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„Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky
a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích."
Bojíš se tmy? Když se zeptám dospělého člověka na tuhle otázku, většinou mi
každý s úsměvem odpoví: „Ne, tmy se bojí jenom děti.“ A to je pravda… tedy
většinou. Dobře si pamatuji na ten strach a děs, kdy jsem byl nucen jako dítě
chodit po temných schodech z patra dolů, když jsem chtěl na záchod. To byl pro
mě pokaždé bobřík odvahy. Jsem rád, že dnes se už tmy nebojím, respektive, že
už máme záchod hned vedle ložnice a tak se nemusím tak bát :-).
Ale existuje tma, které bychom se bát měli a to je temnota v našem srdci,
temnota v našem životě. Před námi jsou prázdniny, čas odpočinku, dlouhých
slunečných dnů plných světla. Venku je světlo do pozdních hodin a už mezi 3.00
a 4.00 hodinou světlo opět vítězí nad tmou.
Pán Ježíš vyzývá své učedníky a tím
pádem i nás, aby naše „světlo“ zářilo
před lidmi.
O čem asi mluví? To Světlo jsme dostali
od něj. Je to světlo jeho Ducha, světlo
Jeho Slova, světlo Jeho přítomnosti v
našich životech, světlo, které působí, že
náš život může přinášet ovoce služby,
lásky, radosti a pokoje. Ale Pán Ježíš
nám tento dar „světla“ nedal jen pro náš požitek nebo potěšení, ale jako vzácný
dar, který máme sdílet s dalšími a má to být vidět! Pán nás učinil takovou chodící,
svítící reklamou! Reklamou a pozváním k tomu Úžasnému Dárci světla a života, k
našemu Pánu Ježíši. I když je pro nás možná příjemnější být v ústraní, nenápadní,
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„nechválit“ se svou osobní vírou a chceme být raději „pokorní“, tak právě pro
nás, kteří chodíme s tímto postojem, má náš Pán výzvu nejen pro prázdniny: „Tak
ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu
Otci v nebesích.“
Nejde o to, abychom ukazovali naše dobré skutky, službu, pomoc a zájem proto,
aby lidé o nás řekli, že jsme dobří křesťané. Ale jde o to být opravdovými,
upřímnými, milujícími Božími služebníky a následovníky, plnými naděje, radosti
a pokoje.
Bojme se tmy v našich životech. Tmy, která pramení ze vzdálení se od zdroje toho
Světla. Přeji nám všem, abychom se letos o prázdninách mohli ohřát nejen
ve světle slunečních paprsků, ale především byli těmi, kteří budou všude, kde
jsou, vnášet Světlo Kristovy přítomnosti, Jeho Slova, lásky, radosti a pokoje.
Boleslav Taska, vikář

Jednoduchý způsob,
jak se modlit každý den
Nick Aufenkamp © DESIRING GOD. www.desiringgod.org

