotyčný, kterému je ta která věc urče-
na, na něco alergický. Po chvíli jsem se stala 
alergickou spíše já na tento typ dotazu, ale tr-
pělivě jsem říkala, že ne, že žádné alergie ne-
máme. Následovala ovšem akce „hot choco-
late“ – tedy objednávka horké čokolády pro 
mého muže, které samozřejmě rovněž před-
cházel dotaz na alergie, vrcholem všeho však 
bylo, když při předávce kelímku s HORKOU 

čokoládou nám bylo neustále zdůrazňováno, 
že je opravdu, ale opravdu horká a ať se její 
nový majitel nepopálí. Sedli jsme si ke stolu 
a ptala jsem se dětí, jestli jim připadá nor-
mální, že se jich někdo ptá na alergie, když 
nejsme u lékaře, a že někdo padesátiletému 

člověku vykládá po objednání horké 
čokolády, že je ale opravdu horká. 

Zdálo se jim to v pořádku. A za-
čali sypat internetové historky 
o tom, kdo kdy koho žaloval 
a jak to pak vyhrál, když nebyl 
předem informován či varován. 

Rozvinula se tedy rodinná deba-
ta o dospělosti. Že jste to slovo už 

dlouho neslyšeli? Já jsem si uvědomila, 
že také ne. Nějak se vytratilo z našich hovorů 
o způsobu chování, ale i o dospělé víře. Po-
koušela jsem se vysvětlit svým dětem, které, 
jak jsem měla možnost velmi zřetelně vidět, 
vyrůstají v úplně jiném kulturním světě, než 
jaký jsem znala já, že to, že něco pálí, se děti 
učí tak do tří let. A pak už očekávám, že to 
prostě vědí. A že když si chci něco koupit, tak 
i v případě, že bych trpěla třeba celiakií nebo 
jakoukoli jinou intolerancí nějaké potraviny, 
je prostě jen a pouze mou zodpovědností, 
jestli se v danou chvíli rozhodnu pro mně 
dobře známé následky takového prohřešku. 
Jistě by se dokázali rozplývat nad virtuálními 
zkušenostmi lidí, kteří „se nenechali spoutat 
svou nemocí“ a něco podobného ke své hr-
dosti a psychickému zdraví (to se přece dnes 
skloňuje ve všech pádech!) udělali. A pak 
jsem ještě přidala něco o pravicovosti a le-
vicovosti – tedy v jaké situaci se očekává 
větší aktivita a zodpovědnost jedince za sebe 
sama a kdy se naopak přenáší zodpovědnost 
za naše životy na druhé, případně na spo-
lečnosti a na stát. Přiznávám: byla to docela 

složitá diskuse. Na to, jak často doma s dět-
mi hovoříme, jsem byla překvapená, že jsou 
témata, která nasávají z úplně jiných zdrojů 
a ani jim nepřipadá nutné o nich doma mlu-
vit. Prostě společenská norma. A pak mi šlo 
hlavou to, co jste ode mě už mnozí mnohokrát 
slyšeli: jak moc jsme my křesťané vzdáleni 
od skutečných témat dnešních (a opět píšu 
do závorky slovo nejen) mladých lidí. Pro-
tože kdybychom věděli o jejich bojích, pak 
bychom je přece reflektovali a byli pro ně 
atraktivní – minimálně tím, že bychom nabí-
zeli nějaký konkrétní typ řešení. Domnívám 
se, že pro křesťanství není dobrou cestou být 
spokojen se způsobem sborového života, 
který nás nijak neprovokuje. Znamená to, že 
jsme si našli svoji „bublinu“, v níž si potvr-
zujeme vlastní směřování. Jistě potřebujeme 
místa, kde je nám dobře a kde jsou lidé, s ni-

miž si rozumíme. Nemůžeme ale ignorovat 
chod světa, ani generační posuny v uvažová-
ní o něm. Válka na Ukrajině v nás vyvolala 
reakci: je to něco, co námi otřásá natolik, že 
se scházíme ke středečním modlitbám. Ale 
kulturní a společenské boje nás buď nechá-
vají v klidu (není to „náš boj“, ať si to mladí 
vybojují, nás už se to netýká), nebo se bojíme 
konfliktů na půdě církve. Ale bez vztahování 
se k současnému životu bude křesťanství ne-
aktuální, neživé – schválně nenapíšu mrtvé, 
protože víme z Písma, že když nebude, kdo 
by zvěstoval, bude „volat kamení“. 

