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Díkčinění

„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
Bratři a sestry,
máme před sebou píseň, kterou zpívá Izrael při dožínkových slavnostech. Ale je zde
pak taky položen velký důraz na „národy“
a „dálavy země“. Všechny národy světa,
až do nejzazších končin, se
mají sklonit před Hospodinem. Všecky národy, všecka
společenství, ale taky všecky ideologie, všecky kultury, myšlenkové směry či
filozofie se mají sklonit před
Hospodinem. Veškerá hnutí
a „partaje“ mají vzývat Hospodina.
Vždyť přece on je Bůh,
který je ke všem stejně dobrý. Zní zde chvála Hospodinovy neohraničené moci.
Zní zde svědectví všem, kteří o něm nevědí,
ač jeho darů v hojnosti užívají. Bůh Izraele
nezná žádnou oblast, kde by jeho panství nesahalo. Hospodin je uctíván jako ten, který
ničím není omezen. Ani my jej nemůžeme
omezit, zmanipulovat tak, aby žehnal jen
nám. Úroda, která vyroste na polích, dává
obživu všem zlým i dobrým. Ale když on
nepožehná, můžeme se my třeba udřít a nic
z toho nebude.

Tak nějak je tomu i s tou letošní úrodou.
Nemusíme se bát nedostatku ani hladu. Ano,
potraviny i další lidské potřeby jsou výrazně dražší. Ale hlad nebude. Uvědomujeme
si vůbec, jaké požehnání je
nám dáno? Žijeme v zemi,
kde má půda takovou sílu,
že ani sucho neznamená
hned katastrofu. Tady bychom si měli položit otázku,
jak k tomu vlastně přijdou ti
nejchudší v mnoha zemích
světa, kde je nedostatek!
A jak k tomu přijdou, jsou-li
navíc mnozí z nich rukojmími světové mocnosti, která
rozpoutala agresivní a dobyvačnou válku!
Boží dary, hojně darované – a lidské sobectví a sklony k uzurpaci a hrabivosti.
Možná jsou zde ve světě dosud tyto jevy
proto, že chybí vděčnost. Proto, že člověk
přistupuje k Božímu stvoření tak, že mu
chce být ne správcem, ale chamtivým, dobyvačným lupičem. Že ho nenapadne, že by
měl za to všechno poděkovat…
„Kéž ti, Bože, vzdají chválu všichni
lidé“ – to je žalmistova touha.

Díkčinění

Jako věřící lidé víme, komu děkovat za to,
co se urodilo. Že je to Hospodin Bůh, který se o lidi stará. A stará se dokonce i o ty,
kteří v něj nedoufají, a myslí si, že všechny
ty dobré věci jsou jen plodem lidské práce.
Kéž je, bratři a sestry, i naší touhou a přáním, aby se před ním národy a ideologie pokořovaly, tak, jak po tom touží autor našeho
žalmu. „Kéž ti vzdají chválu všichni lidé!“

Sborový program na říjen 2022

Ať jsou tyto dny dobou radosti a vděčnosti. Bůh se k nám sklonil. Dal pokrm a nápoj.
Žehná nám. Děkujme, chvalme jej, buďme
vděčnými svědky jeho lásky, ochotnými se
navíc podělit.
Váš Jan Lukáš, farář

2. 10. neděle
3. 10. pondělí
4. 10. úterý
5. 10. středa
6. 10. čtvrtek
7. 10. pátek
9. 10. neděle

