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Milí bratři a milé sestry, 
brzy oslavíme narození Ježíše Kris-

ta. Toho, v němž se zjevila plnost božství 
a ve kterém jsme i my dosáhli plnosti. Tak 
vznešeně apoštol vyjádřil obsah vá-
nočního evangelia. Tohle je jeho 
evangelium, tedy dobrá zpráva 
adresovaná starověkým křesťa-
nům do Kolos. Jedinou možnos-
tí, jak sdělovat informace lidem, 
byl tehdy svitek dopisu a posel, 
který ho osobně a pěšky doručil 
často na velkou vzdálenost.

Co znamená vlastně to slovo “plnost“? 
V dnešní hektické době se hodně mluví o pl-
nosti a celistvosti, o tom, že člověk musí žít 
v souladu a ve vnitřní harmonii se sebou sa-
mým i s vnějším světem. Hlavně nedělat něco, 
co nechci. Nenechat se zavalit jen povinnostmi 
a úkoly, ale mít čas na odpočinek a regeneraci 
sil. Závisí na tom náš spokojený život i zdra-
ví. Radí nám to psychologové, zní to z médií 
a potvrzují to i mnohé lidské příběhy. 

Nepíšeme tyto řádky proto, abychom to 
zpochybňovali. Je na tom jistě mnoho prav-
dy. Ale chceme vyjádřit důvěru, že právě 
Advent a Vánoce jsou časem, který nám 
připomíná, že se nám plnost života oprav-
du nabízí. Ale jinde a z jiných zdrojů, nežli 
z těch, kde ji často hledáme. 

V Ježíši Kristu nás sám Bůh objal a ne-
pouští nás ze své náruče. Bůh se stal člo-
věkem. A právě v tom spočívá i plnost jeho 

božství. V této zvěsti se nabízí plnost 
života i nám. Nemusí to nutně 
vždy znamenat nejvyšší životní 
úroveň a jeho vysokou kvali-
tu. Ale je to zcela jistě důvěra, 
že v životě někomu patřím, že 

nejsem sám. Že Kristův příběh, 
který v Betlémě začal, pokraču-

je v lidských životech dál až podnes 
a nic na tom nezměnil ani jeho kříž. 

Je přirozené, že se o žádné významné 
osobnosti nedozvídáme ve chvíli, kdy se 
teprve narodí. O Ježíši to neplatí. Lidé se 
to dovídají. Ale těmi prvními nejsou mocní 
a úspěšní, ale chudí pastýři, vlastně spodina 
společnosti. A sice mimo Betlém, stranou 
všeho dění, v terénu, kde jsou sami. Přesto 
však si k nim právě tam ta radost cestu našla. 
Snad právě taková bývá cesta, kterou se šíří 
ty zprávy opravdu důležité a podstatné. V ti-
chosti a bez publicity se nebe dotkne země. 

V tomto našem světě, zahlceném infor-
macemi i dezinformacemi různého druhu 
a původu, slavíme vánoce. Ale naštěstí se 
v dnešní době nemusí rychle šířit jen ne-
pravdy, ale i pravda a zprávy dobré. Vě-
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Advent a Vánoce 2022

„V něm je přece vtělena všechna plnost božství, v něm jste i vy dosáhli plnosti.“                    
                                                                                                                (Koloským 2, 9–10 a) 
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Slovo šéfredaktorky 

Milí čtenáři Posla,
toto číslo vychází druhou adventní ne-

děli. Napadlo mě podívat se, jak definuje 
Advent wikipedie, studnice současného 
poznání. Říká, že „v západní tradici 
je Advent také dobou zklidnění“. 
V souvislosti s historií a rytmem 
života spjatým se zemědělský-
mi činnostmi možná býval… 
a dnes – by měl být. Zejména 
pro nás křesťany. Ale nějak není, 
viďte. Malí nebo velcí – všichni 
máme v adventním čase dvakrát to-
lik povinností, chceme toho tolik stihnout… 
abychom nakonec unavení usedli ke štědro-
večernímu stolu. Některé z těch úkolů, kte-
ré sami sobě v Adventu ukládáme, nás těší 
a vedou k tomu, abychom se přinutili třeba 
věnovat se lidem, které vídáme opravdu jen 
jednou ročně. Abychom si vážili přátel, dob-
rých vztahů. Jiné nás ale jen zatěžují a zdr-
žují od podstaty Adventu. Od soustředění se 
na čekání na příchod Krista. Věříme, že při-
jde. I letos… i do tohoto porušeného a roz-
bouřeného světa…“ i do našeho chlíva“.  

Chci si v čase našeho letošního hektické-
ho Adventu (jaký je to vlastně protimluv!) 
najít čas na modlitbu, na soustředěné na-

slouchání božímu hlasu, na čtení 
třeba i jen krátkých zamyšlení nad 

biblí. Aby mohlo platit, že nepro-
cházím pasivně adventem, že se 
jím nenechám vláčet a smýkat, 
ale že dovolím, aby Advent pro-

cházel mnou. A budu očekávat 
vánoční zázrak. Dar pokoje, dar 

radosti lidem dobré vůle. Kéž by se 
jich na této zemi našlo co nejvíc!