Nebojme se být dospělí, nebojme se být 
křesťany, nebojme se být!

Nadějný podzimní čas za redakci Posla 
přeje 

Jana Vrajová

10. 7. 2022 – Lotta Hájková
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 Sborový program na září 2022

4. 9. neděle 09.00 bohoslužby v Rozáriu - začátek školního roku Jan Lukáš
5. 9. pondělí 18.00 schůze staršovstva
7. 9. středa 19.00 Sešlost
8. 9. čtvrtek 9.00 Seniorklub
9. 9. pátek 16.00 biblická hodina pro děti

17.00 konfirmandi
18.00 mládež 

10. 9. sobota Dny evropského dědictví
11. 9. neděle 09.00 bohoslužby s večeří Páně Jan Lukáš

13.00 bohoslužby v DD Chválkovice
14.30 bohoslužby v DD Hrubá Voda

14. 9. středa 19.00 Sešlost
16. 9. pátek 16.00 biblická hodina pro děti

17.00 konfirmandi
18.00 mládež 
18.00 klavírní koncert – Daniel Jun

18. 9. neděle 9.00 bohoslužby Jan Lukáš
20. 9. úterý 18.00 biblická hodina
21. 9. středa 19.00 Sešlost 
22. 9. čtvrtek 14.00 Seniorklub
23. 9. pátek 16.00 biblická hodina pro děti

17.00 konfirmandi
18.00 mládež 

25. 9. neděle 09.00 bohoslužby  Jan Lukáš
27. 9. úterý 18.00 biblická hodina
28. 9. středa 19.00 Sešlost 
29. 9. čtvrtek 18.00 muži
30. 9. pátek 16.00 biblická hodina pro děti

17.00 konfirmandi
18.00 mládež 

2.10. neděle 09.00 bohoslužby s večeří Páně – Díkčinění Jan Lukáš

každou středu v 18.00 – modlitby za Ukrajinu
každý čtvrtek v 18.00 – modlitební kruh žen 

Zpráva ze srpnové schůze staršovstva

I o prázdninách se starší sešli, aby projednali 
neodkladné záležitosti, ale poté také trochu 
neformálněji hovořili o životě sboru a vzá-
jemně se sdíleli se svými postřehy a nápady.

Zahájili jsme úvahou bratra kurátora 
a modlitbou. Následovalo projednávání na-
bídek kulturních programů, kterých se naše-
mu sboru dostalo.

Schválení příspěvku pro ukrajinské hosty 
na již dříve proběhlém zájezdu do Neratova 
(očekával se příspěvek mimo sbor, ten jsme 
však neobdrželi).

B. Gallat daroval sboru dar 20 000 Kč 
na sborové účely. Staršovstvo souhlasí s ná-
vrhem věnování daru na fond rekonstrukce.

Náklo. Smlouvy se zvýšením nájmu byly 
předané všem nájemníkům a od července 
jsou placeny zvýšené nájmy.

Parkování – 2 místa na ulici Husova jsou 
doručeným rozhodnutím k 15. 7. 2022 zpo-
platněna ročním poplatkem v rádu desetiti-
síců korun. Zaslali jsme žádost o zproštění 
od poplatků nebo poskytnutí dotace ve výši 

poplatků. Rada města bude žádost projed-
návat na srpnové schůzi. Zazněl návrh ko-
ordinovat naši žádost s ostatními dotčenými 
(vesměs se jedná o církve a církevní orga-
nizace).

Záležitost vjezdu do kostela – P. Brtník 
poslal stížnost na město na chybu v nivelač-
ním zaměření. Vzhledem ke stavu prací již 
není reálné jednat uvedení do původního sta-
vu, navrhujeme jednat o kompenzaci jinou 
formou, např. možnost vydláždění dvorku.

Na faře je ubytovaná nová rodina z Ukra-
jiny.

Staršovstvo čeká v říjnu setkání s br. f. 
Červenkou na téma strategického rozvojo-
vého plánu sboru.  

Staršovstvo dále pokračovalo neformální 
částí s hodnocením prvního roku působe-
ní nového staršovstva a setkání ukončilo 
v 21:30 schůzi modlitbou.