Slovo šéfredaktorky

Milí čtenáři Posla,
vstupujeme do temnoty podzimu s nejasnými a mnohdy stejně temnými či
ponurými myšlenkami: válka na Ukrajině nekončí, ale lidi už moc nebaví na ni
myslet. Buď proto, že nechtějí, aby je
paralyzoval strach z jaderného vyhrožování, nebo proto, že jsou
jednoduše unavení, vyčerpaní, bez vidiny konce. Přibývá
šuškandy o uprchlících, která
v sobě neskrývá nic dobrého,
jen informaci o tom, že to čistě
dobré v nás se už postupně vyčerpává. Rádobyvlastenecké demonstrace, při nichž se mává českými vlajkami
a neonacista předzpěvuje hymnu, mě nenechávají v klidu a jakkoli moje „sociální
bublina“ se většinově pohoršuje, zaslechnu tu a tam i tiché přitakání. Vzpomínám
na to, jak malé děti křičí vzteky, když se
bojí. Vypadají, jako by se chtěly pomstít
celému světu, svým nejbližším, ale nejvíc
za to, že jsou vystaveny emoci, na kterou
nebyly připraveny. Až trpělivé rodičovské
obětí a vysvětlování a zklidňování (někdy)
pomůže. Ale jak obejmout dav, který se do
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brovolně od racionality a naslouchání seriózním argumentům přiklání k sebestředné
sobeckosti podpořené dobře zaplacenými
proruskými zdroji na sociálních sítích…
Takhle nějak jsem přemýšlela, když
jsem včera nasedala do auta. Usedla jsem za volant, a jelikož se
za ním s manželem střídáme
a on rád při cestě poslouchá
rádio, tak se spolu s nastartováním motoru rozjel i tento přijímač. Chtěla jsem ho hned vypnout, neměla jsem na něj náladu,
ale nemohla jsem: vnitřní prostor auta
totiž naplnila modlitba za všechny, kteří ji
teď poslouchají, ať už se nacházejí kdekoli.
A přímluva pokračovala dál, vztahovala se
k celému našemu bolavému světu a já jsem
v tu chvíli cítila, že to je přesně to obejmutí, které je potřeba dnes šířit. A v duchu
jsem se přidávala se svým AMEN a PANE,
SMILUJ SE. Objímejme náš svět modlitbou. A bude platit, že: noc jako den svítí,
temnota je jako světlo.

11. 10. úterý
13. 10. čtvrtek
14. 10. pátek

9.00 bohoslužby s Večeří Páně – Díkčinění
16.00 výtvarná dílna
18.00 schůze staršovstva
18.00 biblická hodina
19.00 Sešlost
14.00 kurz ETF – dějiny církve
17.00 dorost
18.00 mládež
9.00 bohoslužby
13.00 bohoslužby DD Chválkovice
14.30 bohoslužby DD Hrubá Voda
18.00
9.00
17.00
18.00
9.00
10.00

biblická hodina
Seniorklub
dorost
mládež
bohoslužby
setkání s hostem

23. 10. neděle

16.00
18.00
19.00
17.00
18.00
9.00

výtvarná dílna
biblická hodina
Sešlost u Marků
dorost
mládež
bohoslužby

25. 10. úterý
27. 10. čtvrtek
30. 10. neděle

18.00 biblická hodina
14.00 Seniorklub
9.00 bohoslužby

16. 10. neděle
17. 10. pondělí
18. 10. úterý
19. 10. středa
21. 10. pátek

Jan Lukáš

Petr Morée

Jan Lukáš

Lubomír Červenka

Jan Lukáš

Jana Hojná

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

Jana Vrajová
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Ze sborového života
Zpráva ze zářijové schůze staršovstva

