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

„Ty jsi Bůh, který mne vidí.“ (1. Mojžíšova 16, 13 /překlad B21/) 

Pro rok 2023 vybralo Ekumenické společenství heslo „Ty jsi Bůh, který mne vidí“, to 
bylo vyjádření spásné zkušenosti služebnice na útěku již před tisíciletími. Tehdy jako 
dnes prožívají lidé chvíle, kdy jsou si jisti, že Bůh je i jejich situaci naprosto osobně vidí. 
Každý den v roce se k nám Bůh obrací. Ví o našich pochybnostech a obavách, zná naše 
otázky a naši touhu po jeho blízkosti. V Ježíši Kristu se stal člověkem, aby byl s námi, 
aby s námi i trpěl a otevřel nám plnost života. Zároveň nás pověřuje, abychom činili to, 
co on. Abychom měli otevřené oči pro druhé. Dívá se na nás, abychom si dokázali vzá-
jemně hledět do očí. 

Když na nás Bůh hledí, naplňuje nás svým požehnáním. Zvlášť pěkně to vyjadřuje 
áronské požehnání, které zaznívá na konci mnohých bohoslužeb. Hospodin rozjasní svůj 
obličej a pozdvihne svůj obličej nad námi. Ať se Boží obličej rozjasňuje a provází nás 
tímto rokem s požehnáním. 

/ Herrnhuter Brüdergemeinde /

„Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod na-
šeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. On přijal od Boha Otce čest 
i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm 
jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme slyšeli, když jsme s ním byli 
na svaté hoře.

Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, sví-
tící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Toho 
si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení 
skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha 
Svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“

2. Petrova 1, 16 – 2

Milý čtenáři, milá čtenářko,
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Bratři a sestry, 
vždycky existovalo a existuje mnoho smy-

šlených legend a mýtů, které se s oblibou 
vydávají za pravdu. Člověk dnes rád věří 
báchorkám a dezinformacím. A díky techni-
ce dnes mohou záměrně šířené nepravdy 
otřást i stabilitou společnosti…

Apoštol napsal: Nedali jsme se 
vést vymyšlenými bájemi. Písmo, 
které čtete a kterého se držíte, 
se vám stává slovem samotné-
ho Boha, i když ho sepsali hříš-
ní lidé. Není smyšlenou fikcí ani 
bájí, ale je z Božího Ducha. Proto se 
lze na ně spolehnout. Je to zdroj pravdy 
a povzbuzení. A činíme i my dnes dobře, když 
se ho držíme. Držme se ho i v následujícím 
nesnadném roce, čtěme Písmo a hledejme 
společně jeho smysl a poselství. 

Takto tedy pisatel listu potvrdil, že křes-
ťanská naděje trvá a platí, že je naší spoleh-
livou oporou. A k tomu, aby zdůraznil, jak 
nám je Písmo užitečné a jaké požehnání z něj 
smíme mít, připojí ještě jednu krásnou ilu-
straci o svíci. Písmo je nám jako svíce, svítící 
v temném místě, dokud se nerozbřeskne den 
a jitřenka vám nevzejde v srdci… 

Toto vyjádření vnímám jako jedno z nej-
hezčích v celé Bibli. Písmo je nám jako svíce. 
Svíce rozráží temnotu, takže se člověk může 
orientovat, nemusí zakopávat a bloudit, ale 
smí mířit ke svému cíli. Bible je nám svící 
v temnotách. Svíce sama zas tolik světla jis-
tě nevydává. Ale  jistě stačí na to, aby nám 
ukazovala cestu, ale taky aby odhalovala to, 
kudy jdeme, že ta cesta je na mnoha místech 
neschůdná a plná překážek. A Písmo je taky 
velmi potřebné k tomu, abychom pravdi-
vě poznávali sami sebe. Abychom si sami 
na sebe nechali posvítit. Naštěstí nám Písmo 

ukazuje i k Bohu, který nás chce vysvobodit 
z otroctví. K tomu poslal svého Syna a před 
lidmi jej ustanovil na svaté hoře – tři učed-
níci u toho tehdy byli. Ale jistě taky doplní-

me, že byli podle Písma mnozí, kteří jej 
třetí den po ukřižování viděli živého. 