Dle zápisu Evy Palové Dostálové  
pro Posla zpracovala Jana Vrajová

Ze sborového života 

Narozeniny v září

2. 9. Lydie Tylšarová
5. 9. Zora Dudziková
6. 9. Anna Dušková
6. 9. Pavla Stejskalová

10. 9. Naděžda Koblihová
14. 9. Jana Gabrielová
25. 9. Josef Hromádka
25. 9. Hannelore Kubelková
27. 9. Gabriela Holubcová

28. 9. Pavel Stránský
29. 9. Dagmar Janů
29. 9. Vlasta Římská
30. 9. Drahuše Loutocká

Narozeniny zveřejňujeme podle klíče: 5,10,15, 20,25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, od 71 
každý rok. Respektujeme, pokud nahlásíte redakční radě Posla, že si zveřejnění nepřejete.



6 7

2. 7. 2022 – Klára Hromádková a Jakub Dokoupil

Oddáni byli

20. 8. 2022 – Michaela Vrajová a Daniel Batla

Letošní LST se konal v Sobotíně u Šumperka. 
Sjela se spousta kreativních a přívětivých lidí. 
Tématem bylo umění, sebevyjádření a svobo-
da. Tomu se věnovalo pět dopoledních progra-
mů s účastí zajímavých řečníků (David Hrbek, 
Hana Strašáková, Dalík Staněk a Martin Pavlí-
ček). Pestřejší byla odpoledne, kdy si účastníci 
mohli vybrat ze tří různorodých dílen - od fris-
bee, přes pizzu až po politickou přednášku 
Honzy Dostála. Šlo se i na výlet, skupinka od-
vážných došla až na Praděd. 

V rámci večerních 
programů jsme si zahráli 
Chcete být milionářem?, 
probrali různá témata 
a předvedli své talenty 
na závěrečném večeru. 

Hodně jsme zpívali, 
hráli spoustu her a vládla 
uvolněná pohodová atmo-
sféra. Už začaly přípravy 
na další ročník a těším se, 
že bude ještě lepší.

Malvína Jurečková

Ze sborového života 

Letní seniorátní týden (21. až 28. 8. 2022)

Survival na severním pólu - scénka ze závěrečného večera

Chcete být milionářem?  
Názor publika.

Výlet na Skřítek 
(pro některé až 
na Praděd)
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Když přišla nabídka z ústředí ČCE jet v létě 
do Ameriky na velké setkání mládeže, moc 
dlouho jsem neváhal a přihlásil jsem se. A to 
i přesto, že nebylo jasné, zda 
se akce pro 5000 lidí nakonec 
nezruší – což se nakonec stalo. 
Nicméně se přesto bylo možné 
se do USA vypravit, a to stále 
jako „velvyslanec ČCE“ na růz-
ná místa. Nejprve do Washing-
tonu D. C., kde nyní působí 
náš dobrý známý Mark Harper 
(konkrétně na předměstí jmé-
nem Takoma Park). Tam jsem 
strávil asi týden a půl, podí-
val jsem se po nejznámějších 
památkách, muzeích (včetně 
např. afroamerického muzea) 
apod., ale také zažil, čím jako 
sbor nyní prochází. Guvernéři 
Texasu a Arizony se totiž roz-
hodli posílat od hranic s Mexi-
kem autobusy s uprchlíky právě 
do Washingtonu. Teď už si asi 
dokážete představit, jak to vy-
padá, když se zničehonic každý 
den objeví autobus s 20 uprch-
líky většinou z Venezuely (příp. 
z jiných zemí Jižní Ameriky). 
Naštěstí teď už na to nejsou 
sami, pomáhají i místní nezis-
kové organizace. 

Další týden jsem pak strá-
vil na mládežnické konferenci 
v horách v Severní Karolíně (ve středisku 
Montreat, patřícímu presbyteriánské círk-
vi). Spolu s Hanou Slámovou (která jinak 
navštěvovala jiné sbory, které mají partner-
ství s ČCE) a skupinou z Annapolis jsme 

se účastnili společných programů, zpívání, 
skupinových diskuzí a samozřejmě zábavy. 
Nadto jsem měl možnost nahlédnout trochu 

i do organizace tamních akcí, které jsou sice 
početnější (nás bylo asi jen 400, ale jezdí jim 
tam třeba více jako 1000 lidí na každý týden 
o prázdninách), ale i tak v mnohém podobné 
těm našim.