Zářijové staršovstvo zahájila zamyšlením sestra Noemi Batlová – úvahou o sboru a sborech
a jejich otevřenosti ostatním.
Hodnocení uplynulého období: na první
mládeži bylo 13 účastníků – nadějné společenství, propojují se společenství i z jiných sborů,
např. z Prostějova.
Bylo by dobré podpořit také vysokoškolskou
mládež, která studuje v našem městě (mohlo
by jít až o 12 vysokoškoláků).
Tábor na Pasekách – zúčastnily se i děti
z Prostějova, tábor se vydařil.
Sborová rekreace na Ptenském Dvorku:
Téma těžší – kontroverznější – „Válka je vůl“.
Jakkoli jsme možná měli více otázek než odpovědí, nejdůležitější byla atmosféra sdílení,
chuť diskutovat.
Jsme vděčni za dvě svatby v našem sboru.
Dobrá vzájemná spolupráce s obcí Drahanovice umožnila využití bývalého kostela: svatba Klárky Hromádkové a Jakuba Dokoupila, a
Michaely Vrajové a Dana Batly.
Je nám líto, že se kvůli počasí nemohly konat bohoslužby v Rozáriu, i tak byly ale důstojným vstupem do nového školního roku. Velké
poděkování patří dechařům z Consonare, kteří
s chutí a radostí doprovázeli.
Zápis z prázdninové schůze byl schválen bez
připomínek.
Plány do budoucna:
• Mládež – Marek Vraj a br. farář Jan Lukáš
se snaží již být v pozadí, mládež si postupně
připravuje program samostatně – probírají Boží knihu (moderní interpretace Bible,
autoři Pastoral Brothers), mají zájem také
o vlastní témata. Br. farář bude účastníkem
duchovního programu.
• Biblické hodiny začnou od úterý 13. 9. 2022.
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• 16. 10. přijede br. Červenka, bude kázat, následovat bude beseda o sborech.
• Konvent se tentokrát bude konat 22. 10.
v Přerově.
• 27. 10. proběhne v Muzeu umění vernisáž
výstavy Posvátné umění v nesvaté době /
České sakrální umění 1948–1989, navazovat budou další doprovodné akce.
• 6. 11. nás čeká neděle s hostem – pozvání
přijal bratr Benjamin Roll – bude kázat, následovat bude rozhovor pro zájemce.
• Na neděli 4. 12. plánujeme koncert skupiny
Oboroh u nás v kostele. Propagace bude přes
Muzeum umění. Vstupenky také přes MU.
• 4. 12. Punč na náplavce, na zahradě kostela.
Adventní burza – hledáme hlavního organizátora!
V září budou nové volby do školské rady
KEA. Jako zástupce zřizovatele nominujeme
Dagmar Konečnou, která s nominací souhlasí.
Staršovstvo souhlasí. Dagmar Konečná bude
pravidelně zvána na staršovstvo, aby referovala o jednáních školské rady.
Memorandum o vzájemné spolupráci
s Vědeckou knihovnou – Vědecká knihovna
opravila tzv. červený kostel, k němuž máme
historický vztah. Byli jsme proto touto institucí osloveni za účelem podpisu memoranda
o vzájemné spolupráci. Na základě ročního
plánu se v budově červeného kostela budou
dít dílčí akce, např. koncerty, přednášky a další spolupráce. Do přípravy programu budeme
mít možnost po dohodě vstoupit. Staršovstvo
s uzavřením memoranda souhlasí.
Technická komise doporučuje sestavit PR
team, který s technickou komisí bude úzce
spolupracovat. Úkolem PR teamu bude shánět
peníze na opravu kostela, hledat dotační mož-

nosti, obíhat památkáře, připravovat reklamní
letáky, propagovat potřebu opravy ve sboru
i na veřejnosti. Nyní je cena opravy stanovena
na 9 milionů – střecha, izolace, oprava – v průběhu 6 let.
Parkování – br. farář obeslal místní farnosti
v Olomouci se společnou žádostí o prominutí
poplatku za parkování, žádost byla směřována
na podatelnu magistrátu města Olomouce. Zatím není odezva. Pokud nám nebude prominuta platba za parkovací místa, je třeba zažádat
o jedno místo jen na neděli od 9 do 11 hodin,
a jedno místo pro vozíčkáře. Cena by mohla
být nižší. Tak, jak je cena nastavená za možnost parkování v současnosti, je pro nás neakceptovatelná.
Energie
Ze synodní rady přišlo doporučení spojit se
společně s ostatními sbory ČCE, žádat společně za elektřinu a plyn.
Je třeba přemýšlet o úsporách energií v našem kostele. Zhasínat plamínek u plynového
topení na dobu, kdy se nekonají akce v dolním

