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Postní pokání
“Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: Čas se
naplnil - Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!" Mk 1,14-15
Jednoho dne se jeden mladík rozhodl, že se bude postit. Byla to fuška! Ráno když
procházel kolem ledničky, měl mystický pocit, že jeho lednička na něj začala
jakoby volat: „Otevři mě, podívej se, ochutnej, když ochutnáš můj obsah, budeš
vědět, co je dobré a co zlé.” Ale on v té zkoušce obstál a dokonce nejedl ani oběd,
ani večeři. Ale večer po náročném dni v práci, usedl k televizi a po několika
hodinách sledování seriálů a filmů měl problém dojít vůbec do postele. A měl
hlad. A pak si řekl: „K čemu je ten post? Ráno si to vynahradím!“
Je toto způsob, jak se máme postit? Je toto způsob, jakým bychom snad měli
prožít postní období? Ne. Smyslem postu a postního období není jen něco si
odříct a víc nic. Ale dát určité věci ze svého života pryč, aby ty Boží věci (Boží
Slovo, modlitba, společenství, milosrdenství...) mohly mít více místa. Smyslem
postu je připravit svoje srdce na setkání s Kristem, který nese můj hřích na kříž,
bude tam na kříži pro mé nepravosti trpět a umírat, bude pohřben, avšak pak
vstane jako Vítěz, jako zmrtvýchvstalý Král a Pán.
Jak připravit svoje srdce, aby bylo místem, kde On bude přebývat, kde On ke mně
bude promlouvat? Pán Ježíš má pro nás jasnou odpověď a vyhlásil ji všem hned
na počátku své zemské služby, když začal kázat Boží evangelium a náš podíl
v něm shrnul do dvou bodů: Čiňte pokání a věřte evangeliu!
Co bys odpověděl, kdybych se tě zeptal: „Co znamená činit pokání?” Dr. Martin
Luther ve třech prvních tézích, které přibil na dveře kostela ve Wittenbergu,
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odpověděl na mou otázku takto: „Když náš Pán a Mistr Ježíš Kristus řekl: „Čiňte
pokání,“ chtěl, aby celý život věřícího byl pokáním. Těmto slovům nelze rozumět
tak, že znamenala pokání svátostné, tj. vyznání (zpověď) a odpuštění udílených
kněžími. Avšak neznamenají pouze vnitřní pokání, neboť není žádné vnitřní
pokání bez různého vnějšího umrtvení těla.
Pokání znamená nechat Bohem a Jeho Slovem proměňovat svou
mysl, která pak mění naší řeč i chování. Ne ní to jen svátostný
obřad, není to ani pouze vnitřní změna, je to postupná reformace
celého já: re formace mého myšlení, mluvení i chování jim samým Kristem. Pokání (metanoia) je proměna mysli ze soustředě ní se
na sebe na zaměření se na Krista. Čiňme pokání a věřme evangeliu
každý den.
Boleslav Taska, vikář

