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„Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.“ 
1. Janova  3, 8  

Milý čtenáři, milá čtenářko,

Milí bratři, milé sestry,
dobu postní, ve které se nacházíme, jsme 

zvyklí pojímat jako přípravu na velikonoční 
svátky. Mám především na mysli nás, evange-
lické křesťany. Nejsme ale přitom moc zvyklí 
programově se postit a ně-
čeho se vzdávat. V minu-
losti jsme někdy varovali 
před nebezpečím formál-
nosti a pouhé církví pře-
depsané povinnosti. Ale 
i dnes se z půstu může stá-
vat pouhá dieta po období 
plesů a zabijaček. Nebo 
třeba takzvané suché – tedy 
bezalkoholové týdny. 

A proto se ptejme: zbylo 
nám z této mimořádné a je-
dinečné doby vůbec něco? 
Jak ji vlastně prožíváme?

Už v nejstarších dobách 
dodržovali západní křesťa-
né čtyřikrát v roce takzvané kvatembrové týdny 
(z latinského quattuor tempora – čtyři období), 
kdy se postili ve středu, v pátek a v sobotu. 
Tyto postní týdny ale časem vymizely a zůstal 
hlavně čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Bě-
hem celých dlouhých staletí znamenala postní 
doba mnohem více nežli jen to, že si člověk 
„něco odříkal“. Tam, kde si půst uchoval svůj 
pravý význam, bylo odříkání projevem něčeho 
mnohem závažnějšího, a sice zápasu s hříchem. 

Čtyřicet předvelikonočních dnů po staletí pro-
žívali křesťané pod zorným úhlem Kristova zá-
pasu s ďáblem. Církev přijímala účast na jeho 
boji s mocnostmi zla. Tento boj se v praxi 

projevoval také například 
obnovou věrnosti křest-
ní smlouvě, posvěcením 
jednotlivce i sboru, pří-
pravou katechumenů a úsi-
lím o návrat odpadajících 
do společenství Kristova 
lidu. Půst byl dobou po-
kání. 

1. epištola Janova, ze 
které jsme si položili jako 
základ právě výše citovaný 
verš, nese velmi silný dů-
raz na to, že toto vítězství 
Kristovo nad ďáblem se 
musí konkrétně ve spole-
čenství církve i u jednotli-

vých křesťanů projevit. Kristus je živý a to jed-
nou provždy platí. Neznamená to bezhříšnost 
křesťana, ale trvalé úsilí o ryzost a čistotu křes-
ťanského života. Syn Boží se zjevil, aby zmařil 
činy ďáblovy. Doslova je tam  „zrušil je, jednou 
provždy odstranil“. Už nemají platnost a nemo-
hou člověka od Krista odloučit. Katolický no-
vozákoník Ondřej Petrů krásně překládá: „aby 
ďáblově činnosti udělal konec.“ To je zvěst, 
která nás má nést v době postní.
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Milý čtenáři, milá čtenářko,

I my smíme tuto dobu přijmout jako výzvu 
k zápasu s hříchem a se zlem, ale také se nově 
spolehnout na Kristovo vítězství nad zlem. Co 
tedy dělat? Tak třeba – pokoušet se přemáhat 
to, co není dobré v nás samých, nebo i ve sbo-
ru. Nově si připomínat svou křesťanskou od-
povědnost za bližní, zvláště za ty, kteří teprve 
nedávno uvěřili. Modlit se za ty, kteří se ztratili 
a jít za nimi. Potěšovat smutné, zkoušené, pod-
pírat pochybující. A vposledu také nezapomínat 
na svou odpovědnost za náš svět, za naši zemi, 
za naší vinou ohrožené Boží stvoření. 

Nemůžeme postní čas roku 2023 prožívat 
jinak, nežli neodděleně od současného světa, 
od ohrožení, které se týká i nás. Válka na Ukra-
jině naplno odhalila neskutečnou lidskou pý-
chu, nepokoru a nejbrutálnější zlo. A to přede-

vším na straně těch, kdo ji rozpoutali v touze 
ovládat a dobývat co jim nepatří. To, že navíc 
ze strany Ruska zaznívá vyhrožování jaderný-
mi zbraněmi, je něco, co tu ještě nebylo. Mějme 
na paměti, že to byla tato naše civilizace, která 
tak strašné zbraně začala vyrábět! A myslet si, 
že nám navždy automaticky zajistí jen dokona-
lé odstrašení a věčný mír, podlehnout dojmu, že 
můžeme jednou provždy vyloučit jejich zneuži-
tí, se ukazuje být nejisté.   