Jana Vrajová

Alois Volkman: 

Advent
Procházíme Adventem
nevědouce, co očekávat,
nevědouce, v co věřit.
Procházíme Adventem,
namísto co by Advent
procházel námi.

 Sborový program na prosinec 2022

říme, že v bezbranném a chudém Ježíši 
k nám přišla božská plnost. A nabízí se 

v něm plnost života i nám. A to je ta dobrá 
zpráva, kterou chceme šířit.  

Váš Jan Lukáš, farář

Advent a Vánoce 2022

  1. 12. čtvrtek 14.00 kurz ETF - Dějiny ČCE -1968 a normalizace Peter Morée
  2. 12. pátek 17.00 dorost

18.00 mládež
  2.–4. 12. 18.00 setkání SOM
  3. 12. sobota 15.00 setkání s Václavem Vackem
  4. 12. neděle  9.00 bohoslužby 2. adventní neděle – VP Jan Lukáš
  5. 12. pondělí 17.00 schůze COM

16.00 výtvarná dílna
18.00 staršovstvo

  6. 12. úterý 18.00 biblická hodina 
  9. 12. pátek 17.00 dorost

18.00 mládež
11. 12. neděle 9.00 bohoslužby 3. adventní neděle Jan Lukáš

16.00 Dobrotrh s punčem
19.00 koncert kapely OBOROH

13. 12. úterý 18.00 biblická hodina
14. 12. středa 18.00 předvánoční koncert KEA

19.00 Sešlost 
15. 12. čtvrtek 9.00 Seniorklub

18.00 setkání mužů
16. 12. pátek 17.00 dorost

18.00 mládež
17. 12. sobota 14.00 generálka  na Vánoční slavnost

14.00 příprava pečiva pro domovy
18. 12. neděle 9.00 dětská Vánoční slavnost – 4. advent. neděle

13.00 bohoslužby DS Chválkovice
14.30 bohoslužby DS Hrubá Voda

20. 12. úterý 18.00 biblická hodina 
21. 12. středa 15.00 Ván. bohoslužby – Diakonie D. Moravice
25. 12. neděle 9.00 bohoslužby 1. svátek vánoční, VP Jan Lukáš
26. 12. pondělí 9.00 bohoslužby 2. svátek vánoční, VP K. Vystavěl
31. 12. sobota 17.00 bohoslužby – Starý rok Jan Lukáš
1. 1. 2023 neděle  9.00 bohoslužby – Nový rok VP Jan Lukáš

každou středu – 18.00 – modlitby za Ukrajinu

Žádný mráz už nepřijde. Jen čas podmračený. 
Sníh město nezasype jako kdysi. Země nespočine. 
Jen krtci rozpačitě vykouknou z hromádek hlíny… 
A květy tříkrálové přivítají mudrce. 
Proudy aut a ztížený dech, který prý světu brzy dojde. 
Ještěže ty, Bože, jsi beze změny. 
      Jan Lukáš, advent 2022

Farářovo adventní přemítání 
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Zpráva z listopadové schůze staršovstva 7. 11. 2022

Staršovstvo zahájilo svou schůzi písní 683 
z nového evangelického zpěvníku „Až do-
posud nás provází Pán velkou milostí svou“. 
Úvodní pobožnost připravila Noemi Batlo-
vá. Promluvila o tom, že služba ve sboru je 
radostí (1. Timoteovi, 3. kapitola). 

Hodnocení uplynulého období:
V sobotu 5. 11. proběhlo setkání učitelů NŠ 
v Kolíně. Zúčastnily se i dvě mládežnice. Při 
setkání se vydařilo i to, že v neděli učily ne-
dělku. Jsou nadějí do budoucnosti.

Zprávy z konventu: slučování sborů, 
téma požehnání homosexuálním svazkům, 
farář pro mládež. Staršovstvo diskutovalo, 
jak sehnat seniorátního faráře pro mládež.

Setkání se strategickou komisí: rozpači-
tý program, podceněná příprava, ale nakonec 
podněty, co nás trápí. Je třeba na mimořád-
ných staršovstvech otevírat jednotlivá té-
mata. Šternberk: pozvali jsme šternberské, 
ale setkání se zatím neuskutečnilo. Dalším 
řešením je do Šternberka zajet, nabídnout 
podporu, seznámit se s novým staršovstvem. 

6. 11. sborový den – setkání s Benjami-
nem Rollem – povedené, velká účast z okol-
ních sborů, povzbuzení i pro náš sbor. Mno-
ho lidí zůstalo na přednášku, i větší skupina 
mládežníků, kteří se znají ze společných se-
niorátních akcí. Máme z toho radost. I hosté 
chválili dobrou organizaci. Děkujeme všem, 
kteří se na přípravě i úklidu podíleli. Slav-
nostní pocit.

Příprava na adventní a vánoční dobu:
Třetí adventní neděli 11. 12. se bude odpo-
ledne konat Dobrotrh s punčem od 16:00 
do 18:00 – punč budeme nabízet u vchodu 
k náplavce, garant Tomáš Hromádka, vý-

těžek z punče bude určen na opravu našich 
varhan, burza – Dobrotrh bude probíhat 
ve velkém sále, garant Eva Palová, výtěžek 
z burzy poputuje jako obvykle do Diakonie. 
Od 19:00 proběhne v horním sále koncert 
Oborohu (Slávek Klecandr a Roman Do-
stál), cena 150 Kč, organizaci zajišťuje Mu-
zeum umění.