sále. Organizace programu v kostele by měla
směřovat pokud možno ke slučování aktivit.
Pro setkávání menšího počtu osob (biblická
hodina) je dobré využívat např. kancelář.
Z různého:
Výtvarné dílny – budou se připravovat, naše
Ukrajinky mají zájem také o rozhovory v češtině, které se při rukodělné práci vedou pro ně
zcela přirozeně.
Bratr Dan Marek zjišťoval různé nabídky
na opravu varhan. Jedná se finančně o desítky
tisíc. Jen naladění varhan přijde na 15–20 tisíc.
Další opravy jsou dále dražší. Na příští schůzi
jednotlivé nabídky představí.
Staršovstvo schválilo příspěvek na materiál
na výrobu biblických postaviček pro nedělní
školu ve výši 3000 Kč.
Staršovstvo ukončilo svou schůzi písní Už
mi oči tíží sen (NEZ 658) a modlitbou v 21:06.
Dle zápisu Adély Gabrielové
pro Posla zpracovala Jana Vrajová

Narozeniny v říjnu

4. 10.
9. 10.
11. 10.
14. 10.
18. 10.
21. 10.
22. 10.
24. 10.
24. 10.

Šimon Batla
Pavlína Chovancová
Pavel Janošík
Naděžda Sedláčková
Jana Engelbrechtová
Dagmar Děkaníková
Jarmila Hanáková
Eva Kaštovská
Hana Čermáková

25. 10.
26. 10.
28. 10.

Klára Jeništová
Ingrid Jeništová
Jan Bartušek

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.
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Změna ve vedení Seniorklubu

„Moji milí, oznamuji vám,
že dnes vedu setkání našeho Seniorklubu naposledy.“ Tahle slova zazněla
k údivu přítomných hned
na konci prvního zářijového setkání z úst naší milé
sestry Marty Palatý. Když
se něco vyhlásí tímto způsobem, je jasné, že to platí.
Opravdu jsme to nečekali. Ale na straně druhé
rozumíme. V určité chvíli
člověk asi rozpozná, že je
čas předat žezlo někomu jinému. A v jistém ohledu je
to vlastně projev velikosti,
že umí odejít, i když by ještě mohl
třeba nějakou dobu sloužit.
Sestra Marta vedla Seniorklub
dlouhých 16 let od chvíle, kdy vedení převzala po úmrtí bratra Filipa v roce 2006. A vedla ho poctivě
a dobře i se svou noblesní povahou,
laskavostí i zdravou razancí. Moderování, blahopřání jubilantům, výběr
písní, modlitby i vlastní příspěvky
do programu, zprávy pro výroční
sborová shromáždění. Vždy přicházela s velkým předstihem, aby bylo
vše připraveno.
Její službu po ní přebírá sestra
Jana Hojná, které vyprošujeme Boží
vedení a požehnání. A sestra Marta
jistě nebude v Seniorklubu ani nadále chybět.
Naše milá sestro Marto, děkujeme
za vše...
Jan Lukáš, farář
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O klub pečuje dlouhých šestnáct let,
k radosti a prospěchu všech,
a přichází čas ohlédnout se zpět
s díky, ve věku vysokém.
Čas provází jeden vzácný bontón,
i ve stáří nás Boží láska pojí,
víra však ví: je to jen ON,
v jeho rukou jsou i „časové mojí“.
S poděkováním sestře Martě Palatý za dlouholeté a inspirativní vedení
„Seniorklubu“ sboru ČCE v Olomouci
se vděčně připojuje
Josef Hromádka
Síla a čistota řeči