Velvyslancem ČCE

Ze sborového života Ze sborového života 

A na závěr jsem zavítal rovněž 
i do našeho partnerského sboru 
v Athens. Tam jsem měl také vel-
mi nabitý program, který zahrno-
val většinou setkání s různými lid-
mi ze sboru, nebo třeba návštěvu 
centra Jimmyho Cartera (exprezi-
denta USA původem z Georgie). 
Sbor teď prochází obdobím hle-
dání nového faráře, což je složi-
tější proces než u nás, může trvat 
i dva roky, zahrnuje totiž i sboro-
vou reflexi, zamýšlení se na jeho 
posláním, … Všichni nicméně 
mají zájem pokračovat v našem 
partnerství, posílají srdečné pozdravy, my-
slí na nás, zvlášť v našich snahách pomoci 
Ukrajině. Kohokoliv jsem potkal, toho jsem 
pozval příští rok do Olomouce, tak doufám, 
že přijedou ☺. Připojuji dopis od proza-
tímního faráře v Athens našemu sboru.

Honza Dostál 

Faráři a sboru v Olomouci,
milost a pokoj vám ve jménu pána Ježí-

še Krista! Je to pro mě potěšení psát vám 
ve jménu sboru v Athens (Convenant Pres-
byterian Church). 

Jako prozatímní farář jsem přišel v prosin-
ci 2021, abych provedl sbor obdobím změny 
ve vedení. Během té doby, co tu jsem, jsem 
slyšel od mnoha členů našeho sboru o vý-
jimečném a srdečném spojení, které má se 
sborem v Olomouci. Uchováváme v dobré 
paměti všechny příležitosti v posledních té-
měř 15 letech, během kterých jsme vysílali 
delegace do ČR, jakožto i hostili vás, když 
jste navštívili Athens. 

Nedávno (7.–12. 8.) jsme měli tu výsadu 
přivítat Honzu Dostála. Doufáme, že zažil 

život a práci našeho sboru, ve které usiluje-
me o službu naší komunitě v Kristově jmé-
nu. Podílel se na „potravinové bance,“ která 
obslouží více než 100 rodin každý týden, 
navštívil Jubilee Partners, kteří pracují s mi-
granty a uprchlíky v naší komunitě, účastnil 
se bohoslužeb a sdílel příběhy o dobré práci, 
kterou váš sbor v Olomouci dělá.

Náš sbor uspořádal speciální sbírku 
na podporu vaší pomoci ukrajinským uprch-
líkům. Stojíme za vámi v této službě a při-
dáváme naše modlitby, aby mír zavládl nad 
Ukrajinou a napříč Evropou.

Uzavřu to povzbuzujícími slovy apošto-
la Pavla: „Tomu pak, který působením své 
moci mezi námi může učinit nade všech-
no víc, než zač prosíme a co si dovedeme 
představit, jemu samému buď sláva v církvi 
a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky 
věků! Amen.“ (Efezským 3, 20-21)

Těším se na další možnost, kdy se naše 
sbory opět potkají. Boží požehnání se všemi 
vámi!

Dana Waters
Prozatímní farář

(na fotce druhý zleva)
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Ze sborového života 

Tábor na Pasekách (10.–16. 7. 2022)

I letos se uskutečnil tradiční dětský tábor pro 
mladší děti na Pasekách. Zúčastnilo se jej 
24 dětí z našeho i okolních sborů. Tématem 
tohoto tábora byl biblický příběh o Josefo-
vi a jeho bratrech. Přenesli jsme se v čase 
i prostoru do starověkého Egypta a prožili 
společně krásný týden. Děkujeme všem, kdo 
pomohli, i těm, kdo na nás mysleli ve svých 
modlitbách.

Marek
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Ze sborového života Ze sborového života 

Pteňák 2022 I letos nám spolu bylo krásně navzdory ná-
ročnému tématu Válka je vůl.
Počet účastníků: 72

úžasní kuchaři Ondra s Gabčou: ANO
Bezproblémový ředitel Pavel: ANO
Návštěva psovodů: ANO
fotbalový turnaj: ANO
Jóga s Gabčou: ANO
Rozcvičky s Pájou: ANO
táborák: ANO
závěrečný jarmark: ANO
Ptení má talent: ANO
Spousta rozhovorů: ANO
Radost ze setkání: ANO
těšíme se na příští ročník: ANO!

JV
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Jan Nohavica se narodil 21. ledna 1956 
na Vsetíně a vyrostl ve sboru v Hošťálkové. 
Vystudoval Evangelickou teologickou fa-
kultu a 7. listopadu 1982 byl ordinován jako 
kazatel Českobratrské církve evangelické. 
Působil ve sborech v Hodslavicích (1982-
88) a v Olomouci 
(1988-1997). Zemřel 
po těžké nemoci 
ve svých 41 letech 
20. září 1997. 

