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„Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, 

nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak 

mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, 

stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl.“  

(Filipským 2, 1-2) 
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Aktivity 

sboru 
 

 

ÚTERÝ 

17:00 – Biblická hodina 

 

PÁTEK 

17:00 – Dorost 

 

NEDĚLE 

8:45 – Bohoslužby 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitební setkání   

Modlitební se koná vždy po domluvě a termín je ohlášen při 

nedělních bohoslužbách. Kdo by chtěl info, nalezne jej vždy u 

Petra Dolénka. 

 



 

3 

Úvodní slovo 
Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě 

ještě nalézt. (Žalmy 32,6) 

  
 

az doroc ne  promy s lí m, 
co jes te  nove ho r í ct 
k adventu – a je jes te  

vu bec ne co nove ho, co bychom 
tr eba neve de li? Ví me, z e advent 
je zvla s tní  c as pr ed Va nocemi. 
Ví me, z e to znamena  v jake msi 
smyslu oc eka va ní , pr í chod 
apod. Ano ví me, z e advent ma  
hlubokou kr esťanskou symbo-
liku, kdy si ma me uve domovat, 
z e c as Boz í  mu z e by t hodne  
blí zko. Ale take  ví me, z e tato 
doba c asto nekoresponduje s 
tí m, co bychom my sami chte li. 
Je na na s v tomto období  ví ce 
nakla da no moz na  v pra ci, 
moz na  i doma. Ano ne kdy to 
vypada  i tak, z e s koncem roku 
pr ijde snad i konec sve ta. 
Vs echno jakoby musí  by t 
hotovo. Pokud ma me de ti, tak 
ví me, z e v tomto období  se 
zvys uje aktivita i te ch nej-
mens í ch a ty uz  take  zaz í vají  
svu j první  stres (tam vystupují  
u toho stromku, druhy  den zase 

u jine ho, tam besí dka apod.). 
     Zkra tka poslední  me sí c v 
roce je nejen adventní  c as, ale 
by va  to nejna roc ne js í  me sí c 
v roce. Nechceme, aby byl ten 
c as uspe chany , a pr esto je. 
Nechceme by t nemocní , a 
zrovna lehneme. Nechceme uz  
nikam chodit, ale pr esto 
musí me.  A ne kdy se opravdu 
nejde pr ed tí m vs í m zavr í t, 
protoz e my por a d ne co 
musí me stihnout dokonc it. 
     A moz na  pra ve  proto 
pr icha zí  v tomto období  advent 
se svy m poselství m, ktere  se 
na s v tomto c ase pokous í  
zastavit a oslovit...protoz e kdo 
ví , jestli pr i te  hektic nosti doby 
nezapomí na me na to, z e i na s  
c as se pr itom kra tí . A ne-
pr icha zí me pak pr itom o ne co 
vza cne ho? 
   Tak tedy c love c e, není  to o 
tom, z e nema s  na nic c as, ale 
pra ve  naopak – máš ještě čas! 
Tak jej vyuz ij tr eba pro sve  

K 
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blí zke . Ma s  jes te  c as by t se 
svy mi de tmi. Ma s  jes te  c as by t 
se svy mi rodic i. Jes te  je c as se 
udobr it. Jes te  je c as odpustit. 
Jes te  je c as ne co pe kne ho r í ct, 
ude lat. Jes te  je c as ne koho 
obejmout. Jes te  ma s  i c as pr ijí t 
k Bohu, a ve z, z e on uz  ti vys el 
naproti... 
     Kaz dy  rok v tomto pobla z-
ne ne m c ase se na s snaz í  Bu h na 
chví li zastavit... proc  asi? 
Č love c e, jes te  ma s  c as, tak jej 
vyuz ij pro ne co dobre ho, c eho 
nebudes  pak nikdy litovat. 
 
Vždyť už jen „docela krátký čas,  
a přijde ten, který má přijít,  
a neopozdí se.  Avšak můj 
spravedlivý – říká Bůh – bude 
žít, protože uvěřil. Kdo by však 
odpadl, v tom nenajdu zalí-
bení.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ale my přece nepatříme k těm, 
kdo odpadají a zahynou, nýbrž k 
těm, kdo věří a dosáhnou života.   
(Židům 10,37-39) 
 
 
A uz  mi v us í ch zní  i ta stara  
adventní  pí sen ... 
 
