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Jeho rány vás uzdravily.
Vždyť jste bloudili jako ovce,

ale nyní jste byli obráceni
k pastýři a strážci svých duší.

1. list Petrův 2,25
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kříž je světu bláznovstvím

Milé sestry a bratři, přátelé,
pro nás je kříž většinou znamením křes-

ťanské víry. Proto bývá vystavován a  často 
i  všelijak zdoben, přinejmenším je úhledný  
a čistý. Takže už vůbec nevypadá jako nástroj 
utrpení a  popravy. Ale přesně tím původně 
byl. Je zajímavé, jak dovedeme zaměnit jedno 
za druhé. Z nástroje krutého utrpení a smr-
ti udělat ozdobu, hezký šperk, jaký se třeba 
i nosí na řetízku kolem krku. Jenže kříž před-
stavuje pořád popravčí nástroj, potupu, bo-
lest a smrt. Tedy vůbec nic rozumného, žádné 
znamení úspěšného řešení problému, žádná 
výhodná strategie – ať už finanční, společen-
ská nebo jakákoli jiná. Kříž není symbol úspě-
chu. Je tedy jasné, že je bláznovstvím těm, 
kdo usilují o úspěšnost pro sebe a své blízké, 
své zájmy a projekty.

Apoštol Pavel ovšem píše, že je kříž bláz-
novstvím těm, kdo jsou na cestě k  záhubě. 
Jsou tu dva zcela protikladné pohledy na kříž, 
tedy ne na ledajaký, ale na kříž našeho Pána 
Ježíše Krista. Rozumný člověk se kříži vyhne, 
Ježíš před ním neuhnul a  nevyhledával jiné 
možnosti. Jak se k takové volbě stavíme my?

Nečekáme asi, že bychom zrovna měli pod-
stupovat krutou smrt. Ale ono to nemusí 
vždy dojít až tak daleko. Jde spíše o  to (pro 
nás tady a zatím) podstoupit nepohodu. Tře-
ba se postavit za spravedlnost proti většině 
nebo proti mocnějším. Zastat se těch, kte-
rým jiní ubližují. Podpořit dobrou věc, i když 
to stojí něco navíc. Může to vyžadovat odva-
hu a tedy pevné rozhodnutí. Ale není to snad 
naše poslání?

Z hlediska Božího království obstojí jen lás-
ka k Bohu a tedy i k druhým lidem. A to i pře-
sto, že může být provázena slabostí, nepříz-
ní mocných, odsouzením nebo i  nezdarem. 
Sem vstupuje moc Boží, přestože by to z těch 
mocných tohoto světa asi nikdo neřekl. Mož-
ná budou překvapeni. Ale těším se, že my, 
kdo jdeme ke spáse, se budeme radovat v Bo-
ží blízkosti. Cesta je před námi zřetelná a nám 
schůdná. Pán s Vámi.

Martin Litomiský

Pozvání na biblickou hodinu
K  společnému čtení, výkladu Písma a  rozhovoru se setkáváme na faře každé úterý 

od 18 hodin. V  současné době probíráme 1. knihu Samuelovu. Zatím jsme na je-
jím začátku u krále Saula, jeho vyvolení, selhání a pádu. Následovat bude povolání krále  
Davida a jeho příběhy - dobré i zlé. Čteme o událostech velmi starých, ale přitom z nich 
můžeme načerpat mnoho poznání pro svůj život nyní a zde, kde žijeme. Srdečně vás zve-
me mezi nás.

Martin Litomiský

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě;
nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. 1K 1,18
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• fota: Jiří Marek ml.

ohlédnutí za výročním
sborovým shromážděním
V neděli 24. února v rámci bohoslužeb pro-

běhlo tzv. výroční sborové shromáždění, 
které se má konat podle řádů naší církve ale-
spoň jedenkrát za rok. Po bohoslužebné čás-
ti navázala část jednací, při níž zazněly zprávy 
kazatele, kurátora, dále zprávy za mládež, ne-
dělku, dorost, skupinky, zpěv. Neméně důle-
žitá byla zpráva účetní (finanční situace sbo-
ru) a revizní.

Tentokrát se nekonala žádná volba – ani fa-
ráře ani staršovstva. Shromáždění proběhlo 
bez jakýchkoliv mimořádných událostí. To je 
trochu škoda, zdá se mi, třeba mezi členy sbo-
ru jsou nějaké připomínky ke sborovému „pro-
vozu“, průběhu bohoslužeb či stávajícím akti-
vitám, něco, co mohlo zaznít, ale nezaznělo.

Náš nynější kazatel br. Martin Litomiský 
byl k 1.3. t.r. prohlášen za faráře (viz článek 
v DP na jiném místě), což znamená, že nadále 
není nutná administrace ze strany opavské-
ho faráře br. Pavla Janošíka. V  závěru jsme 
se proto s bratrem Pavlem rozloučili a podě-
kovali za jeho dosavadní péči o náš sbor. On 
byl naším administrátorem od podzimu 2016 
(po odchodu faráře Jana Lukáše z Opavy do 

Olomouce). Věřím, že jsme ho našimi starost-
mi příliš nezatěžovali – br. Pavel Janošík plně 
administruje nevelký sbor ve Vítkově, kde už 
léta nemají (a asi už nebudou mít) vlastního  
faráře.

Jiří Marek st.

• Bývalý administrátor sboru, opavský farář Pavel Janošík, přebírá na rozloučenou poděkování za 
svou službu a drobné dary.
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Z  výsledků hospodaření našeho sboru, kte-
rým jsme se zabývali na výročním členském 

shromáždění, vyplývá, že jsme momentálně so-
běstační. V roce 2018 jsme, většinou z darů na-
šich členů a sympatizantů, získali dostatek pe-
něz na pokrytí našich reálných výdajů. Byli jsme 
také schopni zaplatit 200 tisícovou splátku úvě-
ru, kterým splácíme rekonstrukci nové fary.

Děkujeme milosrdnému Bohu za to, že je mezi 
námi dostatek štědrých dárců, kterým je jasné, 
že provoz sboru stojí peníze, a ne malé. Díky pat-
ří i jim. Modleme se za tyto sestry a bratry a věř-
me, že se jim povede dobře a že jich bude přibý-

vat. Vedle zvyšování počtu členů sboru bude to-
tiž pro naše ekonomické přežití do budoucna klí-
čové, kolik bude každý z nás dávat.

Růst sboru si jistě všichni přejeme a někteří 
se za něj dokonce i modlí. Realita je ovšem tako-
vá, že momentálně v církvi lidí spíše ubývá. O to 
významnější bude v příštích letech naše ochota 
sáhnout do peněženky.

Z úvah nad budoucností naší církve vyplývá, 
že kdyby byl každý ochoten věnovat alespoň 3 až 
5 procent svých čistých příjmů, byli bychom na 
tom ekonomicky naprosto skvěle. To není úplně 
nereálné, že? Petr Strnadel

Hospodaření a rozpočet sboru
Položka Hospodaření 2018 skutečnost Rozpočet 2019
Kancelářský materiál a tiskoviny 2 420 Kč 2 500 Kč
Spotřeba energie vč. vody (kostely 
– Krnov+ Krasov+ sborový dům-fara) 110 972 Kč 70 000 Kč

Běžná údržba 105 318 Kč 40 000 Kč
Cestovné 20 822 Kč 16 000 Kč
Dary křesťanské služby a prezentace 1 265 Kč 4 000 Kč
Ostatní služby + placené nájemné 1 279 Kč 2 500 Kč
Telekomunikace 3 000 Kč 6 000 Kč
Nákup knih, tisk Dobrého pastýře 21 543 Kč 20 000 Kč
Poskytnuté dary 34 000 Kč 4 000 Kč
Odvod repartic a do Person. fondu 144 295 Kč 164 000 Kč
Ostatní náklady 11 381 Kč 12 000 Kč
Daně a poplatky 1 030 Kč 1 000 Kč
náklady celkem 457 325 kč 342 000 kč

Sborové sbírky 71 510 Kč 70 000 Kč
Dary zahraniční 0 Kč 0 Kč
Dary tuzemské + Salár 510 926 Kč 480 000 Kč
Příjmy z hosp. činnosti (nájem) 25 600 Kč 24 000 Kč
Ostatní sbor. příjmy 2 791 Kč 2 000 Kč
Provoz. dotace (Město Krnov) 40 000 Kč
Výnosy celkem 650 827 kč 576 000 kč
Hospodářský výsledek
(výnosy – náklady provozní) +193 502 kč

dluh sboru k 31.12.2018: 1 400 000 kč

Jsme soběstační, zvládneme to i do budoucna?

splácení rekonstrukce sborového domu
Půjčky:
- bezúročná půjčka na stavbu v roce 2015 + 2016 (J.J.) 1 881 987 kč
- 1.splátka půjčky na stavbu v prosinci 2016 81 987 kč
- 2.+3. splátka půjčky v r. 2017 a 2018 (není zahrnuta v přehledu hospodaření) 400 000 kč
K 1. 1. 2019 zůstává nesplacená půjčka (dluh) 1 400 000Kč, kterou jsme se zavázali splácet ročně částkou  
 200 000 kč
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bratr Martin litomiský
se stal farářem

společné modlitby
za rozdělenou společnost

ČCE rozeznává kazatele faráře (absolvent 
magisterského studia ETF) a kazatele jáh-

ny (absolvent nižšího studia). Podle do minu-
lého roku platných řádů církve musel mít sbor 
spravovaný jáhnem určeného administráto-
ra – faráře, který má dohlížet na práci jáhna 
a zároveň je po právní stránce za sbor odpo-
vědný (je spolu s kurátorem statutárním zá-
stupcem).