A můžeme jim věřit. 
Ale přesto Písmo nemá věčnou 

platnost. Když je pisatel při-
rovná ke svíci, tak má na mysli 
určité provizorium. Tím je noc, 

která svět stále obklopuje. Písmo 
je nám svící – ale současně to není 

plné světlo bílého dne a jednou dohoří. 
To ještě nenastalo, tomu teprve jdeme vstříc. 
Jednou ale nastane chvíle, kdy už Písma ne-
bude potřebí. Apoštol mluví o tom, že nám 
bude sloužit, dokud se nerozbřeskne den 
a dokud nám jitřenka nevzejde v srdci. Jak 
rozumět tomuto až mystickému vyjádření? 
Je více výkladových možností. Tou nejlepší 
se mi ale jeví to porozumění, že jitřenka není 
nikdo jiný nežli Ježíš Kristus sám, ten, který 
je sám v Novém zákoně označen za jasnou 
hvězdu jitřní. A to vzejití jitřenky v srdci, 
ten rozbřesk dne, to je okamžik jeho druhé-
ho příchodu na tento svět. To bude teprve 
to odstranění všech temnot. To bude konec 
všech válek a lidského běsnění. To bude te-
prve definitivní konec noci. To bude teprve ta 
nejhlubší proměna našich srdcí a životů. Teh-
dy už nebude třeba světla svíčky, už nebude 
třeba Písma jako vodítka na cestu. Spatříme 
totiž Krista tváří v tvář. 

Nebojte se, ten den nastane – ujišťuje své 
spolubratry autor tohoto spisu. To není lid-
ský výmysl ani báchorka. Platí to. A smíme 
se o to opřít i my.

Váš Jan Lukáš, farář

Milý čtenáři, milá čtenářko, Slovo šéfredaktora

Milí čtenáři Posla, 
otočili jsme novou stránku v knize „na-

šich“ kalendářních let. Let, která si berou 
za základ, za svůj počátek, narození Ježíše 
Krista. 

Mám v živé paměti, jak jsem před ro-
kem psala lednový úvodník a ohlí-
žela se za covidovými roky. 
A ptala se po budoucnosti na-
šeho sboru, po nutnosti naučit 
se oslovit současného člověka. 
Ani v tom opravdu hodně úz-
kostném snu by mě nenapadlo 
to, co pak zanedlouho přišlo a bo-
lestně zasáhlo a zasahuje celý náš svět. 
Válka doslova za našimi humny. Váleční 
uprchlíci u nás ve městě, v kostele, v ro-
dinách. Nejen jejich, ale ani náš život už 
od setkání s nimi nebude stejný. Budeme 
si pamatovat jejich oči, jejich první české 
věty, jejich stesk po domově, po blízkých, 
jejich touhu začlenit se, pracovat. Naši zma-
tenost, naše nadšení, ale taky naše postupné 
vychladnutí. Díky rychlému otevření dveří 
kostela v první uprchlické vlně jsme začali 
psát velmi aktivní kapitolu sborového živo-
ta. Byla (a věřím, že pořád je) vedena tou-
hou nezavřít se zbožně či tradičně v kostele, 
když se kolem doslova valí dějiny. Mám 
velkou radost při ohlédnutí za loňským ro-
kem. V žádném případě ne z geopolitického 
dění, ale z naší malé odvahy, z našich ote-

vřených srdcí, z našich drobných, ale i vel-
kých darů. 

Biblickým heslem pro letošní rok je 
v naší církvi: Ty jsi Bůh, který mne vidí! 

Při prvním přečtení mě napadlo zto-
tožnění se s lidstvem a říkala jsem 

si, že se vlastně strašně stydím. 
A že bych úplně Pánu Bohu ro-
zuměla, kdyby chtěl (podobně, 
jako to dělávám já, když se tře-
ba nechci dívat na nějaký film) 

odejít jinam… prostě tu s námi 
nebýt… nedívat se. Jak statisíckrát 

denně zdaleka ne pouze na bitevních po-
lích Ukrajiny křižujeme Jeho syna, jehož 
narození si připomínáme nejen o každých 
Vánocích, ale vlastně nevědomky i každou 
změnou čísla v letopočtu. Ale pak mi prá-
vě s tou výše popsanou probuzenou radostí 
nad tolika dobrými a požehnanými akcemi 
našeho sborového společenství došlo, že 
doufám v to, že třeba alespoň v něčem a ob-
čas se Pán Bůh při pohledu naším směrem 
nestyděl za nás. Mějme zvnitřněné vědomí 
Boží blízkosti do nadcházejících dní no-
vého roku… ať v nich přijde cokoli. „Moc 
předivná nás tiše obestírá, a proto čekám 
příští uklidněn. Bůh je dnes s námi – svědčí 
naše víra. A bude s námi každý nový den!“

Jana Vrajová

Mladá rodina s dítětem hledá v Olomouci pronájem, případně byt ke koupi. 
Kontakt: Ondřej Holubec, 731 710 753
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 Sborový program na leden 2023 Ze sborového života 

Jeho tématem je Dobrý pastýř a texty mod-
litebního průvodce vychází ze Žalmu 23 
a 1000 let historie jeho ozvěn ve Starém 
a Novém zákoně.