Daniela Vrajová připravuje s dětmi z ne-
dělní školy i s mládeží a dospěláky vánoční 
hru Dobrodružná výprava do Nového kraje, 
nácviky probíhají po skupinkách, v pátek 16. 
12. a v sobotu 17. 12. se sejdou všichni herci 
společně na generálku a čtvrtou adventní ne-
děli při bohoslužbách bude premiéra. Bude 
pořízen záznam, bohoslužby nebudou stre-
amované.

Na Štědrý den bude náš kostel otevřen 
pro veřejnost od 15.00 do 19.00, bude-
me nabízet světlo, teplo, kávu a vánočku. 
Bohoslužby 25. a 26. 12. budou s vysluhová-
ním Večeře Páně a budou streamované.

Hlavní body:
Staršovstvo schvaluje dohodu o provedení 
práce s Noemi Batlovou na rok 2023.

Noemi Batlová podala rezignaci na členství 
ve staršovstvu. Na její místo postupuje první 
náhradník Jakub Ruml. Noemi Batlové děkuje-
me za její dlouholetou službu a bude na schůze 
staršovstva zvána s poradním hlasem.

Staršovstvo se zabývalo přípravou roz-
počtu na příští rok. Velkou položkou bude 
zahájení rekonstrukce kostela, propagace 
k veřejné sbírce na opravu, oprava varhan, 
příspěvek na česko-americkou konferenci.

Staršovstvo odsouhlasilo cenovou nabíd-
ku na opravu varhan. Opravy by měly pro-
běhnout na jaře 2023.

Ze sborového života 

Staršovstvo schválilo půjčku z Fondu Mi-
kšovských.

Oprava kostela: Byla schválena smlouva 
o projektu. Ing. Arch. Trtílková našla no-
vého spolupracovníka ohledně krovů. Byla 
podána žádost o stavební povolení. Rovněž 
byla podána žádost na synodní radu o sou-
hlas se stavbou, za financování rekonstrukce 
ručí svými závazky sbor, nebude požadovat 
po církvi.

Grantová komise, jejímž úkolem je za-
jistit dostatek financí na opravu kostela, 
intenzivně pracuje: Byla založena stránka 
na Facebooku (prosíme o její propagaci, 
sdílení, lajkování). Byly spuštěny nové mo-
derní webové stránky sboru. Bude vytvořena 
zvlášť stránka pro rekonstrukci. Vyhlásíme 
veřejnou sbírku, bude se natáčet video. Plá-
nujeme oslovit „olomoucké plátky“ a tam 
zveřejnit informace o rekonstrukci našeho 
kostela. Vyvěsíme „plachtu“ na fasádě, po-
dobnou té z noci kostelů. Propagace bude 
také položkou v našem rozpočtu.

Přípravy na česko-americkou konferenci, 
která se bude konat 9.–13. 7. 2023, inten-
zivně probíhají. Nedaří se vše podle plá-
nu, probíhají jednání s ústředím. Prosíme 
o modlitby.

Z různého: 
Od příštího školního roku bude zahájen 
nový kurz pro výpomocné kazatele.

Byla vytvořena komise pro spolupráci se 
Šternberkem.

Kurátor Marek Vraj se podílí na vzniku 
Manuálu pro začínající kurátory.

Parkování: 12. 10. 2022 byla odstraněna 
značka – parkování, je to pro sbor finančně 
neúnosné. S úřadem však stále jednáme. 

Staršovstvo ukončilo schůzi písní 658 
(NEZ) – Už mi oči tíží sen a modlitbou 
v 21:46.

Zapsala: Adéla Gabrielová

Ze sborového života 

5. 12. Ivana Jeništová
7. 12. Václav Konečný
9. 12. Oldřiška Benešová

10. 12. Ludmila Chytková
11. 12. Ján Pašmik
11. 12. Tomáš Řezníček
11. 12. Svatava Sedláková
12. 12. Ludmila Moserová
12. 12. Marta Plášilová

13. 12. Miroslav Hanák
18. 12. Pavel Krieg
21. 12. Václav Dostál st.
23. 12. Pavla Muchová
24. 12. Pavlína Kriegová
28. 12. Zdeňka Trávníčková
29. 12. Amos Děkaník
31. 12. Marie Mačkalová

Narozeniny v prosinci

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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Ze sborového života Ze sborového života 

Příběh kostela II. s tímto projek-
tantem měli čeští 
evangelíci ze sta-
veb svých kostelů 
v Přerově (1907) 
a Roudnici nad 
Labem (1909). 
Jak je patrné z ori-
ginální kresby ná-
vrhu, Kuhlmann 
ve svém projektu, 
který představil 
o l o m o u c k é m u 
sboru, v podstatě 
rozvíjel původní 
hmotovou i půdo-
rysnou představu 
Knobovy studie. 
Ovšem s tím roz-
dílem, že zcela 
opustil navrhované neogotické tvarosloví 
a ze stávajícího sborového domu připojil 
k novostavbě ještě dvě okna, což by činilo 
kostel prostornějším. K tomuto rozšíření 
však došlo až později, při další z několika 
přestaveb. Dominantou navrhovaného kos-
telního komplexu se měla stát kostelní věž 
s ochozem. Olomoucký sbor se po ani ne 
tak dávné zkušenosti s velmi rychlou stav-
bou sborového domu těšil, že kostel vyros-
te stejně rychle. Nejsmělejší plány počítaly 
dokonce s otevřením k 500. výročí upálení 
Mistra Jana Husa – tedy v červenci 1915. 
Počátek stavby se však sešel s událostí, 
která určila běh dějin na mnoho desítek let 
dopředu – s tzv. Sarajevským atentátem 
v červnu 1914, který započal první světo-
vou válku. Ještě v listopadu 1914, kdy byl 
položen základní kámen kostela, se obecně 
předpokládalo, že válka nebude mít dlouhé-