O ČASE ŽIVOTA – S PODĚKOVÁNÍM
Na křídlech času náš život plyne,
nepatrná část věčnosti.
K Boží ochraně se tiše vinem
ve stáří od času mladosti.
Všechno to začalo v Slezských horách,
víra patřila k životu,
doba ji ničila v různých chmurách,
Martě však nevzala jistotu.
Krásné Beskydy rovina střídá,
kam Martu vál života čas,
v poctivém žití však nepřestává
Boží ochrana, cítí ji zas.
Pak je tu Olomouc, OTA a sbor,
jsou nové kotvy života.
Senior klub, ten zvláštní tvor
sester a bratří, vzácná hodnota.

Jednou mi Vendy poradila, že pro porozumění textům v Písmu je potřeba texty číst
svým „otevřeným“ srdcem. A myslím, že je dobré to učinit v klidu, v uvolnění a ztišení se.
Dnes se s vámi ráda podělím, jak vnímám text ze Žalmu 121: „Nedříme Ten, jenž
chrání tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.“ Text vnímám jako obraz „vcházení“ Boží
ochrany, a to v jakémkoli okamžiku,
který je pro všechny „stále a právě tady
a právě teď, teď, teď...“ A člověk má pěstovat čistotu svého projevu ve smyslu neubližování slovy při každém „vycházení“.
Jsou to právě temné myšlenky a z nich
plynoucí slova a skutky, jak je psáno také
v Markově evangeliu 7, 20–23 „co člověka znesvěcuje“. *Temnota světa pochází
z Temnoty v Srdci* – mám pocit, že se to
týká všech nepříjemných událostí, které
probíhají v našem reálném světě...

Jak libě mi zní Žalm 19 – při jeho čtení mé srdce plesá. Hospodinovo „vyprávění“ JE laskavé.
JE pravdivé. JE přínosné. A nyní a vždy JE
správné místo a čas na „Hlas, jehož tón
zvučí celičkou zemí, dává očím světlo, udržuje při životě a je pro radost
v srdci a nic se neskryje před jeho
Žárem“ - Jeho hřejivá všudypřítomná Láska je jako Proud očišťujícího
Světla, které prosvětlí všechno temné.
S Ním přichází uzdravení. Tento „Hlas“
lze vnímat všemi smysly, celou svou bytostí.
A tak *se radujme, neboť Radost koná zázraky* a společně volejme „Kéž se ti líbí řeč
mých úst i to, o čem rozjímám v srdci.“ (Žalm
19, 15)
Přeji nám všem, ať nejen v září naše srdce září
laskavostí s vědomím, které proudí skrze nás
do tohoto světa.
Věrka Zapletalová
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Brigáda

Když jsem přišel ve čtvrtek po půl čtvrté na zahrádku našeho kostela, nestačil jsem se divit. Sedm
statečných bratří bylo již po kolena ve vlastnoručně vyhloubeném příkopu a dohadovalo se, jak
hluboko musí být zakopán zemnící pásek našeho
nového hromosvodu. Tento hromosvod a jeho následná revize je součástí připravované rekonstrukce střechy, jelikož ten stávající již nevyhovuje platným normám.
Všichni pilně pracovali a výkop byl již téměř hotov, když v tom dostala akce nečekanou zápletku.
Zemnící pásek se nám totiž při ukládání zapletl,
čímž vznikl téměř neřešitelný rébus. Nešlo s ním
nic dělat. A tak nezbývalo než jej vytáhnout, narovnat a položit znovu a lépe… Napodruhé to již
vyšlo. Dokonce i Ing. arch. Trtílková, která přišla
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na jednání, stržena naším pracovním nasazením, chopila se lopaty a přidala ruku k dílu.
A proč tyto řádky píšu? V podobných brigádách chceme v příštích měsících a létech
pokračovat. Pomůžeme tím snížit náklady
na rekonstrukci. Vás, kteří nyní litujete, že jste
se nemohli zúčastnit, potěším dobrou zprávou.
Obvod kostela, kolem kterého budeme pásek
pokládat, má více než sto metrů a my máme
v tuto chvíli položeno pouze 15–20 m. Je to
také dobrá příležitost, jak se lépe poznat a vyjádřit vztah k našemu společenství.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem,
kdo se zúčastnili, zejména Pavlovi Brtníkovi
za přípravu a organizaci této akce a občerstvení, které nám zajistil.
Marek Vraj
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Ladislav Jalůvka