Společenství
„O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se
máte mít mezi sebou rádi ... jen vás prosíme, bratří, abyste v tom byli stále
horlivější.“ (1. Tes. 4,9-10)
Když se nad námi Bůh slitoval, když nám zjevil Ježíše Krista jako bratra, když
v našich srdcích vzbudil lásku, tehdy začalo i vyučování bratské lásce. Když se nad
námi Bůh smiloval, učili jsme se zároveň milosrdenství vůči svým bratřím.
Bůh sám nás učil, abychom se k sobě navzájem chovali tak, jak se k nám on
choval v Kristu.
„Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.“
(Řím. 15,7)
To, že jsme bratry skrze Ježíše Krista, je skutečnost nezměrného významu.
Bratrem tedy není upřímný, zbožný a po bratrství toužící bližní, který stojí vedle
mne a s nímž sdílím obecenství, ale bratrem je ten, kdo byl Kristem vykoupen,
osvobozen od hříchu, povolán k víře a k věčnému životu.
Jelikož Bůh již položil základ našemu obecenství, protože nás v Ježíši Kristu spojil
s ostatními křesťany dlouho předtím, než jsme zahájili společný život,
nevstupujeme do obecenství jako vyzyvatelé, ale jako osoby děkující a přijímající.
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Děkujeme Bohu za to, co pro nás udělal. Děkujeme Bohu, že nám dal bratry, kteří
slyší jeho volání, přijímají jeho odpouštění a žijí z jeho zaslíbení. Nestěžujeme si
na to, co nám Bůh nedává, ale děkujeme Bohu za to, co nám každý den
poskytuje. Není toho snad dost, co nám daroval? Bratry, kteří s námi mají být
v hříchu a nouzi a žít v požehnání jeho milosti. Je snad Boží dar v jakýkoli den –
také ve dnech těžkých a nuzných pro křesťanské bratrství méně než toto
nevýslovné bohatství? Copak není také tam, kde hřích a nedorozumění život
v obecenství zatěžují? Není snad hřešící bratr stále bratrem, s nímž stojím nadále
pod Kristovým slovem? A není jeho hřích podnětem k tomu, abych děkoval, že
oba můžeme žít z odpouštějící lásky v Ježíši Kristu?
V křesťanském obecenství jde o vděčnost, jako ostatně v celém životě
křesťana. Jen ten, kdo děkuje za drobnosti, přijímá i velké dary. Pokud
neděkujeme za každodenní dary, bráníme Bohu, aby nám mohl dát
veliké duchovní dary, které pro nás připravil. Myslíme si, že bychom se
neměli spokojit s malou mírou darovaného duchovního poznání,
zkušeností a lásky, ale že bychom měli dychtivě vyhlížet velké duchovní
dary. Obviňujeme se, že nám chybí jistota, pevná víra, opravdová
zkušenost, což Bůh určitě daroval jiným křesťanům, a tyto stížnosti
považujeme za projev zbožnosti. Prosíme o velké věci a zapomínáme
děkovat za každodenní maličkosti (které ve skutečnosti nejsou rozhodně
malé!)
Kdo ztratí důvěru v křesťanské obecenství, do něhož byl uveden, a začne
je obviňovat, nechť nejprve zkoumá sám sebe, zda mu Bůh nechce
rozbít jeho iluzi. A pokud zjistí, že je tomu tak, pak nechť děkuje Bohu,
který ho do této nouze přivedl. Pokud zjistí něco jiného, pak by se měl
zdržet jakéhokoli obviňování Božího sboru.
Ať však obviňuje spíše sám sebe za svou nevěru a svůj hřích, a modlí se,
aby se neprovinil na svých bratřích. Ať se v poznání vlastní viny
přimlouvá za své bratry, ať koná, co mu bylo dáno jako úkol, a děkuje
Bohu.
Křesťanské bratrství není ideál, který bychom uskutečňovali, ale je to skutečnost,
kterou Bůh v Kristu stvořil, a my se na ní můžeme podílet. Čím jasněji se učíme
rozpoznávat základ, sílu a zaslíbení celého svého obecenství pouze v Ježíši Kristu,
tím klidněji se naučíme přemýšlet o svém společenství, modlit se za ně a doufat.
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Kristus mi oproti všem názorům a přesvědčením řekne, jak doopravdy vypadá
láska k bratrovi. Proto je duchovní láska spjata pouze se slovem Ježíše Krista. Kde
mě Kristus vyzve, abych kvůli lásce zachoval obecenství, tam je zachovám.
Duchovní láska rozpoznává skutečný obraz bližního skrze Ježíše Krista, to
znamená obraz, který utváří a chce utvářet Kristus.
Bude respektovat hranice bližního, které mezi nás vložil Kristus. Bude s ním
hledat plné obecenství v Kristu, který jediný nás spojuje a sjednocuje. Tak bude
více mluvit s Kristem o bratrovi, než s bratrem o Kristu. Ví, že nejbližší cesta
k bližnímu vede skrze modlitbu ke Kristu a že láska k bližnímu je pevně spjata
s pravdou v Kristu. O této lásce vypovídá apoštol Jan: „Nemám větší radost, než
když slyším, že moje děti žijí v pravdě.“ (3. Jan 4)
Neexistuje snad křesťan, kterému by Bůh nikdy v životě nevěnoval občerstvující
zkušenost skutečného křesťanského obecenství. Avšak taková zkušenost není
v tomto světě ničím jiným než milostivým přídavkem k vezdejšímu chlebu
křesťanského života v obecenství. Nemáme nárok na takové zkušenosti
a nežijeme společně s ostatními křesťany kvůli těmto zkušenostem. Pohromadě
nás nedrží zkušenost křesťanského bratrství, nýbrž pevná a jistá víra v bratrství.
Jako velký Boží dar poznáváme, že s námi Bůh jednal a bude jednat. Proto jsme
veselí a blažení a také připravení vzdát se jakýchkoli zkušeností, když nám je Bůh
někdy nechce poskytnout. Spojuje nás víra, nikoli zkušenost.
Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!, tak Písmo svaté chválí
společný život pod Slovem. Správným výkladem výrazu „svorně“ by mělo být:
„když bratři skrze Krista bydlí spolu.“ Neboť jedině Ježíš Kristus je naše svornost.
„On je náš mír“. Jenom skrze něj máme k sobě navzájem přístup, radost
a společné obecenství.
Dana Smolonová, presbyterka,
podle knihy Život v obecenství od Dietricha Bonhoeffera

