DUBEN – ČERVEN 2018

INFORMÁTOR SBORU

KWIECIEŃ – CZERWIEC 2018

TROJROZMĚRNÝ SBOR? TROJROZ MĚRNÁ CÍRKEV?

Máme za sebou oslavu šedesáti osmi let existence našeho sboru.
Co jsme vlastně oslavovali? Za co jsme vyjadřovali Bohu i lidem svoji
vděčnost? Za minulost, současnost, anebo jsme hleděli do budoucnosti?
Každé křesťanské společenství má mít tři rozměry. Nemám teď na
mysli rozměry kostela či velikost přilehlého pozemku. Míním tím právě
minulost, přítomnost i budoucnost. Vnímám, že pokud některá z těchto
veličin schází nebo je nějak potlačena, pak něco není v pořádku. Jak že to
myslím?
Některé sbory či dokonce celé církve jsou tak výrazně orientovány
na minulost, až se zdá, že současnost ani nevnímají a budoucnost
neočekávají. Projevem takového nastavení je, že podstatnou část života
sboru zaplňuje nostalgické vzpomínání, nejčastěji v duchu: „Zlaté dobré
časy jsou pryč.“ Někdy je to uplakané vzpomínání na minulost přímo
hmatatelné. Před časem jsem je cítil, když jsem sloužil ve sboru, který ještě
nedávno čítal šest tisíc členů, ale do něhož aktuálně na bohoslužby chodí
často pouze „sedm spravedlivých“.
Někdy jsme naopak tak dalece zaměřeni na naši „žhavou“
současnost, naše „teď a tady“, že nám dva zbývající rozměry zakrní. To se
může stát, zejména když si sbor myslí: „My jsme byli první, kdo přišel na
určitou pravdu Písma.“ Takoví lidé mají pocit, že jsou prvními a snad
i posledními křesťany. Minulost je nezajímá. Budoucnost vnímají pouze
jako pokračování vlastní existence. Žijí pak pyšně v určitém ghettu, které si
sami vytvořili. Je tady ale ještě druhé nebezpečí silné orientace
na současnost: přílišné propojení církve, sboru anebo církevních
služebníků s politickou reprezentací. I tady církev mnohé ztrácí. Platilo to
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v minulosti a platí to stále: Když se církev příliš zapojuje do aktuálních
politických bojů a národních třenic, vyčerpává tím svou energii
i evangelijní prestiž na bojišti, na kterém nemá co dělat.
Dovolím si ale tvrdit, že nejčastěji církev či sbor ztrácí onen třetí
rozměr: výhled do budoucnosti. To se děje samozřejmě v situaci, pokud
společenství přijde o mladou generaci. Jsou ale i jiné varianty. Častěji
o třetí rozměr přicházíme ztrátou vědomí toho, že církev má věčnou
perspektivu v nebeském království. Všechno, co děláme, máme činit
s vědomím věčnosti. Nemáme jen minulost ani pouze dnešek. Církev bez
eschatologického přesahu není církví v pravém slova smyslu.
Nastartovali jsme šedesátý devátý rok samostatné existence
našeho oldřichovického sboru. Dalo by se zavelet: „Plnou parou vpřed!“
S vděčností za Boží jednání s našimi předky, s odhodláním a odvahou čelit
výzvám dneška a s nadějí, že Ten, který započal dobré dílo v nás a mezi
námi, dovede svoji práci do konce.
Zbyšek Kaleta, diakon