Zo všetkých vecí, ktorými je Martin Luther známy, do popredia najviac vystupuje
jeho horlivosť za modlitbu.
Je slávny svojim komentárom: „Toľko toho potrebujem spraviť, že prvé
tri hodiny venujem modlitbe.“ Nijako nezveličoval. Mnohí jeho priatelia
a študenti by mohli potvrdiť, že na svojich kolenách zvykol tráviť niekoľko hodín
denne vrúcnou modlitbou — často v zdanlivo nevhodnom čase uprostred dňa.
Raz sa holič a dlhoročný priateľ, Peter Beskendorf, Luthera opýtal, či ho naučí
správne sa modliť. Luther na to reagoval tým, že napísal Beskendorfovi list, ktorý
nazval „Jednoduchý spôsob, ako sa modliť.“ Lutherov list je lahôdkou pre
všetkých kresťanov, ktorí hlboko túžia po plnšom a uspokojivejšom modlitebnom
živote.
Hoci by som každého rád povzbudil, aby si túto pochúťku naplno vychutnal,
nateraz poskytnem len prvý kurz: jednoduchý spôsob, ako sa modliť pomocou
Pánovej modlitby.
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SO SKLONOM K BLÚDENIU V KAŽDEJ DOBE
Ale prečo by sme si vôbec mali pýtať radu od Luthera, ako sa modliť v dvadsiatom
prvom storočí? Väčšina našich moderných problémov s modlitbou sa rodí z
rozptyľovania pozornosti: upozornenia na nový email, pripomienky na Facebooku, nepretržité správy z médií. Ako nám Luther môže pomôcť s takými
problémami?
V skutočnosti sa Luther vo svojom liste priamo zaoberá riešením tejto konkrétnej
prekážky. Počujte, ako jeho slová rezonujú s vašimi vlastnými ťažkosťami pri
modlitbe:
Pozorne sa chráňte pred tými falošnými, podvodnými myšlienkami, ktoré vám
vravia: „Počkaj chvíľočku. Pomodlím sa o hodinu neskôr; najprv sa musím
venovať tomu či tamtomu.“ Takéto myšlienky vás odlákajú od modlitby k iným
záležitostiam, ktoré zaujmú vašu pozornosť a zamestnajú vás natoľko, že
z modlitby nebude v daný deň nič…
Musíme byť opatrní, aby sme si neodvykli verne sa modliť a nenamýšľali si, že iné
veci sú nevyhnutné, ktoré napokon vôbec takými nie sú.
Je zároveň zvláštne a povzbudivé si pripomenúť, že naše pokušenie súvisiace
s nesústredenosťou na modlitbu kvôli zdanlivo „plodnejším“ úlohám, nie je
javom typickým len pre digitálnu dobu. Problém nášho modlitebného života sa
netýka jednoducho našich smartfónov alebo plánov. Problém sa týka nášho
srdca. Ak teda vo svojom modlitebnom živote naozaj chceme rásť, musíme sa
zamerať na niečo omnoho hlbšie ako povrchné rozptýlenie pozornosti: svoje
najvnútornejšie sklony a túžby.
A to je miesto, kde najviac pomáha Pánova modlitba.
MODLIŤ SA TAK, AKO NÁS UČIL JEŽIŠ
Prvé, čo Luther odporúča, je prosto pomodliť sa jeden krát celú modlitbu tak, ako
je zaznamenaná v Evanjeliu podľa Matúša (MT 6:9–13). Potom radí znovu prejsť
celú modlitbu a modliť sa každú prosbu jednotlivo:
●

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje!

●

Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!

●

Chlieb náš každodenný daj nám dnes!

●

A odpusť nám viny naše

●

Ako aj my odpúšťame vinníkom svojim!
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●

I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého!

●

Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky.

●

Amen.