ho trvání. Postupně se však konflikt rozrůstal 
a záhy se začal bolestně týkat všech. Stavba 
kostela byla zastavena, když téměř všichni 
bratři mladí ze sboru i stavebního výboru 
i se stavitelem k službě vojenské byli povo-
láni. Vojenskou službu musel v roce 1917 
nastoupit i architekt Kuhlmann. Stavba byla 
zakonzervována a až do výšky oken zůsta-
la jako podivné torzo obklopena dřevěným 
lešením. V roce 1917 se sbor svépomocí 
pokoušel o dokončení alespoň hrubé stavby, 
aby mohlo být odstraněno uhnívající leše-
ní, jež hrozilo zřícením. Po skončení války, 
v době, kdy si národ užíval nabyté svobody, 
měli olomoučtí evangelíci plné ruce práce 
s dokončením svého kostela. V roce 1919 se 
stavba dostala do finančních potíží a hrozilo 
její opětovné zastavení. Nakonec se však se-
šlo dost dárců místních i zahraničních, sbor 
získal dar od Jeronýmovy jednoty a dalších 

V minulém díle našeho příběhu jsme se 
přesvědčili, že sborový dům s modlitebnou 
vznikl neuvěřitelně rychle během několika 
měsíců let 1903 a 1904 – v až horečné re-
akci na zoufalou situaci olomouckých evan-
gelíků. Po otevření německého luterského 
kostela, kam ovšem věřícím českého jazyka 
nebyl umožněn bohoslužebný přístup a zá-
roveň po uzavření kaple Božího těla pro re-
ligiózní účely, se čeští bratři a sestry zkrát-
ka neměli kde scházet. To je vyburcovalo 
k vskutku úctyhodnému stavebnímu výko-
nu, který se navíc i z odstupu téměř 120 let 
ukazuje být platný jak z hlediska založení 
stavby, tak po stránce řemeslné. Všimněme 
si například dodnes zcela funkčních a oku la-
hodících vstupních dveří s ozdobným ková-
ním do Prudkého sálu z Husovy ulice. Nebo 
štukového stropu v témže sále, který je však 
již jen torzem původní podoby Husovy mod-
litebny. 

Z prostorových 
důvodů začala být 
velmi záhy aktuální 
realizace plánova-
né dostavby koste-
la s věží, o níž jako 
o další stavební eta-
pě uvažoval sbor již 
od samého počát-
ku budování. Jenže 
tentokrát se příběh 
rychlé a úspěšné 
stavby nezopako-
val a vývoj se ubíral 
směrem právě opač-

ným. Najednou bylo dost času na přípra-
vu stavby, na diskuse o architektonickém 
výrazu, na hledání architekta. Probíraly se 
hotové studie přístavby kostela od stavitele 
modlitebny Cyrila Knoba (v minulém čísle 
omylem uvedeným jako Cyril Knor) z roku 
1903 se samostatným vřetenovým schodiš-
těm připojeným k věži a celkovým, v pod-
statě neogotickým tvaroslovím, které jedno-
značně navazovalo na již existující budovu 
modlitebny a fary. Dochoval se rovněž zá-
kladní situační plán přístavby vypracovaný 
vídeňským architektem Josefem Zlatohláv-
kem, který umístil hlavní vstup do kostela ze 
směru od mostu přes Moravu. Na tyto nerea-
lizované plány navázal v roce 1912 němec-
ký architekt Otto Kuhlmann (1873–1948), 
jehož projekční kancelář sídlila v Berlíně-
-Charlottenburgu. Výběr architekta nespor-
ně ovlivnila pozitivní zkušenost, kterou již 

Návrh kostela od architekta Otto Kuhlmanna, 1912

Návrh kostela 
od stavitele Cyrila 
Knoba, 1903
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V těchto dnech jsme obdrželi dopis od dlou-
holetého přítele a aktivního podporovatele 
našeho sboru dr. Friedhelma Borggrefeho 
z Ludwigshafenu. Mladší generaci už toto 
jméno mnoho neříká, přestože jeho zájem 
o olomoucký sbor stále trvá. Považuji proto 
za účelné a poctivé osobnost Dr. Borggrefe-
ho připomenout. 