 
Aj, čas vzácný přišel, v němž Pán 
slávy vyšel k spasení lidskému, 
ke cti lidu svému, k jeho potěšení 
a hříchů zproštění... 
 
 
Do adventní ho c asu pr eji 
dostatek c asu, klidu a pokoje   
 
   Pavlína Lukášová, farářka ČCE               
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Stručně ze schůzí 

staršovstva 
 

 říjnu a listopadu se 
staršovstvo na svých 
schůzích opět věnovalo 

pokračující rekonstrukci far-
ního bytu a mohlo konstatovat, 
že všechny práce probíhají 
podle stanoveného plánu. Byt 
je vymalován, zárubně natřeny, 
podlahářská firma v době ko-
nání poslední schůze pokládala 
nové krytiny. Brzy tak bude 
možno byt dočista uklidit. 
Dalšími kroky se budeme 
zabývat po Novém roce. 
 
Liturgický odbor synodní rady 
zaslal sborům k připomínkám 
nové bohoslužebné formuláře, 
nad nimiž jsme se zamýšleli 
v rámci biblické hodiny. Jako 
protestanti máme někdy 
tendenci formální stránku 
bohoslužeb podceňovat. Při 
této příležitosti jsme si ale 
uvědomili, že jednotlivé prvky 
bohoslužby mají svůj přesný 

význam a jejich řazení není 
nahodilé. Zájemci si mohou 
současné i navrhované boho-
služebné formuláře vyhledat 
na stránkách evangnetu.  
 
Asi jste si všimli nové skříně na 
chodbě v přízemí – jsou v ní 
uloženy úklidové prostředky, 
které již nebudou „krášlit“ 
sprchový kout ani umývárnu. 
Sprchový kout je určen 
výhradně k osobní hygieně 
např. během konání více-
denních akcí pro mládež.  
 
V nadcházejících týdnech se 
budeme připravovat na advent 
a Vánoce. Program adventních 
a vánočních bohoslužeb na-
leznete na jiné části tohoto 
zpravodaje.  
 

Zpracovala Eva Dvorská

V 
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Zamyšlení 
Z knihy W. Busche: „Život bez všedních dnů“ 

Volání 
ěli jsme večer pro 

muže. Kolem mne 

sedělo asi 35 horníků 

a probíhal čilý rozhovor. Byly 

kladeny roztodivné otázky, 

jaké si kdo může vymyslet. 

„Pane faráři – mínil jeden – 

říkáte, že Bůh je všemohoucí. 

Může Bůh udělat tak veliký 

kámen, který by sám 

nenadzvedl?“ Než jsem mohl 

odpovědět, ptal se jiný: „Proč 

váš Bůh stvořil člověka, když 

přece musel ve své 

vševědoucnosti vědět, jak to 

půjde s člověkem z kopce?“ 

Další se hlásil o slovo:“ V Bibli 

stojí, že prvý měl dva syny. 

Jeden zabil druhého. Pak šel do 

cizí země a oženil se. Odkud se 

vzala ta cizí žena?“ 

Tak jsem byl zasypáván 

záplavou otázek. Když jsem se 

pokoušel odpovědět, vůbec 

neposlouchali, ale hned kladli 

další otázky. 

Tu se přihlásil o slovo starý 

otec Böhnke. Byl v kroužku 
nejstarší. Dobře jsem ho znal. 

Když se v něm probudilo 

svědomí, prožili jsme společně 

těžké hodiny. Seděl u mne 

s pláčem a stále jenom koktal 

v slzách: „Budu zatracen… 

budu zatracen! Pohrdal jsem 

Bohem!“ 

Ale pak vzešla v jeho životě 

milost Pána Ježíše Krista jako 

jasné slunce a on se bez výhrad 

otevřel jeho paprskům. Stal se 

z něho velice tichý muž, který 

při večerech pro muže 

většinou klidně seděl a 

pozorně naslouchal.  

Ten se tedy k všeobecnému 

údivu hlásil o slovo. 

