
Zpravodaj
sboru Českobratrské církve evangelické v Hranicích

   LEDEN, ÚNOR 2014    
ÚVODNÍK 
    Říká se:  Jak na Nový rok, tak po celý rok – 
pořekadlo,  které  se  vkradlo  do  mysli  snad 
každého.  Nikdo  to  asi  moc  nebere  vážně,  ale 
každý si  na to přesně na Nový rok vzpomene 
a nebo mu to někdo připomene (a i mně to zase 
vyděsilo,  tak  jsem  raději  začala  něco  dělat). 
Přemýšlela jsem s kolegy faráři z ekumeny, proč 
nás  toto  pořekadlo  tak  nějak  štve  a  je  to  asi 
proto,  že  tomu  podvědomě  asi  dost  lidí  věří, 
když  to  pořád  dokola  říkají.  Proč  se  třeba 
neříká:  V Novém roce s Bohem přece. A nebo: 
Na  Nový  rok  odpočinu  a  po  celý  rok  lenost  
odeženu. Troufám si  říct,  že  nás  ta  pořekadla 
stále docela válcují – zkrátka všechno musíme 
stále  někam  do  dřeva  „zaklepávat“.  Možná 
bychom si ale  protentokrát mohli  zapamatovat 
heslo roku, které bylo vybráno pro rok 2014: 

Mně je nejlépe v Boží blízkosti. Žalm 73,28 

CO NÁS ČEKÁ...
Ráda bych všem hned v úvodu připomněla, že 
potřebujeme mít od vás (členů sboru) vyplněný 
dotazník,  který  se  týká  budoucnosti  sboru. 
Naše církev se bude touto otázkou zabývat na 
Synodu.  Je  zcela  zřejmé,  že  se  bude  měnit 
koncepce naší církve a tím se změní  i  situace 
ve sborech  (především  těch  menších).  Máme 
tedy možnost pomocí dotazníku se k celé situaci 
vyjádřit.  Staršovstvo  musí  nakonec  všechny 
odpovědi zpracovat a do konce  ledna postoupit 
Seniorátnímu výboru. Proto vás žádáme, abyste 
vyplněné dotazníky co nejrychleji odevzdali!
Schůze staršovstva je naplánována na 14.ledna.

Opět  se  letos  na  začátku  roku  zapojujeme 
do Aliančního  týdne  modliteb  za  jednotu 
křesťanů na celém světě.  Přijměte  tedy třikrát 
pozvání na  Ekumenické bohoslužby  v  lednu 

v těchto  termínech  –  Čt  9.1.;  Ne  19.1.; 
Pá 24.1. - podrobnosti – viz níže! 
V posledním lednovém týdnu  se sestra  farářka 
chystá na Farářský kurz do Prahy.
Staršovstvo  sboru bude  na  únorové  schůzi 
plánovat rozpočet na  tento rok a připravovat se 
na březnové Výroční sborové shromáždění, kde 
bude probíhat také volba nového staršovstva! 

5.1. Ne – 8.30 hod - bohoslužby s Večeří Páně!
9.1. Čt – 14 hod fara – náboženství
       Čt -  18 hod evangelický kostel 
Ekumenická bohoslužba -  káže ot. Petr Utíkal
10.1. Pá – 19 hod fara – konfirmandi
12.1. Ne – 8.30 hod – bohoslužby
13.1. Po – pastorálka Přerov
14.1. Út – 17 hod fara - schůze staršovstva
16.1. Čt – 10 hod fara – biblická senioři
                 14 hod fara – náboženství 
17.1. Pá – 19 hod fara – konfirmandi
19.1. Ne – 8.30 hod – bohoslužby
         Ne – 17 hodin – Ekumenická 
bohoslužba – v katolickém kostele 
v Drahotuších – káže f. P. Lukášová
22.1. St – 17.30 hod Bělotín u Fibichů, bibl.hod.
23.1. Čt – 14 hod fara – náboženství
24.1. Pá – 17 hodin – Ekumenická bohoslužba 
        v Církvi bratrské v Hranicích - káže otec 
        Radek Šindleja
        Pá – 19 hod fara – konfirmandi
26.1. Ne - 8.30 hod – bohoslužby
27.1.-31.1. - Farářský kurz – Praha
2.2. Ne - 8.30 hod – bohoslužby
6.2. Čt - 10 hod fara – biblická senioři
              14 hod fara – náboženství 
7.2. Pá – 19 hod fara – konfirmandi
9.2. Ne - 8.30 hod – bohoslužby s Večeří Páně!
10.2. Po – pastorálka Olomouc
11.2. Út – 17 hod fara – schůze staršovstva



13.2. St – 17.30 hod fara – biblická
14.2. Čt – 14 hod fara – náboženství
15.2. Pá – 19 hod fara – konfirmandi
16.2. Ne - 8.30 hod – bohoslužby
20.2. Čt - 10 hod fara – biblická senioři
                14 hod fara – náboženství 
21.2. Pá – 19 hod fara – konfirmandi
23.2. Ne - 8.30 hod – bohoslužby

Jarní prázdniny budou v termínu 24.2.-2.3.
V  tomto  termínu  bude  farářka  sboru čerpat 
dovolenou!