Dobrý pastýř
Jednou z našich největších potřeb v dnešní 
době je, aby lidé skutečně viděli a věřili vě-
cem, které již vyznávají, že jim věří. Vědět 
o věcech teoreticky a umět je vyslovit ještě 
neznamená, že jim skutečně věříme. Když 
skutečně věříme tomu, co vyznáváme, jsme 
nastaveni tak, že podle toho jsme ochotni 
také jednat. Jednat tak, jako by to, co vyzná-
váme bylo pravdivé. Žít tak, jako by tomu 
bylo tak.

Slova 23. žalmu a 1000 let jeho ozvěn 
v Písmu, které jsou podkladem letošního 
Aliančního týdne modliteb, patří k nejzná-
mějším biblickým textům, které lidé citu-
jí. Mnozí ho dokáží odříkat zpaměti, a to 
včetně lidí, kteří o Bohu příliš nic nevědí. 
Někteří se žalm naučili čistě jako básnic-
kou literaturu. Je však trvalou otázkou, kdo 
z nás ve svém životě zažívá živou skuteč-
nost, kterou žalmista popisuje. „Hospodin je 
můj pastýř“ je bohužel častěji sentimentem 
vytesaným na náhrobních kamenech než 
skutečností zapsanou do každodenních ži-
votů. Hned první verš žalmu: „Hospodin je 
můj pastýř, nebudu mít nedostatek,“ popisu-
je život, po kterém všichni toužíme. Život, 
ve kterém nám nic zásadního nechybí, pro-
tože Hospodin je náš pastýř. Jako by se zde 
ozývalo Ježíšovo „Hledejte nejprve Boží 
království a jeho spravedlnost,“ a všechno 
ostatní vám bude přidáno (Mt 6, 33). Jak ale 
v době války, kdy nedostatkem trpí miliony 
lidí, věřit tomuto žalmu! Možná je ale situ-

ace, v níž David tento text psal, mnohem 
bližší současné realitě, než se zdá. Vyrov-
nává se s nebezpečím smrti i ohrožením 
nepřáteli. Život bez nedostatku je ve své 
podstatě takový život, který nemá strach ze 
zla, protože Bůh je s námi za všech okolnos-
tí. Život prostý strachu. Právě v této době, 
kdy mnozí kupčí se strachem lidí, může být 
církev prorockým hlasem štědrosti, vytr-
valé pomoci, pokoje a naděje v moc dobra 
a pravdy. Modlitba nám pak otevírá oči, jak 
vstoupit do toho, co Bůh činí kolem nás. Po-
žehnaný čas na modlitbách.

Jiří Unger – tajemník ČEA

Alianční týden modliteb se bude konat 9.–13. ledna 2023

Alianční týden modliteb

„DOBRÝ PASTÝŘ“ Žalm 23

9. – 14. ledna 2023, vždy od 18:00 hod

9. 1. Církev československá husitská, 
Farského 2, Olomouc-Hodolany, Franti-
šek Hanáček (ŘKC)

10. 1. Církev adventistů sedmého dne, 
Balcárkova 12, Nová ulice, O.Praem. 
Hyacint (ŘKC)

11. 1. Církev bratrská, Mariánská 3, 
Olomouc, Filip Fürst (CASD)

12. 1. Kaple Božího milosrdenství 
ACHO, Křížkovského 6, Olomouc, No-
emi Batlová (ČCE)

13. 1. Katedrála sv. Václava, Václavské 
nám., Jan Asszonyi (CB)

14. 1. Českobratrská církev evangelic-
ká, Blahoslavova 1, Olomouc, Jaroslav 
Křivánek (CČSH)