„Mládenci!“ řekl, „To, nač se tu 

vyptáváte, jsou hlouposti. 

M 
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Takovými otázkami jsem kdysi 

také otupoval své svědomí, 

když jsem utíkal před Bohem. 

Ale – na okamžik se zamyslel a 

přejel si rukou přemýšlivě čelo 

– chci vám povědět jeden 

příběh.“ 

Všichni pozorně poslouchali. 

Bylo to neobvyklé, aby otec 

Böhnke tak obšírně hovořil. 

„Jsem z východního Pruska – 

vypravoval. Na malém statečku 

svého otce jsem to nemohl 

nikam dotáhnout. Tenkrát 

k nám pronikla zpráva, že se v 

Porúří válejí peníze na ulici. 

Jenom je sbírat. Tak jsem se 

vypravil na cestu. Ale velice 

jsem se zklamal. V Porúří ležela 

na ulicích jen špína, a tak jsem 
se ocitl v hluboké nouzi. Peníze 

jsem utratil a práci jsem 

nedostal. Nakonec jsem bydlel 

v ubohém přístřeší, kde mne 

několik žebráků přemlouvalo, 

abych se s nimi zúčastnil 

vloupání. Všechno se ve mně 

proti tomuto zlému svodu 

bouřilo. Ale – co mi nakonec 

zbývalo? 

Jednoho večera jsem s pocity 

tísně procházel bochumskými 

ulicemi. Kolem se tlačili lidé, 

obchody byly jasně osvětleny, 

všude byl život, hluk a spěch. 

Nikdo si mne nevšímal. 

Prodíral jsem se mezi lidmi – 
zoufalý a hladový. Jestli teď 

nenajdu pomoc, musím se dát 

na špatnou cestu. 

Najednou kdosi zavolal mé 

jméno: „Jindřichu!“ Užuž jsem 

se chtěl obrátit, ale říkal jsem si 

– vždyť mne tady v Bochumu 

nikdo nezná, kdo by na mne 

mohl volat? V takovém velikém 

městě je hodně Jindřichů. 

Šel jsem, ale ozvalo se znova: 

“Jindřichu!“ Pokračoval jsem, 

protože jsem si myslel, že se 
mne to netýká. Ale tu se mé 

jméno uprostřed hluku 

velkoměsta ozvalo znovu. 

Nakonec jsem se přece otočil. 

Zahlédl jsem vozku z pivovaru, 

jak právě zahýbal se svým 

velikým a těžkým nákladem do 

vedlejší ulice. Zamával na mne 

bičem a zamrkal na mne. V tom 

jsem ho poznal. Chodil se mnou 

do školy a z Východních Prus 

se už dávno přestěhoval do 
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Porúří. Rychle jsem se za ním 

rozběhl. “Vylez si na kozlík!“ 

zavolal, „nesmím brzdit 

provoz“. Když jsem se posadil 

vedle něho, začal mi napřed 

vyčítat: “Volal jsem na tebe tak 

hlasitě! Proč ses neohlédl? 
Ještě pár vteřin a byl bych za 

rohem. Potom bychom se už 

sotva setkali. Ale teď povídej, 

jak se ti daří!“ 

Všechno jsem mu pověděl, do 

jaké bídy jsem se dostal, a jak 

mne žebráci svádějí ke 

zlodějině. 

Mého starého kamaráda ze 

školy to dojalo a vzal mne 

k sobě domů. Dal mi najíst a 

vypomohl mi šatstvem. 

Nakonec mi zprostředkoval i 
práci. Zkrátka: tomuto příteli 

vděčím za to, že jsem se 

nedostal pod kola. 

A teď dávejte pozor!“ 

Starý Böhnke najednou 

vypadal docela slavnostně: 

“Pochopili jste, že budoucnost 

mého života visela v těch 

několika vteřinách na vlásku? 