Mnozí ve světě volají po mírových jedná-
ních. Není k tomu jistě lepší a vhodnější čas než 
v postní době. Ale mírová jednání nesmí vyús-
tit v ústup zlému. Kristus přece přišel, aby zlo 
přemohl a ďábelským skutkům udělal konec. 
A pamětlivi toho jsme i my posláni, abychom 
se stavěli na stranu napadených a pronásledo-
vaných. Abychom jim pomáhali materiálně 
i vytrvalými modlitbami. 

Váš Jan Lukáš, farář 

 Sborový program na březen 2023

  2. 3. čtvrtek 9.00 Seniorklub
  3. 3. pátek jarní prázdniny
  5. 3. neděle 9.00 bohoslužby  s  večeří Páně  Jan Lukáš
  6. 3. pondělí 18.00 staršovstvo
  7. 3. úterý 18.00 biblická hodina
  8. 3. středa 19.00 Sešlost
  9. 3. čtvrtek 14.00 kurz ETF
10. 3. pátek 17.00 dorost a konfirmandi

18.00 mládež

12. 3. neděle 09.00 bohoslužby  Jan Lukáš
13.00 bohoslužby DD Chválkovice
14.30 bohoslužby DD Hrubá Voda

14. 3. úterý 18.00 biblická hodina
16. 3. čtvrtek 14.00 Seniorklub
17. 3. pátek 17.00 dorost a konfirmandi

18.00 mládež 

19. 3. neděle 09.00 bohoslužby  a Výroční sbor. shromáždění Jan Lukáš
21.3. úterý 18.00 biblická hodina
22. 3. středa 19.00 Sešlost 

23. 3. čtvrtek 18.00 setkání mužů
24. 3. pátek 17.00 dorost a konfirmandi

18.00 mládež

26. 3. neděle 9.00 bohoslužby   Ondřej Bláha
28. 3. úterý 18.00 biblická hodina
31. 3. pátek 17.00 dorost a konfirmandi
  2. 4. neděle 09.00 bohoslužby s večeří Páně – Květná neděle Jan Lukáš

každou středu – 18.00 modlitby za Ukrajinu

Krvavý pot.
Bohuslav Reynek

Schoulil se pán k zemi,
z tváře krev crčela,
tekla proudem třemi,
z úst, brady a čela.

Hrkla krev nejdražší
strnula oliva:
Ježíš se Jidáši
do očí podívá!

Čeká pán Jidáše
než kalich dopije,
krev boží, krev naše,
stéká mu ze šíje.

Jde Jidáš s pochopy,
se světlem jde tiše.
pevně jej uchopí,
políbí Ježíše.

Chvěl se pán ve vánku
jako strom podťatý.
otřes se, Beránku,
spadají dukáty.

Listí spadlé září,
na nich krvavý pot
nad Ježíše tváří
Jidáš, škleb a sípot.

peníze spadaly
a krve ručeje.
Jidáš, svět zsinalý,
plivne tam, okřeje.....
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Ze sborového života 

Rozběhla se nová aktivita pravidelných pá-
tečních rozhovorů se skupinkou šesti Ukraji-
nek. Setkávání začalo jako konverzační skupin-
ka, procvičování českého jazyka, rozhovory se 
prohlubují. Tento čas vnímáme jako požehna-
ný, i když se nemluví o víře, Bohu. Pokud by se 
někdo z české strany chtěl také zapojit, je zván.

Proběhla pracovní porada hudebníků, kteří se 
podílejí na doprovodu při bohoslužbách.

Sbor má zřízenu datovou stránku.
Byl schválen zápis z minulé schůze.

Kalendář pro následující období:
1. 4. – Setkání presbyterů v Praze.
2. 6. – Noc kostelů.
Koncert D. Jun – někdy v listopadu ještě před 

adventem (10. 11.).
26. 5. – diakonie slaví 30 let, J. Lukáš je po-

žádán o bohoslužby.
Dále se staršovstvo zabývalo přípravami 

na výroční sborové shromáždění, které se koná 
v neděli 19. 3. Program pro děti v průběhu VSS 
připraví Pája Chovancová a Janča Vrajová. Po-
drobný program bude upřesněn na březnové 
schůzi.

Staršovstvo obdrželo řadu otázek, které se tý-
kají připravované reformy seniorátů.

Staršovstvo diskutovalo a na závěr schválilo 
návrh rozpočtu, který bude předložen ke schvá-
lení sboru na výročním sborovém shromáždění.

Zpráva technické komise: 
V Nákle se připravuje v letošním roce rekon-
strukce elektřiny v jednom bytě a oprava hlav-
ního rozvaděče. J. Sivek nabídl pomoc s rekon-
strukcemi v Nákle. Jeho služba bude velkou 
pomocí stavební komisi. 

Byla podepsána smlouva na etapu 1a – re-
konstrukce kostela.

