S BOROVÝ ZPRAVODAJ
Českobratrské církve evangelické v Opavě

Advent a Vánoce 2017
Čtyři svíčky
Hořely čtyři svíce na adventním věnci.
Hořely tak tiše, že bylo slyšet,
Jak svíce začaly hovořit.
První svíčka tiše vzdychla a řekla: „Jmenuji se MÍR.
Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují.“ Její
Světélko bylo čím dál menší, až docela zhaslo.
Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se
VÍRA. Jsem ale zbytečná. Lidstvo nechce o Bohu nic vědět.
Nemá tedy cenu, abych svítila.“ Průvan zavál místností
a druhá svíčka zhasla.
Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: „Jmenuji
se LÁSKA. Už nemám sílu, abych hořela. Lidé mě odstavili
na stranu. Vidí jen sami sebe a žádné jiné, které by měli
rádi.“ A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo.
Vtom vešlo do místnosti dítě, podívalo se na svíčky
a řeklo: „Vy musíte přeci svítit a ne být zhaslé!“ A skoro
začalo plakat.
Tu se přihlásila ke slovu i čtvrtá svíce a pravila: „Neboj
se! Dokud já svítím, můžeme i ostatní svíčky znovu zapálit.
Jmenuji se NADĚJE.
Dítě zapálilo od této svíčky zápalku a rozsvítilo znovu
Ostatní svíčky.
Plamen naděje by nikdy neměl v tvém životě zhasnout.
A každý z nás by měl plameny MÍRU, VÍRY, LÁSKY
A NADĚJE neustále udržovat.
Kéž nám to adventní věnce a svíce na nich připomínají…

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Opavě

Program v našem sboru
Bohoslužby.
3. neděle adventní
4. neděle adventní
Boží hod vánoční

17.12.
24.12.
25.12.

2. svátek vánoční
Starý rok

26.12.
31.12.

dětská vánoční slavnost (9 hod)
bohoslužby (9 hod)
bohoslužby v Opavě * (9 hod) a Sudicích *
(11 hod)
bohoslužby v Opavě (9 hod)
bohoslužby v Opavě (9 hod)

*Bohoslužby s vysluhováním Svaté večeře Páně
čtvrtek – 17 hod: nácvik zpěvu,
pátek – 15 hod: náboženství pro mladší děti, 16 hod: náboženství pro starší děti,
DALŠÍ AKCE

VÁNOČNÍ VEČÍREK DĚTÍ Z NEDĚLKY



PROBĚHNE NA FAŘE (LIDICKÁ 2) V SOBOTU 16.12. V 16HODIN

 S SEBOU:


- dárek v hodnotě 30-50 Kč
-cukroví nebo malé občerstvení

GENERÁLKA VÁNOČNÍ HRY : sobota 16.12.2017 od 14hodin
pro nejmenší spící děti od 15 hodin



VÁNOČNÍ HRA: neděle 17.12.2017 během bohoslužeb od 9 hodin
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Naši jubilanti
16.12.

Luksová Ilonie, Velké Heraltice

79 let

18.12.

Hrdá Lída, Hradec nad Moravicí

70 let

23.12.

Adame Jan, Opava

69 let

4.1.

Mikolášová Libuše, Opava

78 let

12.1.

Volkmerová Anna, Opava

70 let

19.1.

Truksová Helena, Opava

82 let

22.1.

Valchářová Alena, Opava

79 let

27.1.

Mezenský Rostislav, Horní Benešov

84 let

30.1.

Luks Josef, Velké Heraltice

74 let

Všem jubilantům přejeme, ať je provází Boží požehnání.

