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Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v 

zemi šeré smrti, zazáří světlo. 

 Izajáš 9:1 
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ÚVODNÍ SLOVO 
Milí přátelé, bratři a sestry v  Pánu Ježíši Kristu, 
 
  nacházíme se na počátku adventního času. Času příprav a plného 
očekávání. Blíží se Vánoce, svátky pokoje. Ačkoliv je zřejmé, že se Pán 
Ježíš nenarodil v  tento zimní čas, přesto jsou lidská srdce v  tomto 
období více otevřená i pro zvěst evangelia. Jistě, mnozí lidé vnímají 
zvěst o narození Páně jako pohádku nebo legendu a to vše kolem toho 
jako folklór, který k tomu patří. Pro děti je to pohádkový čas a 
pohádkami, kde vítězí dobro nad zlem a láska nad nenávistí, se nechá 
unášet rád každý dospělý. Jsou tedy Vánoce jen časem snění a pohádky 
a realita je jiná? V každém člověku je skryta touha být šťastný. 
V adventním a vánočním čase tomu lidé věří víc, že by mohli být 
šťastnější. Každý však má svou představu, co je to štěstí.  Jistě známe 
přísloví, které se stalo před časem hitem reklamy:  „Když budeš hodná, 
uvidíš i zlaté prasátko.“ Známe to ještě i jinak: „Když budeš na Štědrý 
den držet půst, uvidíš večer zlaté prasátko.“ Proč zlaté prasátko? Možná 
tak si lidé představují štěstí, bohatství, hojnost, jídlo. Já pro vás nemám 
přísloví, ani žádnou pohádku, ale jeden výrok Pána Ježíše: Blaze těm, 
kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.(Matouš 5,8)  Uzřít Boha 
znamená být Mu blízko, a být  v Jeho přítomnosti znamená mít srdce 
plné Boží lásky. A to je to největší štěstí! Nepřeji vám tedy k  Vánocům 
hojnost světských věcí, přeji vám Boha. Stačí jediné, mít čisté srdce. 
Vyznávejme Mu všechny své hříchy a očišťme svá  srdce. Mějme na mysli 
vůči druhým jen dobré, nehledejme světskou slávu a nebazírujme na 
malichernostech, které by našim blízkým otrávili život. Naopak, 
hledejme v maličkostech Boha, hledejme ho ve skutcích, které nám 
připravil, a otevřeme oči. Bůh je často skryt v  našich blízkých, které nám 
dal. Buďme tedy vděčni jeden za druhého. 

Pokojné a požehnané svátky vám přeje  

Radek Hanák, kazatel sboru  

ADVENTNÍ VĚNEC 
Hořely čtyři svíčky na adventním věnci, tak tiše, že bylo slyšet, jak spolu 

začaly hovořit. 
První svíčka vzdychla a řekla: 

„Jmenuji se Pokoj. Moje světlo sice svítí, ale lidé přesto válčí a ubližují si.”  

Její světélko bylo čím dále tím menší, až docela zhaslo…  

Světlo druhé svíčky zamihotalo a svíčka řekla: „Jmenuji se Víra, jsem ale 

zbytečná, lidé nechtějí o Bohu nic vědět, nemá tedy cenu, abych svítila.” 

Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla…  

Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka. „Jmenuji se Naděje. Už 

nemám proč svítit. Nic už nemá smysl.” 

A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo…  

Do místnosti vešlo malé dítě. Podívalo se na svíčky a řeklo plačtivým 

hlasem:“ Vy přece musíte svítit, a ne být zhasnuté!“  

Za chviličku vstoupila maminka a pohladila dítě po vlasech.  

Řekla: „Neplač. Ta poslední svíčka se jmenuje Láska. Dokud bude ona hořet 

alespoň na jediném místě, vždycky se ty ostatní od ní dají zapálit.“ Vzala 

hořící svíčku a zapálila ostatní. 

Každý z nás by měl stále udržovat zapálené všechny čtyři svíčky: Pokoj, Víru, 

Naději a Lásku. 

A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska. 