1. 1. neděle 09.00 bohoslužby na Nový rok s Večeří Páně  Jan Lukáš
2. 1. pondělí 18.00 schůze staršovstva
3. 1. úterý 18.00 biblická hodina
5. 1. čtvrtek 09.00 Seniorklub
6. 1. pátek 17.00 dorost

18.00 mládež
8. 1. neděle 09.00 bohoslužby  Jan Lukáš

13.00 bohoslužby DD Chválkovice
14.30 bohoslužby DD Hrubá Voda

11. 1. středa 19.00 Sešlost
12. 1. čtvrtek 14.00 kurz Evangelické fakulty
13. 1. pátek 17.00 dorost

18.00 mládež 
14. 1. sobota 18.00 Alianční večer modliteb Jar. Křivánek
15. 1. neděle 09.00 bohoslužby  Jan Lukáš
17. 1. úterý 18.00 biblická hodina
19. 1. čtvrtek 14.00 Seniorklub

18.00 setkání mužů
20. 1. pátek 17.00 dorost

18.00 mládež 
22. 1. neděle 09.00 bohoslužby Jana Hojná
25. 1. středa 19.00 Sešlost
27. 1. pátek 17.00 dorost

18.00 mládež 
29. 1. neděle 9.00 bohoslužby  Jan Lukáš
31. 1. úterý 18.00 biblická hodina
2. 2. čtvrtek 09.00 Seniorklub
3. 2. pátek pololetní prázdniny

každou středu – 18.00 modlitby za Ukrajinu



6 7

Ze sborového života 

Česko-německé přátelství: 
Dne 17. 11. na SR podepsána smlouva s ně-
meckou falckou církví o znovuobnovení 
spolupráce. Je otázka, zda by byl ve sbo-
ru někdo, kdo by se v tomto vztahu anga-
žoval. Formálně nic podepisovat za sbor 
nechceme. Nevíme, zda má zájem sbor 
v Ludwigshafenu. Pokud bychom chtěli ob-
novovat kontakty s evropským sborem, je 
otázka, zda případně neuvažovat i o minu-
lých kontaktech v Anglii.

Různé: 
Staršovstvo rozhodlo, že budeme při vy-
sluhování večeře Páně nabízet i bezlepkový 
chléb a nealkoholické víno. 

Na sborovém účtu máme nevyčerpané 
účelově vázané peníze na Ukrajinu. Na-
vrhujeme využít na generátory, ideálně by 
bylo převést přes Charitní sbírku teplo pro 
Ukrajinu, konkrétní možnosti zaslání peněz 
zjistí P. Chovancová, A. Jeništa, M. Vraj. 
Staršovstvo jednomyslně souhlasí, že úče-
lově vázané prostředky pro Ukrajinu bu-
dou převedeny na projekt Charity teplo pro 
Ukrajinu. 

Prosíme o zapisování na vaření kávy, čaje. 
Děkujeme mládežnické kapele za dopro-

vod při bohoslužbách. Všichni, kdo se po-
dílejí na hudebním doprovodu bohoslužeb, 
se sejdou v lednu k poradě s E. Čejkovou, 
kantorkou sboru. 

Sbor má nové facebookové stránky, sdí-
lejme se svými přáteli: https://www.face-
book.com/cceolomouc. 

Od ledna bude náš br. farář administrovat 
sbor ve Šternberku. 

Informace o hospodaření sboru jsou k dis-
pozici u br. pokladníka.

Staršovstvo ukončilo schůzi ve 21:45 pís-
ní EZ 399 Učiň mě, Pane, nástrojem.

Dle zápisu Evy Palové Dostálové  
pro Posla upravila Adéla Gabrielová

7. 1. Miloslava Kunzfedová
7. 1. Barbora Špičáková

12. 1. Marie Kafková
14. 1. Jitka Šťastná
16. 1. Nella Gallatová

17. 1. Kristina Fialová
23. 1. Jaroslav Blažek
30. 1. Gertruda Nosálková
31. 1. Naděje Blažková

Narozeniny v lednu

17. 12. jsme se rozloučili se sestrou Boženou Klukovou – 93 let

          Rozloučení

Zpráva ze schůze staršovstva 5. 12. 2022

Úvodní pobožnost o radosti a vděčnosti 
připravila A. Gabrielová. (Žalm 150, písně 
z EZ 282 Kéž bychom to uměli a EZ 127 
Dobrořeč má duše Hospodinu).