Tichá noc.
Po štědrovečerním obědě se tak jako každý rok vydal starý farář na svou
pravidelnou vánoční obchůzku po zdejší nemocnici. Dělal to od chvíle, kdy mu
zemřela manželka. Bylo to před pěti lety, kdy zrovna na Štědrý den stál právě v
této nemocnici u jejího lůžka, přístroje tiše pípaly a z jeho tolik milované bytosti
pozvolna odcházel život. A tak od té doby vždy o Vánocích obcházel všechna
nemocniční oddělení, aby nabídl pacientům povzbuzení, pokoj a naději.
Jako každý rok začínal na dětském oddělení. Většinou zde nebylo mnoho pacientů,
lékaři se snažili poslat všechny domů. Další kroky již vedly zasněženou nemocnicí k
dospělým. Někde se zastavil u lůžka, někde přečetl část vánočního evangelia, někde
se modlil. Každému podal ruku a rozdával vánoční obrázky, které nakreslily děti v
nedělní škole.
Poslední zastávka byla na interně. Když odcházel z posledního pokoje, těšil se, že si
doma uvaří čaj, něco dobrého zakousne a zatelefonuje svým dospělým dětem.
3|Stránka

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Opavě
„Nejste, pane faráři, dnes unavený?“ vytrhl ho z jeho zamyšlení příjemný hlas.
Otočil se a uviděl sestru, která měla noční službu. „Ani moc ne, půjdu domů,
zavolám dětem a ještě si dokončím přípravy na zítřejší bohoslužby." Samozřejmě
že si vzpomněl na tuto drobnou, starší a příjemnou ženu, kterou zde často
potkával.
„Nemáte chuť na trochu vánočního cukroví a hrnek mátového čaje?" Chvíli váhal,
přece jen ho lákalo teplo fary, ale nakonec přikývl.
Sesterna byla vánočně vyzdobena a tak i přes klasický nemocniční zápach působila
příjemně. Sestra připravila horký čaj a na talířek přichystala vánoční cukroví. Chvíli
jen tak mlčeli, poslouchali tichou hudbu, až farář přerušil mlčení: „Sestro, proč vy
jste vždy na Štědrý den ve službě? Opravdu nemáte kam jít?"
„Nemám," tiše odpověděla a zahleděla se do pootevřeného okna. „Víte, pane
faráři, neměla jsem pěkné dětství. Matka s otcem hodně pili a ani mně, ani mé starší
sestře se nevěnovali a pokud ano, tak to bylo pro nás velmi bolestivé. Bití bylo u
nás na denním pořádku, nadávky a zlobu jsme ani nepočítaly. Jednou, bylo to právě
o Vánocích, jsme se sestrou chtěly připravit alespoň malý stromeček a pár dárků.
Podařilo se nám sehnat malý stromeček, byl sice hodně pokřivený, ale když jsme ho
trochu nazdobily, byl v našich očích nádherný...." Sestra se na chvíli odmlčela a
farář trpělivě čekal. Neměl odvahu přerušit něco, co pravděpodobně poznamenalo
celý její život.
„Pod stromeček jsme nachystaly dárky. Jelikož jsme neměly peníze, vyrobily jsme
malé panáčky z papíru, vaty a dřívek. Pěkně jsme je zabalily a čekaly, až rodiče
přijdou. Slyšely jsme je už zdálky, jak se velmi hlučně hádali. Ale my pořád doufaly,
že když jsou Vánoce, že se přece jen udobří. Ale ihned po jejich příchodu jsme
viděly, že to bude zase stejné. Opravdu, z ledničky vytáhli láhev a začali notně
popíjet. Ani si nevšimli, že je v rohu pokoje připravený malý stromek." Sestra se
dlouze napila čaje, povzdechla si a tiše pokračovala.
„Starší sestra to ale nevydržela, rozběhla se k nim a ukázala na stromeček. To
ovšem neměla dělat. Alkohol už vykonal své a matka si začala vyčítat, že se o nás
nestará. To ovšem nevydržel otec a začal křičet, že nás nikdo nechtěl a že máme
zalézt a nevylézat. Vrávoravým krokem došel ke stromečku, rozkopl ho, rozšlapal
naše dárečky a vrhl se na nás. Matka nás sice v prvé chvíli bránila, ale záhy to vzdala
a s poloprázdnou láhví sledovala, jak nás její partner mlátí. Víte, pane faráři, a
tenkráte se ve mně něco zlomilo. Přestala jsem věřit lidem, přestala jsem mít iluze a
rozhodla jsem se, že zůstanu sama. Starší sestra v krátké době odešla z domu, velmi
brzy se vdala a vzala mne k sobě. Ona i její manžel na mne byli hodní, pomohli mi
vystudovat. Ihned po škole jsem dostala místo a malý byt zde v nemocnici. Lidé
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mne tu mají rádi, ale já pořád v sobě nosím obraz polámaného vánočního stromku
a rozšlapaných panáčků. Proto si vždy o vánocích beru službu, nemůžu být sama
doma, vzpomínky i po tolika letech bolí."
A zrovna v této chvíli se z rádia ozvala známá vánoční píseň. Farář mlčel, a jen
lehce pohladil ruku té, která poznala opravdovou lidskou temnotu. Oba pak s
vlhkým pohledem tiše naslouchali: „Tichá noc, svatá noc, z nebe hlas volá nás. Věř
a důvěřuj, už nejsi sám. Bůh svou jasností jde proti tmám, v lásce sklonil se k nám,
láska přišla k nám."