Společenství
Není vůbec samozřejmé, že křesťan žije v blízkosti jiných křesťanů.
I samotný Ježíš Kristus žil mezi nepřáteli. Nakonec ho totiž opustili i všichni
učedníci a na kříži byl také sám.
Ježíš přišel, aby přinesl nepřátelům pokoj a spasení. Proto my křesťané
nemáme žít v uzavřeném kruhu křesťanů, ale právě mezi nepřáteli.
Křesťan má být světlem ve tmě a má plnit své poslání. Je to prokletí, ale
taky zaslíbení. Boží děti musí být v dalekých zemích mezi nevěřícími, ale
díky tomu budou lidé po celém světě semenem Božího království. Přijde
ale den, kdy nás Bůh všechny shromáždí. To se stane až na konci času.
Díky Boží milosti se ale můžeme veřejně scházet a nejsme pronásledování.
Jenže tohle nemohou říct všichni. Mnoho křesťanů po celém světě dneska
zažívá útlak a samotu. Oni vědí nejlíp, že viditelné společenství je milost.
Zůstávají však sami a sílu jít dál nacházejí ve víře.
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Pro věřící je fyzická blízkost ostatních věřících velmi důležitá. Nacházíme
v sobě porozumění a oporu. Potřebujeme přítele, který bude pro nás
v těžkých chvílích modlitebním přímluvcem a posilou.
Když je v pouhém setkání bratra s bratrem obsazeno tolik blaženosti, jaké
nezměrné bohatství je pak dáno těm, kdo jsou podle Boží vůle hodni
života v každodenním obecenství s ostatními křesťany. Často ale
zapomínáme, že přítomnost křesťanů je milostivým darem z nebe, o který
můžeme kdykoliv přijít. A proto každý, kdo může žít s ostatními věřícími,
nechť za tuto milost chválí Boha
z celého srdce a upřímně vyzná: Je to
milost, pouhá milost, že dnes ještě
můžeme žít v obecenství s křesťany.
Bůh uděluje milost viditelného
společenství
rozličnou
měrou.
Křesťanovi žijícímu mezi nevěřícími
udělá radost návštěva křesťanského
bratra, společná modlitba nebo i
povzbudivý dopis. Některým se dostává daru společenství při nedělních
bohoslužbách, jiným v obecenství své rodiny.
Křesťanské obecenství je obecenství skrze Ježíše Krista a v Ježíši Kristu.
Není v tom nic víc ani nic míň. Ať už jde o krátké jednorázové setkání nebo
dlouholeté každodenní obecenství. Vždy platí: Patříme k sobě navzájem
skrze Ježíše Krista a v Ježíši Kristu.
Co to znamená?
Jeden křesťan potřebuje druhého kvůli Ježíši Kristu
Křesťan hledá spásu, vysvobození u Ježíše Krista, ne u sebe. Boží slovo ho
osvobozuje a ospravedlňuje. Křesťan už nežije sám ze sebe, ale z Božího
obvinění a ospravedlnění. Žije zcela z Božího slova. Křesťan je odkázaný na
Boží slovo a žije zcela z pravdy Božího slova. Na otázku „Kde je tvá spása?“,
ukáže na Boží slovo a ne sám na sebe. Křesťan denně hladoví a žízní
po spravedlnosti a touží po vykupujícím slově o Ježíši Kristu. Toto slovo
vložil Bůh do úst lidí, aby si je vzájemně dále předávali. Bůh si přál,
abychom Jeho živé slovo hledali a nacházeli ve svědectví bratra. Proto
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křesťan potřebuje křesťana, který mu řekne Boží slovo. Kristus v mém srdci
je slabší než Kristus ve slově bratra.
Jeden křesťan se ke druhému dostane jen skrze Ježíše Krista
Křesťan se ke druhému dostane jen skrze Ježíše Krista. Mezi lidmi panují
spory. Bez Krista je nepokoj mezi Bohem a člověkem a mezi lidmi
navzájem. Kristus se stal prostředníkem a nastolil pokoj s Bohem a mezi
lidmi. Bez Krista bychom nepoznali Boha, bez Krista bychom neznali ani
bratra a nemohli bychom k němu přijít. Cestu zahrazuje vlastní já. Kristus
uvolnil cestu k Bohu a k bratrovi. Nyní mohou křesťané žít společně v míru,
mohou se milovat a být spojeni v jedno. Jen v Ježíši Kristu jsme jedno,
jenom v něm jsme spojeni.
Jakožto v Ježíši Kristu od věčnosti vyvolení jsme byli přijati v časnosti
a sjednoceni pro věčnost
Když Boží syn přijal tělo, z milosti přijal naši přirozenost. Když se stal
člověkem, pak kde je On, tam jsme i my. Patříme k Němu, Písmo nás
nazývá tělem Kristovým. My, kdo zde žijeme v Jeho obecenství, budeme
s ním jednou ve věčném obecenství. Křesťanské obecenství je
obecenstvím skrze Ježíše Krista. Na tomto předpokladu spočívá vše, co
Písmo křesťanům ukládá.
Marie Plevková, presbyterka,
dle knihy Život v obecenství od Dietricha Bonhoeffera