Grantová komise informovala staršovstvo 
o podaných žádostech o granty na rekonstrukci 
kostela. Připravuje se také spuštění samostat-
ných webových stránek, které budou věnovány 

informacím o rekonstrukci našeho kostela. Do-
laďuje se také možnost online platby příspěvků 
na rekonstrukci.

Pokračují náročné přípravy na česko-americ-
kou konferenci. Probíhají jednání s ústředím. 
Pomalu se rozbíhá přihlašování. Jsou napláno-
vány pravidelné schůzky komise.

Sbor ve Šternberku administruje nyní náš 
br. farář. Již se setkal se šternberským staršov-
stvem, které je nakloněno setkání s naším star-
šovstvem. Br. farář J. Lukáš bude pravidelně 
ve Šternberku 1. a 3. čtvrtek v měsíci a bude 
zde také sloužit jedny bohoslužby v měsíci.

Z různého:
● Z Charity přišlo poděkování za dar pro Ukra-

jinu.
● Noc kostelů se letos bude konat v pátek 2. 6. 

Už je třeba přemýšlet o programu. Letos 
oslavujeme výročí 500 let Jana Blahoslava. 

● Ještě jsou volná místa na sborový víkend 
v Herlíkovicích (5.–8. 5.).

● Bylo opraveno dorozumívací zařízení výta-
hu.
Informace o hospodaření sboru jsou k dispo-

zici u br. pokladníka.
Příští schůze staršovstva se koná 6. 3. v 18 

hod. 
Staršovstvo ukončilo schůzi ve 21:00 modli-

tební chvílí a požehnáním.
Podle zápisu Evy Palové Dostálové  

pro Posla upravila Adéla Gabrielová
Zpráva ze schůze staršovstva 6. 2. 2023

Před jednáním staršovstva proběhlo focení 
jednotlivých starších na webové stránky sboru 
a případnou další propagaci navenek. 

Po úvodní písni Bojujte, bojujte dál (Svítá 
17) následovala pobožnost D. Batly s tématem 
Pracujte s důvěrou (A. Grűn).

Vzhledem ke končícímu mandátu sestry 
Noemi Batlové a v návaznosti na rezignaci 
ve funkci staršího bratra Bohdana Gallata jim 
staršovstvo poděkovalo za veškerou obětavou 
službu ve staršovstvu. Jsme rádi, že budou dále 

se staršovstvem spolupracovat jako aktivní čle-
nové sboru. 

Hodnocení uplynulého období:
V lednu se konaly dva týdny ekumenických 
modlitebních setkání. Alianční týden modliteb 
a Týden za jednotu křesťanů, který byl navště-
vován více (díky větší podpoře katolíků). 

Velmi kladně byla hodnocena beseda s tech-
nickou a grantovou komisí. Byla oceněna 
zvláště důkladná příprava, detailní prezentace 
připravovaných stavebních úprav. 

Ze sborového života 

Milí čtenáři Posla, 
vstoupili jsme do postní doby. Čtyřicet dní 

přípravy na Velikonoce. Alespoň tak to říká 
církevní kalendář. Naše realita bývá spíš tako-
vá, že když v neděli o bohoslužbách slyšíme, 
že jsme se sešli ku příkladu na třetí postní ne-
děli, tak se po sobě jen podíváme a po-
vzdychneme: už?? Ale jinak žijeme 
své rychlé životy: řešíme každo-
denní výzvy pracovní, vztahové, 
výchovné. Snažíme se obhájit 
v našem mravně chaotickém světě 
alespoň občas nějakou nám dra-
hou hodnotu, zaradujeme se poka-
ždé, když vidíme snahu o nesobecký 
projev života. 

Měla jsem v tomhle hektickém období začát-
ku postu rozhovor s dlouholetou kamarádkou, 
členkou evangelického sboru v jiném městě. 
Moc se nevídáme, naše dávné přátelství se už 
rozdrobilo do občasných whatsupových zpráv 
a velmi sporadických návštěv. Když v roz-
hovoru došlo na její sbor a život její rodiny 
v něm, dříve velmi intenzivní, najednou bylo 
znát, že jsou věci jinak, než jak jsem je zna-
la. Že ta vnitřní potřeba být blízko u sborového 

dění vyprchala, ochota pracovat v nejrůzněj-
ších skupinách vychladla. Mnohé dříve blízké 
vztahy zvlažněly. Dalo by se říct, že vyhořela…
vyhořeli. A členové sboru, kteří jim bývali blíz-
ko, začali místo podpory a pochopení vyčítat, 

moralizovat, kázat, jak se mají chovat. 
Výsledek byl samozřejmě nasnadě. 