Náměty k modlitbám za válečný konflikt na Ukrajině

Akademický malíř, Ladislav Jalůvka, letos výtvarné výchovy UP. Uvědomoval si, že
oslavil nádherné kulaté narozeniny. Jelikož se vrátil na úplně jinou katedru, než byla
je členem našeho sboru, jsme šťastní, že mu ta, kterou opustil na počátku sedmdesátých
k nim můžeme blahopřát. A nejen to: může- let. Po třech letech se poznenáhlu s katedme děkovat Bohu Otci, že bratru Jalůvkovi rou rozloučil a odešel ,malovat‘. Tehdy dedopřál dlouhá léta invence k tvorbě krás- finitivně.‘‘
ných obrazů.
B. Kolář v závěru uváPřes rozsáhlé a dloudí: ,,Během 90. let vyhotrvající onemocnění
tvořil Ladislav Jalůvka
vystudoval výtvarnou
mimořádné dílo, zúčastvýchovu na PF Karlovy
nil se řady plenérů doma
univerzity, kde byl žákem
i v zahraničí a uspořádal
Cyrila Boudy. Po studiích
řadu výstav, jimiž vstoudostal umístěnku do Olopil do povědomí celé Olomouce, na Pedagogickou
mouce jako její významný
školu, kde působil s Jovýtvarný umělec.“
sefem Weiserem, Emilem
A jsme rádi, že se s ním
Viklickým a Zdeňkem
můžeme setkávat také
Přikrylem. Později půsov našem sboru na bohobil na olomouckém Peda- Ladislav Jalůvka,
službách.
zdroj: http://www.artmoravia.eu
gogickém institutu a Peiv
dagogické fakultě.
Známý olomoucký pedagog Bohumír
Kolář o něm mj. napsal:
,,V roce 1973, tedy v době normalizace,
odešel Ladislav Jalůvka z univerzity a stal
se umělcem na volné noze, což byla role
nesmírně obtížná zejména proto, že neměl
šanci se stát členem „výběrového“ Svazu
českých výtvarných umělců. Výtvarnou
legitimitu získal až v r. 1976. Jako umělec
se pohyboval ve sféře dialogu barev, který byl považován za přechod k abstrakci.
Vazba k realitě mu však nikdy z podvědomí nevymizela. Postupně si vytvořil početný okruh přátel, s jehož pomocí se dočkal
změn ve společenském klimatu, a nakonec
byl rehabilitován. Po listopadu 1989 se Ladislav Jalůvka ještě na čas vrátil na katedru
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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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Život církve

Informace / aktuality

V neděli 6. listopadu 2022 v 9 hodin
vás zveme na

společné bohoslužby se sousedními sbory
v Hranicích, Přerově, Prostějově a Šternberku
Bohoslužby povede

vikář Benjamin Roll z Prahy
vysluhování Svaté večeře Páně

V 10 hodin se setkáme s naším hostem k besedě na tato témata:
● Současná reforma církve z pohledu začínajícího kazatele
● Křesťan a politika
Na závěr společného setkání všechny srdečně zveme ke společnému obědu.
****************

Kdo je Benjamin Roll? Čerstvý absolvent ETF UK Praha, vikář z pražského sboru
u Klimenta, spoluzakladatel a bývalý předseda spolku „Milion chvilek pro demokracii“.
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Informace / aktuality
Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa,
aby nezamořila životní prostředí