Bible, 1 List Korintským 13, 13 



 PROGRAM NA PROSINEC 
2. adv. neděle  4. 12.  
v 8:45    bohoslužby s klasickou kytarou 
bohoslužby povede spirituál olomoucké Konzervatoře Evangelické akademie 
Mgr. Aleš Wrana 
v 10:00     koncert OLOMOUC GUITAR KONSORT 
vystoupení hudebníků s klasickou kytarou 
 
úterý 6. 12. v 17 hod              adventní večer 
hostem bude kazatel ČCE v Krnově Radovan Rosický 
 
3. adv. neděle 11. 12. v 8:45   uprostřed adventního očekávání 
bohoslužby povede kaz. Radek Hanák 
 
úterý 13. 12. v 17 hod           adventní večer 
hostem bude kazatel ČCE ve Štramberku František Hruška 
 
sobota 17. 12. v 17 hod        Adventní charitativní koncert na podporu 
vážně nemocné občanky města Oder 
vystoupení moderních křesťanských skupin 
 
4. adv. neděle 18. 12. v 9 hod   Vánoční dětská slavnost 
vystoupení dětí, básně, písně, scénka mládeže, nadílka + překvapení 
 
úterý 20. 12. v 17 hod.         Předvánoční prozpěvování 
vystoupení pěveckého sboru Noemi Kulíkové předčítání adventních a 
vánočních textů, modlitby 
 
neděle 25. 12. v 8:45           bohoslužby na Boží hod s Večeří Páně 
                                            vede kaz. Radek Hanák 
 
neděle 1. 1. 2017 v 8:45      novoroční bohoslužby s Večeří Páně, vede kaz. 
R. Hanák -  losování hesel na nový rok 



AKTIVITY V TÝDNU 
ÚTERÝ: 15.30 hod. – SETKÁNÍ MAMINEK 
              17 hod. -  BIBLICKÁ HODINA (v prosinci Adventní večery) 
              18.30 hod. – ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ  
 
PÁTEK: 18 hod. – SETKÁNÍ MLÁDEŽE (po domluvě) 
NEDĚLE: 8.45 hod. – BOHOSLUŽBY 
                14 hod. – VOLEJBAL  
 
 
 

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT 



ZÁPISKY Z KRONIKY SBORU 

 
Založení Evangelické církve v Odrách  

 

Na počátku roku 1897 se jevil počet německých evangelíků a. v. natolik 

postačující, že se začalo uvažovati o započetí samostatné organizované 

evangelizační práci v Odrách. Ještě téhož roku zde byla zřízena kazatelská 

stanice, obstarávaná farářem Janikem ze Suchdolu. Současně byly také 

vytvořeny předpoklady pro její další rozvoj. Léta následující prokázali, že 

záměr faráře Janika byl nejen prozíravý ale i správný. Pravidelná setba 

zvěstovaného slova se nedala ve svém vzrůstu již zadržet. Potřebnou 

místnost se podařilo oderským německým evangelíkům získati pronájmem 

hotelu u Jelena na náměstí (dnes hotel Max), kde se pak shromažďovali po 

celé čtvrt století. 

 
 

 
 

ROZHOVOR S MARTOU ROSICKOU 
Co pro Vás znamenají Vánoce?  

Připomínka Pána Ježíše na tento svět.  

Jak jste je slavili u Vás doma?  

Když jsme byli menší, sjížděla se celá rodina. Můj tatínek měl vždy 

nějaké slovo z Bible a hodně jsme zpívali Vánoční písničky, jelikož jsme byli 

všichni výborní zpěváci. Samozřejmě, že následovala i večeře a společné 

dlouhé chvíle. Bylo to strašně fajn..  

Jak dlouho bydlíte v Loučkách?  

Jako malá jsem tu bydlela od roku 1945, v roce 1965 jsem se vdala a 

znovu se zde přistěhovala až v roce 1977. 

Jste členka CB v Ostravě, ale my jsme rádi, že chodíte s manželem do 

našeho sboru. Kolik pamatujete kazatelů v CB Ostrava a kolik zde 

v Odrách? 

V Církvi bratrské v Ostravě to byli bratři faráři: Urban, Polanský, 

Palát, Kočnar, Toušek, Orawski, Stébel, Chromčák, Drahokoupil, Jurčo. 

Takže opravdu kopec..  

A v Odrách pamatuji bratry faráře Frydrycha, Šurmana, Chlubnu, 

Hejnocha, Stanieka, Radovana Rosického a Radka Hanáka.  

Na kterého vzpomínáte nejraději?  

Z Ostravy nejvíce vzpomínáme na kazatele Urbana. Dokonce jsme 

k němu chodili i na snídaně, když jsme zrovna přijeli na bohoslužby. Ten se 

podepsal na celé naší generaci.  