Na můj přímý dotaz, co jí v tom 
sborovém společenství aktuálně 
chybí, řekla na rovinu: láska. Za-
mrazilo mě. Takhle snadné to je: 
sborová komunita se opírá o žitou 

lásku. Všechno ostatní najdeme 
i jinde, ale tohle bývá výrazné spe-

cifikum křesťanských kolektivů. A když 
začne převažovat povinnost a úkoly, přestává 
být atraktivní. Mysleme na to v postní době. Že 
si do kostela přicházíme pro láskyplné přijetí, 
nikoli pro odsudky jakéhokoli druhu. Šiřme 
lásku, věnujme svůj čas těm, které vidíme osa-
mocené, třeba po bohoslužbách se šálkem kávy 
v ruce, ale bez partnera k rozhovoru. Cesta 
k Velké noci může být též cestou k znovunale-
zení svého místa v církvi, v našem sboru.

Jana Vrajová

Slovo šéfredaktora

Momentka z nedělky
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3. 3. Pavel Kašpar
6. 3. Jana Coufalová
6. 3. Matyáš Vraj
7. 3. Jan Sťahel

11. 3. Milan Žákovych
12. 3. Věra Kubíčková
13. 3. Pavlína Huličková

13. 3. Drahomíra Šimsová
15. 3. Vlastimil Žert
17. 3. Jakub Bouší
18. 3. Věra Gardavská
27. 3. Marta Palatý
28. 3. Josef Dolínek
29. 3. Ivana Rummlerová

Narozeniny v březnu

Ze sborového života 

První postní neděli,  
26. 2., nám 
posloužila kázáním 
i vysluhováním  
večeře Páně 
sestra farářka Jana 
Rumlová. 

V neděli 12. 2. byla 
v našem kostele 

poněkud netradičně 
(z kyblíku) pokřtěna 

Veronika Zajícová

Jsme vděční za všechny, kdo 
pracují s dětmi v nedělní škole, 

i za děti, které do ní chodí.

Máme velkou radost 
z toho, že již nějakou dobu 
potkáváme ve sboru rodi-
nu Černých (Soňa, Jiří, Be-
nedikt, Konstantin), jejíž 
členové se rozhodli stát se 
i po formální stránce sou-
částí našeho olomoucké-
ho společenství. Dovolila 
jsem si jim položit několik 
otázek a jsem vděčná, že 
neodmítli a i tímto způso-
bem dávají najevo svou 
ochotu zapojit se do sboro-
vého života. 

1. Jaké životní cesty vás přivedly do naše-
ho sboru?

Já (Soňa) pocházím ze Slezka, kam jsem pa-
třila ke Slezské církvi evangelické a. v. Po stu-
diích na FF UP jsem se usadila v Olomouci, 
protože jsem poznala manžela Jiřího, který zde 
také studoval. Na hypotéku jsme si pořídili byt 
ve Štěpánově, časem přišly na svět naše děti, 
Benedikt (8) a Konstantin (4). Oba chlapce 
jsme nechali ve Slezsku pokřtít. Jak kluci rostli, 
cítili jsme potřebu chodit do nějakého evange-
lického sboru pravidelně, účast-
nit se nejen občas nedělních bo-
hoslužeb, ale pravidelně i života 
ve sboru. Mé rodné SCEAV je 
věroukou váš sbor nejbližší, tak-
že jsme to zkusili, byli nádherně 
přijati a s vděčností zůstali. 

Ze sborového života 

2. Která z akcí, kterou jste s námi zažili, se 
vám zdála povedená a proč?

Moc se nám líbil adventní punč s dobrotr-
hem, protože se snažil oslovit širokou veřej-
nost. A nadchl nás dětský karneval, který byl 
skvěle připravený a zorganizovaný.

Těšíme se na všechna další společná setkává-
ní a sdílení se ve víře i v rozvíjení přátelských 
vztahů!

jv

Soňa, Jiří, Benedikt a Konstantin Černí

Noví členové našeho sboru
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Ze sborového života 

Návštěva v Seniorklubu

Na čtvrtečním setkání Seniorklubu 16. 2. 2023 
jsme přivítali milou návštěvu. Naše sboro-
vá kantorka Eva Čejková se nabídla, že nás 
v rámci druhého programu seznámí s koncepcí 
a některými novinkami v novém Evangelickém 
zpěvníku. O důslednosti její přípravy svědčí 
i to, že nespoléhala na sborový klavír, ale vyba-
vila se vlastním hudebním nástrojem.    

Začátek patřil písním, které zůstaly v novém 
zpěvníku beze změny jak v textové, tak hudeb-
ní části. Kritická připomínka z řad posluchačů 
pak padla k částečné úpravě textu některých 
písní s tím, že místo dílčích zásahů by bylo po-
ctivější nahradit celý text novou variantou. To 
se u některých písní velmi povedlo. (např. č. 
581). Z písní, které změnily svůj nápěv, jsme se 
učili píseň 687, která se pak zpívala v neděli při 
bohoslužbách. 

