S BOROVÝ ZPRAVODAJ
Českobratrské církve evangelické v Opavě

Podzim 2017
Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil (Gn
2,15).
Žádná zahrada není k tomu, abychom se jen radovali z květů a trhali plody.
Kdybychom byli takovými konzumenty, vydržela by nejvýš rok, pak by zpustla.
Zahradu je třeba obdělávat a střežit. Musí se v ní rýt, prořezávat, okopávat, musí se
bojovat proti kdejakým škůdcům.
Každý z nás dostává svou rajskou zahradu a to dokonce hned trojí – zahradu světa,
zahradu lidských vztahů a zahradu vlastního srdce. Všechny ty zahrady máme
obdělávat a střežit. My se ovšem mnohdy snažíme je co nejvíc využít a co nejméně se
při tom namáhat. Ze zahrady světa, své země se většinou staráme jen o zahrádku u
svého domu. Naše krajina se zatím zapleveluje satelitním městečky a krabicemi hal,
skladišť a velkoprodejen. Přestává být zemským rájem na pohled. Zahradu vztahů
dostáváme jako dar, abychom si byli se svými nejbližšími navzájem radostí i pomocí,
abychom si navzájem pomáhali ke štěstí a k životnímu naplnění. A my tu zahradu
nejednou zaplevelujeme představami, že v životě jde jen o naše vlastní uspokojení, o
naše vlastní štěstí. Nakonec pochybujeme o tom, že má smysl nějaké vztahy vůbec
budovat. V zahradě srdce dostáváme darem poklad citů, aby z nich rostla radost a
rozmáhal se pokoj. A my ji zaplevelujeme strachem, zlobou, neklidem, závistí. Místo
pokoje a radosti pak šíříme tenhle plevel.
Pečovat o zahradu světa, lidských vztahů i vlastního srdce, kultivovat je – to je
krásná, ale namáhavá práce na celý život. Potřebuje trpělivost a dlouhý dech.
Nepřináší nám právě toto úsilí skutečnou radost a naplnění života?

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Opavě
Milí přátelé, sestry a bratři, máme za sebou léto a s ním spojené prázdniny, dovolené,
výlety, tábory, hlídání vnoučat a další aktivity. Doufám, že jste prožili mnoho
pěkného, odpočinuli si a načerpali nové síly.
Několik z nás vyrazilo hned na začátku července společně na týden do Sobotína.
Navázali jsme tím na předchozí sborové rekreace, dobrou tradici se tedy podařilo
udržet. Pobyt byl naplněn turistikou uprostřed krásné jesenické přírody, rozhovory,
četbou knih, zpíváním, hrami... Spokojenost s místem a způsobem společného trávení
času byla natolik velká, že jsme si hned rezervovali termín na příští léto. Můžete se
přidat, budete-li chtít. Další společnou akcí byl tábor, který pro děti připravila
mládež. Když jsem účastníky navštívil, bylo patrné, že si čas na tábořišti opravdu
užívají a je jim spolu dobře. Více se dočtete v samostatném článku.
Ve zpravodaji najdete také rozhovor s bývalým farářem sboru Danielem Tomešem,
který vznikl po jeho návštěvě Opavy. Jsme rádi, že po letech opět mezi nás přijel,
vedl bohoslužby a kázal. Velmi milé bylo rovněž setkání s jeho ženou Lýdií a dcerami
Julií a Ráchel.
Rád zmíním i to, že na konci září do manželství vstoupili Eliška Plachá a Daniel
Zmrzlík, kteří nyní bydlí v Opavě. Přejeme jim, aby byl jejich vztah naplněn láskou.
Před námi je leccos zajímavého a inspirativního. Mám naději, že ti, kdo přijmou
pozvání a dorazí, budou osloveni, povzbuzeni, možná i potěšeni, a že nebudou litovat
svého času. I o tom se dočtete na stránkách tohoto podzimního sborového listu.
PJ

Program v našem sboru
Bohoslužby:
neděle 8.10.

Opava (9 hod) a Sudice * (11 hod)

P. Janošík

2|Stránka

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Opavě
neděle 15.10.

Opava * (9 hod) – Díkčinění

J. Lukáš

neděle 22.10.

Opava (9 hod)

S. Kopecká

neděle 29.10.

Opava (9 hod)

A. Plachý

s připomínkou 500. výročí světové reformace
neděle 5.11.

Opava * (9 hod)

P. Janošík

neděle 12.11.