Během zasedání synodu ČCE loni v  květ-
nu byla mj. usnesena změna Řádu pro kaza-
tele v tom smyslu, že jáhen může po 10 letech 
služby na sboru požádat synodní radu o pro-
hlášení farářem. Je k tomu potřeba vyjádření 
staršovstva, administrátora sboru a seniorát-
ního výboru. Žádost schvaluje synodní rada 
po předchozím rozhovoru se žadatelem. To-
to všechno se u br. M. Litomiského naplnilo 
a on byl k 1. březnu 2019 prohlášen za fará-
ře. V praxi to znamená, že od uvedeného da-
ta s námi již br. administrátor (Pavel Janošík 
z Opavy) nemá starosti a br. Martin Litomis-
ký je za sbor plně odpovědný. Také mu (asi) 
bude zvýšen plat.

Nedá mi, abych nezmínil, že jsme jako sbor 
usilovali již před lety o to, aby došlo v řádech 
k  této změně, tj. aby jáhen (dříve pod ozna-
čením diakon) mohl být „svéprávný“. To ten-

Jako každý rok, konal se 
i  na začátku toho letoš-

ního Alianční týden mod-
liteb. Témata vybraná Čes-
kou evangelikální alian-
cí byla velmi aktuální. Ce-
lý letošní ročník vyzýval 
k modlitbám za zhojení ran 
způsobených rozdělením 
v  dnešní polarizované spo-
lečnosti. Uvnitř církve i mi-
mo ni.

V Krnově probíhaly mod-
litby od pondělí 7. do so-
boty 12. ledna. Témata by-
la tato: Nepřátelé, Nálepky, 
Strach z imigrace muslimů, 
Role žen v církvi, LGBT ko-
munita, Generační konflik-
ty, Rozdělené srdce, Post-
pravdivá společnost.

Při modlitebních veče-
rech si program s  tématem 
rozdělili zástupci všech šes-

ti krnovských církví. Pro-
gramy byly zacíleny na jed-
notlivá témata a následova-
ly také zajímavé rozhovory.

Je velmi vzácný dar, že se 
u nás v Krnově scházíme ke 
společným modlitbám, jak 
pastoři, tak řadoví členo-
vé všech šesti křesťanských 
církví. Děkujme za něj Pánu 
Ježíši.

připravila M.Č.

krát neprošlo a nyní, jak vidíme, synod k to-
mu již dospěl. V našem sboru jsme již 50 let 
neměli faráře, ale celou tu dobu jáhna (diako-
na) – br. Bronislav Kielar, Milan Moletz, Ota-
kar Mikoláš, Radovan Rosický.

 Jiří Marek st.
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 Rozhovor s Ing. bedřichem Markem  
 o neobvyklé službě, kterou koná        

Zpráva o spáse
za zdmi věznice

l bedřichu, můžete nám 
sdělit, jak dlouho už to 
je a co Vás vedlo k tomu, 
sloužit vězňům?

V  době před odchodem 
do důchodu – asi před 8 le-
ty - jsem uvažoval nad tím, 
čemu se věnovat v  důcho-
du, co by mělo smysl i v Bo-
žích očích – abych tak řekl. 
A nějakou dobu (bylo to pár 
měsíců) jsem se za to mod-
lil. V  červnu 2011 přijel na 
návštěvu krnovského sbo-
ru bývalý senior ČCE br. Pa-
vel Smetana, který zde měl 
v  rámci sborového odpo-
ledne výbornou přednášku 
o  Miladě Horákové. V  roz-
hovoru po přednášce se mě 
br. Smetana ptá – bratře, co 
vy děláte? A to jsme se vidě-
li možná po deseti letech. 
Znali jsme se jen málo. A tak 
jsem mu velmi stručně řekl, 
že teď se modlím za to, co 
dál, čemu se věnovat. A  on 
lehce poodstoupil a povídá: 
Bratře, vy byste mohl cho-

dit do vězení – navštěvovat 
vězně. Je to biblické, vy bys-
te se na to hodil.

V tu chvíli mně to „seplo“ 
a  uvědomil jsem si, že Pán 
Bůh mně jeho ústy odpoví-
dá na mou otázku, kterou 
jsem mu předkládal. Věřím, 
že podobnou situaci zaži-
li už mnozí – po době mod-
liteb a ptaní se jak dál, při-
chází jasná odpověď. Ná-
sledně jsem získal pověře-
ní od Synodní rady, proběh-
lo jednání s vedením tehdej-
šího občanského sdružení, 
dnes zapsaného spolku Vě-
zeňská duchovenská služba 
a od října 2011 docházím do 
opavské věznice.

l Chce to také kus odva-
hy. Jak se mezi vězni cí-
títe?

Nemohu říci, že bych se 
cítil ohrožen, ani že jsem 
odvážný, když jsem mezi 
vězni. Celou tu dobu – už je 
to téměř 7 a  půl roku - do-

jíždím v  úterky odpoled-
ne do opavské mužské věz-
nice. Svoje docházení tam 
beru tak, že mě tam Pán 
Bůh posílá a  že na mně je, 
abych zájemcům z  řad věz-
ňů zprostředkoval poznání 
Pána Ježíše co možná nej-
věrněji a  zároveň srozumi-
telně. Možná pro přiblížení 
– opavská věznice – mužská 
část – patří mezi lehčí vě-
zení. Většina trestů je tam 
v  rozmezí 2 až 5 let. Jsou 
ovšem i výjimky.

l Jak na Vás reagují věz-
ni? Mají zájem o boží slo-
vo, naslouchají Vám?

Zájemců z  řad vězňů je 
poměrně málo. Opět pro 
přiblížení – když jsem za-
čal do věznice docházet, 
bylo zde 180 až 200 věz-
ňů (v  ženské věznici, kte-
rá je v  jiném objektu, by-
lo a  je stále asi 300 odsou-
zených žen). Tehdy dochá-
zelo na biblické hodiny 4 až 
7 vězňů. Před zhruba 3 lety 
prošla mužská věznice pro-
měnou, z  větší části vězeň-
ských objektů byly prosto-
ry upraveny pro tzv. deten-
ci. Tam je asi 50 psychiatric-
kých pacientů. V současnos-
ti je ve vězení pouhých 30 
vězňů, kteří zajišťují pro ce-
lý objekt – jak pro detenci, 
tak pro vězení určité služby 

náš milý bratr bedřich Marek už řadu let 
slouží jako laik Pánu Ježíši velmi zajíma-

vým způsobem. Chodí na místo, kde by se ni-
kdo z nás nechtěl ocitnout ani ve snu. do věz-
nice. navštěvuje vězně, čte si s nimi z Písma, 
přináší zprávu o spáse v kristu, vede osobní 
hovory. Položili jsme mu pár otázek.
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– úklid, sběr prádla, někte-
ří pracují v  dílnách. Z  těch 
přichází na biblickou hodi-
nu 1 až 2 lidé. Počet se mění 
– někdo odejde v rámci pod-
mínečného propuštění nebo 
po ukončení trestu do civi-
lu. Jsou ale akce, na kterých 
je lidí více. Začátkem září 
2018 v sobotu proběhl křest 
jednoho vězně v prostorách 
věznice. Vlastní křest pro-
vedl br. far. Pavel Janošík. 
Domluvil jsem se s vězněm, 
že pozve na tuto slavnostní 
chvíli tolik lidí, kolik bude 
chtít. Bylo tam i s křtěncem 
11 vězňů – třetina celého 
osazenstva věznice. A  bylo 
to pěkné.

Je dobré, že vězni při-
cházejí na biblickou hodi-
nu dobrovolně, nemají z to-
ho žádné výhody. Místo to-
ho by mohli spát nebo se dí-
vat na televizi.

Jak mě vnímají ostatní 
vězňové, nevím. Když pro-
cházím delší chodbou do 
místnosti, kde míváme bib-
lickou, většina vězňů mě 
zdraví. Faktem je, že vězňové 
jsou převážně o  generaci až 
generaci a půl mladší než já.

l Za tu dobu, co navště-
vujete věznici, jste se ur-
čitě setkal s  mnoha  růz-
nými situacemi. setkal 
jste se s  nějakým věz-
něm, který vás něčím za-
ujal, nebo s  nějakou ne-
obvyklou situací či zážit-
kem?

Když jsem začal docházet 
do věznice, chodil na biblic-
kou hodinu jeden cikán, měl 
asi 36 let. Byl docela upřím-
ný. Po čase byl podmíneč-
ně propuštěn. Asi po os-
mi měsících jdu přes vězeň-
ský dvůr a vidím tohoto věz-

ně, jak tam stojí. Hned se ke 
mně hlásil a  říká: „To jsem 
rád, že vás zase vidím.“ Vy-
právěl, jak ze začátku dě-
lal vše pro to, aby se nazpět 
do vězení nedostal, pak se 
podle jeho slov „něco zvrt-
lo“ a už tam zase byl. To by-
lo docela úsměvné.