Sestra Eva nám vysvětlila význam „textových 
písní“, určených k recitaci střídajících se skupin 
nebo jednotlivců. To se může osvědčit zvláště 
v menších společenstvích, kde chybí varhaník 
a zpěvné hlasy. Zkusili jsme takto recitovat pí-
seň č. 201, (ve zpěvníku je jich ale mnohem 
víc). V Eviččině podání jsme vyslechli zpívané, 

hudebně poměrně náročné, nicejsko-cařihradské 
vyznání víry, a jednu lidovou píseň v zajímavé 
melodické úpravě církevního kantora L. Mora-
vetze. Závěr pak patřil písním na přání.  

Závěrečný potlesk byl poděkováním sestře 
Evě za vzorně připravenou prezentaci. 

I díky ní nám bude nový zpěvník zase o něco 
bližší. 

Jana Hojná

Ze sborového života 

Z pohádky do pohádky – karneval pro děti

V neděli 12. 2. jsme se s dětmi vydali na kar-
neval Z pohádky do pohádky. Přišli zástupci 
z mnoha pohádek: krásné princezny, ale taky 
drak, Spiderman, kovboj a indiánka, upíři, 
hodní kouzelníci, ale i zlí čarodějové, přiklusal 
krásný poník a přišoural se i Ijáček, přiletěl an-
děl a přibelhala se babka a 2 mimoni. Všichni 
se nejdříve prošli po červeném koberci a před-
stavili se ostatním. Jejich krása byla zachyce-
na ve fotokoutku. A pak začal rej. Ijáček pustil 
první písničku a každý si chytil svůj balónek 
a snažil se ho neztratit. 

Potom přišla na řadu pohádka: Byla jednou 
jedna princezna, ale tu unesli dva zlí čarodějo-
vé. Kdo princeznu zachrání, když v knížce chy-
bí stránky? Naše pohádkové postavy se utkaly 

se zlými čaroději. Musely splnit různé úkoly 
– překonávaly překážky, pojídaly hady, krmily 
Otesánka... Po každém splněném úkolu praskla 
každému z čarodějů jedna obruč a čarodějové 
tak byli čím dál slabší. A tak se podařilo prin-
ceznu osvobodit. Najednou přišel i opravdický 
kouzelník Tony, který předvedl užaslému publi-
ku neuvěřitelná kouzla. 

Pohádkový karneval jsme zakončili báječ-
nou hostinou. Jedli jsme, pili a hodovali. A bylo 
nám spolu dobře. Už se těšíme, až se zase příště 
potkáme. Děkujeme všem mládežníkům za pří-
pravu programu, i všem, kteří pomohli s přípra-
vami i se závěrečným úklidem.

AG

Rondokubistický Husův sbor v Českých Budějovicích 
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Ze sborového života 

Diamant je vzácný nerost a jeho cena v koru-
nách (nebo v dolarech) soustavně roste. Krade 
se, pro získání nějakého jedinečného se vraždí. 
Je to však jenom jistá varianta uhlíku, docela 
obyčejného prvku.

Dne 27. 3. 2023 s manželkou – když nám 
bude dáno – oslavíme takzvanou diamantovou 
svatbu, šedesát let společného života. Takovéto 
výročí při aspoň obstojném zdraví je dáno jen 
nemnoha lidem, a proto si ho velmi vážím. Je 
to jakýsi zázrak, který nám byl dán – přesto, 
že o nějakých našich zásluhách nemůže být 
ani zmínka. Velice se divím, že moje paní to 
se mnou tak dlouho vydržela! Že bych měl tak 
vynikající vlastnosti, pro 
něž by to stálo za to, to 
nebude pravda. 

Nejprve si připome-
neme naše seznámení 
a vznik vzájemné lásky, 
k nimž došlo před pěta-
šedesáti lety na brigádě 
Evangelické teologické 
fakulty. Byla to finta 
na komunisty, kteří ne-
připouštěli nějaké duchovní akce pro mládež. 
Oni chtěli mládež komunistickou, mládež Gott-
waldovu. Obstrukce a zákazy takových akcí byl 
jedním druhem jejich „boje proti náboženskému 
tmářství“. Brigády však sami organizovali a tak 
když tehdejší Komenského evangelická fakulta 
tyto akce pořádala, tak je dokonce podporovali. 
Neuvědomovali si, že na určité brigádě kromě 
jednoho bohoslovce se nadšeně zúčastní spous-
ta mladých křesťanů a že kromě různých prací 
budou oni bohoslovci pořádat večerní boho-
služby a večerní debaty o duchovních otázkách.