Opava (9 hod) a Sudice (11 hod)

P. Janošík

* s vysluhováním večeře Páně
Pravidelná setkání:
čtvrtek – 16 hod: klub „Mraveniště“ (rodiče s předškolními dětmi): 5.10., 19.10.,
2.11., 16.11., 30.11., 14.12.
čtvrtek – 17 hod: nácvik zpěvu
čtvrtek – 18 hod: biblická hodina (výklad Ježíšova kázání na hoře)
pátek – 14.45 hod: náboženství pro mladší děti, 15.30 hod: náb. pro starší děti
mládež (dle domluvy)
Další akce:
15.10.

neděle Díkčinění, setkání s Janem a Dagmar Lukášovými,
společný oběd, od 14 hod odpoledne (nejen) pro seniory:
M. Kaďůrková – 13. komnata J. A. Komenského

20.–21.10.

kurs (Biblické postavičky, výroba a metodika práce s nimi)

16.–19.11.

podzimní víkendovka dětí a mládeže v Třemešné

2.12.

adventní dílna

4.2.2018:

sborový den se br. synodním seniorem Danielem Ženatým k 80.
výročí založení sboru
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Naši jubilanti
7.10.

Ludmila Grulichová, Hradec nad Moravicí

85 let

11.10.

Marta Gebauerová, Opava

79 let

16.10.

František Slováček, Opava

72 let

27.10.

Miroslav Valchář, Opava

85 let

12.11.

Libuše Burgetová, Opava

63 let

21.11.

Josef Šindler, Opava

76 let

25.11.

Selma Ševčíková, Opava

97 let

25.11.

Věra Volkmerová, Vsetín

73 let

Všem jubilantům přejeme, ať je provází Boží požehnání.

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
Od posledního vydání zpravodaje se podařilo převést webové stránky sboru na
novou adresu. Spravování stránek si vzal na starost Michal Jančář. Na stránkách
naleznete informace o aktuálním dění ve sboru, plánovaných akcích, zajímavých
odkazech. Zavzpomínat bude možné v sekci fotogalerie. Uvítáme vaše připomínky,
náměty a nápady.

www.evangeliciopava.com

Kostelní tábor 2017
Letošní tábor se uskutečnil od 22. 7. a skončil ve středu 2. 8. Tábor byl poblíž obce
Hošťálková. Tento tábor vedla Hanka Plachá. Program pro děti vymýšlel Dan Zmrzlík
a u toho jim pomáhali: Tomáš Domes, Jakub Domes, Jakub Marek. O spokojenost
našich žaludků se staraly Terka Dehnerová, Eliška Plachá a Míša Cibulková, která
rovněž dělala i zdravotnici. Naše letošní téma bylo: Vikingové. Každá hra krásně
navazovala na téma. Mohli jsme si třeba vytvořit vlastní zbraně, jako jsou sekery,
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meče a různé další. Dokonce jsme s nimi zahráli bitvu na louce, kterou si každý
účastník užil.
Úkol táborníků byl prostý. Měli ubránit svoji osadu a získávat nová území. Náš tábor
se rozdělil do tří klanů: Hakanen, Erikson a McNail. Na začátku tábora si museli
členové klanů vyrobit vlajku a vymyslet pokřik. To všechny klany zvládly skvěle.
Všechny klany do konce tábora sbíraly zlaťáky, které mohly získat buď během VTH
(velké táborové hry) nebo při plnění jako jednotlivci pro svůj klan. Na konci tábora se
spočítaly zlaťáky a ten klan, který jich měl nejvíc, vyhrál celou hru.
Ale nemyslete si, že jsme jenom bojovali. Každý den dopoledne a navečer jsme měli
duchovní program, při kterém jsme rozebírali příběhy z Bible a zpívali písně ze
zpěvníku Svítá. V neděli nás navštívil náš farář Pavel Janošík se svou ženou Hedvikou,
aby vedl nedělní pobožnost.
Každý den tohoto tábora byl něčím výjimečný. Nikdo se na táboře jistě nenudil a
všichni budou mít krásné vzpomínky. Všem vedoucím patří velké dík a už se těším, co
vymyslí příště.
Michal Grufík
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Rozhovor s Danielem Tomešem
V neděli 10. září jsi po letech opět kázal a vedl bohoslužby v opavském sboru.
Následovala beseda, mnohé osobní rozhovory a společný oběd. Jaké to pro tebe a
tvé blízké bylo? S jakým pocity jste se vraceli domů?