Nebo jiný vězeň – chtěl, 
zda bych se s  ním po bib-
lické hodině mohl modlit. 
Když ostatní odešli, svě-
řil se, že má pocit, že je-
ho družka (na svobodě) už 
o  něj nemá zájem. Že mož-
ná má už jiného. Tak jsme 
se modlili. Za 14 dní mi s ra-
dostnou tváří hlásil, že ho 
družka navštívila a že je vše 
v pořádku.

Další případ – vězeň se 
mně svěřil se svým přípa-
dem. Byl přesvědčen o tom, 
že byl odsouzen nespraved-
livě. Ztratil veškerou důvě-
ru v soudní systém, protože 
se nedomohl spravedlnosti. 
Byl ve vězení poprvé, a to za 
zpronevěru v obchodní spo-

lečnosti. Byl to člověk stejný 
jako ty nebo já. Podle toho, 
co říkal (a neměl jsem důvod 
mu nevěřit), jsem získal do-
jem, že patří mezi oněch ně-
kolik procent lidí, kteří se-
dí nebo seděli ve vězení ne-
právem. Některé zdroje uvá-
dějí až 10 procent. Podob-
né odhady se vyskytují i v ji-
ných zemích a není třeba se 
domnívat, že v ČR by situa-
ce byla lepší. Spíše naopak. 
Tento vězeň mi říkal, že se 
těší na každé úterní setká-
ní, kdy se může přenést ze 
všedního dne ve vězení do 
oddělené chvíle, kdy se vě-
nujeme čtení Bible a násled-
nému hovoru.

Další vězeň – byl odsou-
zen na 16 let, uvěřil už 
v  předchozí věznici a  tam 
také odevzdal svůj život Pá-
nu Ježíši Kristu. Vyprávěl 
mně, že svého času kouřil 
denně asi 40 cigaret. Teh-
dy mu došlo, že s kouřením 
by měl přestat. A  modlil se 
za to, aby ho Pán Bůh z  té 
závislosti vysvobodil. Sku-
tečně přestal kouřit ze dne 
na den. Když mně to vyprá-
věl, bylo tomu už asi 8 roků.

Když přijde na biblickou 
někdo nový, tak se ho ptám, 
zda má nějakou zkušenost 
s křesťanskou vírou, zda byl 
někdy v kostele apod. Ne že 
bych chtěl příliš vyzvídat, 
ale abych věděl, jaký „slov-
ník“ mám použít, zda lze 
na něco v  jeho životě navá-
zat. Několikrát se mně sta-
lo, že dotázaný vzpomínal, 
že v mládí či dětství minis-
troval.

l Jak vnímáte samotnou 
věznici? Myslíte si, že se 
tam mají vězni dobře, ne-
bo tam trpí?

• Ing. Bedřich Marek
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Jak jsem uvedl již výše, pa-
tří opavská věznice mezi ty 
lehčí. Nezaznamenal jsem tu 
šikanu mezi vězni, která je 
jinde docela rozšířená. Větši-
na vězňů si je toho vědoma 
a  jsou tomu převážně rádi. 
Onehdy mně říkal jeden vě-
zeň, že do Opavy přijel nový 
přírůstek – cikán – a chtěl tu 
zavádět způsoby, které znal 
odjinud. A že se mu přihodi-
lo, s čím nepočítal, že doslo-
va „narazil na něčí koleno“ 
a rychle pochopil.

V  opavské věznici nepro-
bíhají v  nedělích bohosluž-
by. Ale vedení věznice je na-
kloněno tomu, abych čas od 
času šel s vězni, kteří to mají 
povolené, v nedělním dopo-
ledni na bohoslužby. Probí-
há to tak, že požádám zhru-
ba 1x za 2 měsíce o vycház-
ku pro vězně z řad pravidel-
ných návštěvníků biblických 
hodin. O  žádosti dle vnitř-
ních předpisů jedná komi-
se a  konečné slovo má ře-
ditel. Stalo se, že jsem po-

žádal o  vycházku pro 3 lidi 
a nemohl jít nikdo. Většinou 
někdo na vycházku jít mů-
že. V  neděli v  9.00 hod vy-
zvednu vězně na bráně, jde-
me do Církve bratrské, kde 
bohoslužby začínají v  9.30 
a  do 12.00 musejí být věz-
ňové nazpět. Oceňuji vstříc-
nost vedení opavské vězni-
ce. Je to dosti výjimečné.

S  vedením věznice mám 
dobré vztahy, se zaměst-
nanci je to různé. S některý-
mi jsou vztahy až přátelské, 
s jinými je to zase trochu ji-
né, podobně jako na většině 
pracovišť.

Nemyslím si, že by ve věz-
nici vězňové trpěli. Ale že 
by se tam měli nějak zvlášť 
dobře, nemohu říci. Spo-
jení čtyř slov, které člověk 
na svobodě nijak neřeší - 
„nepodmíněný trest odně-
tí svobody“ pochopí nejlépe 
až při návštěvě vězení. A vý-
znam tohoto slovního spo-
jení je tak trochu v rozporu 
s pojmem „mít se dobře“.

l Vidíte, že Vaše služba 
ve věznici přináší ovo- 
ce?

Na tuto otázku si netrou-
fám odpovědět. Když bu-
du vycházet z toho, co jsem 
uvedl výše, že vězňové cho-
dí na biblickou hodinu do-
brovolně, tak si mohu říci, 
že kdyby tam nechtěli cho-
dit, tak tam nechodí. Od 
mnohých z  nich slyším, že 
na biblickou chodí rádi, že 
je to pro ně určitým příno-
sem, že se na biblickou těší.

Myslím si, že dobrým 
přínosem pro ně může být 
návštěva bohoslužeb. Vi-
dí určitou konkrétní for-
mu zbožnosti, společenství 
většího počtu věřících li-
dí apod. Vězňům se snažím 
klást na srdce, aby si našli 
venku sbor, kde se budou 
cítit dobře, kam budou cho-
dit rádi a pravidelně. Reali-
ta bývá v mnoha případech 
jiná. Mnohdy vracejícího se 
vězně domácí prostředí tak 
trochu semele.

kurt schmitd vzpomínal a vyjádřil díky
Zástupce krnovských ně-

meckých krajanů, pan 
Kurt Schmitd s  doprovo-
dem, navštívil v  neděli 31. 
března naše bohoslužby. Bě-
hem ohlášek pronesl zdravi-
ci, ve které vyjádřil díky kr-
novským křesťanům – a pře-
devším Bohu – za to, že mo-
hl zveřejnit barbarský čin, při 
kterém byly v roce 1973 zni-
čeny dva evangelické kostely 
ve Spáleném a v Dolních Hol-
čovicích. Ve své řeči zmínil 
také to, že je to již 25 let, co 
se začaly budovat nové vzta-
hy mezi německými rodáky 
a městem Krnov.

„Tady v kostele všechno 
začalo. Vedle mne stál vel-
ký muž, který se ptal, ja-
ké zájmy tady mám. Vě-
děl, že zastupuji vyhna-
né Němce z okresu Krnov, 
ale já jsem nevěděl, že se 
mnou mluví starosta měs-
ta Krnova. Dozvěděl jsem 
se to další den, kdy jsem 
měl jednání na radnici. 
Bylo to úžasné. S  pomo-
cí Boží jsme dnes přátelé. 
Bývalý starosta ing. Bed-
řich Marek a  já.“ Zavzpo-
mínal neuvěřitelně vitální 
pan Schmitd, který vloni 
oslavil 90 let.
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Jestli bych měl odpovědět, 
jak to vypadá s  vězni z  hle-
diska jejich spasení a věčnos-
ti – tak to už bych si vůbec 
netroufl. Spíš vnímám svo-
ji roli trochu podobně, jak 
to zmiňuje apoštol Pavel ve 
svých epištolách. On píše, že 
on položil základy v podobě 
zvěstování Pána Ježíše Kris-
ta a  další ať staví na oněch 
základech. Já se ovšem tím-
to nechci přirovnávat k apo-
štolu Pavlovi. Jenom chci 
naznačit, že Duch svatý mů-
že vést bývalé vězně na svo-
bodě do Boží blízkosti a dal-
ší věřící lidé mohou tyto lidi 
směrovat blíž k Pánu Bohu.

l uvěřil za vašeho půso-
bení v Pána Ježíše nějaký 
vězeň?

Pokud otázce mám rozu-
mět tak, že někdo v modlitbě 
vyznal Pána Ježíše Krista ja-
ko svého Pána a odevzdal mu 
život, tak to bylo několik věz-
ňů, za celou dobu odhadem 
mezi 5 až 10 lidmi.

l Jak Vaše služba probí-
há?