AKTUÁLNĚ
Ranní modlitební setkání
Každou středu začínáme den společnými modlitbami od 4.45 hodin. I když se
hodina jeví jako příliš brzká, setkání se již nyní účastní cca 8 osob. Po krátkém
úvodním biblickém zamyšlení se modlíme a vyprošujeme Boží požehnání
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a moudrost do aktuálních záležitostí, ale také pro celý náš sbor. Modlíme se tedy
i o Vás. Přijďte před ranní šichtou nebo jen tak a začněte den s námi. Na ranní
směnu to hravě zvládnete.
Setkání bratři na reformační témata
Už několikrát se sešli bratři na svém setkání, které se v tomto roce zaměřuje na
základní reformační pravdy. Další setkání proběhne v pondělí 20.3.2017 od 17.00
do 18.00 hodin, v sálu na faře, na téma Jedině milostí. Poslední setkání pak
proběhne znovu v pondělí 24. 4. 2017 v 17.00 hod. na téma Jedině vírou.
LEGO párty pro malé/velké stavitele
V sobotu 25.3.2017 proběhne na faře setkání všech milovníků Lega. Dětská misie
nám zapůjčí krabice se světoznámou stavebnicí, která nechybí snad v žádném
dětském pokojíčku a naši malí stavebníci se pokusí za jeden den postavit “něco
velkého”. Zvány jsou všechny děti z Oldřichovic. Přihlášky a další informace
budou k dispozici na sborových stránkách www.oldrichovice.org.
Sborové shromáždění
V neděli 26.3.2017 se bude po bohoslužbách konat sborové shromáždění.
Srdečně zveme k účasti i aktivnímu zapojení se do povzbuzení a návrhů. Sborová
zpráva i zpráva o hospodaření sboru (v kanceláři) bude k dispozici v neděli
19.3.2017. Srdečně zveme všechny členy sboru.
Biblické hodiny
Setkání se konají v neděli vždy v 15 hod. v sálu kostela. Audio online přenos na
internetových stránkách sboru www.oldrichovice.org.
Témata: 5. 3. Bible - Slovo Boží / Problematické oddíly, 12. 3. Bible / Biblický
kánon, 19. 3. Bible / Výklad Bible, 26. 3. Andělé - sloužící duchové, 2. 4. Náš
protivník / Existence a podstata ďábla, jeho stvoření, hřích, působení, 9. 4. Náš
protivník / Démoni, jejich existence, jací jsou, co dělají, 23. 4. Člověk - obraz Boží
/ Evoluce a původ člověka, 30. 4. Člověk / Bible a původ člověka, 7. 5. Člověk /
Stvoření člověka, 14. 5. Člověk / Stránky člověka, 21. 5. Člověk / Pád člověka,
28. 5. Hřích / Biblické a Kristovo pojetí hříchu, 4. 6. Hřích / Dědictví hříchu, 11. 6.
Hřích / Osobní hříchy, křesťan a hřích, 18. 6. Ježíš Kristus - náš Pán / Kristus před
svým vtělením a vtělení Krista, 25. 6. Ježíš Kristus / Osoba vtěleného Krista
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Biblické školení pracovníků
11.3. Žalmy mimo Knihu žalmů (Michal Klus), Reformace a Islám (Daniel Spratek),
25.3. Moderní žalmy (Leszek Kaleta), Reformace a umění (Antonín Váhala),
12.5. Konference: Jeho Duch. Místo setkání: Ústředí SCEAV, Český Těšín,
Na Nivách 259/7. Začátek vždy v 17 hod.
ProChrist 2017
Od středy 26. dubna do neděle 30. dubna 2017 budou probíhat česko-slovenská
evangelizační setkání ProChrist, tentokrát pod názvem - Pro tebe. Přenosy se
uskuteční z Liptovského Hrádku (SK) a bude je možno sledovat na internetových
stránkách www.prochrist.evs.sk nebo na společných setkáních v našem sálu a to
každý večer od 18.00 do 19.30 hodin. Srdečně zveme.
Seniorátní setkání u kříže na Javorovém
Ve svatodušní pondělí dne 5.6.2017 v 17:00 hodin proběhne seniorátní setkání
u kříže na Javorovém. V programu bude bohoslužba s Večeří Páně a další
doprovodný program. Je možno vyjet lanovkou či ke kříži zajít pěšky. Pro starší
lidi se pokusíme zajistit možnost vjezdu na místo auty (s povolením). V případě
nepříznivého počasí se akce ruší a přesouvá do jednotlivých sborů.
Co se chystá v roku reformace?
V tomto roce prožíváme 500 výročí od chvíle, kdy Martin Luther přibil 95 tézí
na dveře kostela ve Wittenbergu. V rámci naší církve budou probíhat setkání,
na které jsme srdečně zváni. Proto si už nyní zapište do kalendáře následující
termíny:
Neděle 17.9.2017 – Evangelický den v Českém Těšíně. Dopoledne se uskuteční
společné bohoslužby a odpoledne se v 17.00 hod. se uskuteční Slavnostní
koncert, na kterém vystoupí Ostravská filharmonie s programem zaměřeným
na reformační období.
Pátek, 20.10.2017 - uskuteční se odborná konference o reformaci a Lutherovi
v senátu ČR v Praze.
Neděle, 29. 10. 2017 - Koncert k 500. výročí Reformace, pořádá Křesťanské
společenství, z. s.
Úterý, 31.10. 2017 – přímý přenos bohoslužeb do České televize.
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Vydání jubilejní Bible - v průběhu měsíce července/srpna bude vydána jubilejní
reformační Bible. Bude se jednat se o klasický ekumenický překlad, součástí
kterého bude i Malý katechizmus Martina Luthera a Vyznání víry. Na čelní straně
bude vyražena Lutherova růže. Předběžně stanovená cena je 300,- Kč.
Sbírky
25.12.2016
31.12.2016