Bylo to milé setkání, současně náročné. Po tak dlouhé době si člověk už nebyl
schopný vybavit některá jména... Vraceli jsme se domů s pocitem vděčnosti nejenom
za setkání, ale především za to, že práce evangelia pokračuje jak v lidech, které jsme
znali, tak v nových a mladé generaci. Pro Julii a Ráchel návštěva Opavy znamenala
především setkání s mládeží, která jezdí na Travnou.
Jak vzpomínáš na roky prožité v Opavě?

Opava byl náš první sbor. Začátky byly náročné: bydlení v provizoriu, generální
oprava bytu a sborových prostor. Pak přišly na svět naše děti... Vzpomínáme na
společnou práci, brigády, společenství mládeže (opavský uragán). Po sametové
revoluci se otevřely nové možnosti: návštěvy ve věznici, na psychiatrii, knihkupectví
na faře. Vzpomínám na akce, jejichž cílem bylo oslovit lidi mimo církev. Ve sboru jsme
pořádali bazary, aby se sehnaly peníze na výměnu oken... Bylo to období velmi bohaté
po všech stránkách... V Opavě jsem se naučil jedno rčení: „Hrůza třese kurníkem“,
ráda ho používala Věrka Volkmerová.
Ne všichni čtenáři sborového zpravodaje se s vámi v září setkali... Můžeš, prosím, ve
stručnosti zopakovat, jak se vám v Lanškrouně daří? Co dělají děti a tvá žena Lydie?

Lanškroun je třetí působiště, předtím jsme byli na Valašsku v Hošťálkové. Přišli jsme
z vesnického sboru, v němž se mísí tradicionalismus a obrodné snahy charismatickoletničního ražení. Takže práce sborová byla z mnoha hledisek náročná. V této
souvislosti byl přechod do Lanškrouna úlevou. Náročnější je to po stránce technické.
V Hošťálkové všechny práce na zahradě i úklidové obstarával kostelník, tady je to
víceméně na nás. – Lydie pracuje jako chirurgická sestra na místní poliklinice. Julie
učí čtvrtým rokem angličtinu na církevní konzervatoři v Olomouci. Ráchel učí druhým
rokem na prvním stupni jedné ZŠ rovněž v Olomouci. Jordan pokračuje
v magisterském studiu na ETF v Praze, do poloviny prosince t. r. bude v Atlantě na
studijním pobytu.
Kladeš na něco ve své farářské službě důraz?
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Kladu důraz na to,
aby člověk moc
nepřekážel tomu, co
chce dělat Bůh.
Záleží
mi
na
vzájemném propojení
evangelia
s praktickým
každodenním
životem. Nemám rád
prázdná slova. - Je
těžké
si
něco
zapamatovat
z kázání,
proto
kladu
důraz
na
kvalitní hudbu při bohoslužbách, aby zvěst byla dotažena ve slovech písní a také
různými hudebními styly a žánry.
Co osobně tě těší a povzbuzuje?

Nejvíce asi to, když se znovu ubezpečím o tom, že nepracuji zbytečně a že má služba
má smysl.
Co bys opavskému sboru popřál do budoucna?

Aby byl živým a otevřeným společenstvím víry, lásky a naděje. Duchovním domovem,
útočištěm. Ve smyslu slov písně 678: „Kde jsme si blízcí v Ježíši, bratru svém, kde se
svátek lásky stále světí, kde se sdílí všechny Boží děti.“
Díky za rozhovor, PJ

Kurz: Biblické postavičky, výroba a metodika práce s nimi
20. – 21. října 2017

pátek 20. 10. 2017:
17.00 - 20.30 výroba biblických postaviček (hlava, končetiny)

7|Stránka

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Opavě
sobota 21. 10. 2017:
8.30 - 10.30
úvod do práce s postavičkami spojený s praktickou prací s Biblí
10.30 - 12.00 výroba postaviček
12.00 - 13.00 oběd
13.00 - 17.00 výroba postaviček
Místo konání kurzu: Lidická 2, Opava
Podmínka k účasti: je nutné zúčastnit se celého kurzu

Adresa - Lidická 2, Opava 746 01
Úřední hodiny: Úterý 16 – 17:30 h.
Pátek 9 – 12 h.
Farář: Mgr. Pavel Janošík
Telefon: 739 517 284

Kurátor: Antonín Plachý
Email: opava@evangnet.cz

Webbové stránky sboru: www.evangeliciopava.com
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