Na takové brigádě v Josefové – poblíž Bran-
né – vedené tehdejším bohoslovcem – nazý-
vaným „kult“ – Josefem Hromádkou jsme se 
– moje Staňa a já – do sebe zamilovali. Tak 

hluboce, že nakonec z toho vzniklo manželství.
Na uvedenou brigádu navázal o nějaký rok 

později jeden tajný čundr evangelické mládeže, 
deklarovaný jako sraz komunistické mládeže. 
Když jsme my dva při návratu domů seskočili 
z korby náklaďáku, který nás svezl, jako výraz 
díků jsme rozbalili transparent, který jsem měl 
k tomu účelu připravený. Na to transparentu 
byl nápis: „Trampové všech osad spojte se!“ 
Řidiči nadšeně mávali a troubili! Naštěstí tam 
nebyl žádný estébák, jinak bychom se oba „vez-
li“. Do Jáchymovských uranových dolů nebo 
do Gulagu, popř. do “areštu“. 

Po svatbě jsme mohli prožít celou řadu radost-
ných událostí. Narození 
první dcery, narození 
druhého syna, jejich 
pokroky ve znalostech, 
zvláště z náboženství 
a nedělní školy. (Pozn.: 
tehdy se ještě neříkalo 
„nábožko“ a „nedělka“.) 
Pak nás hodně potěšily 
maturity našich dětí a je-
jich pracovní úspěchy. 

To už ovšem „ptáčci vyletěli z rodného hnízda“ 
a založili si vlastní rodiny. Tak jsme se postupně 
radovali z narození Ragnara, Honzíka, Torste-
na, Zuzanky a Igora, našich čtyř vnuků a jedné 
vnučky. Léta běžela a vnoučata úspěšně maturo-
vala a pak dobře pracovala. Už jsou to velcí kluci 
a velká holka.

Každý rok našeho manželského soužití byl 
jedním diamantem. Tak jich máme šedesát! 
Přes různé zdravotní potíže, hlavně u mé paní, 
jsme do „vínku“ dostali mnoho darů – od štěd-
rého Dárce. V něho všichni – moje žena, já, 
dcera, syn, čtyři vnuci a jedna vnučka – věříme 
a jemuž děkujeme. Za šedesát skvostných dia-
mantů!

Václav Dostál, senior

Šedesát diamantů

Z oslavy 55. výročí svatby

Ze sborového života 

A pak že nejsou ďáblové…

Procházíme-li pěšky po třídě Svobody, překva-
pí nás nebývalý ruch okolo červeného kostela. 
Provádějí se konečné práce před otevřením této 
výrazné olomoucké stavby, narychlo se dláždí 
nový chodník před kostelem. Veškeré úsilí smě-
řuje k tomu, aby mohl být tento bývalý evange-
lický kostel letos 17. května slavnostně otevřen 
ve své nové úpravě a s novým posláním jako 
reprezentační prostora Vědecké knihovny pro 
pořádání kulturních a vzdělávacích programů.

Vědecká knihovna přestavbu kostela na nové 
využití vzala opravdu s neobvyklou důkladnos-
tí. Ortodoxní předkoncilní katolík, pro něhož 
současný papež není jeho papežem, s radostí 
pozoruje, jak z tohoto místa vší špatnosti a lu-
triánské neřesti Vědecká knihovna dokázala vy-
hnat všechny ďábly a jiné záškodníky lidstva. 
I běžný olomoucký pozorovatel, neovlivněný 
středověkými náboženskými spory však s pře-
kvapením pozoruje, jak z věžičky (imitující 
sanktusník) každým otvorem vystupují „ďáblo-
vé“, bez ohledu, zda představují pekelný jazyk 
nebo ďáblovu ruku. A vylézání ďáblů z děr je 
sledováno s důkladností známé z komunistické 
éry – na souběhu krovních vazeb stojí infor-
mátor s kulatým břichem a záměrně znázorně-
ný s malým mozkem, který už nemusí počítat 
evangelíky, ale plnost počtu vystupujících ďáb-
lů, aby splnil úkol pro hlášení na okres.

Další dva informátoři jsou soustředěni 
na průčelí hlavní štíhlé věže. Ta sice ztratila 
svou ladnost vyjádřenou zakončením prostého 
kříže (luteráni se bránili užívat krucifix s kor-
pusem), ale zato dnes nese něco zvláštního, co 
nejen připomíná pozdně barokní nabubřelost, 
ale jakousi mucholapku pro všechny vystupu-
jící ďábly. Jak je vidět, řada jich se už k svému 
cíli nezadržitelně blíží.