Žárovky do koše nepatří
V domácnostech jsou v posledních letech
klasické žárovky postupně nahrazovány
úspornými světelnými zdroji: jde zejména
o lineární, kompaktní úsporné zářivky či
LED žárovky. Jejich předností je, že vydrží
svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně
elektřiny než klasické žárovky. Obsahují
užitečné druhotné suroviny a zářivky i velmi
malé množství
toxické rtuti.
Proto, když
doslouží, nesmějí se vyhodit do koše,
ale je potřeba
odevzdat je
k odborné recyklaci, kterou zajišťuje
kolektivní
systém EKOLAMP.
Při ukládání většího množství úsporných světelných
zdrojů na skládkách komunálního odpadu
dochází k únikům rtuti nejen do ovzduší.
Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu
i vodu, v níž se rtuť může transformovat
do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.
EKOLAMP se postará i o klasické
žárovky a ostatní vysloužilé elektro
Od roku 2005 je EKOLAMP jedničkou
v péči o světelný elektroodpad. Od roku
2019 se však stará také o vysloužilé malé
i velké domácí spotřebiče. Podle nových
14

pravidel platných od ledna 2021 spadají
do zpětného odběru rovněž klasické přímo žhavené žárovky včetně halogenových,
jejichž sběr provádí EKOLAMP v rámci
zpětného odběru dříve sbíraných světelných
zdrojů.

Informace / aktuality

Adventní burza 2022

Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé žárovky či nefunkční elektrozařízení je
třeba odnést
do sběrného
dvora, nejbližší prodejny elektra či
do označených sběrných
nádob, které
se nacházejí
na řadě míst
po celé České republice.
EKOLAMP
v současnosti provozuje přes 4300 sběrných
míst.
V Olomouci je možné uložit vysloužilé
světelné zdroje mimo jiné také v dolním
sále kostela Farního sboru Českobratrské
církve evangelické, Blahoslavova 1, kde je
umístěna Malá sběrná nádoba vč. kartonové
krabice na lineární trubice.

se bude v našem sboru konat:

27. listopadu – 1. adventní neděli v 10 hodin

a
11. prosince – 3. adventní neděli odpoledne v 16 hodin

ve velkém sále našeho kostela

Děkujeme vám, že letos opět burzu podpoříte,
výtěžek bude opět věnován Domovu seniorů
Diakonie v Dolní Moravici.

Děkujeme!

Více informací o rozmístění sběrných nádob
a správné likvidaci starého elektra se dozvíte
na www.ekolamp.cz.
Za KS EKOLAMP s.r.o. Bohdan Gallat
15

Výročí – kultura – historie

TOUHA
Až budem, Bože, u Tebe,
uvelebeni na Tvém klínu,
pohlédnem krátce na nebe
a vyznáme svoji vinu.

Všechno budeme též vidět
v těch pravých souvislostech
už nebudeme se ani stydět
mít díky stále na rtech.

Tvá ruka nás lehce pohladí
a bude nám vlasy vískat,
naše mysl se též naladí,
jak Tvoji lásku získat.

Tys to tak přece sám zařídil
a vštípil jsi nám svou lásku
milovat jsi nás naučil
i dát svou víru v sázku.

Myšlenky ty půjdou rovně
už nebudeme roztěkaní
a přemýšlení usilovné
nabyde té pravé ceny.

Jen v nebi věčného žití
je skryta tvoje přízeň
kde místo zemského vlnobití
ty tišíš každou žízeň.

Chceme na to, Pane, přistoupit
s Tebou tu věčně žít
spolu se neustále radovat
a nikdy už neumřít.
Pavel Janošík st.

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

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Úterý 9 -11 hod / br. farář Jan Lukáš / Kdykoliv jindy je možné setkání podle telefonicPátek 9 -11 hod / N. Batlová /
ké nebo mailové domluvy.

děkující

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