Fin. pomoc na Ukrajinu
Sbor
Vzdělávací fond

11 400 Kč
20 016 Kč
5 036 Kč

SBOROVÁ
KRONIKA
KŘTY
Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva
nyní a až do dne věčnosti. 2. Petrův 3,18

Sára Muchová, nar. 1.1.2017
POHŘBY
Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Jan 11,25

Jméno zesnulého

Bydliště

Datum úmrtí

Vanda Buzková

Oldřichovice 158

7.12.2016

88 let

Ewa Gutowa

Tyra 104

11.12.2016

85 let

Karel Niemiec

Oldřichovice 355

24.12.2016

98 let

Petr Štefek

Nebory 108

7.1.2017

65 let

Anna Supiková

Třinec, Horní 75

9.1.2017

85 let

Petr Kuchejda

Třinec, Poštovní 413

11.2.2017

39 let

Emilie Pietroszová

Oldřichovice 281

3.2.2017

86 let

Jan Vavroš

Oldřichovice 292

21.2.2017

66 let

Věk
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JUBILEA
leden 2017
Kristýna Walková
Zuzanna Walachová
Vanda Kadłubcová
Stanislav Samiec
Wanda Sobková
Anna Königová
R. Haltof
Vanda Brnovjáková
Emilie Walachová
Helena Kostková
Jan Ferfecki
Viktor Walach
Janusz Juranek
Alena Kostková
Zuzanna Cichá
Vladislav Pustówka
Helena Haltofová
Anna Kapustková
Stefanie Szkutová
Eduard Niemczyk
Anna Tomiczková
Roman Pszczółka
Edita Heiderová
Karel Madzia
Božena Sikorová
Jiřina Turoňová
Helena Kaletová

79 lat
76 lat
78 lat
80 lat
74 let
72 lat
55 lat
70 let
75 let
80 let
91 let
82 let
50 let
50 let
93 lat
55 lat
60 lat
85 let
82 lat
81 let
82 let
65 lat
88 let
65 lat
77 let
76 lat
78 lat

únor 2017
Anna Kreifová
Irena Waclawiková
Otto Supík
Karel Sikora
Karel Kaszper
Bronislav Jursa
Rudolf Zmelty

86 let
79 lat
81 let
81 let
71 let
55 let
77 lat

Zuzanna Bruková
Helena Samcová
Anežka Szlaurová
Anna Pomykaczová
Milan Stryja
Radek Cieslar
Žofie Pustówkova
Ema Gachová
Helena Sikorová

83 lat
78 let
93 lat
77 lat
79 let
50 let
78 lat
87 let
77 let

březen 2017
Anna Walek
Adolf Bystrzycki
Waltraud Hamroziová
Vlasta Supíková
Milan Pyszko
Božena Jašurková
Marie Raszková
Božena Cieslarová
Emilie Siedloková
Jan Cieslar
Helena Greinerová
Helena Rakowská
Emilie Myrdaczová
Jan Walek
Julie Filipczyková
Anna Mlynková
Anna Chlebková
Alena Putková
Rostislav Putek
Zbyšek Kaleta
Miroslav Poláš
Marta Bolková
Jan Walach
Helena Biedrawová
Ema Lipovská

86 let
87 let
77 let
72 let
50 let
80 let
76 let
60 let
79 lat
55 let
85 lat
86 let
95 lat
83 let
76 lat
75 let
75 lat
55 let
55 let
55 lat
77 let
80 let
76 lat
72 lat
81 let

Informátor farního sboru Slezské církve evangelické, a. v. v Oldřichovicích
www.oldrichovice.org, oldrichovice@sceav.cz, 558 348 052