TP

Armáda spásy v České republice, z. s.
Centrum sociálních služeb Samaritán
Milé sestry, milí bratři,
Azylový dům Armády spásy Samaritán a Dům pro ženy a
matky s dětmi připravuje o letošních Vánocích několik akcí pro
uživatele našich zařízení a chudé občany našeho města. Ve
dnech 19. a 20. prosince chystáme vánoční posezení s uživateli
našich sociálních služeb. Na Štědrý den od 12.00 do 15.00
hodin již tradičně nabízíme pro všechny potřebné oběd zdarma.
Ve vánočním období doléhá na naše uživatele pocit osamělosti více, než kdy jindy.
Snažíme se jim proto nabídnout duchovní slovo a také občerstvení. Pokud cítíte, že
byste mohli darovat cukroví, ovoce, určitě to naše uživatele potěší. V případě, že se
takto rozhodnete, můžete přinést své drobné dary kdykoliv do azylového domu
Armády spásy Samaritán na Nákladní ulici 24 v Opavě nebo do Domu pro ženy a
matky s dětmi na Rybářské ulici 86 v Opavě.
Dne 22. 12. také chystáme vánoční posezení se zaměstnanci a klienty střediska
Farma Strahovice, kde chováme zvířata (kozy, ovce, krávy) a také domácí zvířata
pejska a čtyři kočičky.
Budeme rádi za jakýkoliv dar pro tyto zvířata (např. staré pečivo, pamlsky pro
domácí zvířata). Tyto drobné dary je možno také přinést kdykoliv do azylového
domu Armády spásy Samaritán na Nákladní ulici 24 v Opavě nebo do Domu pro
ženy a matky s dětmi na Rybářské ulici 86 v Opavě, případně osobně na Farmu
Strahovice 16.
Za všechny Vaše dary děkujeme a přejeme požehnané prožití vánočních svátků.
Zaměstnanci Armády spásy Samaritán v Opavě
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KRONIKA
Naše církev vydává třetí díl knihy Církev v proměnách času. V těchto publikacích
se snaží zachytit dějiny církve v uplynulých letech. Je to vlastně jakýsi sborník, který
popisuje cestu naší církve, a jednotlivé farní sbory do něj přispívají zápisy o své
činnosti za minulá období.
V letošním roce připravujeme díl, který zahrnuje léta 2000 - 2017. Při přípravě
zprávy za náš sbor jsem listoval našimi kronikami. Ano, hovořím v množném čísle,
jedná se o dvě knihy a první zápis je z 5. října 1947. Bratr Lambert Pelan, první
sborový kronikář, se poctivě snažil popsat historii kazatelské stanice a později
sboru od roku 1921. Psaní kroniky pokračovalo dále díky pečlivosti sestry Zdenky
Kostelníčkové, později Kupkové, bratrů Jaroslava Ševčíka a Davida Šroma.
S dojetím a s radostí listuji oběma kronikami, před očima mi defilují situace a
příběhy vzácných lidí, kteří naším sborem prošli. Vzpomínky jsou silné a
obohacující.
Čas běží dále a opavský sbor je nyní bez kronikáře. V současné době hledáme
někoho ochotného, kdo by kroniku dále vedl. Ono to není tak složité, lze vycházet
z různých sborových materiálů, je zde plno ochotných pomocníků. Prosíme, pokud
byste někdo byl ochotný se tohoto úkolu chopit, obraťte se na bratra kurátora,
který vám podá podrobnější informace. Touto obětavou službou zajistíme dalším
generacím vzpomínky na ty, kteří je předcházeli a společně budovali opavský sbor
jako věrnou částku Božího lidu.
TP