Hodnocení uplynulého období: 
Kurátor Marek Vraj osobně poděkoval 
jednotlivě všem členům staršovstva za je-
jich příspěvky pro činnosti sboru. Hostem 
na mládeži byl bratr Franc, který hovořil 
o působení sekty Sinčchondži mezi mladý-
mi lidmi. Děkujeme P. Chovancové za zpro-
středkování setkání. Kladné ohlasy mělo 
podnětné setkání s Václavem Vackem, které 
se konalo v sobotu 3. 12. 

V posledním období jsou zajímavé bib-
lické hodiny, přicházejí noví lidé i mladí 
a s otázkami. Bratr farář zahájil dvě nové 
předkřestní přípravy.

Staršovstvo schválilo zápis z minulé schů-
ze a plánovalo harmonogram na adventní 
období, bohoslužby, Dobrotrh, Dobropunč, 
koncert Oborohu, vánoční strom(eček), sbo-
rové dopisy, vánoční slavnost.

Technické záležitosti: 
Proběhlo setkání s ing. Grasovou z památ-
kového ústavu s informací, že kostel musí 
být jednobarevný, jako byl původní návrh. 
Rozpočet na 1. etapu je 5,2 mil. Kč. Z toho 
důvodu je vyjednaný jiný sled etap, než byl 
původně plánovaný, dle naléhavosti a podle 
finanční náročnosti. 1. etapa – střecha věže, 
2. etapa – polovina střechy kostela, pak dru-
há polovina. Fasáda bude až nakonec. 

Dostali jsme z města informaci, že na za-
stupitelstvu se bude znovu jednat o podmín-
kách parkování (9. 12.), návrh je 10 tis. Kč/
rok za parkovací místo. Pokud bude tento 
návrh na zastupitelstvu schválen, chceme 
znovu usilovat o dvě místa pro parkování 
před kostelem. 

Poptáváme projekt na opravu elektřiny 
v Nákle. 

Ondřej Holubec informoval staršovstvo 
o práci grantové komise. Podařilo se založit 
veřejnou sbírku na opravu kostela.

Ze sborového života 

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2023

18.–23. ledna 2023, vždy od 17:00 hod

„Učte se činit dobro. Hledejte právo“ Iz 1, 17

18. 1.  Chrám sv. Mořice, ul. 8. května, Jan Lukáš (ČCE)    

20. 1.  Církev československá husitská, U Husova sboru 538, Ján Čukáš (ŘKC)

23. 1.  Kaple sv. Alexeje, chrám sv. Michala – vstup přes faru, Žerotínovo nám. 1, 
Aleš Wrana (ČCE)

Přijďte se společně modlit, každý je srdečně zván.
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Ze sborového života 

11. 12. 2022 – Dobrotrh, punč ...
 ... a koncert Oborohu 

Ze sborového života 

„Hospodine, Pane náš, jak vznešené je 
Tvoje jméno po vší zemi!“

Těmito slovy osmého žalmu končil ad-
ventní koncert (poloviny) kapely OBOROH 
a také na události v našem společenství na-
bitá třetí adventní neděle. 

Započali jsme tradičně dopoledne boho-
službami, ale pokračovali jsme tentokrát 
i odpoledne. V radosti ze setkání jsme punčo-
vali (pro mnohé velká proměna v církevním 
myšlení a otevřenosti novým podnětům), 
nabízeli rukodělné výrobky na Dobrotrhu, 
procvičovali češtinu v diskusích s našimi 
ukrajinskými přáteli, no a samozřejmě se tě-
šili na Oboroh! 

Díky všem za práci na přípravách i reali-
zaci celého dne, ale také za štědrost dárcům, 
kteří přispěli na opravu varhan.

jv
Hledání BoHa
Kdepak, Bože, je ten krásný čas,
kdy auta jezdila tak pomalu
kdy měli jsme tmavý vlas
a šedin bylo jen pomálu

Kdy šeřík zjara voněl pronikavě
a ptáci si štěstím zpívali
kdy plánů mnoho bylo v hlavě
všechno jen stěží jsme stíhali

Kdy v letním žáru srdce nám plála
jsouc naplněna stále dychtivostí
kdy láska především nám vlála
vstříc neustálému hladu po radosti

Nyní ve stáří už klademe si otázku
zda bylo to všechno pravé ořechové
a zahleděni do Ladových obrázků
vidíme svoje dny zcela nově

Výročí – kultura – historie 

V těch dnech pak za zimního slunovratu 
pozvolna stárneme až ke smrti
dochází nám, že pranic nemá ztrátu
že jen Bůh vše zlé v dobré obrátí

V jeho zaslíbeních buďme zakotveni
v tom je naše přirozená šance
Bůh naše životy jistě promění
k poznání jeho vesmírné elegance

Všechna ta naše mladická poznání
přivádí nás jistě jenom k dobrému
dává nám poznat tu hloubku vyznání 
a dobrat se včas ke kmeni vinnému

Pavel Janošík st.