Běžná biblická hodina má 
jasný rámec. Nejdříve si řek-
neme, co se změnilo během 
týdne, popř. zda někdo bude 
mít zájem o  soukromý roz-
hovor či modlitbu po skon-
čení biblické. Začínám mod-
litbou, pokračujeme čtením 
evangelia tam, kde jsme před 
týdnem přestali. Existují No-
vé zákony rozšířené o Knihu 
žalmů a Přísloví, které něja-
ký sponzor před léty nechal 
vytisknout právě pro vězně. 
Nové zákony jsou majetkem 
věznice. Tzn., že každý vězeň 
drží v ruce Nový zákon a po-
stupně čtou oddíl za oddí-
lem. Text je v ekumenickém 
překladu. Ke každému oddí-
lu si řekneme pár vysvětlu-
jících slov, jakýsi komentář. 
Kdokoliv má možnost se na 
cokoliv nejasného ptát. Jako 
dobré se mně jeví ukázat na 
mapě Izraele, kde se nachá-
zejí místa, o  kterých čteme 
v  evangeliu. Někdy se vyvi-

nou pěkné rozhovory. Např. 
při čtení podobenství o mar-
notratném synovi většinou 
jsou vězňové (ale i já)překva-
peni, jak je text starý 2 tisí-
ce let, jasný a  srozumitelný. 
To platí i o mnohých dalších 
biblických textech.

Jako svůj nedostatek vní-
mám to, že neumím hrát na 
hudební nástroj, ani slušně 
zpívat. Od svých kolegů – 
kaplanů z jiných věznic vím, 
že např. společný zpěv písní 
za doprovodu kytary je vý-
borná věc.

l Jak dlouho máte v plá-
nu ještě tuto službu vy-
konávat?

Také mě tato otázka už 
napadla, ale nevím. Pokud 
mně bude Pán dávat sílu 
a  bude o  moji službu tam, 
kde jsem, alespoň určitý 
zájem, nebudu muset tuto 
otázku řešit.

Děkuji za rozhovor.
Dája Balová
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 sborový večer chval 

Může se čas zastavit?
V  loňském roce se zača-

la scházet chlapská sku-
pinka bez Radovana Rosic-
kého. On měl vždy program, 
náplň i duchovní vedení sku-
pinky pevně v rukou a my se 
teď tak trochu ocitli jako bera-
ni bez pastýře. Věděli jsme, že 
jeho přínos nikdy nemůžeme 
nahradit, a proto jsme si klad-
li otázky, jak pokračovat, na 
co navázat a  co udělat nově. 
Jedním z prvních nápadů by-
lo zaměřit činnost skupinky 
ve prospěch celého společen-
ství. Hned mým prvním ná-
padem bylo uspořádat večer 
chval, s  čímž bratři souhlasi-
li. Jsem moc rád, že se nápad 
uchytil a že se na jeho realiza-
ci všichni podíleli. Na schůz-
kách jsme měli možnost vše 
podrobně probrat, říct si, co 
každý z  nás od takového ve-
čera očekává a čím může při-
spět. Již samotná příprava 

nám přinesla spoustu radosti 
a duchovní vzpruhy. Výsledek 
kolektivního díla pak přinesl 
ovoce dne 23. 2. 2019.

Mezi zpěváky a  muzikan-
ty byli samozřejmě členové 
krnovského sboru, doplni-
li je ale rovněž mí kamará-
di a  známí z  Bruntálu, Olo-
mouce či Brna. Poměrně zá-
hy, asi již při druhé nebo tře-

tí skladbě, jsem byl natolik 
pohlcen atmosférou a  vděč-
ností za přítomnost tolika 
skvělých lidí, že jsem začal 
hrát skladbu ve špatné tó-
nině. Naštěstí pro mě měli 
muzikanti pochopení a  zpě-
váci si ničeho nevšimli. Ještě 
z počátku jsem měl možnost 
sledovat, jak každý z přítom-
ných prožívá písně a modlit-
by svým vlastním způsobem, 
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 sborový večer chval 

Může se čas zastavit?
podle svých potřeb. Těšilo 
mě, že v tomto byl večer vel-
mi otevřený.

Ať již to bylo hudbou, kte-
rá mě samotného vždy strhá-
vá, resp. odpoutává od všed-
ního, nebo průvodním slovem 
z  Písma, verši či svědectvími, 
které přednesli jednotliví brat-
ři z chlapské skupinky, na chvíli 
se tam ZASTAVIL ČAS. Já sám 
jsem v tu dobu již nebyl scho-
pen vnímat, co se kolem mě dě-
je, ale aspoň někteří to říkali... 
Za to jsem rád. Když se řekne, 
že se čas zastavil, představuji si 
to tak, jako kdybych si tu vzác-
nou chvíli zabalil do krabičky a 
zafixoval do vzpomínky, kterou 
si poté uložím do svého osobní-
ho vzpomínkového trezoru. To 
jsem rozhodně po únorovém 
večeru chval udělal. Mám tu 
vzpomínku velmi dobře uscho-
vanou a  vždy, když potřebuji, 
když mi není do zpěvu, tak si ji 
zajdu přehrát. Každý z nás ta-
kové „balíčky štěstí“ potřebuje, 
proto doufám, že se u nejbližší 
příležitosti potkáme a dokáže-
me společně zase zastavit čas.

Jiří Pleva
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 otázka pro bratra faráře 
 Martina litomiského        

Vybrané
velikonoční 
akce
kříŽoVÁ Cesta

Krnovská farnost římskoka-
tolické církve pořádá již tradičně 
Křížovou cestu. Sraz je na Velký 
pátek před 9. hodinou u chrámu 
sv. Martina. Poté se shromáž-
dění vydají na vrch Cvilín, kde 
bude následovat komentova-
ná pouť po jednotlivých zasta-
veních. Zváni jsou křesťané ze 
všech denominací.

• Pátek 19. 4. v 9.00, chrám 
sv. Martina

VelIkonoční 
dIVadelní HRa

V  rámci velkopáteční boho-
služby bude u nás, v evangelic-
kém kostele, uvedena divadelní 
hra. Jedná se o  dramatizovaný 
příběh velikonočního příběhu. 
Účinkovat budou členové a přá-
telé sboru.

• Pátek 19. 4. v  17.00, 
evangelický kostel

boHosluŽbY  
na boŽí Hod

Slavnostní bohoslužby s  vy-
sluhováním sv. večeře Páně.

• Neděle 21. 4. v  9.45, 
evangelický kostel

VýstaVa ŽIdé 
V dIasPoře

Společnost Krnovská syna-
goga připravila výstavu fotogra-
fa a člena Židovské obce v Olo-
mouci, pana Jindřicha Buxbau-
ma, s názvem vystihujícím hlav-
ní téma fotografií – Židé v dia-
spoře. Vernisáž proběhne v ne-
děli 14. dubna 2019 od 17:00 
hodin.

„sestoupil do pekel“
Pravidelně, mnozí z nás 

desítky let, společně 
přednášíme apoštolské vy-
znání víry. Přesto, že ho 
většinou známe zpaměti, 
jsou v něm věty, které jsou 
teologicky obtížné a  ne 
každý jim dobře rozumí.

dotázali jsme se pana 
faráře Martina litomis-
kého, jak rozumět té čás-
ti vyznání, ve které o Ježí-
ši říkáme: „…sestoupil do 
pekel..“

„Sestoupil do 
pekel...“ To může 
znamenat leccos 
a  my vlastně ani 
nevíme, co to je, 
to peklo. Je o tom 
hodně představ 
pohádkových, ro-
mantických, až po 
všelijak pokřive-
né, které převažu-
jí. Ovšem ani ve 
starověku o  tom 
nebyla představa úplně jas-
ná. Shoda je v tom, že tam byl 
příbytek zemřelých. Nemuse-
li se nutně vařit v kotlích, to 
je až pozdější výmysl. Tehdy 
se věřilo, že je to jakési mís-
to, kde jsou mrtví bez vyhlíd-
ky na nějakou změnu. A tam 
sestoupil Pán Ježíš, když byl 
ukřižován, zemřel a  byl po-
hřben.

Byl ukřižován, tedy usmr-
cen zdlouhavým bolestivým 
způsobem, jako každý jiný 
z  popravovaných. Přijal ten 
úděl dobrovolně a  se vším 
všudy. Tedy také, kromě stra-
chu a  bolesti, pocit porážky, 
marnosti a  opuštění: „Bože 
můj, proč jsi mne opustil?“ To 
nebylo jenom jako, ale sku-
tečně a plně. Opravdu zemřel 

a byl pohřben. Potom sestou-
pil do pekel. Do té věčné bez-
naděje.

Co to znamená, to nevíme 
jistě. Ale Ježíšova solidari-
ta s lidmi byla taková, že mů-
žeme přijmout skutečnost, 
že sestoupil tak, jako všichni 
mrtví. Ani tomu se nevyhnul, 
přijal úděl smrtelného člově-
ka beze zbytku. Tím ale podo-
ba končí.

Třetího dne vstal z  mrt-
vých. Nikdo nikdy předtím 

neopustil peklo 
ani hrob. Pán Ježíš 
Kristus ano! Slo-
va vyznání: „... se-
stoupil do pekel...“ 
nutně musejí po-
kračovat slovy: „... 
třetího dne vstal 
z  mrtvých, vstou-
pil na nebesa, se-
dí na pravici Boha 
Otce všemohoucí-
ho, odkud přijde 

soudit živé i mrtvé“.
Ježíš Kristus tedy nakonec 

nesestoupil do pekel jako je-
jich kořist, ale jako Pán, který 
i tam má svou plnou svrcho-
vanost. Sestoupil jako oběť, 
ale vystoupil jako svrchovaný 
soudce živých na zemi a stej-
ně tak mrtvých v  podsvětí, 
kteří nemusí být ztracení na-
věky.