Luther nás vyzýva, aby každá prosba viedla našu modlitbu. Takže, keď sa
pomodlíme „Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje!“, môžeme
v modlitbe pokračovať „Áno, Otče, je našou veľkou túžbou, aby sa Tvoje meno
ctilo a obdivovalo pre to, kým si: náš Boh, náš Stvoriteľ, Ten Svätý, ktorý v
nepredstaviteľnej milosti dal svojho jednorodeného Syna, aby nás zachránil
od Tvojho hnevu kvôli nášmu hriechu.“
Potom môžeme prejsť k ďalšej prosbe: „Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako
v nebi tak i na zemi!“ a modliť sa: „Vieme, že práve teraz Ježiš vládne a má nad
všetkým autoritu, a predsa tu na zemi stále prežívame toľkú porušenosť. Otče,
priveď svoje kráľovstvo dnes vo väčšej miere, nech sa počnúc mojím vlastným
srdcom vyleje na moju domácnosť, spoločenstvo, mesto, národ, a do končín
zeme.“
Nakoniec prejdeme každou prosbou, až kým neskončíme pri „Amen.“ Možno
máme tendenciu považovať „Amen“ za tú najjednoduchšiu, najmenej významnú
časť Pánovej modlitby. Avšak Luther ju tak rýchlo nezamieta. Namiesto toho nás
vyzýva, aby sme vyslovili smelé, mocné a presvedčivé „Amen.“
Vždy musíte hovoriť Amen rozhodne. Nikdy nepochybujte, že Boh vás vo svojej
milosti určite vypočuje a na vašu modlitbu povie „áno“… Nikdy svoju modlitbu
nezakončite bez myšlienky: „Veľmi dobre, Boh počul moju modlitbu; viem, že je
to isté a je to pravda.“ To znamená Amen.
TRI ÚŽITKY Z TOHO, KEĎ SA MODLÍME PÁNOVU MODLITBU
Úžitkov z toho, keď sa k Bohu modlíme tak, ako nás Boh sám učil, je
pravdepodobne na tucty. Na tomto mieste ponúknem iba tri. To, keď sa modlíme
Pánovu modlitbu, nám umožní, aby sme:
1. HĽADALI NAJPRV JEHO KRÁĽOVSTVO A JEHO SPRAVODLIVOSŤ (MT 6:33).
Osobne mám sklon k tomu, že sa modlím vnútorne zamerané modlitby, ktoré sa
sústredia na moje vyznanie, moje problémy, a moje žiadosti. To, keď sa modlíme
Pánovu modlitbu, ako ju Luther odporúča, nám v našich modlitbách pomôže viac
si uvedomiť Krista, druhých ľudí, a širšie pochopiť Božie poslanie.
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2. UČILI SVOJE TÚLAVÉ MYŠLIENKY DISCIPLÍNE.
Naše myšlienky v modlitebnej chvíli tak ľahko zablúdia. V jednom okamihu sa
modlím, v ďalšom už myslím na ten email, na ktorý musím odpovedať. Používanie
štruktúry Pánovej modlitby mi pomáha rozpoznávať, kedy moja myseľ zablúdila
a pomáha mi nezabúdať, kde mám pokračovať.
3. STAVALI OHRADU, TAKŽE NAŠIM MODLITBÁM MÔŽEME DAŤ VO VNÚTRI
VOĽNOSŤ.
Ako som už spomenul, náš slabý modlitebný život je predovšetkým problémom
srdca. Niektorí ľudia možno nebudú s touto modlitebnou metódou súhlasiť
a povedia, že je príliš štrukturovaná, a preto bráni spontánnemu vedeniu Ducha.
V skutočnosti som zistil, že opak je pravdou.
Ako človek, ktorý vždy uprednostňoval improvizované modlitby vyjadrujúce
úprimné želania a túžby, som nezistil, že štruktúra a spontánnosť nie sú vôbec
vo vzájomnom rozpore. Žasnem nad zistením, že zakaždým, keď sa pomodlím
Pánovu modlitbu tak, ako to odporučil Luther, moje modlitby sú plnšie, hlbšie,
viac odhaľujú a odomknem pritom také pohnútky, ktoré sa inak vidia len
zriedkavo.
UČÍME SA TÚŽIŤ PO BOHU TAK, AKO TÚŽI BOH
Prečo by nám Ježiš prikazoval „takto sa modliť“ (MT 6:9)? Ježiš jednoducho nedal
len nejaké slová učeníkom, ktorí inak nemali Bohu čo povedať. Skôr platí, že
cieľom Pánovej modlitby je mať úplný, premieňajúci dopad na naše srdce a má
nám pomôcť, aby sme uvideli a hlboko zatúžili po tých istých veciach, po ktorých
túži sám Boh — to najdôležitejšie je, aby sme vo svojom srdci a živote pochopili
a zakúsili viac samotného Boha.
Samozrejme, že neexistuje žiaden čarovný prútik, ktorým by sme dosiahli
dokonalý modlitebný život, ale zistil som, že Lutherova metóda je účinným
prostriedkom v boji za plnší modlitebný život. Osobne som zažil obnovenie
významu očakávania pri modlitbe, spolu s väčším nadšením a cieľavedomosťou,
a hlbšou láskou k Ježišovi a ocenením daru modlitby, ktorý bol získaný na kríži.
Vzhľadom na to, že mi priniesla osoh, vám ju odporúčam.
Zakončím tam, kde Luther začína: „Rozpoviem vám najlepšie ako viem, čo osobne
robím, keď sa modlím. Kiež náš drahý Pán dá vám a každému, aby to robil lepšie
než ja! Amen.“
Převzato z portálu www.chcemviac.evs.sk
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PRÁZDNINOVÉ AKCE
Datum

Den/Hod.

Setkání

Místo

23.6.2017

Pá, 8.00

Výlet skupiny D

Jablunkov, chata Lipa

24.6.2017

So, 14.00

Odpolední vycházka s
rodinami

Kozinec - Tyra

25.6.2017

Ne, 9.00

Památka založení sboru

Kostel Oldřichovice

25.6.2017

Ne, 17.00

Koncert dechového
orchestru

Fojtství Oldřichovice

4.-9.7.2017

Út - Ne

Sborová dovolená do Alp

Alpy, Rakousko

10.-14.7.2017

Po - Pá

Příměstský tábor
I. turnus

Areál Oldřichovice

14.7.2017

Pá, 17.00

Setkání pod stanem

Smilovice

15.-22.7.2017

So - So

XcamP / www.xcamp.cz

Smilovice

29.-30.7.2017

So - Ne

Oldfest

Areál Oldřichovice

31.7.-4.8.2017

Po - Pá

Příměstský tábor
II. turnus

Areál Oldřichovice

6.-11.8.2017

Ne - Pá

Tábor pro děti

Lipa Oldřichovice

12.8.2017

So

Setkání maminek s dětmi

Lipa Oldřichovice

13.8.-18.8.