Racionálně uvažujícímu evangelíkovi 
při pohledu na červený kostel napadne 
vzpomínka na dobu, kdy se v konfirmač-

ním cvičení učil o Martinu Lutherovi. Mnohé-
mu utkvěla v mysli scéna, kdy Martin Luther 
v nuceném pobytu na hradě Wartburg, chráně-
ný před nebezpečím císařské klatby, úsilovně 
pracoval na překladu Bible. A i jemu se uká-
zal ďábel vylézající z díry. Luther známý svou 
prchlivostí neváhal okamžitě mrštit po ďáblovi 
kalamářem. Do dnešní doby se na hradě Wart-
burgu ukazuje inkoustová skvrna na zdi připo-
mínající tento akt. Proto racionálně uvažující 
evangelík se zájmem očekává, jak olomoucký 
sochař Jan Dostál dokončí své dílo vytvořením 
nového Luthera a účinného nástroje v intencích 
třetího verše nejznámější Lutherovy písně:

„Byť i svět plný ďáblů byl chtějících nás 
zhltiti, však žádný by z nás neubyl, musejí 
ustoupiti“ 

P.S. Jiné oči mohou věc vidět jinak.

Jan Bartušek
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VÍCH SLÁMY
Motto:  

Člověče, jak se to chováš? 
Kam před Bohem se schováš?

S chvěním můj milý Pane
já přistupuji k Tobě
Tvůj duch mi na mysli tane
chci přivinout ho k sobě

Mé srdce se plaše chvěje
i urputnou starostí
jen Ty znáš všechny děje
s bezchybnou přesností

Mou cestu Pane zkřížil
bezcenný slámy vích
vítr ho k zemi snížil
a je falešný jako hřích

Vesmír, který se skládá
z částeček drobounkých
v tom naději nám skládá
i onen slaměný vích

Pomoz mi, Pane, dospět
až na pokraj zapomnění 
abych i já uměl zapět
svou píseň o odpuštění

Jen Tvůj je soud a pomsta
mně to už nepřísluší
a tato pravda velmi prostá
jen Tobě ať vždy sluší.

Pavel Janošík st.

Postně-velikonoční bohoslužby KEA 

středa 5. dubna 11 hod, Koncertní sál 

Ježíš a Jan 

SEMINÁŘ PRO
UČITELE
NEDĚLNÍ ŠKOLY
18. března 2023
Hranice, Šromotovo nám. 791
(Evangelický kostel)

hostem bude farář Jiří Bureš

DOPOLENDE:
Setkání se skutečností.
Je důležité pracovat se
zkušeností, s tělem a
hmatem?

 Jak se dá využít
skutečnost a zkušenost
při výuce dětí? 

Různé druhy
katechetické praxe,
která užívá setkání se
skutečností.

ODPOLEDNE:
Jak mluvit s dětmi o stvoření a o
naději v čase klimatické krize?
Rozhovor s biblickou dílnou.

9:15 - 16h

Do 10.3. oznamte účast
 (včetně dětí - počet a věk)

adela.gabrielova@gmail.com

250 Kč

 připravený je i
program pro děti

Srdečně zve poradní odbor pro práci 
s dětmi Moravskoslezského seniorátu ČCE

(příspěvek na jídlo
za dospělého)

Informace / aktuality 
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Život církve

Noc kostelů 2. června 2023

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která 
má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblí-
žení se a setkání s křesťanstvím, s jednotlivý-
mi sbory a životem v nich. V jejím rámci jsou 
ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny 
některé kostely různých křesťanských církví, 
ve kterých se rovněž zdarma konají koncerty, 
komentované prohlídky, workshopy či divadel-
ní představení.

Letošní 15. ročník Noci kostelů bude probíhat 
jako určité ohlédnutí za dosavadními ročníky.  

Noc kostelů se koná v těchto zemích:
● Německo – od roku 2001 s názvem Lange

Nacht der Kirchen
● Cáchy – od roku 2001
● Hannover – od roku 2003
● Hamburk – od roku 2004
● Frankfurt nad Mohanem, Drážďany –

od roku 2005
● Darmstadt – od roku 2009

● Rakousko – od roku 2005
● Nizozemsko – od roku 2005
● Rotterdam – od roku 2009
● Česko – od roku 2009

● Diecéze plzeňská a Diecéze brněnská –
od roku 2009

● ostatní diecéze – od roku 2010
● Slovensko – od roku 2011 s názvem Noc

kostolov nebo Dlhá noc kostolov
● Arcidiecéze trnavská – od roku 2011

● Itálie – od roku 2016 s názvem La Lunga
notte delle chiese s patronátem Papežské
rady pro kulturu

● Argentina s názvem La Larga Noche de las
Iglesias

Také náš kostel je přihlášen, budeme se věnovat 
500. výročí narození Jana Blahoslava.

Už nyní zveme všechny spolupracovníky
a účinkující, hlaste se, prosíme, do 30. 4. 2023 
u N. Batlové. 