Proto smíme vyznat s Pav-
lem: „Jsem jist, že ani smrt 
ani život, ani andělé ani 
mocnosti, ani přítomnost 
ani budoucnost, ani žád-
ná moc, ani výšiny ani hlu-
biny, ani co jiného v  celém 
tvorstvu nedokáže nás od-
loučit od lásky Boží, která je 
v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 
(Ř 8,38-39)
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Nyní, v  době Velikonoc, jsme vybrali do 
naší rubriky hojně zmiňované skupiny 

židovského národa. Zákoníky, farizeje a sa-
ducejské často zmiňují evangelisté, co se 
však za těmito pojmy skrývá, si vysvětlíme 
v následujícím textu.

Zákoníci jsou ti, kdo se zabývají Zákonem, 
tedy Tórou, to je Pět knih Mojžíšových. By-
li to znalci, kteří studovali Písmo a vykládali 
ho jiným lidem, kteří na to neměli čas a po-
třebné vzdělání. Šlo jim o to, aby se všichni 
mohli řídit podle Boží vůle. Byli ovšem záko-
níci různých směrů.

Nejznámější jsou zákoníci ze strany fari-
zeů. Farizeové byli skupina těch, kdo brali 
Písmo velice vážně a snažili se vést život ví-
ry odpovědně před Bohem i  lidmi. Ta sna-
ha byla nepochybně velmi dobrá, ale stávalo 
se, že z přemíry horlivosti někteří brali pří-
liš doslova literu Zákona a přeli se pak o kaž-
dé slovíčko, zatímco smysl jim unikal. To bý-
valo také předmětem kritiky od Pána Ježíše. 
Mívali také spory mezi sebou, ale obvykle 
„na akademické půdě“. Jejich centrem byla 
synagoga - místo modliteb a výkladu Písma.

Farizeové věřili v  posmrtný život a  Boží 
soud, snažili se o čistý život. To někdy vede 
až k pokrytectví, ale ne vždy a u všech, z Pís-
ma známe i případy shody Pána Ježíše s fa-
rizeem. Farizeové také nejsou uvedeni mezi 
těmi, kdo odsoudili Pána Ježíše a vydali ho 
na smrt Římanům.

Někteří zákoníci patřili ke straně sadu-
ceů. Ti se od farizeů naprosto lišili. Byla 
to strana soustředěná kolem chrámu, v če-
le stáli velekněží. Nevěřili v posmrtný ži-
vot, žili jen pro tento. Snad proto bývali 
náchylní k  tomu život si usnadnit, třeba 
i  za cenu kolaborace s  Římany. Vždyť Je-
žíše vydali Pilátovi jako vzbouřence proti 
císaři.

Po prohrané válce Židů proti Římu a zni-
čení Jeruzaléma zcela zanikla strana sadu-
ceů, ale farizeové dali základ dnešnímu ži-
dovství.

Zákonictví nebylo nic špatného, je-
jich horlivost při studiu Písma si může-
me vzít za příklad. Ale pozor na pokrytec-
tví a  zkoumání poklesků jiných lidí. Tam 
sluší více pokory před Pánem a tolerance 
k druhým.

Připravil Martin Litomiský

Letošní Velikonoce budou 
v  jistém smyslu výjimeč-

né. Věra Marková využila chu-
ti a zápalu některých „dospě-
láků“ a  s  odvahou se pustila 
do přípravy velikonoční hry. 
Tentokrát však ne s dětmi, ale 
s dospělými, povětšinou členy 
krnovského sboru ČCE.

Scénář je opět z  dílny 
Luďka Rejchrta. Jednotli-

vé repliky si „herci“ trochu 
upravili takzvaně do huby – 
aby se jim dobře říkaly. Text 
byl také doplněn veršova-
ným komentářem.

Hra bude předvedena 
v  rámci Velkopáteční bo-
hoslužby, tedy 19. dubna 
v  17 hodin. Bude se  jednat 
o  první letošní shromáždě-
ní v našem kostele.

Všichni účastníci shro-
máždění se mohou těšit na 
dobové kostýmy. Někte-
ré zapůjčila krnovská sy-
nagoga, zbytek ochotně 
„spíchla“ Miluška Čičmano-
vá. O  výběr hudby se (jako 
vždy) postarala Tamara Ma-
láčová. V roli Ježíše se před-
staví Patrik Lukáš.

/pes/

 biblické pojmy 

Zákoníci, farizeové, saducejští,…

Velikonoční hra
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nástěnka před kostelem v 70. letech
V  předminulém čís-

le Pastýře jsme si 
připomněli generální 
opravu kostela. Po té-
to úžasné akci v  roce 
1978 pan farář Kielar 
vyrobil před kostel no-
vou nástěnku, kterou 
nahradil starou původ-
ní. Do nové nástěnky 
on sám, nebo br. Jan 
David (kterého někte-
ří z vás znají), umísťo-
val texty s křesťanskou tématikou. Během let se 
vystřídalo více těch, kdo s nástěnkou pracovali - 
měnili její obsah. Upravená nástěnka mi připa-
dá jako dobrá věc – tímto způsobem se sbor tro-
chu prezentuje navenek. V minulých dobách to 
však s sebou přinášelo riziko.

Vzpomínám si, jak koncem 70. let si okresní 
církevní tajemník předvolal br. Kielara. Zlobil se 
na něj právě kvůli nástěnce před kostelem, a že 
„se s ní musí něco udělat“. Jinak že on – Kielar 

– přijde o státní souhlas 
(tehdy nutný k  výko-
nu kazatelské služby). 
Důvod byl ten, že na-
ši nástěnku kolemjdou-
cí (zvláště děvčata z ne-
daleké pedagogické ško-
ly) četli více než nástěn-
ky komunistické.

Je otázkou, jak moc 
je nástěnka čtená dnes. 
Vím, že občas, při vý-
měně, se někdo zasta-

ví, spíše starší člověk, a řekne: „Tak zas budeme 
mít nové počteníčko?“ Snad to někomu něco dá. 
Myslím, že výsledek se dozvíme až jednou…

Dnes nám taková nástěnka nepřipadá ničím 
zvláštním. Ale v 70. a 80. letech musela někte-
ré soudruhy dost dráždit, neboť se jim jevila ja-
ko nemístná konkurence v prostoru, kde měla 
vládnout jedna jediná ideologie - a za to ručila 
jedna jediná politická strana.

Věra Marková

Chci se s vámi podělit o zá-
žitek, který se mi stal a byl 

milý. Ke konci loňského ro-
ku, před Vánoci, byla oznamo-
vána možnost se na faře sejít 
a  společně strávit předvánoč-
ní čas. Toto pozvání na jedno 
odpoledne bylo pro nás při-
chystáno Janou Zmrzlíkovou 
(a pokud se pamatuji) s dovět-
kem … „překvapení“…

Možná to nebylo dostateč-
ně propagováno nebo lidi ne-
měli čas, či se jim to nezdálo 
dostatečně atraktivní… prostě 
sešlo se nás tam jen pár „zvě-
davců“. A  v  určený čas party 
s překvapením mohla začít.

Na stolech byly přichystány 
mimo dobrot i  „polotovary“ 
na výrobu vánočních ozdob. 

Při jejich výrobě se dalo vyu-
žívat mnoho různých technik, 
které Jana i ostatní rádi před-
vedli. Například: malování na 
baňky, výroba a  zdobení vá-
nočních věnců, svíček, andílků 
… to vše za využití stříhání, le-
pení, pájení, barvení… Do to-
ho soustředění, ale i rozhovo-
ry, jídlo, pití … úsměvy.

Nakonec jsme si své vyrobe-
né „dárky“ mohli odnést. Asi 
jsem spěchal domů, a  tak se 
mi podařilo ty moje tam zapo-
menout. Až doma jsem si na 
ně vzpomněl. Rozhodl jsem 
se pro ně „na otočku“ vrátit. 
Při zazvonění mi otevřela Ja-
na. Už pomalu končili, uklízeli 
a našli i ty mé výtvory.

Když jsem vstoupil do sál-

ku, že si věci rychle vyzved-
nu, byl jsem zastaven! Rych-
le ke mně přicupitaly dětské 
kroky, malinké ručičky objaly 
mé nohy a dětská hlavička se 
ke mně přitiskla... Co to? Proč 
to? - překvapeně jsem se ptal 
sám sebe.

Po chvíli jsem tu milou hla-
vičku opatrně pohladil, podr-
bal a přemítal jsem, co to má 
znamenat. Proč jsem vlast-
ně tady? Po chvíli mě ručičky 
pustily a on odešel, spokojeně. 
… Bambino.

Tak pro co viditelného či ne-
viditelného jsem se dooprav-
dy vrátil? To je otázka. Domů 
jsem se každopádně vracel mi-
mořádně obohacen.

Kája Tyleček

 svědectví 

byl jsem zastaven … milostí objetí
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kousek nebe
také v našem kostele
Kousek nebe je název ví-

kendového ekumenické-
ho setkání mladých křesťanů, 
zaměřeného na chvály. V Kr-
nově ho již třetím rokem zor-
ganizovali mladí katolíci.

Od pátku 15. března až do 
neděle probíhala řada du-
chovních programů, nácvi-
ku i  obyčejných lidských se-
tkání se stěžejním tématem 
– jak nejlépe chválit Hospo-
dina.