ThDr. Friedhelm Borggrefe se dostavil 
do Olomouce poprvé před 55 lety, kdy na-
vštívil svého přítele našeho faráře Josefa 
Hlaváče. Přátelství to bylo velmi pevné, 
zhodnocené společnou promocí na naší 
tehdejší Komenského evangelické fakultě. 
Nešlo o čestný doktorát, ale poctivě udělený 
po předložení doktorských prací – Borggre-
fe napsal knihu o životě křesťanů ve střed-
ně velkém městě (za vzor si vzal také Olo-
mouc), Josef Hlaváč se zabýval luterskou 
teologií na základě studia luterského kancio-
nálu z roku 1529.

Při první návštěvě v Olomouci se Dr. Borg-
grefe seznámil s našimi jak finančními, tak 
realizačními těžkostmi budování nové stře-
chy kostela. Výsledkem bylo, že jsme díky 
jemu obdrželi dar Falcké církve na téměř 
úplné financování této akce. Samozřejmě to 
nebylo snadné – za totáče téměř nemožné, 
aby církev přijala z Německa dar. Vyřešilo 
se to tak, že Dr. Borggrefe zprostředkoval 
„obdarování“ několika rodin dary, za které 
si mohly v Tuzexu vyzvednout automobily 
a obdarovanou částku v korunách předaly 
sboru jako dar na opravu střechy.

Tím začala úzká spolupráce našeho sbo-
ru se sborem Friedenskirche v Ludwigsha-
fenu, kde byl tehdy Dr. Borggrefe farářem. 
Finanční podporu obdržel olomoucký sbor 
několikrát (jmenovitě nové plynové kotle 

Dr. Friedhelm Borggrefe na Olomouc nezapomíná

Ze sborového života 

na faře, a zejména účinná pomoc po vel-
ké povodni v roce 1997). Ovšem nešlo jen 
o finanční podporu, snahou Dr. Borggre-
feho bylo vytvořit úzké bratrské spole-
čenství s ludwigshafenským sborem, což 
se tehdy opravdu dařilo. Ludwigshafenští 
do Olomouce téměř každý rok rádi přijíž-
děli a i Olomoučtí – pokud to bylo možné – 
do Ludwigshafenu zajížděli.  

V roce 1989 přišel do Olomouce nový 
farář Mgr. Jan Nohavica, který se vel-
mi aktivně ujal pokračování v partnerství 
s ludwigshafenským sborem. Všichni, kdo 
jej pamatují, vzpomínají, jaké měl obdaro-
vání navazovat a udržovat přátelství. Bohu-
žel, jeho aktivita v této věci byla ukončena 
jeho odchodem na věčnost. Nakonec o jeho 
oblíbenosti i u Ludwigshafenských svědčí 
i skutečnost, že jeho pohřbu se zúčastnila 
pětičlenná delegace z Ludwigshafenu – ne-
váhali přijet.

Je třeba přiznat, že za bratra faráře Joela 
Rumla partnerství postupně upadalo zejmé-
na proto, že nastupující generace nenalézala 
na druhé straně (v Ludwigshavenu) odpoví-
dající partnery. Nástupem farářky Mgr. Jany 
Rumlové pak nastala podstatná změna v ori-
entaci na zahraničí. Vytvořilo se nové spo-
lečenství a německý Ludwigshafen byl od-
sunut do pozadí. Dr. Friedhelm Borggrefe 
se snažil udržovat partnerství, jak to jen šlo.  
Zajišťoval ve dvou případech stáž a praxi 
z řad naší mládeže, v době Husova výročí 
umožnil naší mládeži pěvecké vystoupení 
na husovských oslavách v Ludwigshafenu, 
ale ta se vrátila bez kontaktů. Úzký písemný 
styk udržuje až do dnešní doby s Dr. Borg-
grefem pouze rodina Bartuškova, a také ses-
tra Ivanka Marková. 

Ze sborového života 

sbírek a kostel se skutečně poda-
řilo k výročí upálení Mistra Jana 
Husa v červenci 1920 slavnostně 
otevřít. 

Nechť je tato historie i nám 
mementem právě nyní, kdy za-
hajujeme velkou rekonstrukci 
téhož evangelického kostela. Ani 
naše doba není příznivá, i my se 
budeme potýkat s nedostatkem 
peněz, také my zažijeme nejednu 
krizovou situaci. S pomocí Boží 
a silnou vůlí však nakonec všech-
ny obtíže překonáme –  tak jako je 
překonali naši předkové.

Pokračování příště.

Alexandr Jeništa 

Betlémská kaple 
Husova, dnes sál 
faráře Prudkého

Kostel je třeba dokončit, 
1919

Poděkování 
a potvrzení daru 
na dostavbu kostela, 
1918
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V závěru uvedeného dopisu z těchto dnů 
Dr. Borggrefe nostalgicky vzpomíná na part-
nerství mezi Friedenskirche a olomouckým 
sborem. I ve svých devadesátinách je stále 
aktivní ve spolupráci s naší církví, a jak při-
znává, od července připravoval podklady 
pro rozhovory s představiteli naší církve, 
kteří se účastnili synodu Falcké církve. Dá se 
říci, že se přímo nabízí, neboť má stálé mís-
to u „kulatého stolu“, u kterého se přiděluje 
i podpora pro naši církev. Z naší strany jsme 
měli po dlouhou dobu přímého zástupce br. 
Ing. Jiřího Tomáška, bývalého člena našeho 
sboru a později kurátora sboru ve Śternber-
ku. Dnes máme v ústředním představenstvu 
Jeronymky (pokud se nemýlím) zástupce br. 

