
Zpravodaj
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hranicích

         KVĚTEN - 90. LET VÝROČÍ SBORU, ČERVEN 2014

ÚVODNÍK – SLOVO FARÁŘKY...
Přátelé v Kristu, přátelé sboru,

tento  Zpravodaj  nám  přináší  hned 
několik  připomenutí.  Je  před  námi  v květnu 
hodně práce – je naplánována konfirmace pěti 
konfirmandů s jedním křtem. Jsem moc ráda, že 
po dvou letech jsme se nakonec ke  slavnosti 
konfirmace dobrali. Není totiž snadné udržet si 
pozornost konfirmandů ve věku, kdy je zajímá 
všechno možné, ale asi nejméně zrovna řeší svůj 
vztah s Bohem. Jejich zájmy, kdy jsou tito mladí 
lidé  na  prahu  dospělosti,  se  dost  rychle 
proměňují.  A já  vlastně  ani  teď  nevím,  zda-li 
tím,  že  potvrdí  svůj  křest  je  něco  vyhráno. 
Možná  budou  mít  rodiče  radost,  ale  jestli  se 
samotná  víra  ve  velkém  světě  různé  nabídky 
a poptávky nevytratí, za to nemůže ručit nikdo. 
Vždyť to asi zná každý sám od sebe, že cestu 
k Pánu  Bohu  si  nakonec  hledáme  celý  život 
a nikdy  není  vyhráno  – vždycky  se  to  může 
pokazit,  protože pokušení  na  nás  doléhají 
neustále.
V  povelikonoční  atmosféře  je  dobré  si 
i připomenout  slova  Ježíšova,  která  říká 
na adresu Petra: „Já jsem za tebe prosil, aby tvá  
víra neselhala.“ Lukáš 22,32 – toho Petra, který 
se  dušuje,  že  je  připraven  jít  s  Ježíšem 
i do vězení a na smrt.  Ale paradoxně ještě než 
kohout  ráno zakokrhá,  Ježíše třikrát  zapírá,  že 
jej vůbec zná.  Petrova suverenita před Ježíšem 
mu nebyla nic platná, ono se vždycky nakonec 
ukáže, jak to s tou naší vírou je až jde skutečně 
do tuhého. Až jde třeba i o život. Co z toho ale 
plyne? Je potřeba se  neustále  modlit,  aby víra 
neselhávala. Je potřeba myslet v tomto smyslu 
i na mladé lidi  (a to  nejen ve sboru),  ale také 
na naše  děti,  aby  pokud  se  jejich  víra  někde 
ve světě vytratí, byla opět nalezena! 

Dalším  významným  připomenutím 
v květnu  je  90. výročí  od  založení  sboru. 

Nejprve  se  sice  jednalo  o  kazatelskou  stanici 
Přerova, ale brzy se náš sbor osamostatnil a stal 
se samostatným sborem. To vše si připomeneme 
slavnostní bohoslužbou 25. května 2014, kdy 
budou  mezi  námi  významní  hosté  –  synodní 
senior  Joel  Ruml  a  synodní  kurátorka  Lia 
Válková.  Prosím  všechny  členy  sboru,  aby 
s tímto datem počítali a nezapomněli přijít, aby 
nakonec pozvaných hostů nebylo více, než těch, 
kteří skutečně ke sboru patří.

Náš  kostel  nese  venkovní  nápis  nad 
nepoužívaným vchodem do kostela (od hlavní 
silnice) – NESTYDÍM SE ZA EVANGELIUM 
KRISTOVO! -  Je  to  nápis,  který zdobí  i  naši 
pozvánku na slavnostní bohoslužbu. A jak jsem 
poznala, tak ti,  kteří chodí do kostela  (opačnou 
stranou – tedy používaným vchodem) o tomto 
nápisu ani moc neví. Vždycky se mě totiž na něj 
ptali lidé, kteří pouze jeli či šli  kolem kostela.
   Jde o kralickou citaci apoštola Pavla z epištoly 
Římanům  1,16-17 -   Neboť  se  nestydím 
za evangelium Kristovo; moc zajisté Boží jest  
k spasení  každému  věřícímu,  Židu  předně,  
potom i Řeku. Nebo spravedlnost Boží zjevuje  
se  skrze  ně  z  víry  u  víru,  jakož  psáno  jest:  
Spravedlivý pak z víry živ bude. -  těmito slovy 
apoštol Pavel začíná rozvíjet svou teologii jak se 
v evangeliu vlastně ukazuje Boží spravedlnost - 
tedy  především  Boží  jednání,  které  umožňuje, 
aby na Božím soudu obstál (byl ospravedlněn) 
ten, kdo žije z víry v Ježíše.  
     Nestydět se za evangelium Kristovo, za jeho 
radostnou zvěst o vzkříšení,  je prvním krokem 
víry, který musí podstoupit každý,  kdo se chce 
přiznat ke Kristu.  Oprýskaný nápis na zvětralé 
omítce  kostela  je  připomínkou  všem 
kolemjdoucím, že už po 90. let je tady  nemalá 
hrstka  evangelíků,  kteří  nějakým  způsobem 
evangelium  na  sobě  nesou  –  věřím,  že 
nezaniknou a ke  100. výročí to už bude nápis 