Otevřený kostel

Stůl se prohýbá 
dobrotami 
a množstvím 
hřejivých nápojů
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Ze sborového života 

Adventně-vánoční koncert KEA

„Království Boží nepřichází tak, abyste to 
mohli vypozorovat; ani se nedá říci: ‚Hle, je 
tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi 
vámi!“

V tradici Českobratrské církve evangelické 
je pořádání dětských vánočních her na čtvrtou 
adventní neděli. Děti zvěstují, jak se prolamu-
je království Boží do našeho světa. U nás tomu 
nebylo jinak. Hrála se ‚Dobrodružná výpra-
va do nového kraje‘ z pera Ester Brandejsové 
a byla to radost! 

Ze sborového života 

Dobrodružná výprava do nového kraje 18. 12.

Díky veliké všem (a že jich 
bylo!!!) za přípravu☺.

jv

Ve středu 14. prosince se v našem 
kostele uskutečnil krásný a pestrý 
koncert. Účinkoval Pěvecký sbor 
KEA, Komorní sbor KEA a Ba-
roqees, biblickou promluvou po-
sloužil spirituál Aleš Wrana.

Zazněly adventně tematizované 
skladby barokních i moderních 
autorů (Bach, Händel, ale i Sibeli-

us, Assad, Sweelinck, Fau-
ré či Britten), sólový i sbo-
rový zpěv, recitace veršů.

Celé vystoupení bylo 
neseno živou, mladistvou 
energií, nečekaně bravurní 
provedení místy až bralo 
dech. 

Děkuji za svělý zážitek.
jkj
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Bohoslužby 26. 12. 2022 u nás sloužil br. farář 
Kamil Vystavěl z Prostějova. 
Děkujeme za zvěstování Božího slova.

Ze sborového života Ze sborového života 

Bohoslužby v Dolní Moravici 21. 12. 2022 vyko-
nal br. farář Jan Lukáš. Do zmenšené kaple se ve-
šlo jen 10 klientů, účastnili se i tři zástupci vedení 
střediska.

Klienti dostali balíčky s vánočním pečivem 
a touto cestou děkují všem, kdo na ně myslí.

nb

(Před)Vánoční bohoslužby KEA se konaly 21. prosince

Přijměte srdečné pozvání na výstavu 
Modlitba za Ukrajinu,

která se uskuteční ve Studiu G21 na Dol-
ním náměstí 194 v Olomouci od 9. 
do 30. ledna 2023

Na vernisáži ve čtvrtek 12. ledna, za účasti 
autorek, zahraje od 18 hod. Ivan Němeček 
a součástí bude drobné pohoštění.

Bude nám velkou ctí, když se přijdete po-
dívat a zhodnotíte tak práci dvou ukrajin-
ských a jedné české malířky.

S přáním dobrého roku 2023

MgA. Anna Němec Sypěnová
www.annasypenova.cz

Informace / aktuality 
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Ze sborového života 

Příběh kostela III.

V následujících dvou dílech vyprávění o dě-
jinách olomouckého evangelického kostela 
uděláme zdánlivou odbočku a věnujeme 
je stěžejní postavě celého příběhu – Otto 
Kuhlmannovi, autorovi nakonec realizova-
ného projektu novostavby 
kostela i jejího propojení 
s původním sborovým do-
mem s modlitebnou.   

August Fritz Otto Kuhl-
mann se narodil 22. dubna 
1873 v německém Detmol-
du v Severním Porýní 
– Vestfálsku do rodiny, 
která se hlásila k německé 
evangelické reformované 
církvi. Jeho otec August 
Friedrich Kuhlmann byl 
tesařský mistr v nedalekém 
městečku Spork. Častý 
pobyt v otcově truhlářské 
dílně jistě způsobil, že ruch 
stavby byl pro mladého hocha velmi přiro-
zeným prostředím. Oba rodiče zemřeli ješ-
tě než dosáhl dospělosti, přesto však získal 
díky otcově firmě zkušenosti jako zedník 
a tesař. V sedmnácti se zapsal na čtyřletou 
školu stavebních řemesel v Höxteru, na níž 
se mu dostalo komplexního praktického 
stavebního vzdělání. Zde také vznikly jeho 
první stavební návrhy. Po úspěšné maturitě 
v roce 1894 se rozhodl pokračovat ve studiu 
na Technické univerzitě v Berlíně-Char-
lottenburgu, kde se pro svůj zjevný talent 
již v prvním ročníku a v pouhých 21 letech 
stal prvním asistentem profesora Johannese 
Vollmera, specialisty na sakrální stavby.