Jan Blahoslav (1523–1571)
Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben 
k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty etc. sobě 
i jiným šíti, avšak krajčovského řemesla by ne-
uměl, jemu se učiti nechtěl, ale je haněl a po-
tupoval.

(Filipika proti misomusům) 1567

Informace / aktuality 

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samo-
zřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. 
Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo 
být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení nepla-
tí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo 
ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit 
nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů ne-

zaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrné-
ho dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí 
denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény 
či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem 
vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro 
ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevy-
hazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?

Jakou cenu má elektroodpad?

Pozvánka na konferenci

Milé sestry, milí bratři,
je již pravidelně oznamováno 

ve sborových ohláškách, že náš 
sbor čeká v červenci 2023 vel-
ká akce: Konference partnerství 
mezi ČCE a presbyterní církví 
v USA. Přikládáme leták s QR 
kódem, přes nějž je možno se 
přihlásit - i když v našem případě 
„domácích“ stačí zajít za Janou 
Vrajovou, Danem Batlou, Honzou 
Dostálem a domluvit se osobně 
:-). Příprava je náročná, zdaleka ne 
vše vychází podle našich představ, 
proto prosíme o vaši modliteb-
ní podporu plánování i následné 
realizace setkání. Prosíme také, 
abyste zvážili v tomto termínu své 
možnosti pomoci: hledáme dopl-
nění nabídek ubytování v rodinách 
– a to i pro Čechy, kteří po tomto
typu vzájemného sdílení touží, jak
víme z již obdržených přihlášek.
Budeme také potřebovat podpo-
řit materiálně, zejména pečivem,
pomazánkami, pomocí v kuchyni
atp. Jakkoli to možná vypadá, že
je akce ještě daleko, my v příprav-
ném týmu cítíme, že opak je prav-
dou. Zázemí olomouckého sboru bývalo vždy
vyhlášené, mohli jsme se o něj opřít, věříme
a pevně doufáme, že tomu tak bude i tento-

krát. Potřebujeme vás. Jakékoli další informace 
v případě zájmu poskytnou výše zmíněné kon-
taktní osoby. 

Jana Vrajová

Systematická teologie: Eschatologie
Kurz „Úvod do evangelické teologie“

Evangelická teologická fakulta UK srdečně zve všechny zájemce na další před-
nášku kurzu celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku 

13. 4.   Vzkříšení Kristovo, vzkříšení křesťanů (Petr Gallus)

Olomouc, Blahoslavova 1 (prostory ČCE), 14–18 hodin.

Informace / aktuality 
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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 telefonické 
nebo mailové domluvy.

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

Ložiska nerostných surovin se postupně vy-
čerpávají, řada z nich se nachází na nepřístup-
ných místech, kde by jejich těžba byla nejen 
časově, ale především finančně velmi náročná. 
Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a re-
cyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů. 

Recyklací malých domácích spotřebičů, mo-
bilních telefonů nebo počítačů je možné získat 
zlato, stříbro, měď a další vzácné kovy. O všech-
ny tyto suroviny je na trhu velký zájem a firmy, 
které sbírají právě tento typ elektroodpadu, je 
mohou dobře zpeněžit. Tento elektroodpad má 
pozitivní ekonomickou hodnotu. Neplatí to ale 
o všech vyřazených elektrozařízeních. Zpraco-
váním vysloužilých světelných zdrojů nejen že 
nejde nic vydělat, naopak jejich recyklace něco 
stojí. Neobsahují žádné cenné suroviny, ale zato 
malé množství rtuti, jejíž zpracování je velmi 
nákladné. V tomto případě hovoříme o negativní 
ekonomické hodnotě elektroodpadu. 

Díky recyklaci lze využít více než 90 % ma-
teriálu z úsporných zářivek – plasty na výrobu 

různých plastových komponentů, kovy pro ko-
vovýrobu, sklo jako technický materiál. Vyčiš-
těná rtuť poslouží znovu v průmyslové výrobě. 

Recyklace má smysl, pomozte nám chránit 
přírodu a nevyhazujte úsporné zářivky do směs-
ného odpadu.

V Olomouci můžete vysloužilé světelné 
zdroje odevzdat i v našem evangelickém sboru, 
Blahoslavova 1, v dolním sále, kde je umístěna 
Malá sběrná nádoba a také kartonová krabice 
na zářivkové trubice.

Zpětný odběr světelných zdrojů zajišťuje 
kolektivní systém EKOLAMP, který v České 
republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť 
sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných 
kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recy-
klaci. Díky tomu ušetříme finanční prostředky, 
které bychom jinak museli zaplatit za recyklaci 
nebezpečných odpadů. 

Více se o problematice nakládání s nefunkční-
mi zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Za KS EKOLAMP s.r.o. Bohdan Gallat