Ze sborového života 

Pavla Sťahla. Neznám však jeho skutečné 
postavení a váhu v tomto gremiu.

Z dopisu Dr. Borggrefeho je zřejmé, že ne-
zapomíná na náš sbor a nabízí nejen pokra-
čování v partnerství, ale i pomoc. Pro nás je 
to velký problém, jestliže je toto partnerství 
přerušeno a my bychom tak natahovali pouze 
ruku. Otázkou pro dnešní staršovstvo zůstá-
vá, zda nabídku obnovení partnerství i pří-
padnou pomoc přijme. Bez obnovy partner-
ství by byl další postup přinejmenším zištný 
a hlavně neslušný. 
  Jan Bartušek

Foto ze sejití zástupců naší synodní rady s účastníky synodu Falcké církve
Z leva: Dr. Friedhelm Borggrefe, Daniela Hamrová, Charlotte Borggrefe, vrchní církevní rada 
Manfred Sutter, synodní senior Pavel Pokorný, Corinna Weissmann a Pavel Hanych

Tématem ochrany životního prostředí jsem 
se doteď vlastně nijak blíž nezabýval (kro-
mě možná pár podpisů pod nějaké petice). 
Takže když jsem na Facebooku ČCE viděl 
nabídku stát se jedním z mladých dele-
gátů Luterského světového svazu (LWF) 
na klimatické konferenci 
COP27 v Egyptě, neváhal 
jsem ani minutu spíš pro-
to, že jsem chtěl na vlast-
ní oči vidět, jak probí-
hají jednání na nejvyšší 
úrovni, poznat ten proces 
a roli nevládních (včetně 
církevních) organizací 
v něm. Do egyptského 
Šarm-al-Šajchu jsem byl 
vyslán já spolu s několi-
ka dalšími mladými lidmi 
z různých koutů světa, 
Afriky, Jižní, Severní Ameriky i Evropy – 
LWF se totiž rozhodl mít své zastoupení vý-
hradně z řad mládeže. Intenzivní týden jsme 
strávili schůzkami, debatami, pozorováním 
jednání a projevů, happeningy (viz foto), 

Jak jsem se stal klimatickým aktivistou

Ze sborového života 

demonstracemi, ale i sdílením se v různoro-
dém společenství a modlitbami. Jednali jsme 
např. i se šéfkou kanceláře prezidenta Mada-
gaskaru (viz foto, třetí zleva). Samozřejmě 
nás na to také pečlivě připravovali předem, 
měli jsme několik přípravných seminářů, 

které nám pomáhaly se zorientovat v kom-
plexním procesu, ale také v tom, jaká je a má 
být role církve v otázce ekologie a co může 
dělat v současné situaci. 

Naší společnou snahou bylo přimět státy 
k plnění slibu, aby 
bojovaly s klimatic-
kou změnou a jejími 
důsledky, poskytnutí 
dostatečného množ-
ství financí, ochrana 
nejzranitelnějších 
skupin a také větší 
zapojení mladých 
do řešení ekologic-
ké krize. Vnímám 
to jako jedinečnou 
příležitost, díky kte-
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Z úvodního slova:
Každý rozhovor je cenný, pokud se k sobě 

partneři vztahují s opravdovým zájmem 
a pochopením. Pokud dobře chápou situaci 
svého protějšku, stačí málo slov. A nabídkou 
k takovému rozhovoru jsou Hesla. Krátké 
výroky Starého i Nového zákona, dopro-
vázené slokou písně nebo modlitbou. Slova 
bible se mohou stát velmi osobními, rozho-
vorem mezi Bohem a námi. Pokud v nich 
nalezneme svůj vlastní život, někdy pře-

kvapivě přesně, stanou se živým setkáním 
s Bohem. Ne každé heslo se na první pohled 
vztahuje k našim vlastním otázkám a očeká-
váním. Některá slova jsou hádankovitá, nebo 
nepříjemná. Často však právě to jsou texty, 
které nám při bližším pohledu mohou po-
moci. Doporučujeme vzít si vždycky k ruce 
bibli a přečíst si souvislosti.

Malou brožurku HESLA JB si můžete za-
koupit v našem sboru, cena je 50 Kč. 

Evangelický kalendář při-
pravili edičně Daniela Že-
natá a Dan Ženatý. Ve svém 
úvodu píší:

Koncem roku 1953 zně-
la veřejně zpráva: Synod se 
usnáší, aby možnost ordinace v církvi Čes-
kobratrské evangelické byla přiznána řádně 
připraveným mužům i ženám. Toto usnesení 
synodu bylo projevem odvážné víry a naděje 
v čase, kdy komunistická moc krutě trestala 
a zadupávala každý projev svobodného myš-
lení a života. A jak se vede ordinovaným že-
nám naší církve dnes? Zeptali jsme se čtyři-
ceti z nich. Farářek, kaplanek, výpomocných 
kazatelek, učitelek teologie na Evangelické 
teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Čtení Na každý den připravili editoři Lukáš 
Klíma a Mikuláš Vymětal. Pro rok 2023 se 
rozhodli pozvat vás k četbě Pěti knih Mojží-
šových, označovaných hebrejským slovem 
Tóra. Toto slovo lze do češtiny přeložit jako 