Po dokončení studia architektury začal 
pracovat na berlínském Městském staveb-

Architekt Otto Kuhlmann, 1914

ním úřadě pod vedením slovutného urba-
nisty Ludwiga Hoffmanna. Ve stejné době 
se začal účastnit architektonických soutěží 
na veřejné stavby a již v roce 1899 získal 
první cenu s projektem na novostavbu rad-

nice v Essenu, což ved-
lo k tomu, že si v Berlí-
ně záhy otevřel vlastní 
architektonickou kancelář. 
Po úspěšné realizaci rad-
nice v Essenu (1902) se 
mu otevřely další mož-
nosti – získal druhou cenu 
v soutěži na luterský kos-
tel v Hannoveru a jako 
přímou zakázku dostal 
projekt gymnázia opět 
v Essenu. Postupně se mu 
podařilo etablovat se jako 
architekt radnic. Takto 
projektoval radnice v Ber-
líně-Schoenebergu, Berlí-

ně-Wittenau, Erkneru či Herfordu a mnoha 
dalších německých městech.

V roce 1903 obdržel Velkou státní cenu 
královské akademie umění v Berlíně, která 
byla spojena s ročním stipendijním poby-
tem v Římě. Kuhlmannova popularita rost-
la a jeho návrhy hojně publikovaly dobové 
architektonické časopisy. Velkou pozornost 
vzbudily jeho návrhy vil a venkovských 
domů. 

Rokem 1905 se otevírá další velká a po-
zoruhodná etapa jeho tvorby, protože se 
začíná systematicky věnovat typologii 
evangelických sakrálních staveb. Teprve 
33letý architekt vyprojektoval a k reali-
zaci dovedl reformovaný kostel s kryptou 
v rodném Detmoldu a zároveň dokázal pra-

Ze sborového života 

covat na projektu dalšího velkého evange-
lického kostela v Chemnitzu. Oba kostely 
byly dokončeny a předány k užívání v roce 

Kostel v Münsteru, 
1932

Kostel v Chemnitz, 
1908

1907. Následovala celá řada dalších koste-
lů – v Münsteru (1908), v nám dobře zná-
mém Přerově (1908), ve Fürstenfeldu v ra-

Kostel v Přerově, 1920

Kostel 
ve Fürstenfeldu, 

2000
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kouském Štýrsku, v Roudnici nad Labem 
(1909). Soutěž na kostel ve Štýrském Hrad-
ci (1914) vyhrál v konkurenci tehdejší ra-
kouské i německé elity architektů se specia-
lizací na sakrální stavby. Za vrcholné stavby 

Ze sborového života 

této kategorie jsou všeobecně považová-
ny evangelický kostel v Johannesstift 
v Berlíně (1909) a další berlínský, tento-
krát novorenesanční kostel v Lichtersfel-
de (1914). Kromě evangelických kostelů 
se Kuhlmann účastnil i soutěží na stavby 
synagog (Düsseldorf, Frankfurt nad Mo-
hanem, Essen, Berlín-Charlottenburg), 
zde však žádný z jeho návrhů realizace 
nedošel. 

V roce 1908 dostal od knížete Leo-
polda IV. z Lippe-Detmoldu za své dílo 
čestný titul profesor a zakázku na pře-
stavbu dvorního divadla v Lippe (vy-
hořelo 1912) a rovněž na vypracování 
plánů nového knížecího (dnes státního) 
divadla v Detmoldu, které stojí dodnes. 

Kostel v Roudnici nad Labem, 2000

Kostel ve Štýrském 
Hradci, 1914

Kostel v Berlíně-
Johannesstiftu, 
1910

Kostel v Berlíně-
Lichterfelde, 
1914

středoevropská dimenze 
jeho tvorby. Svět je totiž 
vždycky srozumitelněj-
ší, když na něj pohlížíme 
s odstupem a s nadhledem, 
než když k němu vzhlíží-
me zespodu a snažíme se 
mu porozumět výhradně ze 
svých ověřených pozic.