Připomínáme si 
vděčně jeho služ-
bu v našem sboru.  
Od jeho odchodu 
uplyne v září čtvrt-
století, a jakoby byl 
stále s námi, a to 
nejen prostřednic-
tvím kázání a pub-
likací, které vydal. 
Jeho radostný pří-
stup k životu a jeho 
odkaz nás provázejí 
dodnes. Byl naším 
pastýřem, přítelem 
a rádcem, s velkou 
láskou se věnoval dě-
tem, mládeži, střední 
generaci i starším li-
dem nejen v našem 
sboru. Kázal a přednášel v dalších sborech 
a na mnoha kurzech. 

„Mnozí to znáte, co to znamená, když sta-
rost ovládne vaši mysl – v těch našich sou-
vislostech – větší starost, než to, co budeme 
jíst a co pít co si budeme oblékat. Usínáte 
a probouzíte se se svou starostí. Nejbytost-
nější starostí. A také vaše okolí… nezapo-

meňte, že ten, kdo má nádor nebo leukémii, 
nebo má potíže s dechem, nebo mu zrovna 
správně přestaly fungovat nervy, …že je to 
také člověk laskavý na nejvyšší míru, nebo 
pěkný ranař a výborný táta nebo výbor-
ná maminka, a že má také svá vřelá přání 

a svoje tužby nebo 
své choutky a svoje 
rozmary. Decentrali-
zujte starost!... Jako 
křesťané nemusíte tu 
svou starost jen od-
hánět a nepřipouštět 
si ji, nýbrž všechnu 
ji pěkně, jednoduše 
a lehkovážně vložit 
na toho, kterému 
na vás záleží. Vaše 
starost přestává být 
vaší starostí. ,Všec-
ku svou starost vlož-
te na něj, neboť mu 
na vás záleží.´ Holt 
také uprostřed sta-
rostí je život a vztahy 
a poslání vždycky 
v jiné rovině, než 
v pokušení starat se 
až k smrti o sebe. 
Amen.

Pane Bože, dej 
nám chuť, odvahu a důvěru k tomu, abychom 
vždycky, i uprostřed nejbytostnějších staros-
tí, věnovali darovaný čas k tomu, k čemu nás 
ty sám povoláváš a k čemu nám dosud dáváš 
sílu a předpoklady. Amen.“

(z kázání na text 1 Pt 5,7 z 21.července 
1996)

Noemi Batlová

Náš farář Jan Nohavica

Ze sborového života 

Život církve

Pojeďte do kostela na kole!

NEDĚLE
Na zobáčku vah se chvěje
den všední i neděle
a celý svět se směje
vždyť se nic tak neděje.
       Ten svět řinčí zbraněmi
        a bohapustým smíchem
        dobro se ve zlo mění
        až zalyká se hlukem.
Kde najít správnou rovnováhu
na mnohá slova zmarněná,
kde najít hojitelnou vláhu
na lidská srdce zraněná.
      Pomoz nám, Pane, najít
      klíč od těch správných dveří,
      abychom mohli pak vejít

      až za ně, kde se věří.
A buď nám dobrým Otcem,
ať nás už nedělí
nás, broučky pod jalovcem,
čas prázdných nedělí.
      Jen ty víš, Pane milý,
      že jiné cesty už není,
      abychom v tuto chvíli
      tichými byli v zemi.
Vždyť neděle je tvoje scéna,
v níž můžeme být tvými dětmi
dej, aby námi byla prosolena
dříve, než se vesmír setmí.

Pavel Janošík st.

Výročí – kultura – historie 

Poradní odbor pro otázky životního 
prostředí při SR ČCE, Ekologická sekce 
ČKA a Česká křesťanská enviromentál-
ní síť vyhlašují na neděli 18.září 2022  již 
patnáctý ročník akce s názvem „Do koste-
la na kole“. Přečtěte si něco o smyslu této 

akce, bezpečnosti jízdy na kole nebo křes-
ťanském pohledu na ochranu životního pro-
středí.

K akci se může připojit každý, kdo v ne-
děli 18. září 2022 přijede do kostela na kole.

v Olomouci se budou konat v týdnu 5.–
11. září 2022. Významnou součástí akce 
jsou Dny otevřených památek, které připa-
dají na víkend 10.–11. září 2022.