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ NA ROK 2023

EVANGELICKÝ KALENDÁŘ a NA KAŽDÝ DEN  2023

Ze sborového života 

Zákon, ale také jako „smě-
rovka“ nebo „směrnice“, 
Boží pokyn, který směruje 
lidský život. Rozhodli jsme 
se nabídnout laskavému 
čtenáři a čtenářce, aby si 
v průběhu roku přečetli Tóru 
celou, píší editoři ve svém úvodu. Nejvíce 
úvah napsali evangeličtí faráři a farářky, ale 
také duchovní z Církve bratrské a Reformo-
vané církve na Slovensku, a učitelé a učitel-
ka tří teologických fakult – Evangelické teo-
logické fakulty, Husitské teologické fakulty 
a Katolické teologické fakulty v Českých 
Budějovicích.

Několik let jsme drželi cenu stejnou, ale 
letos už to nezvládneme. Místo dosavadních 
145 Kč jsme nuceni zvýšit prodejní cenu 
o 24 Kč na 169 Kč. Věříme, že nahlédnete, 
že při rozsahu více než 200 stran je to ještě 
cena podprůměrná.

Zpráva z Knihkupectví Kalich

Narodil se 
v Javorníku 
nad Veličkou 
v roce 1922 
a neměl to 
v životě snad-
né. Když mu 
bylo 10 let, 
zemřel mu 
otec a tak 
musel pomá-
hat v hospo-
dářství. Měl 

rád práci se dřevem a tak se učil kolářem. 
Po válce odjel do pohraničí s rodinou své 
nastávající, do obce Stará Libavá, kde byla 
založena Bratrská obec. Dostal tam hospo-
dářství, na kterém pracoval, a když se v Olo-
mouci oženil se sestrou Annou Břeňovou 
5. 7. 1946, pracovali tam spolu a tam jsme 
se jim narodili my 3 sourozenci. 

Každou neděli jsme se scházeli k boho-
službě a 1× měsíčně dojížděl br. farář Strádal 

Ze sborového života 

Blíží se Vánoce, a tak jsem si uvědomila, že tatínek,  
pan Pavel Sťahel by se 28. 12. 2022 dožil 100 let

z Bruntálu. Nepravidelně příjížděli Coufa-
lovi z Olomouce, měli bohoslužby a krás-
ně zpívali. Tatínek poslouchal Pána Boha 
a pracoval ve sboru v Libavé a také nás děti 
rodiče vedli k víře v Pána Boha. Abychom  
my děti měly více možností se uplatnit, pře-
stěhovali jsme se v roce 1982 do Horky nad 
Moravou a zakotvili v olomouckém sboru. 
Tady se nám narodil čtvrtý bratr. Rodiče pra-
covali v zemědělství. Ve všem, co rodiče dě-
lali, bylo na prvním místě, aby to byla Boží 
vůle, abychom byli slušní a poctiví lidé, 
navzájem si pomáhali a měli se rádi. Když 
jsem někdy měla připomínky jestli to je nut-
né, tatínek mi to vysvětlil a pak řekl, myslíš, 
že Pán Ježíš by to tak udělal? Když to bylo 
možné, věnoval se nám, ale hlavně potom 
vnoučatům, které velmi miloval. Říkal nám, 
že na nás tolik času neměl, tak to musí vy-
nahradit těm malým. Na hodně věcí jsem se 
ho nestihla zeptat, protože odešel velmi brzy, 
ale často si na něj vzpomenu.

AP

ré jsem potkal kolegy z Nigérie, Keni, Ar-
gentiny, Salvadoru i USA, kteří osobně po-
ciťují následky přírodních změn a není jim 
to jedno. Mohl jsem také poznat, jak fungují 
jednání na nejvyšší úrovni, naučit se spous-
tu informací a zjistit, že i jako církev máme 
pořád značný vliv s klimatickou změnou 
a jejími následky něco dělat. Tím, že jsme 
se účastnili i demonstrace, tak jsem se s jis-
tou nadsázkou stal klimatickým aktivistou, 
což nemusí být nutně jen špatné – stávkovat 
se nechystám, ale přimělo mě to se o téma 
více i odborně zajímat. Mimo to jsem viděl 

na vlastní oči generálního tajemníka OSN, 
potkal delegaci z Palau (viz foto) a vlastně 
obecně mě docela překvapilo, kam všude 
mají zástupci občanské společnosti přístup, 
i přes jasné limity a častou kritiku egyptské-
ho režimu kvůli sledování a nedodržování 
lidských práv. Osobně jsem si nemohl na nic 
stěžovat, rozhodně tuto zkušenost doporuču-
ji komukoliv dalšímu. Příští rok bude kon-
ference v Dubaji a kdo ví, napřesrok možná 
v Praze ☺.

Honza Dostál
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27. 11. už jsme zapálili první 
svíci na adventním věnci.

naše sborová kantorka 
Eva Čejková posloužila 
hudebním doprovodem 
při první adventní neděli

V neděli 21. 11. 
kázal br. Daniel 
Tomeš...