Vyvrcholením akce byl 
koncert – společné chvály 
v evangelickém kostele, a to 
v sobotu 16. března večer.

Na pódiu se vystřídala spousta hu-
debníků a  zpěváků. Koncert byl 
otevřen veřejnosti a  pozváni by-

li všichni křesťané z Krnova a okolí.
Byla to skvělá akce, mimořádná 

možnost sejít se s následovníky Pá-
na Ježíše, kteří sice patří do jiné-
ho „stádečka“, ale to zásadní máme 
společné. /red/
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10. prosince 2018
•	 V neděli	16.	12.	půjčujeme	náš	kostel	v Kraso-
vě (kontaktní osoba Lukáš Vyleťal)
•	 V pondělí	17.	12.	–	Sl.	diakonie,	Effatha,	za-
půjčíme faru pro setkání zaměstnanců a klien-
tů, celkem asi 35 lidí.
•	 Alianční	týden	modliteb	od	7.	-	12.	1.	2019	–	
postupně ve všech krnovských církvích
•	 Rozhovor	nad	průběhem	bohoslužeb	–	schvá-
leno, aby kazatel žehnal dětem před jejich od-
chodem do nedělky.
•	 V sobotu	16.	3.	-	mladí	katolíci	by	si	rádi	půjči-
li náš kostel k „Večeru chval“, k němuž by uvíta-
li naši (ekumenickou) spolupráci.
•	 Schválen	příspěvek	1000	Kč	na	překlad	Bible	
do afrických zemí (sbírku vyhlašuje Česká bib-
lická společnost).
•	 Schválen	návrh	Marty	Markové	na	doplnění	
věcí do herny v částce 3-4000 Kč.

14. ledna 2019
•	 Příprava	 výročního	 (členského)	 shromáždě-
ní
•	 Sborové	 odpoledne	 24.3.	 +	 Štěpán	 Janča;	
z navržených témat jsme pro obrázky (+ poví-
dání) z Balkánské cesty + jeho písně.
•	 Duchovní	pobyt	(evangelické	exercicie)	–	29.	-	
31.3. Králíky, seniorátní akce.
•	 Sborová	dovolená	v létě	–	zjišťuje	se	zájem	(J.	
Marek ml.)
•	 Br.	Martin	Litomiský	–	zpráva	o činnosti
•	 Odhlasováno	 snížení	 počtu	 „živých“	 členů	
sboru cca o  60 (formou revize kartotéky). Po-
řád ještě zbývá několik formálních členů, které 
je možné navštívit (ať už s misijním záměrem 
nebo s dotazem, zda chtějí být nadále členy sbo-
ru).
•	 Schváleno,	že	podáme	žádost	na	MěÚ,	zda	by	
město mohlo uhradit výměnu betonových kvě-
tináčů (žardiniér) před kostelem.
•	 Krasov	–	zatím	se	zde	biblická	hodina	neko-
nala. Mirka Dofková (spolu s maminkou A. Nič-
manovou jsou zde jen tyto dvě členky) navrhuje 
jen kostel 1x měsíčně v letním období.

11. února 2019
•	 Ohlédnutí	zpět	–	věci	Tensingu	(část)	odveze-
ny do Prahy

•	 Pá	22.	2.	–	na	faře	ŘKC	v 18	hod	–	přednáška	
Dr. Vojtěcha Vlčka – připomínka obětí komu-
nismu (jsme uvedeni jako spolupořadatel)
•	 So	23.	2.	v 17	hodin	na	faře	-	Večer	chval
•	 Výroční	sborové	(členské)	shromáždění	24.	2.	
– příprava, vedení, zpráva kazatele, kurátora, za 
mládež, NŠ, pokladní + účetní, revizní, rozpo-
čet, dorost, pěvecký sbor
•	 Sborové	odpoledne	–	24.3.	+	Štěpán	Janča,	té-
ma „Balkánská cesta + písničky“
•	 Velikonoční	 hra	 –	 bude	 se	 konat	 v  kostele	
v  pátek v  17 hod s  VP (dopolední bohoslužby 
neschváleny kvůli tomu, aby se zájemci moh-
li zúčastnit „křížové cesty“ na Cvilín v dopoled-
ních hodinách)
•	 Br.	 Martin	 Litomiský	 –	 zpráva	 o  činnosti	 –	
biblická hodina, dorost, návštěvy, rozhovo-
ry;	pohovor	na	Synodní	radě	–	uznán	za	faráře	
s platností od 1. 3. 2019.
•	 V rámci	ekumeny	se	připojíme	ke	čtení	Bible	
na náměstí v úterý 21. května, propagace, baner 
se seznamem pořádajících církví (J. Marek ml.)
•	 Pátek	24.	května	-	Noc	kostelů	–	připojíme	se,	
nutno promyslet a sestavit program (prohlídka 
věže, pěvecký sbor, povídání… na příští schůzi 
se domluvíme)

11. března 2019
•	 Připomínka	akcí,	které	již	projednány	dříve	–	
večer chval 16. 3., sborové odpoledne 24. 3., Ve-
likonoční hra 19.4. (Velký pátek)
•	 Nově	plánované	aktivity:	ne	31.	3.	předveliko-
noční tvoření na faře, ne 7. 4. dětský karneval 
na	faře;
•	 Sborová	dovolená	v létě	3.	-	7.	8.,	chata	Vanil-
ka,	Bělá	pod	Pradědem;
•	 Br.	Martin	Litomiský	podal	zprávu	o vykona-
ných	návštěvách;
•	 Po	Velikonocích	by	mělo	začít	vyučování	mož-
ných konfirmandů – nutno, aby se br. farář kon-
taktoval	s rodiči	těchto	dětí;
•	 Zamýšleli	 jsme	 se	 nad	 programem	 pro	 Noc	
kostelů (pátek 24.5.) – scénář vymyslí tým ve slo-
žení L. Lukášová, M. Litomiský a J. Marek ml.
•	 Souhlasíme	 s  tím,	 aby	naše	 fara	byla	uvede-
na jako možné místo pro přespání poutníků do 
Ochranova	–	Herrnhutu;
•	Za	dva	 týdny	 (po	25.3.)	 se	presbyteři	 sejdou	
k mimořádné schůzi, na níž se ohlédnou za půl-
ročním působením br. faráře M. Litomiského.

Zápis ze schůzí staršovstva (výběr)
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debata o nové podobě bohoslužeb v čCe

Připomínka neslavného výročí

Možná to mnohým unik-
lo, ale v  ČCE celostát-

ně probíhá debata o tom, jak 
v  současnosti nejlépe vést 
bohoslužby, co eventuálně 
změnit a  podobně. Synod-
ní rada k této debatě vyzvala 
sbory a  za tímto účelem vy-
dala formuláře s celou řadou 
doporučení. Také naše star-
šovstvo se již polehounku do 
debaty pustilo. Myslím, že za 
všechny starší mohu říct, že 
přivítáme jakýkoli názor ne-
bo návrh.

Zde je několik tezí, se kte-
rými Synodní rada do deba-
ty jde, v závorkách je uveden 
zlomek argumentace:

Základní podobou jsou 
bohoslužby s večeří Páně. 
(…proto neměl vznikat do-
jem, že večeře Páně je obřad, 
který výjimečně anebo čas 
od času přidáváme k  řádné 
bohoslužbě. Je třeba hlubší-

ho rozhovoru o obsahu a vý-
znamu večeře Páně)

Vyznání vin a  slovo mi-
losti patří jako samostat-
ný prvek do každých bo-
hoslužeb. (…právě vyznání 
vin bývá mnohde vnímáno 
jako „příprava k večeři Páně“, 
což je poněkud problematic-
ké pojetí. Nové formuláře ob-
sahují vyznání vin v každých 
bohoslužbách – buď v úvodní 
části, nebo v bohoslužbě slo-
va po kázání. Po vyznání vin 
vždy následuje slovo milosti.)

V každých bohoslužbách 
je přítomno společné vy-
znání víry. (…Není důvod 
spojovat vyznání víry pouze 
se slavením večeře Páně. Vy-
znáním víry se shromáždění 
každou neděli spojuje s křes-
ťany všech dob a míst.)

Zařazování prvků, kte-
ré zdůrazňují aktivní za-
pojení všech účastníků. 

(Bohoslužby slaví celé spo-
lečenství, je vhodné posilo-
vat prvky, které aktivní účast 
přítomných zdůrazní. Jed-
ná se o hlasitou odpověď na 
pozdrav, společné hlasité 
„Amen“ jako výraz přitaká-
ní modlitbě… Pozdrav poko-
je, který se stal v mnoha sbo-
rech samozřejmostí, také vy-
jadřuje vzájemnost účastní-
ků.)