ADRESA SBORU: 
Farní  sbor  Českobratrské  církve  evangelické 
v Hranicích, Farní 43, 753 01 Hranice

Číslo účtu 190 304 741 / 0300
tel. 581 603 537, mob. 604 813 291

WEBOVÉ STRÁNKY NAŠEHO SBORU A CÍRKVE: 
www.ccehranice.estranky.cz
www.e-cirkev.cz

JUBILANTI V LEDNU A ÚNORU
7.1. Lydie Mrnuštíková           67 let
20.1. Ludmila Jelínková          85 let
22.1. Milan Matějka                87 let
25.1. Marie Němcová              84 let
25.1. Eva Šturalová                 68 let
1.2. Božena Malinčíková        73 let / Výkleky
10.2. Iva Zahradníčková         79 let
14.2. Hedvika Vymětalová      99 let
15.2. Drahomír Fibich             66 let 

Dopukal novoroční popcorn a je čas probrat se ze sváteční kocoviny 
Na Silvestra jsem dětem slíbila popcorn – to se koupí slisovaný balíček kukuřice v obchodě, 

doma to dáte tak na 4 minuty do mikrovlnky a čekáte. Nejdříve se začne nafukovat pytlíček a pak to 
začne uvnitř pukat a sílit na intenzitě. A po chvilce zase intenzita pukání slábne, a když už jsou 
intervaly mezi pukáním dlouhé nebo už není pukání žádné, tak to už je nejvyšší čas nabušený pytlík 
s popcornem vytáhnout, vysypat do misky a začít jíst - tak dobrou chuť, děti! 

To pukání mi připomněl novoroční ohňostroj (všeho druhu) za oknem – čas pukání byl 
nastaven tak na 4 až 8 hodin (možná i déle). Začalo to hned jak se setmělo – puk...puk...puk, puk,  
puk............puk - pak chvíli nic a pak zase - puk, puk - když se přiblížila půlnoc, intenzita pukání 
otřásala našimi okny až jsem se bála, že explodujeme. Kolem druhé hodiny ranní pukání sláblo, 
potom zcela utichlo – tak Člověče vítej v novém roce a konečně - dobrou noc! 

Sváteční kocovina je za námi, ale ne v tom smyslu, že to přeženeme s alkoholem (no u někoho 
samozřejmě je i tento druh kocoviny), ale konečně skončil ten maraton návštěv, pojídání, sedění 
u televize (počítačů), večírků, koncertů, slavností..... bohoslužeb? napětí v rodině?.... – sláva, 
zvládli jsme to! A nyní je potřeba někde nabrat druhý dech a nově začít pracovat. Čas na odpočinek 
se vyplnil výše jmenovaným. - Hurá, přežili jsme další rok (sice s dvěma kily navíc, ale přežili)!

A je tu rok nový! To si samozřejmě nejvíce každý uvědomí až bude slavit své osobní 
jubileum, že i tam se číslovka nenápadně zvýší a člověku to připomene, že čas řečeno řecky – 
chronos – je neúprosný. Tiká ke všem spravedlivě. Nikomu neubere a nikomu nepřidá víc, než 
kolik má dostat. Nedá se to zastavit. Ale ten můj čas se přeci jen jednou zastaví, jako když dojde 
baterie v hodinkách!

Jenomže řečtina zná pro pojem času ještě jiný výraz – kairos – a to je čas, kterým se také 
můžeme řídit, který do jisté míry můžeme i uchopit. Je to čas na něco, čas příhodný k něčemu. Čas, 
který není pod neustálou palbou odtikávání mé dočasnosti. Ale je to čas, který v důsledku nebude 
jen čas prožitý, ale může být zároveň i časem naplněným!

Do nového roku přeji všem, aby objevili ve svém čase i čas kairos a správně jej naplnili – třeba tak, 
jako to doporučuje apoštol Pavel křesťanům v Efezu....

"Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte  
svěřený čas (kairos), protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.  

 Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem."  
Efezským 5, 15 - 18

http://www.ccehranice.estranky.cz/
http://www.e-cirkev.cz/
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