... a hrála 
mládežnická 
hudební 
skupina 
Katky 
Janošíkové

Ze sborového života 

Církve sdružené v Ekumenické radě církví 
s velkým znepokojením a s účastí sledují si-
tuaci na Ukrajině, která v letošním roce čelí 
neospravedlnitelné agresi Ruské federace. 
Odsuzujeme tuto agresi a vyjadřujeme svou 
blízkost lidu Ukrajiny.

Uvědomujeme si, že Ukrajina vede 
boj o svou existenci, svobodu 
a přežití. Existenční výzva je to 
ale i pro hodnoty, které chceme 
zastávat v našem životě – pro 
svobodu, demokracii, právní jis-
totu a lidská práva. Naše zkušenost 
s totalitním režimem, který máme 
ještě v živé paměti, nás tím spíše vybízí 
k tomu, abychom se postavili proti novodo-
bé totalitě putinovského režimu.

V modlitbě myslíme na všechny oběti vál-
ky, na padlé a zraněné a jejich blízké. Mys-
líme v modlitbě také na všechny, kdo podle 
svých sil a možností pomáhají hledat cestu 
k trvale udržitelnému a spravedlivému míru. 

I naše společenství a naši věřící jsou za-
saženi ekonomickou krizí, krizí dostupnosti 
energií a zdražováním. Uvědomujeme si, 
že tyto problémy mají přímou souvislost 
i s ruskou agresí proti Ukrajině, za kterou 
morální odpovědnost nese agresor. Uvědo-
mujeme si, že v této situaci je úkolem nás 

všech spolupodílet se na řešení a hledat 
pomoc pro všechny, kdo jsou jí existenčně 
zasaženi.

Vnímáme potřeby ukrajinských uprchlí-
ků, kteří k nám přišli a přicházejí. Zejména 
v zimním období je možné, že v důsledku 

ruských zločinných útoků proti civilní 
infrastruktuře budeme svědky dal-

ší vlny příchozích. Chceme jako 
církve být připraveni pomáhat 
a vytvářet atmosféru otevřenos-
ti a přijetí. Uvědomujeme si, že 

Ukrajinci, kteří v ČR pracují, jsou 
přínosem pro naši ekonomiku. Dů-

razně se ohrazujeme proti tvrzením, že 
by pomoc Ukrajincům byla na úkor našich 
občanů.

Rozumíme těm, kteří jsou v tomto čase 
zasaženi nejistotou. Uvědomujeme si, že 
doba je nelehká, ale Bůh je nadějí pro kaž-
dou situaci. Vyjadřujeme vděčnost a hlubo-
kou úctu všem, kdo se podílejí na pomoci. 
Povzbuzujeme k trpělivosti a vytrvalosti 
v duchu slova Písma: „Bůh není nespraved-
livý, a proto nezapomene, jak jste se činem 
své lásky k němu přiznali, když jste sloužili 
a ještě sloužíte bratřím.“ (Žd 6,10)

www.e-cirkev.cz

22. listopadu 2022
PROHLÁŠENÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ERC K VÁLCE 

NA UKRAJINĚ A K SITUACI UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ

Život církve
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Informace / aktuality Informace / aktuality 

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!

Adventní burza 2022 

 
 

Vás srdečně zve na náš 

Vánoční 
dobrotrh            
s punčem 
NEDĚLE 11. PROSINCE 2022 
Od 16 do 18 hodin                                            

Olomouc Blahoslavova 1 

Výtěžek bude věnován partnerskému středisku    
Diakonie v Rýmařově-domovu seniorů D. Moravice. 
 
DOBROTRH je DOBRÁ příležitost zakoupit DOBRÉ věci 
ručně vyrobené za DOBRÝM účelem, ochutnat DOBROTY 
nebo se jen setkat před koncertem. 
V 18 hodin Vás zveme ke koncertu kapely 
OBOROH v našem kostele. 
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VÁNOČNÍ PEČENÍ PRO DOMOVY SENIORŮ

Prosíme, přispějte drobným pečivem / cca 60 ks/.
Pečivo přineste na faru do soboty 17. 12. 2022 do 14 hodin.

D Ě K U J E M E !

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
v Domově Diakonie v Dolní Moravici

budou
ve středu 21. prosince 2022 

v 15 hodin
Všichni jsou srdečně zváni!

(před)vánoční bohoslužby KEA 

středa 21. prosince 11 hod 

PĚT  
KRÁLŮ 

Informace / aktuality Informace / aktuality 
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VÁNOČNÍ OBLOHA
Na obloze tisíce hvězd
jasně září někde v dáli
na zemi pak jedna zvěst
která Pána Boha chválí

Bůh si vybral toto téma
nade hvězdy jasnější
umístil ho do Betléma
dal mu náplň krásnější

Na jeslích tu leží dítě
otec, matka jsou mu poblíž
narodil se na úsvitě
jmenuje se prostě – Ježíš

Pospěšme tam všichni lidé
zpívejme mu ze všech sil
ať ta spása na nás plyne
to on se pro nás narodil

To vše nám dá nahlédnouti
do Božího jednání
to vše umí obejmouti
dřív než přijde svítání

Naslouchejme tedy bystře
vesmírnému akcentu
a ty, mistře, vstaň bystře
vstříc novému Adventu

Výročí – kultura – historie 

V tiché noci s Boží mocí
růže se nám rozvinou
z našich srdcí i duší
pak písně díků poplynou.

Pavel Janošík st.