AKTUÁLNĚ
Dechový orchestr získal Cenu města Třince
Zastupitelstvo města, na svém zasedání dne 12. 6. 2018, udělilo „Cenu
města Třince“ Dechovému orchestru SCEAV Oldřichovice za dlouholetý
přínos pro město Třinec v oblasti dechové hudby. Jsme tímto oceněním
potěšeni a vážíme si ho. Také přejeme všem hudebníkům hodně síly
a trpělivosti při cvičení a mnoho dobrých skladeb na oslavu Boží.
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Sborová knihovna
Čas letních prázdnin je také časem, kdy si chceme přečíst dobré knihy.
V naší sborové knihovně, která se nachází na 1. patře nové části kostela, si
určitě každý něco pro sebe najde. Nachází se tam jednak literatura
studijní, ale také mnoho dobrých knih pro povzbuzení a pro čas oddechu.
Stačí se zapsat, přečíst a pak zase vrátit. Přejeme vám mnoho dobrých
inspirací.

LightFest
Mladí z Oldřichovic připravují na začátek prázdnin zajímavý a různorodý
program, kterého se také můžete zúčastnit. Název celé akce zní Lightfest,
což v překladu znamená Festival světla.
čtvrtek, 5.7. - Stop-In-Oldřichovice (hra v celé vesnici), večer s cizinci
(klubová místnost - kostel)
pátek, 6.7. - fotbalový turnaj (hřiště Oldřichovice), koncert Noemiracles
(plocha u tenisových kurtů)
sobota, 7.7. - volejbalový turnaj (Tyra, U stájí) a film (Tyra, U stájí)

XcamP
Od soboty 14. 7. do pátku 20. 7. se koná další ročník evangelizačního
týdne XcamP ve Smilovicích. V rámci programu jsou nachystány
přednášky, semináře, evangelizace i koncerty. Více se dozvíte na
webových stránkách www.xcamp.cz.

Evangelický den
V neděli 16. září 2018 se bude konat celocírkevní evangelický den v
Bystřici. Dopoledne strávíme při společných bohoslužbách, po kterých
bude probíhat program na nádvoří kostela. Odpoledne pak vystoupí
skupina TGD z Polska. Všechny srdečně zveme.

Možnost zasílání darů online
V našem sboru se díky obětavosti vás, našich členů, může dít různorodá
služba. V posledním období se mnozí připravovali na službu během
prázdnin v rámci pobytů dětí a mladých. Také v hospodářské oblasti jsme
nezaháleli. Před dokončením se nachází instalace sněhových zachytávačů
na střeše kostela. Kromě toho fungují pravidelné přenosy bohoslužeb
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online a mnohé další více či méně viditelné služby. Po prázdninách
bychom se chtěli zaměřit na pokračování zpívání dětí a mladých, v příštím
roce bychom rádi provedli rekonstrukční úpravy kostela tak, aby byla lépe
propojena kostelní část s přístavbou.
Pokud byste chtěli kteroukoli z těchto aktivit podpořit, je zde nová
příležitost. Na našich stránkách www.oldrichovice.org/dary můžete
jakoukoli částkou podpořit službu našeho sboru a to platební kartou nebo
pomocí bankovních tlačítek. Děkujeme.

PLÁNOVANÁ SETKÁNÍ
Datum

Setkání

30. 6. – 8. 7.
4. - 8. 7.
9. - 13. 7.
12. 7.
14. – 21. 7.
22. - 27. 7.
28. 7.
11. – 18. 8.
12. – 17. 8.