(Pokračování příště.)

Alexandr Jeništa

Ze sborového života 

Kostel v Bad Münster am Stein, 2001

Fara v Berlíně-Lichterfelde, 1914

Kuhlmann dosáhl značné proslulosti. Jeho 
kancelář sídlila v Berlíně, ale zakázky do-
stával nejen z celého Německa a rakouské 
monarchie, nýbrž také z pobaltských zemí 
a projektoval rovněž i komerční stavby tře-
ba až v Káhiře. 

Záměrně jsem v celém tom ohromném 
výčtu realizovaných i nerealizovaných 
projektů vynechal právě náš olomoucký 
evangelický kostel. Ne proto, že by tato 
Kuhlmannova realizace nebyla význam-
ná, nýbrž proto, aby lépe vynikla skutečně 
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Necháme to ve hvězdách

18. až 19. února 2023 
Velká Bystřice

• 18. až 19. února 2023, začátek 19:00

• 8. května 429, Velká Bystřice

• základní 260 Kč, dobrovolnická/ro-
dinná 210 Kč, na místě 300 Kč

Zveme vás na mezigenerační ples 
(nejen) moravskoslezské mládeže, 
který se bude konat 18. 2. v orlovně 
ve Velké Bystřici. A to nejen mládež, 
ale i rodiče, prarodiče, tety a strýce, 
faráře a farářky! Oficiální začátek je 
v 19.00 hod., nicméně můžete přichá-
zet již od 18.00 hod., kdy se otevře sál.

Tématem plesu je vesmír, můžete 
proto přijít vhodně oblečeni, či jinak 
naladěni.

K tanci a poslechu nám bude hrát kapela Old School.
Při přihlášení do 4. 2. a zaplacení do 11. 2. je cena za jednu vstupenku 260 Kč (plus trans-

akční poplatek 10 Kč na nákup) a na místě pak 300 Kč, pro dobrovolníky a při koupení 4 
a více vstupenek platí cena 210 Kč za osobu (plus transakční poplatek 10 Kč na nákup).

Nabízíme přespání v sokolovně (kousek od orlovny). Potřebujeme dopředu vědět, ko-
lik lidí by o tuto možnost mělo zájem (zájem indikujte v rezervačním formuláři). Spí se 
na zemi, a je tudíž nutný vlastní spacák a karimatka.

Pro rezervaci vstupenek, prosím, vyplňte do 4. 2. formulář zde: 

https://forms.gle/FjKhhVZXn4LDQ2Yv5

Akci pořádá seniorátní odbor mládeže moravskoslezského seniorátu, v případě dotazů 
pište na: moravskoslezska-mladez@evangnet.cz Projekt je financován s podporou granto-
vého systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.



2023–XXIV. ročník

1

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, Da-
niel Batla, Amos Děkaník a Ivana Jeništová. 
Email: Jana.Vrajova@seznam.cz 
Grafická úprava a zlom: Jiří K. Jurečka
Tisk: Noemi Batlová
Za všechny chyby v tomto čísle se omlouváme. 

Uzávěrka tohoto čísla: 15. 12. 2022
Vyšlo: 8. 1. 2023

Uzávěrka příštího čísla: 15. 1. 2023
 http: //www.olomouc.evangnet.cz

Informace / aktuality 
n

a
d

ě
jn

ý

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

Univerzita třetího věku

Kurz celoživotního vzdělávání – Církevní dějiny, který pořádá ETF UK Praha 
v Olomouci, v našem sboru,

pokračuje poslední přednáškou zimního semestru: 

ve čtvrtek 12. ledna 2023 od 14 do 18 hodin
Přednáší Dr. Peter Morée (katedra církevních dějin) na téma:

ROK 1989
Zhroucení komunistické diktatury znamenalo pro české evangelíky, že odpadly 

překážky, aby se stali součástí občanské a politické společnosti. Jak se evangelíci 
připravili na tyto změny, které se ozývaly už v průběhu 80. let? Na co se soustředili 
po změně režimu na konci r. 1989? V čem uspěli, a které snahy naopak nevyšly? 
Jak se evangelíci vyrovnali s výraznou sekularizací české společnosti?

Zveme všechny zájemce, i ty, kteří nejsou zatím přihlášeni.
nb