Ne - Pá

Pobyt mládeže

Tatry, SK

14.-19.8.2017

Po - So

Pobyt dorostu

Sulov, SK

2.9.2017

So, 15.00

Zakončení léta pro rodiny

Hřiště Tyra, U Liberdy

17.9.2017

Ne

Evangelický den a
koncert Ostravské
filharmonie

Polský a Český Těšín
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AKTUÁLNĚ
Nový biskup SCEAV byl uveden do úřadu
V neděli 21. května 2017 v Těšínském kostele Na Nivách se udála slavnostní
bohoslužba s instalací biskupa Mgr. Tomáše Tyrlíka. Ten byl biskupem zvolen
na zasedání synodu v červnu 2016 s působností od května 2017.
Obřadu, který začal v 15:00, se zúčastnili všichni duchovní SCEAV i řada zástupců
české ekumeny, zástupci církví spřátelených ve Světovém luterském svazu
i představitelé akademické obce a místních samospráv. Akt uvedení do úřadu
Tomáš Tyrlík přijal z rukou svého předchůdce biskupa Mgr. Jana Wacławka,
biskupa Evangelicko-augsburské církve v Polsku Adriana Korczaga a biskupa
Východního distriktu Evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku
Slavomíra Sabola. Poté nový biskup přednesl kázání, ve kterém akcentoval
důležitost modlitby v individuálním životě křesťana, i celé církve.
Milým překvapením bylo hudební vystoupení Tyrlíkovic rodiny, která pro tuto
příležitost napsala a nacvičila píseň. Dalšími vystupujícími tělesy byly dechový
orchestr, smíšený pěvecký sbor a ženský kvintet, všechny z farního sboru SCEAV
v Třanovicích.
Součástí programu byla také zpověď a Večeře Páně vysluhována na šesti místech
v chrámu. Shromáždění bylo zakončeno zpěvem hymny protestantů Hrad
přepevný.

Slavnost u příležitosti památky založení sboru
V neděli 25. června si připomeneme 67. výročí založení našeho oldřichovického
sboru. Je nachystaný zajímavý program a všichni jste srdečně zváni.
- 9.00 Bohoslužba (pastor Stanislav Kaczmarczyk, rodina Molinových)
- po bohoslužbách program pro děti
- 10.45 Přednáška Z Mnichova do Tyry a zpět, pastor Vlastimil Ciesar
- 17.00 Koncert dechového orchestru, Fojtství, Oldřichovice
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Biblické hodiny
Ve třetím čtvrtletí se bude probírat příběh Eliáše a Elíši pod názvem „Letní
prorocká škola“. Setkání se konají v neděli vždy v 15 hod. v sálu kostela. Audio
online přenos na internetových stránkách sboru www.oldrichovice.org.

XcamP
Letošní festival ponese název „Buď – anebo“. Nedělním kázáním poslouží pastor
Stanislav Kaczmarczyk. Evangelizace povede pastor z Bratrské jednoty baptistů
Radek Kolařík. Dopolední přednášky bude mít Roland Gustafsson ze Švédska.
Během večerních programů zazní koncerty skupin Tretí deň, Leroy Johnson, Irek
Głyk s Joannou Rzyczniok, Maranatha Gospel Choir, Exodus 15 a doprovodné
skupiny XcamPu. Bude rovněž svědectví br. Michaela (Amira) z Egypta.