Také náš kostel se zapojil do této akce, 
v sobotu 9–17 hodin a v neděli 10–12 hodin. 

Prosíme o služby při vstupu do našeho 
kostela, rozpis je připraven v dolním sále. 

Dny evropského dědictví
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Informace / aktuality Život církve  

18.00 hod
Olomouc, 
Evangelický kostel 
(Blahoslavova 1)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Olomouci Vás srdečně zve na

Hraje a hovoří

2022
16/9 

Pátek
Na programu: 

J. S. Bach
W. A. Mozart
J. Ježek 
a další...
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O S L A V Y  1 0 0  L E T
S A M O S T A T N É H O
F A R N Í H O  S B O R U
ČC E  V  PŘ E R O V Ě

10.00
BOHOSLUŽBY
NEDĚLNÍ ŠKOLA PRO DĚTI

11.15
PŘEDNÁŠKA PROF. PAVLA HOŠKA, PH.D.
(VEDOUCÍ KATEDRY RELIGIONISTIKY
EVANGELICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UK)
"VLASTENECTVÍ A KŘESŤANSKÉ
HODNOTY" 
Během přednášky připraven doprovodný
program pro děti.

12.30
SBOROVÝ OBĚD

14.00
MUZIKÁL "PLUJÍCÍ ZOO KAPITÁNA NOA"

Oslavy doprovází výstava fotografií ze života
sboru. Po ukončení oficiálního programu bude
volný prostor pro povídání, zpívání, grilování.

11. 9. 2022

Informace / aktuality Informace / aktuality 



2022–XXIII. ročník

9

Vydává sbor Českobratrské církve evangelické v Olomouci 
vlastním nákladem jako svůj vnitrosborový bulletin. Pří-
spěvky, ohlasy, připomínky posílejte na adresu redakce:

 Blahoslavova 1, 779 00 Olomouc,
nebo e-mail: olomouc@evangnet.cz

Redakční kruh: 
Jana Vrajová, Jan Lukáš, Noemi Batlová, Petr Marek,  
Daniel Batla, Amos Děkaník a Ivana Jeništová. 
Email: Jana.Vrajova@seznam.cz 
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Uzávěrka tohoto čísla: 15. 8. 2022
Vyšlo: 4. 9. 2022

Uzávěrka příštího čísla: 15. 9. 2022
 http: //www.olomouc.evangnet.cz

Kontakty na zástupce sboru:

Farář Jan Lukáš: 776 029 782 Lukas.Jan@seznam.cz
Kurátor Marek Vraj: 605 224 814 m.vraj@volny.cz
Pastorační pracovnice
Noemi Batlová: 728 289 354 noemi.batlova@gmail.com

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Úterý 9 -11 hod  / br. farář Jan Lukáš /
Pátek 9 -11 hod  / N. Batlová /

Kdykoliv jindy je možné setkání podle telefonic-
ké nebo mailové domluvy.

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

Farní sbor ČCE Ostravice nabízí ubytová-
ní ve volném farním bytě. Fara je v krásném 
a klidném prostředí v Beskydech pod Lysou 
horou. K dispozici jsou 4 dvoulůžkové pokoje, 
kuchyň, obývací pokoj a koupelna s WC. Ku-
chyň má el. sporák, lednici, mikrovlnku a var-
nou konvici. Je zde televize a WIFI. U budovy 
je velká zahrada, možnost opékání. Jsou zde 
dobré podmínky pro pěší i cykloturistiku. 

Domácí zvířata nejsou dovolena. 
Restaurace vzdálena 1 km.
Cena ubytování/1 noc: 400,- Kč dospělý, 
200,- Kč dítě
Správce: tel. 734 493 518
E-mail: zidkovaj@centrum.cz

https://mapy.cz/zakladni?x=18.39682&y-
=49.54257&z=17&pano=1&source=firm&i-
d=741410&pid=7439551&newest=0&ya-
w=2.144&fov=1.570&pitch=-0.066

Rekreace na faře v Ostravici, od 1.7.2022, zatím do 30. 9. 2022

Farní sbor ČCE v Ostravici patří do naše-
ho Moravskoslezského seniorátu.

Sbor vznikl roku 1885 jako luterský od-
dělením od mateřského sboru v Komorní 
Lhotce. Nakonec jako jediný z těšínských 
evangelických sborů jako celek vstoupil 
do ČCE.

Sbor je neobsazen, administruje jej br. 
f. Mojmír Blažek z Českého Těšína.