V dokumentu se dále zdů-
razňuje Zřetelná struktu-
ra bohoslužeb a  jasný ob-
sah jednotlivých částí a ta-
ké slovo k  dětem, které 
jsme již začali při bohosluž-
bách praktikovat. Pro všech-
ny, které to zajímá, připojuji 
odkaz, kde lze najít další in-
formace: https://www.ustre-
dicce.cz/data/r/c/3/2018-
07-U34-Nove-bohosluzeb-
ne-.pdf

Per Strnadel

V  pátek 22. 2. 
2019 proběh-

la připomínka ko-
munistického pře-
vratu v  únoru 
1948 a  následné-
ho smutného vý-
voje v  naší zemi. 
U  pomníku „Obě-
tem válek a násilí“ 
před krnovským 
gymnáziem se se-
šli občané Krno-
va, přijeli i zástup-
ci Konfederace politických vězňů z  Ostra-
vy. Přítomní zapálením svíček a následným 
krátkým vystoupením připomněli pro mno-
hé už „vzdálenou“ historii. Od 17.00 hod. 
na to navazovala mše v kostele sv. Martina 
za oběti komunismu. Následně na katolic-

ké faře od 18.00 
hod. měl před-
nášku historik 
a  pedagog Dr. 
Vlček na téma 
Církev a rok 68, 
doba normali-
zace. Zajímavá 
přednáška by-
la tentokrát více 
zaměřená na re-
prese reálného 
socialismu vůči 
aktivním věří-

cím lidem především z řad katolíků.
Protože - tak jako tomu bylo i v minulých 

letech - spolupořádající organizací byla i ČCE 
v Krnově, sluší se tuto akci zmínit i na strán-
kách Dobrého pastýře.

Za redakční radu B. Marek
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Milí bratři a sestry, 

V tomto čísle Dobrého Pastýře připomíná-
me jména vás všech, kteří budete slavit 

své narozeniny v následujících měsících. Do-
volte, abych vám jménem redakční rady po-
přála pevné zdraví, Boží ochranu a  hojnost 
požehnání. Také připojujeme přání krásného 
prožití Velikonoc, radost ze vzkříšeného Pá-
na.

Pro radostné povzbuzení do dalších dnů 
přijměte slova Žalmu 29,10-11:

„Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude 
trůnit jako král navěky. Hospodin dává svému li-
du sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.“

Kéž si všichni tento příslib Boží síly a poko-
je přivlastníme do našich srdcí a kéž je nám 
všem pomocí nejen ve dnech slavnostních, ale 
i ve dnech všedních.

Za redakční radu Eva Roztomilá

duben:
Andrea barešová (roz.Polišenská), 
Rostislav sedláček ml., Elen Mičanová, 
Květoslav Šimek, Jana Zmrzlíková, 
Norbert Gürtler, Jiří Vasiliadis,
Pavel Malík, Kateřina sewerin,
Zdeněk Zmrzlík, Miriam Zmrzlíková

květen:
Vladimír strádal, Nikolaj čepara,
Hana svítilová, Ondřej Švéda,
Kateřina Vašířová, Tereza Chlápková, 
Šimon tyleček, Zdeňka kolářová 
(Mičanová), Štěpánka křehlíková,
Alena kubicová

červen:
Milan svítil, Arnošt Galda,
Marta Marková, Alžběta Šimková, 
Karel kovalčík, Tamara Maláčová, 
Bedřich Marek, Eva Roztomilá, Ludmila 
Vavrečková, Jiří Marek nejml., Jan Maláč

Kdo chce být Bohu blíž a blíž,

prochází branou soužení,

snad nalézá jen těžký kříž,

však z něj nám život pramení.

Jenom se dobře podívej,

kdo na tom kříži umírá,

vždyť k tobě láska mluví z něj,

tam nebe Bůh ti otvírá.

Sám vzal jsi, Bože, ten kříž můj,

a tolik trpěls pro můj hřích,

já proto chci být už jen tvůj

ukrytý navždy v branách tvých.

Kdo zranil drahé ruce Tvé,

tak málo tomu rozumím,

kdo na kříž přibil nohy Tvé,

a tys jen řekl: Odpouštím.

Ať naše oči neuhnou,

na kříž se lidé dívají,

tam věčný život naleznou,

tam věčnou lásku poznají.

Ze sbírky „Nikdy nejsme sami“ básníka 
Petra	Hoffa	vybrala	Eva	Roztomilá

kdo chce být bohu blíž

 narozeniny ve sboru
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sborová dovolená 2019
Ve dnech 3. – 7. srpna se 

v  Bělé pod Pradědem 
uskuteční sborová dovolená. 
Ještě není zcela naplněná ka-
pacita, tak pokud ještě váháte, 
neváhejte a pojeďte.

Co vás čeká, pokud se roz-
hodnete jet? Chata, kde bude-
me ubytováni, poskytuje mís-
to pro 20 osob v  7 ložnicích. 
Jedná se o stylově a komfort-
ně zařízenou horskou chalu-
pu po celkové rekonstrukci. 
Díky své poloze na polosamo-
tě u lesa v blízkosti říčky Bělá 
poskytuje naprostý klid a sou-
kromí pro příjemný pobyt, re-
laxaci a odpočinek. U chaty je 
zahrada, určená ke sportov-
nímu vyžití a dětské hřiště se 
skluzavkou, pískovištěm, hou-
pačkami, prolézačkami, krbem 
a grilem.

Jaké je vybavení chaty? TV, 
kompletně vybavená kuchyň 
(2x lednice s  mrazákem, ply-
nová varná deska, el. trouba, 
myčka, mikrovlnná trouba, 
rychlovarná konvice, topinko-
vač, kávovar, veškeré nádobí), 
jídelna s  krbem, finská sau-
na, relaxační místnost, dětský 
koutek, wifi, satelit.

Co máme v  plánu? Jelikož 
víme, že každý má rád to své 
a  je to přeci jen dovolená, bu-
dou k dispozici dobrovolné ak-
tivity, které můžete a  nemu-

síte využít. Jediným pevným 
bodem dovolené, u  kterého je 
účast žádoucí, budou společné 
snídaně. Po snídani bude vždy 
následovat krátký duchovní 
program. Tento program bu-
de trvat asi 10 minut, proto se 
ho budou moci účastnit i naši 
nejmenší účastníci. Společně 
se pomodlíme, zapějeme písně.

Dopoledne bude ve znamení 
výletů, koupání, rozjímaní atp. 
K dispozici bude seznam turis-
tických cílů, koupališť, zajíma-
vých míst. Každý si určitě při-
jde na své.

Dále bude pro děti každý 
den od 16:00 připraven pro-
gram v  podobě tvoření ne-

bo různých her či plnění úko-
lů apod. Do těchto aktivit se 
mohou s dětmi zapojit i  rodi-
če. Pro dospělé bude také při-
praveno pár her.

Zatím je v plánu mít večeře 
samostatně, ale pokud se do-
mluvíme, mohou být i společ-
né. Od 20:00 bude připraven 
večerní program. Každý den 
na jiné téma či jinou aktivitu 
(film, společenská hra, debata, 
host, …).

Stále máme ještě pár míst 
volných. Budeme rádi, pokud 
se s  námi rozhodnete jet. Ví-
ce informací u  mě nebo Jany 
Zmrzlíkové.

Marta Marková

• Vanilka je malebná chata v Bělé pod Pradědem
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tato nová rubrika dobrého pastýře má sloužit k povzbuzení
božího lidu. nestyďme se před sebou navzájem i před lidmi 

vyprávět o tom, jak v našich životech Ježíš působí.
svá svědectví zasílejte /třeba jednoduše sepsané/ na adresu dobrého 
pastýře. Pokud budete chtít, redakce vám pomůže text zformulovat.

dobrypastyr@post.cz

 Modlitební okénko Znáte originální 
 modlitbu?          
Milá redakce,

posílám Vám modlitbič-
ku, kterou nás v  dětství nauči-
li rodiče. Je to děkovná modlit-
ba před jídlem. Později jsme se 
modlili vlastními slovy, ale též 
velmi často jsme před jídlem vy-
jádřili vděčnost písní.

Pane Bože na nebi,
duše má tě velebí.

Ráčils nám svůj
pokrm dáti,
rač nám ho 

i požehnati.
Amen

Pokoj Vám přeje
Ruth Višnyiová

Znáte originální
modlitbu?

duchovní víkend v králíkách
Poslední březnové dny se 

konala nevelká seniorátní 
akce – duchovní víkend v Krá-
líkách, přesněji řečeno – nad 
městem Králíky v  klášterním 
areálu na Hoře Matky Boží. 
Setkání probíhalo v  poutním 
domě, kde jsme měli zajiště-
né ubytování i stravu. Bylo nás 
celkem 23 z několika sborů, od 
nás tři (Eva R., Miluška Č., Ji-
ří M. st.), dvě sestry pro nemoc 
odřekly. Také hlavní „řečnice“, 
profesorka Ivana Noble z ETF, 
onemocněla, takže vedení spo-
lečných chvil se ujal mladý fa-
rář šumperského sboru ČCE, 
bratr Jakub Pavlús.

K  meditaci vybral několik 
biblických oddílů, nad nimiž 

jsme rozvažovali, nejprve kaž-
dý zvlášť a pak společně. Spo-
lečné rozhovory byly prokládá-
ny mnoha písněmi ze zpěvní-
ku Svítá a  chvílemi modliteb. 
Zajímavý byl například rozho-
vor nad dvěma protikladnými 
texty – na jedné straně Kazatel 
3, 16-22 (člověk je jakoby na 
úrovni zvířat, umírá stejně ten 
i  onen) a  na druhé straně 1. 
Kor. 2, 9-16 (vše může správně 
posoudit jen člověk plný Du-
cha Božího).

O  kvalitní kytarový dopro-
vod písní se postaral br. Moj-
mír Blažek, farář z  Českého 
Těšína, spolu s  bohoslovcem 
Alešem Zapletalem z  Olo-
mouce.