Výročí založení sboru
Pomalu, ale jistě se blíží rok 2018, který bude výjimečný. Výjimečný tím, že v něm
proběhnou tři významná výročí. Budeme si připomínat 100 let od založení
Československa nebo přesněji řečeno to byla Republika Československá nebo ČeskoSlovenský stát.
Další výrazné výročí je výročí založení Českobratrské církve evangelické, které
budeme slavit v prosinci 2018. Nově vzniklá církev kromě svých augsburských a
helvetských tradic sama sebe chápala i jako pokračovatelku tradice české reformace,
husitského hnutí, církve podobojí i Jednoty bratrské. Svým dnešním názvem
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Českobratrská církev evangelická naznačuje jak svou návaznost na první (domácí) i
druhou (světovou) reformaci, tak i to, že za své pravidlo víry a života uznává
evangelium Ježíše Krista, dosvědčované v Písmu.
Další významnou událostí je výročí založení našeho sboru, od něhož uplyne již 70
let. I toto výročí chceme oslavit důstojně, a to ne proto, abychom dělali jen nějaké
oslavy pro oslavy, ale protože si chceme s vděčností připomenout život Kristovy
církve v Opavě a také svědectví našich předků.
Prosím, poznačte si do svého kalendáře na příští rok den 4. února 2018. V našem
sboru budeme mít celodenní slavnostní shromáždění, kterého se zúčastní bratr
synodní senior Daniel Ženatý.
Staršovstvo hledá cesty, jak s tímto výročím seznámit i veřejnost, jedna z možností
je uspořádat v Opavě výstavu k výročí české reformace.
Staršovstvo sboru se na vás obrací s dvěma prosbami.
V prvé řadě příprava programu k výročí sboru bude velmi náročná, chceme
vytvořit tým, který se bude touto záležitostí přednostně zabývat. Prosím, pokud
byste měli zájem se této náročné a tolik potřebné práce účastnit, obraťte se na
bratra kurátora.
V rámci oslav sboru bychom chtěli mít jako hlavní motto příhodný biblický verš.
Tady vás všechny zase poprosíme o spolupráci. Dole v malém sálku bude krabice.
Pokud by vás nějaký verš napadal, může to být třeba biblický verš, který je vám
osobně blízký, vhoďte jej do krabice.
Takže ve zkratce:
 Nezapomeňte se přihlásit, pokud máte zájem pracovat v přípravné skupině oslav.
 Vhazujte biblické verše, které by podle vás mohly být vhodným mottem sborových oslav
TP

Kurz výroby biblických postaviček
Je 21. října, asi čtyři odpoledne a já fascinovaně pozoruji stoly ve společenských
místnostech fary. Moc nevnímám ten binec kolem, spíše pozoruji loutky
pochodující po stolech – Jákob, David, Marie, Teofil, Jan Křtitel, Batšeba… a
další postavy Starého i Nového zákona. Úžasný Anděl jakoby oživuje celou
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scénu. Ale vrátím se do včerejšího dne. V pátek odpoledne se na faře sešly sestry,
které se přihlásily do kurzu šití biblických postaviček. Kurz vedly zkušené sestry
z Olomouce. V pátek jsme si vytvořily základ loutky, přizpůsobily nohy, ruce,
tělo a připravily si hlavičku na další den. Ráno proběhla ukázka práce s
postavičkami, zajímavě oživující výklad v nedělní škole. A už nastaly finální
úpravy: šaty, vlasy, různé doplňky. Konečně bylo hotovo a postavičky jsme snesly
dolů, aby si je mohli po
bohoslužbách
všichni
prohlédnout.
Dílo
se
zdařilo a naše děti budou
mít pestřejší výuku.
P. S. A děkujeme br. faráři
za oběd, byl výborný.
Za všechny zúčastněné
výtvarnice a švadlenky
Sylva Petříková
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DRAKIÁDA
V sobotu 7.10. proběhla na poli za