Tydzień Ewangelizacyjny Dzięgielów
Lightfest, Oldřichovice
Příměstský tábor, Oldřichovice
Třinecké kulturní léto (nám. TGM) – vystoupení dechovky
XcamP
Pobyt dětí na Lípě
Setkání maminek na Lípě
Dorostový pobyt
Mládežový pobyt

PŘÁNÍ
Gratuluji Vám žáci a studenti. Zvládli jste to!
Gratuluji Vám milí rodiče. Zvládli jste to!
Gratuluji Vám dědečkové a babičky. Zvládněte to!
Do nadcházejících letních dní vám přeji osvěžení těla, duše i ducha.
Nebojte se přijmout dobré věci, ale buďte za ně vděčni Dárci všech dobrých darů.
Nebojte se také sloužit jiným. Pokud jste dostali požehnání, máte se požehnáním stát.
Ať Vás Boží ruka chrání a vede dobrými cestami nejen letošní léto.
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř
Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Žalm 37:4-5
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

Jakub Szuscik, nar. 5.2.2018
Isabell Baguma, nar. 28.2.2018
Hugo Jadamus, nar. 14.2.2018
Eliáš Dänemark, nar. 12.12.2017

SŇATKY
Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Řím. 15,7

28.4.2018

Petr Szkandera a Šárka Hamroziová

28.4.2018

Martin Lanzer a Elżbieta Agnieszka Ciencialová

2.6.2018

Michal Niemiec a Ivona Jadamusová

30.6.2018

Stanisław Rucki a Daniela Klusová

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

Jméno zesnulého
Rudolf Heider
Alice Knotková
Viktor Walach
Anna Kufová
Otto Supik
Marie Klimkowa
Rudolf Polák
Anna Žvačková
Milan Stryja
Jarmila Jadamusová

Bydliště
Oldřichovice 296
Oldřichovice 7
Oldřichovice 483
Tyra 116
Oldřichovice 143
Oldřichovice 13
Oldřichovice 469
Oldřichovice 423
Oldřichovice 783
Oldřichovice 165

Datum úmrtí
2.3.2018
6.3.2018
1.4.2018
17.5.2018
20.5.2018
25.5.2018
31.5.2018
5.6.2018
3.6.2018
17.6.2018

Věk
92 let
73 let
83 let
86 let
82 let
95 let
90 let
87 let
80 let
58 let
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JUBILEA
duben 2018
Robert Wicherek
Luděk Cymorek
Marta Mrozková
Bronislav Gach
Jan Lukosz
Jan Rucki
Marta Maroszová
Anna Marková
Eva Kotasová
Emil Sikora
Anna Hotová
Ludvik Kohut
Antonín Prokesz

50 let
60 let
60 lat
60 let
70 let
75 lat
75 let
82 lat
82 lat
83 let
84 let
86 let
93 lat

květen 2018
Jana Szopová
Anna Černá
Vladislav Turoň
Antonín Kufa
Zbyhněv Waclawik
Zdeňka Roiková
Jan Raszka
Ewa Sližová
Anna Jadamusová
Helena Mazurová

50 let
50 lat
60 lat
60 let
60 lat
70 let
75 lat
75 let
80 let
82 lat

Emilie Haltofová
Helena Kowalczyková
Anna Lancová
Rudolf Stebel
Anna Hótová
Helena Szmeková
Helena Roiková

82 let
83 lat
84 let
88 let
89 lat
95 lat
98 lat

červen 2018
Ondřej Roman
Bohuš Kurzok
Bogumiła Czernek
Anna Heczková
Pavel Lanc
Zuzana Kadlubcová
Karel Bolek
Pavel Mazur
Žofie Kapsiová
Jan Gawel
Anna Samcová
Ema Szmeková
Jan Kapustka
Emilie Niemcová
Emilie Pustówková
Anna Stryjová
Pawełka Macurová

50 lat
60 let
60 lat
70 lat
75 let
75 lat
83 lat
83 lat
84 let
84 lat
84 lat
87 let
88 let
92 lat
92 lat
93 let
96 lat

SBÍRKY

4.3.
11.3.
1.4.
15.4.

Církevní škola 14 257 Kč
Mládež SCEAV 8 245 Kč
Sbor
12 640 Kč
Vydavatelský fond 6 853 Kč

29.4.
20.5.
3.6.

Sbor
Sbor
XcamP

14 696 Kč
13 172 Kč
10 873 Kč

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