 



na omítce  nové  a  daleko  více  čitelnější  nejen 
pro  ty  venku,  ale  nakonec  i  pro  nás  uvnitř, 
abychom  věděli  za  co  se  rozhodně  nemáme 
stydět!                      Pavlína Lukášová, farářka sboru

NOC KOSTELŮ – PÁTEK 23. KVĚTNA OD 18 HODIN!
V  letošním  roce  opět  plánujeme 

zařadit se  s naším  kostelem  do  projektu  Noci 
kostelů  (jde  o jednotný  den,  kdy  jsou  kostely 
po celé republice se svým programem otevřeny 
široké veřejnosti). Letos to bude opět pátek a to 
23. května. Náš kostel bude otevřen od 18 do 22 
hodin  –  program,  který  bude  ještě  upřesněn, 
bude obsahovat  vystoupení  Harmonie,  opět  se 
bude  tisknout  na  historickém  bratrském  lisu 
a můžeme  se  také  těšit  na  varhanní  skladby, 
které zahraje Hanka Kubíková!

BOHOSLUŽBY

Každou neděli v 8.30 hod v evangelickém 
kostele na Šromotově náměstí!

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU A ČERVNU ...
4.5. Ne -  8.30 hod - bohoslužby
6.5. Út – 17 hodin fara – schůze staršovstva. 
Od 18 hodin se představí staršovstvu 
konfirmandi!
9.5. Pá – od 15 hodin BRIGÁDA v kostele! 
(popř. jiný termín – pátek 16.5.!)
9.5. Pá – 19 hodin fara – konfirmandi 
11.5. Ne – 8.30 hod – bohoslužby
12.5. Po – od 9 hodin – Střítež nad Bečvou - 
pastorálka (společ. s východomor. seniorátem) 
14.5. St – 17.30 hodin fara – biblická hodina 
15.5. Čt – 10 hodin fara – biblická pro seniory
                 14 hodin fara – náboženství
16.5. Pá – 19 hodin fara – konfirmandi
18.5. Ne – bohoslužby – křest, konfirmace 
s Večeří Páně – posezení po bohoslužbách!
21.5. St – 17.30 hod fara - přípravná schůzka 
nejen k Noci kostelů!
22.5. Čt – od 9 hod – katolická fara, Drahotuše - 
ekumenické setkání kazatelů 
                 14 hodin fara – náboženství
23.5. Pá – od 18 hodin kostel - Noc kostelů!
25.5. Ne – slavnostní bohoslužby k 90.výročí 
sboru s Večeří Páně – slouží synodní senior 
Joel Ruml – posezení po bohoslužbách!
28.5. St – 17.30 hod – biblická hodina v rodině

29.5. Čt – 14 hodin fara – náboženství
Od čtvrtka do neděle (od 29.5. do 1.6.) probíhá 
zasedání Synodu naší církve na Vsetíně –  
jednání je veřejné!
1.6. Ne – 8.30 hod – bohoslužby
3.6. Út – 17 hod fara – schůze staršovstva
5.6. Čt - 10 hod fara – biblická senioři
7.6. So – od 9 hodin – Frýdek – Místek 
               Seniorátní den – téma: Odpovědnost
8.6. Ne – 8.30 hod - bohoslužby s Večeří Páně 
                                  Neděle svatodušní!
9.6. Po – 9 od hodin – kostel – výjezdová 
                            pastorálka u nás v Hranicích!
11.6. St – 17.30 hodin fara – biblická
12.6. Čt – 14 hodin fara – náboženství
13.6. Pá – opékání s dětmi!
15.6. Ne – bohoslužby – rodinná neděle!
19.6. Čt – 10 hodin fara – biblická senioři
                 14 hodin fara – náboženství
22.6. Ne – 8.30 hodin bohoslužby
29.6. Ne – 8.30 hodin bohoslužby

Změny či jiná setkání dle ohlášení v kostele!

ZAČÁTKEM ČERVENCE SE OPĚT PŘIPRAVUJE...
Ekumenická bohoslužba k svátku Cyrila a 
Metoděje v husitském kostele v Drahotuších!!!

ADRESA SBORU: 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Hranicích, Farní 43, 753 01 Hranice
Číslo účtu 190 304 741 / 0300
www.ccehranice.estranky.cz
email: cce.hranice@seznam.cz

Na případné  schůzce  se  s.  farářkou lze  domluvit 
i telefonicky – tel. fara: 581 603 537, 604 813 291.

JUBILANTI V KVĚTNU A ČERVNU  
2.5. Zdena Kuncová                   81 let
8.5. Jarmila Černá                      79 let
11.5. Božena Chrobáková          79 let/Lipník
16.5. Zdeňka Sekulová               65 let
1.6. Marie Sobková                    80 let
3.6. Theofil Fibich                      76 let
5.6. Jarmila Krasňáková             69 let
6.6. Dobroslava Červinková       79 let
16.6. Jaroslava Vodičková          74 let

 A jak to nakonec dopadlo s tou Petrovou vírou, která vždycky nebyla tak silná? 
„Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali,  
že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.“ Skutky apoštolské 4,13 – čti dále, je to zajímavé a poutavé...

http://www.ccehranice.estranky.cz/
mailto:cce.hranice@seznam.cz
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