Prvé i druhé volání jsem 

přeslechl. Kdybych byl 

přeslechl i třetí, nevím, jak 

bych dopadl. Všechno závisí na 

tom, zda slyším volání a zda jdu 

za ním.“ Posluchači seděli bezu 

duchu. Pochopili. Život 

každého z nich visel na vlásku, 

a proto všichni rozuměli. 
Stařec slavnostně pokračoval: 

„Vše viselo na tom, abych 

nepřeslechl třetí volání. A 

právně tak tomu bylo se mnou 

a s Bohem. Volal mne při křtu, 

ale to jsem ještě nechápal. Pak 

mne volal, když jsem byl 

konfirmován. Z toho volání 

jsem si nic nedělal. Když však 

mne zavolala potřetí, to jsem si 

uvědomil: Teď musíš 

poslechnout. Jinak Bůh pro 

tebe zmizí za rohem a už ho 

nikdy neuslyšíš. Tak jsem se 

k jeho volání obrátil. Čhtěl jsem 

vám vlastně povědět jen toto: 

Vůbec nejde o ty hloupé otázky, 

které tady pořád dáváte. Jde o 

to, zda chcete slyšet Boží volání 

a zda ho chcete následovat!“ 

Stařec se posadil. V sále 

panovalo ticho. Zazpívali jsme 

píseň a zamyšleni jsme se 

rozcházeli do svých domovů.  

       Zpracovala Noemi Kulíková 
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Čtení na každý den  

1. 12. 2019 
Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před 

potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vešel do 

korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový 

bude i příchod Syna člověka. (Mt 24,37-39) 

 

oužíme slavit Advent? 
Opravdu toužíme, aby 
přišel jako povodeň a 

zachvátil všechny a všechno? Za 
vlastní přednost považujeme, že 
my křesťané ještě o Adventu 
víme. Bude teď v kostelích 
hodně pohoršování, že „synové 
tohoto světa“ žijí konzumně, ale 
žijeme snad jinak? Vždyť i to 
adventní období jsme si upravili 
tak, že si ho užíváme, duchovně 
vychutnáváme. Čírkev je prý 
archou záchrany.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pak by ovšem naše bohoslužby 
měly být branným cvičením, 
přípravou na evakuaci. Vždyť 
přece víme, že konec jistě přijde, 
ať už konec světa nebo konec 
našeho života. A nám by se tak 
snadno mohlo stát, že budeme 
zaskočeni. Zůstaňme v církvi, to 
znamená: zůstaňme ve víře. 
 

         Zpracovala Noemi Kulíková 

 

 

 

¨ 

 

 

 

T 
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Narozeniny 
 

 

Prosinec 

Hana Janišová 

Karel Malý 

Jan Wendlig 

 

Leden 

Eva Dvorská 

Lucie Frydrychová 

Ludmila Kutějová 

Únor 

Karel Šťastný 

Jiří Zapletal 

 

Březen 

Igor Kadlčík 

Hynek Janiš 

Hana Poláčková 

Miriam Wendligová 

 
 

Všem členům našeho sboru přejeme k narozeninám  
všechno nejlepší, hodně zdraví a hodně Božího požehnání!
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KS Benjamin 
Čhata Pohoř 

e dnech 18.-20. října se 

konal potáborový sraz 

na chatě na Pohoři. Tato 

víkendovka nesla název „Čhyť 

mě, když to dokážeš!“ V pátek 

v podvečer jsme se všichni 

začali sjíždět. Nejprve jsme 

snědli, co nám rodiče nabalili 

k večeři a poté jsme dostali na 

messenger obrázkový vzkaz 

(jednalo se o šifru) od Čortéze, 

což byla osoba, která nám od 

tábora nedala spát. Nevěděli 

jsme, kdo to je a chtěli jsme jej 

vypátrat. To bylo cílem této 

víkendovky. Podle šifry jsme 

měli být v určitý čas na 

pohořské rozhledně a očekávat 

ohňostroj. V určený čas se 

opravdu na jednom místě 

objevil ohňostroj. Utíkali jsme, 

abychom chytili Čortéze, ale 

nenechal se. Utekl. Měli jsme 

tam najít obálku, ale nenašli. Až 

druhý den za světla jsme ji 

objevili. Byla tam fotografie. 