Kateřinkama v hojné účasti dětí i
dospělých akce pro rodiny
s dětmi – „podzimní drakiáda“.
Počasí nám opravdu vyšlo. Svítilo
slunce a zároveň foukal vítr.
Všichni draci vzlétli. Děkujeme
za přípravu ohně, popela i
brambor Pavlovi Janošíkovi a
Danovi Zmrzlíkovi a za veškerou
organizaci a skvělý výběr místa
Dance Klimkové. Byla to další
vydařená akce v našem sboru, kdy se můžeme více poznávat a trávit společný čas.
Zdenka Jančářová

Vánoční dílna 2017
Před devíti lety se na letním táboře v Huslenkách zrodil nápad. Byl to společný
nápad dospělých a dětí, jak pomoci sboru, který čekala finančně náročná
rekonstrukce sborového topení. Rozhodli jsme se uspořádat vánoční dílnu, na které
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budeme vyrábět různé vánoční drobnosti, tyto pak první adventní neděli nabídnout
po bohoslužbách k prodeji a výtěžek
věnovat na kotle. Tato dílna se tak
vydařila, že jsme v následujících letech
přidali i velikonoční dílnu a mnozí si tak
za ty roky snad už ani nedovedou
představit začátek adventu jinak, než
společně stráveným časem v kostele.
Letos jsme se sešli již v pátek 1. 12. a
společný čas jsme věnovali přípravným
pracím. V sobotu jsme společně vyráběli,
povídali, hráli, zpívali, trénovali vánoční
hru…. V neděli pak probíhal prodej. A

ještě bude probíhat další
adventní neděle. Další povedená
dílna. Další povedená akce ve
sboru. Tak o čem víc psát?
Poslední měsíce hodně vnímám
takový
nějaký
obecný
nedostatek radosti. A nejen
okolo sebe, ale i ve sboru.
Nikdo nemá čas, nikdo nemá do
ničeho chuť. Jako bychom
všichni jeli z posledních sil…
Ale proč? I já sama, než jsem
v pátek dojela do kostela, jsem
si říkala, co mě to napadlo,
udělat dílnu už od pátku…
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Mohla jsem ještě doma udělat to či
ono…. Ale potom, když jsme se
sešli, všichni uchvátaní, uhonění a
unavení, najednou mě to opustilo.
Najednou jsem byla ráda, že zde
mohu být. Sešli jsme se napříč
generacemi, každý se svými
starostmi, radostmi, únavami i
energií. A bylo jedno, jestli je
někdo šikovný na výtvarné práce
nebo nešikovný, důležité bylo to,
že chceme být spolu. Že máme
nějaký společný cíl. A než ho
dosáhneme, tak tu dobu dobře
využijeme i tím, že spolu budeme
rádi.

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Fil. 4,4). Radujme se a
radujme se společně. Máme základ, pevný základ našeho života, naší víry.
Nedopusťme, aby nedůležité věci překryly tuto skutečnost.
Simona Kopecká
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Opavě

Poděkování.
Milí bratři, milé sestry, děkujeme vám všem, kteří pravidelně pamatujete na
potřeby našeho sboru. Salár a dary můžete platit buď v kanceláři sboru
v hotovosti, nebo přímo na sborový účet č. 28 00 32 13 97 / 2010.
Salár označte variabilním symbolem 11, dary pak 12.
Sbor zřídil i druhý účet, který je fondem oprav a prostředky na něj poukázané
budou sloužit k údržbě a opravám sborových budov. Jeho číslo je 25 00 49
98 39 / 2010.

Adresa - Lidická 2,

Opava 746 41

Úřední hodiny: Úterý 16 – 17:30 h.
Pátek 9 – 12 h.
Farář: Mgr. Pavel Janošík
Telefon: 739 517 284

Kurátor: Antonín Plachý
Email: opava@evangnet.cz

Webbové stránky sboru: www.evangeliciopava.com
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