V Odrách zas na faráře Frydrycha – byl to příjemný člověk, pamatuji 

si jej jako dítě. Byli jsme rádi, že jsme měli kam chodit, když jsme nemohli 

jet do  



Ostravy. Ale chodili nás také navštěvovat např. faráři Hejnoch nebo 

Chlubna, který se zde staral o mládež.  

Jak se Vám líbí Vánoční besídky pro děti?  

Abych řekla pravdu, tak kdysi se mi besídky líbili víc. Děti byly 

ochotnější se učit básně (třeba o 10 slokách). Dnes se děti nechtějí učit ani 

básničky a nechtějí ani zpívat. My jsme na besídkách měli básně, písně, ale 

také celkem těžké pásma o Vánočním příběhu. Třeba zde v Loučkách se 

konala slavnost, kde bylo dokonce i 40 dětí. Bylo to velice pěkné, vedla to 

má babička, dokonce kupovala pro děti knížky, které sháněla celý rok. Děti 

si na besídku dělaly i sbírky. Po té se to převedlo do Oder, ale už to nebylo 

ono, začalo  to stagnovat a moderní doba postupně vše změnila..  

Kdyby teď na besídkách nezahrála nějakou hru mládež, v podstatě 

by ta besídka už o ničem nebyla. Takže teď mi to už nepřipadá, jako 

Vánoční besídka, ale spíše podívaná pro dospělé.  

Velice rádi vzpomínáme na slavnosti v CB Ostrava, tenkrát se na ni 

zvali i děti z ulice. Děti ochotně vše předváděli, protože byli za jakoukoliv 

malou sladkost (vánočku, pomeranč, jablko) vděčni.  

Co byste si přála k Vánocům?  

JÁ?  Hlavně zdraví, my už toho moc nepotřebujeme, jsme rádi, 

když vidíme celou rodinu.  

Co byste přála našemu sboru do Nového roku?  

Oživení, větší nadšení pro práci od lidí a větší účast, za což se 

musíme opravdu modlit. A i když člověk nemůže chodit na modlitební 

skupinky, modlit se každý může i doma. Jinak i dobrou shodu, žádné 

zbytečné nedorozumění, aby to zničilo práci, která se zde dělá.  

 

 

SLOVO POVZBUZENÍ 
 

„Toto je ten den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z 

něho.“  Žalm 118:24 

 

V některých dnech silnice vypadá příliš dlouhá a šplhání po ní příliš 

strmé. Max Lucado to popisuje jako dny, kdy „naděje je ničena krizí“. Nikdy 

neodejdeš z nemocnice, ani nevstaneš z kolečkového křesla. Probudíš se ve 

stejné vězeňské cele, hřbitovní hlína je stále čerstvá po pohřbu někoho 

blízkého, výpověď od zaměstnavatele je stále složena ve tvé kapse, druhá 

polovina postele je stále prázdná. „Toto je ten den“ zahrnuje dny rozvodu, 

závěrečných zkoušek, operační dny, dny placení daní, dny, kdy posíláte 

svého prvorozeného na střední školu. Bůh stvořil tento den. On ví o 

detailech každého „pokrouceného“ okamžiku. On není na dovolené. On 

stále drží dirigentskou hůlku, sedí v kabině pro pilota a na jediném trůnu ve 

vesmíru. „Jásejme a radujme se z něho!“ 

Pavel se radoval ve vězení. David psal žalmy v poušti; Pavel a Silas 

zpívali v cele; židovské děti zůstaly pevné v ohnivé peci; Jan viděl nebe ve 

vyhnanství a Ježíš se modlil v zahradě bolesti. Už nevlastníte včerejšek. 

Proklouznul pryč, zatímco jste spali. Zítřek ještě nemáte. Nemůžete utratit 

zítřejší peníze, oslavovat zítřejší úspěchy nebo rozluštit zítřejší hádanky. Dny 

jsou životní porce velikosti sousta: 84 tisíc srdečních tepů, 1 440 minut, 

rotace země, východ a západ slunce, dar 24 neprožitých, neprozkoumaných 

hodin. A pokud můžete poskládat jeden dobrý den za druhý, pak 

poskládáte dohromady dobrý život. „Toto je ten den“, prožijte ho. 

 

Slovo pro každý den 29. 12. 2008 

 

 