Zjistili jsme, že ten, kdo je na 

fotografii, je nevinný a 

Čortézem není. Z dlouhé 

vycházky jsme se vrátili 

promrzlí a šli jsme si zahrát 

všelijaké hry ve společenské 

místnosti. První večer nás 

čekalo zamyšlení od Jirky a film 

„Vzepřít se obrům“. Potom nás 

čekal sladký spánek. Když se 

někteří vzbudili, měli u sebe 

další obálky s fotkami. 

V sobotu ráno hned po snídani 

nám Čortéz zanechal další 

vzkaz. Měli jsme nasednout na 

autobus směrem na Odry. A tak 

jsme také udělali. V Odrách 

jsme došli na faru, kde nás 

čekala další šifra. Na Čortéze 

jsme ale vyzráli a šifru hned 

rozluštili. Měli jsme jít do 

cukrárny u Jelena. Tam jsme 

museli říct heslo a dostali jsme 

další obálku. Chystali jsme se 

zpátky na chatu. Tam už jsme 

ale museli jít pěšky. Když jsme 

konečně vyšlapali kopec, čekal 

nás vynikající oběd. Po 

V 
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celoodpoledním hledání a 

pátrání nám ubývali podezřelí, 

až jich zůstalo jen pět. Večer 

byli všichni podezřelí 

vyslýcháni. Nikoho jsme 

neviděli a hlas byl počítačově 

upraven, takže jsme Cortéze 
mohli odhalit jen lstí pomocí 

hádanek. Nakonec, když už 

jsme jej odhalili, utekl nám. 

Byli jsme sice naštvaní, ale 

věděli jsme, kdo se za touto 

tajemnou přezdívkou skrývá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola Čortéz je uzavřena a 

my se těšíme na další setkání. 

Na závěr víkendovky nám Petr 

řekl své zamyšlení. A také 

proběhla oslava narozenin 

Bětky. Nechyběla hudba a 

tanec. A to už je opravdu 
všechno.  Všichni jsme si to 

moc užili a děkujeme tomu 

nejvyššímu za to, že s námi byl 

a ochraňoval nás. 

    Zpracovala Klára Zapletalová 
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Program na advent a Vánoce 
 

30.11. 2019 
17:00 hod. 

Adventní večer chval  
Chválící skupinka [:PREJ:] a br. kazatel M. Kušnír 

1.12. 2019 
8:45 hod. 

Bohoslužby – 1. adventní neděle 
slouží farář V. Pír ze Suchdola 
 

3.12. 2019 
17:00 hod. 

Adventní večer 
slouží farářka P. Lukášová z Hranic 
 

8.12. 2019 
8:45 hod. 

2. adventní neděle  
slouží farářka P. Lukášová 

10.12. 2019 
17:00 hod. 

Adventní večer 
slouží farář P. Prejda z Nového Jičína 

15.12. 2019 
8:45 hod. 

3. adventní neděle  
Církev bratrská 

17.12. 2019 
18:00 hod.  

Adventní večer 
Zpívá pěvecký sbor - slouží farářka P. Lukášová 

22.12. 2019 
8:45 hod. 

4. adventní neděle  
dětská vánoční slavnost 

25.12. 2019 
8:45 hod. 

Boží hod – vysluhování Večeře Páně  
slouží farář/vojenský kaplan R. Lukáš z Hranic 

29.12. 2019 
8:45 hod. 

Poslední neděle tohoto roku  
slouží farářka P. Lukášová 
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Komiks
 

 

 

 

 

 



 

 

Kontakty 
 

Farní sbor ČCE Odry 

1. Máje 63/1 

742 35 ODRY  

E-mail: odry@evangnet.cz 
Web: http://cce-odry3.webnode.cz/  
Facebook: https://www.facebook.com/cceodry/ 
Číslo účtu: 107-5715380257/0100 
 
Administrátor sboru: 
f. Pavlína Lukášová 
Tel.: 581 603 537 
E-mail: pavlina.lukasova@evangnet.cz 
 
Redakční rada: 
Nela Návratová, Noemi Kulíková, Eva Dvorská, Klára 
Zapletalová 
 
E-maily:  
navratova175@gmail.com, noemi.kulikova@seznam.cz, 
eva.dvorska@nemocniceodry.cz, klara.zaplet@gmail.com 

 
 

Tento časopis je neprodejný 
 