Jeho Slovo - Moje reformace - sborový projekt
Drazí sborovníci, pamatujete si ještě na minulý rok, kdy jsme se společně modlili
o naše sousedy? Chci Vás povzbudit. Stále se modlete a buďte ještě lepšími
sousedy Vašim sousedům. V tomto roce bychom se znovu chtěli zaměřit na jednu
výzvu, která je spojena s 500 výročím reformace.
To, co skutečně zreformovalo našeho reformátora Martina Luthera, byl Bůh
působící skrze své slovo. V něm Martin Luther nalezl zcela nový pohled na Boha i
svůj vlastní život. Otevřely se mu oči a on už nikdy nezůstal stejným člověkem.
Proto Vás všechny zvu k reformaci čtením a životem podle Božího slova.
A zde je naše výzva: od 25. 6. 2017 (Památka založení sboru) do 31.10.2017
(Památka reformace) přečíst celý Nový zákon, a najít v něm verše, které se
týkají reformace, změny, obnovy.
Martin Luther svoje poznatky přibil 31.10.1517 na dveře kostela ve Wittenbergu,
a my si symbol dveří od něj půjčíme. Nebojte se, dveře kostela by měly zůstat
nepoškozené :) Avšak ve vestibulu se objeví symbolické dveře, na které můžete
umístit verše, které jste vyčetli a které se reformace týkají. Tyto verše se stanou
povzbuzením pro všechny příchozí, protože budou svědectvím o tom, že Pán Bůh
i dnes mění životy jednotlivců, rodin i celých sborů.
Přeji Vám hodně radosti z poznávání Krista skrze Jeho slovo. Prožijte s Písmem
svou vlastní reformaci. To Vám z celého srdce přeji, váš pastor.
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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

Sofie Martynková, nar. 2.3.2017
Eva Medunová, nar. 13.3.2017
Michal Jan Borski, nar. 28.3.2017
SŇATKY
Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Řím. 15,7

13.5.2017

Rostislav Žurek a Tamara Ruszová

27.5.2017

Petr Adamiec a Lucie Sikorová

17.6.2017

Miroslav Mizera a Veronika Straszáková

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

Jméno zesnulého

Bydliště

Emilie Kadlubcová

Karpentná 96 (Tyra 772)

Irena Wacławikowa

Oldřichovice 11

Datum úmrtí Věk
5.3.2017
89 let
12.3.2017
79 let

Jan Ferfecki

Oldřichovice 759

15.3.2017

91 let

Dana Umlaufová

Nebory 21

20.3.2017

53 let

Stanisław Rusz

Oldřichovice 657

22.3.2017

86 let

Adolf Jadamus

Oldřichovice 448

27.3.2017

84 let

Jan Rucki

Karpentná 123

23.4.2017

87 let

Štěpánka Martynková

Oldřichovice 150

14.6.2017

91 let
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JUBILEA
duben 2017
Jana Steblová
Helena Stephanová
Jana Kadłubcová
Karol Kubica
Antonín Prokesz
Rudolf Rusz
Henryk Mazur
Anna Hotová
Rudolf Polák
Ludvik Kohut
Vanda Zwrtková
Anna Marková
Milan Koloničný
Jiří Sikora
Emil Sikora
Eva Kotasová

55 lat
86 let
55 lat
75 lat
92 let
50 lat
60 lat
83 let
89 let
85 let
70 lat
81 lat
60 let
75 lat
82 let
81 let

květen 2017
Anna Hótová
88 lat
Jana Wawroszová
50 let
Věra Gachová
55 let
Emilie Haltofová
81 let
Helena Roiková
97 lat
Karel Kajzar
65 lat
Helena Mazurová
81 lat
Edeltrande Kajzarová 75 let
Rudolf Stebel
87 let
Anna Kubiczková
84 let
Věra Schneiderová 60 let

Anna Wawroszová 70 let
Žofie Kukuczková
70 lat
Helena Kowalczyková 82 lat
Renata Szmeková
50 let
Anna Lancová
83 let
Helena Szmeková
94 lat
Karel Szmek
55 let
červen 2017
Anna Stryjová
Jan Haltof
Ema Kantorová
Anna Kavuloková
Žofie Kapsiová
Jiří Heczko
Jan Kapustka
Jan Gawel
Bronislav Rucki
Emilie Niemcová
Anna Rusnoková
Ema Szmeková
Anna Samcová
Pawełka Macurová
Karel Bolek
Pavel Mazur
Emilie Pustówková
Anna Kufová
Stanislav Czernek
Jarmila Chlebková

92 let
55 let
75 lat
89 let
83 let
75 let
87 let
83 lat
55 lat
91 lat
59 let
85 let
82 lat
94 lat
81 lat
81 let
90 lat
85 let
59 lat
54 let
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Uvedení do úřadu biskupa Tomáše Tyrlíka, 21.5.2017

Konfirmace, 28.5.2017

12

Seniorátní setkání u kříže na Javorovém, 5.6.2017

Informátor farního sboru Slezské církve evangelické, a. v. v Oldřichovicích, www.oldrichovice.org