Někteří z nás využili mož-
nost podívat se na výstavu 
o  internaci kněží – kralický 
klášter byl jedním z tzv. cen-
tralizačních klášterů (tábo-
rů), kam byli řeholníci sou-
středěni, když v dubnu 1950 
komunisté přepadli všechny 
mužské kláštery v  republice 
a na mnoho let je uvěznili (ji-
ný z takových byl klášter že-
livský).

Necelé dva dny pobytu byly 
požehnané, užitečné, jak z hle-
diska duchovního, tak i  z  po-
hledu vnějšího, neboť se jedna-
lo o čas probouzející se přírody, 
čerstvého vzduchu a krásného 
sluníčka.

Jiří M. st.

Děkujeme ti, Pane Ježíši, za náš sbor,
za všechny křesťanské církve

a společenství v Krnově.
Děkujeme za všechno, co jsi stvořil,

a když Tebe prosíme v souladu s Tvou vůlí,
ty dotváříš i proměňuješ.

Prosíme tě, Pane Ježíši, pomáhej i tam,
kde tě lidé ještě nepoznali a do jejichž
životů již nástrahy a svody zašly příliš
daleko. Prosíme za děti školního věku
a mládež, odejmi od nich agresivitu

a zlobu, prosíme za učitele,
vychovatele, rodiče. Pane Ježíši, ty víš,

kde je potřeba dotyků tvé lásky.

Prosíme o povzbuzení a uzdravení
pro naše nemocné: Janička Maláčová,
Růženka Maláčová, Jitka Růžičková,
Tonička Ničmanová, Michal Vybíral,

Luboš Horák, Pavel Lojda, Petra Piatková, 
Marcela Dědičová - obě sestry

z Křesťanského společenství Krnov.



dobRý Pastýř 21

Životní cesta víry V.
Příběh bronislava kielara, diakona čCe krnov, 1971-1987

V  minulém čísle jsme 
skončili těsně před 

nástupem mého otce do 
krnovského sboru. Po-
dařilo se mu splnit vše, 
co potřeboval k  odchodu 
z ostravska a také dostal 
státní souhlas k  ducho-
venské službě.

Sám o  tom píše takto: 
„Všechno Pán Bůh uprostra-
nil, že jsme se stěhovali 15. 
října 1971 do Krnova.“ Dále 
otec vzpomíná: „13. listopa-
du 1971 proběhla instalace, 
čili uvedení do sborové prá-
ce - účast veliká. Začala pra-
videlná sborová práce, kte-
rá navazovala na práci sestry 
Jarmily Strádalové. Orienta-
ce duchovního směru - pietis-
mus s  důrazem na obrácení 
a znovuzrození. Jan 3. kap. - 
Musíte se znovuzrodit - roz-
hovor Nikodéma s Pánem Je-
žíšem.“

V  roce 1972 začala oprava 
fary - fasáda svépomocí. V lé-
tě část mládeže a  sboru na-
vštívila biblický kurz ve Vrb-
ně pod Pradědem. Začala prá-
ce v  diasporách Zátor -Lich-
nov-Třemešná.

Dále vzpomíná tehdejší 
nový člen sboru, Jan David: 
„Přistěhovali jsme se do Kr-
nova v únoru 1972, asi čtvrt 
roku potom, co do sboru při-
šel br. Kielar. S  ním jsem se 
poprvé setkal, když jsme 
s  Bedřichem Markem, který 
mně pomáhal ještě dokončo-
vat domeček, šli na biblickou 
hodinu. Přišli jsme už v jejím 
průběhu a  účastníky trochu 

vystrašili: kdo je to jde kont-
rolovat? Ale br. Kielar se br-
zy uklidnil: znal bratra mo-
jí ženy Heleny, Pavla Fojtů 
ze Snahy, a  tak jsme ve sbo-
ru byli rychle přijati. Což také 
znamenalo, obdařeni úkoly.

Br. Kielar měl přirozenou 
autoritu, podtrženou nasaze-
ním pro Boží věci a pro sbor. 
Nikdy jsem už u žádného ka-
zatele naší církve takové na-
sazení neviděl. A  díky tomu 
a jeho otevřenosti (a díky ro-
dině Maláčových) cítily se ve 
sboru brzy jako doma i naše 
děti.

Vzpomínáme z té doby ta-
ké na další osobnosti: br. Sed-
láčka, Hrabovského, Škar-
pu, Daříčka, na Strádalovy, 
Čeparovy, sestru Němcovou, 

Ničmanovou, Šálovou. Cíti-
li jsme, že všichni br. Kielara 
respektovali a vážili si jej.

Vzpomenu ještě na jednu 
příhodu s  Bedřichem Mar-
kem: Když jsem jel do Krno-
va s  tím, že je třeba náš bu-
doucí domeček dovybavit, 
slíbil mi Bedřich pomoc. Če-
kal jsem jej v Praze na nádra-
ží u posledního vagonu. Vlak 
měl odjíždět, pan výpravčí 
už stál na peróně a  Bedřich 
se konečně objevil. Několika 
dlouhými kroky došel k vlaku 
právě, když výpravčí zapís-
kal. Myslím, že těch pár vte-
řin bylo pro něj (a svým způ-
sobem i  pro město Krnov) 
v dobrém smyslu osudným.“

Pokračování příště.
Připravil Pavel Kielar

 seriál

• Fotografie z  instalace bratra Bronislava Kielara jáhnem kr-
novského sboru. Gratuluje mu krnovský katolický děkan Pospí-
šil. Vlevo od br. Kielara sedí husitský farář Lapiš, vpravo od dě-
kana sedí s brýlemi nedávno zesnulý synodní senior Pavel Sme-
tana, napravo od něj v mírném předklonu je farář Bohuslav Vlk 
z Bruntálu.
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 stránka pro děti

Dětská stránka

Převzato z: deti.vira.cz
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českobratrská církev evangelická v krnově
kazatel sboru: farář Martin Litomiský
adresa: Farní sbor ČCE, Albrechtická 811/8,
 Krnov, 794 01, tel: 552 302 109
číslo účtu sboru: 1845328379 / 0800
úřední hodiny: čtvrtek 9 – 12 hodin
www stránky: http://krnov.evangnet.cz
na požádání: - katechetická příprava ke křtu
 - vysluhování Večeře Páně nemocným členům sboru
 - pastorační rozhovory, rozhovory v krizových situacích, zpověď
 - předmanželské rozhovory, příprava ke sňatku

svatby, křty a katech. přípravy je zapotřebí dohodnout 
s kazatelem sboru v dostatečném předstihu.

Pravidelná shromáždění v krnově:
Neděle 9.45 hod. bohoslužby v evangelickém kostele
Úterý 18.00 hod. biblická hodina na faře
Středa od 17.00 hod. Dorost – setkání dětí školního věku na faře
Čtvrtek od 17.00 hod. zkoušky pěveckého sboru na faře
Pátek 18.00 hod. modlitební setkání na faře
Sobota 18.00 hod. setkání mládeže na faře

Pravidelná setkání v branticích:
2. středa v měsíci u strádalových, Brantice č.p. 179 na nádraží ČD v 17.00 hod.
- biblická hodina
1. pondělí v měsíci – ekum. modl. setkání v různých církvích dle domluvy.
 
Redakční rada :
Bedřich Marek, Eva Roztomilá, Darina Balová, Miluše Čičmanová, Miroslava Šimarová, 
Petr Strnadel.

Příspěvky: můžete předávat redakční radě, nechat na faře, 
nejlépe však posílat e-mailem na adresu: dobrypastyr@post.cz

Redakce vyzývá všechny členy i přátele sboru:

PIŠte nÁM!
Pište články, posílejte fotografie, 

ale vítáme i připomínky, podněty a kritiku.

dobrypastyr@post.cz



Ohlédnutí 
za vánoční
slavností
V  kostele ČCE v  Krnově je 

dlouhodobou tradicí uspo-
řádat před Vánocemi Dětskou 
slavnost, doprovázenou scénka-
mi, písněmi nebo divadlem.

Já sama vzpomínám, jak 
jsme v  mém dětství v  pováleč-
ných létech hrávali scénky. Pa-
matuji si i to, jak jsem se texty 
doma učila. Představení se ko-
nala většinou na staré evange-
lické faře (dnešní budova Poli-
cie). Už tehdy jsme dostali text 
básně, písně nebo repliky, které 
jsme potom při vystoupení re-
citovali či zpívali. Mám dokon-
ce svou fotografii v oblečku pas-
týře, námět hry si už ale nepa-
matuji.

K tomuto účelu se velmi dob-
ře hodí hry Miloše Rejchrta, 
evangelického faráře a  chartis-
ty, který napsal mnoho písní 
a  knih. Příběh hry je většinou 
postaven tak, že se prolíná Sta-
rý a Nový zákon. Účinkující mo-
hou být děti, mládež i dospělí.

V  našem současném krnov-
ském sboru jsou vánoční před-
stavení velmi úspěšná. Všichni 
se na ně těšíme a účast na těch-
to bohoslužbách trhá rekordy.

Na přípravě kostýmů, kulis 
a samotného vystoupení se po-
dílí mnoho členů, od nejmenších 
po seniory. V uplynulém roce se 
hra nazývala Babylonská věž.

Mirka Šimarová


