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ÚVODNÍK - AKTUÁLNÍ DĚNÍ V NAŠEM SBORU

O  prázdninách  jsem  byla  s  dětmi opět 
na rodinné  dovolené  s  olomouckým  sborem 
u Prostějova. Po duchovní stránce se o nás staral 
Joel  Ruml  (synodní  senior).  Ten  měl  pro  nás 
každý den připravené slovo  na cestu životem. 
Ovšem celým týdnem nás provázel jeden verš 
z jedné  vánoční  písně  –  je  to  vlastně  takové 
vyznání: U Boha mého není nic nemožného! 
A tak  na  tuto  větu  od  té  doby často  myslím. 
Myslím  na  ni  hlavně  tehdy,  když  jsou  lidé 
kolem  mě  hodně  skeptičtí  a  nebo  vyčerpaní 
nějakým bojem, který svádějí a nebo já sama se 
nedokážu s něčím porovnat. Vzpomenu si na to, 
kam se mám neustále obracet a kde jedině to má 
smysl – u Boha mého není nic nemožného!  P.L.

Nově  přijatí  do  sboru – v  červenci  byla  do 
našeho  sboru  přijata  sestra  Naďa  Valoušková, 
během  září  bude  do  sboru  přijat  bratr  Milan 
Bartoš.                                                                
Za  k  oho  se  můžeme  modlit!   Bratr  Milan 
Bartoš  prochází  složitými  zdravotními 
komplikacemi, proto na něj prosím pamatujme 
ve  svých  modlitbách!  A v  modlitbách  prosím 
mysleme i na rodinu Prokešovu – nejmladší syn 
Jindříšek je rovněž vážně nemocen!

CO NÁS ČEKÁ... (ZÁŘÍ, ŘÍJEN)
Bohoslužby  se  v  kostele  nemění,  stále  platí  
neděle 8.30 hodin – kostel Šromotovo náměstí!
Harmonogram   nedělních   bohoslužeb:  
Ne 7.9. - káže f. R. Lukáš – celocírkevní sbírka!

Ne 14.9. - káže f. M. Zikmund – Večeře Páně 

Ne 21.9. - káže s. J. Hojná z Olomouce

Ne 28.9. - káže f. M. Zikmund

Ne 5.10. - káže f. R. Lukáš – díkčinění + VP

Ne 12.10. - káže f. M. Zikmund

Ne 19.10. - káže f. R. Lukáš

Ne 26.10. - káže f. M. Zikmund

Náboženství pro mladší školní děti bude každý 
čtvrtek od 14 hodin na faře! (zahájení 11.9.)

Schůze staršovstva – čtvrtek 11.9. 17 hod fara
Sborový  program  bude  po  nějakou  dobu 
částečně  omezen  z  důvodu  nástupu  sestry 
farářky na mateřskou dovolenou. Nicméně sbor 
je  administrován  z  Přerova  bratrem  farářem 
Markem Zikmundem a část  práce přebírá také 
staršovstvo  sboru.  -  Administrativním  dnem 
bude  zpravidla  čtvrtek. V  tento  den  bude 
probíhat na faře  každý týden náboženství pro 
menší  děti,  jednou  měsíčně  schůze 
staršovstva,  a  také  večerní  biblická  hodina. 
Biblické pro seniory zatím naplánovány nejsou. 
Ještě  bude  upřesněno,  zda  budou  pokračovat 
biblické hodiny v Bělotíně v rodině u Fibichů. 
Také  ještě  není  zcela  domluveno  setkání 
mládeže (bývalých konfirmandů), se kterým se 
rovněž  počítá.  Na  faru  se  dovoláte  i mimo 
čtvrtek,  a  to sestře  farářce.  Pokud  budete 
potřebovat  pomoci  se  zajištěním  pohřbu  či 
čehokoliv jiného – radostného, ráda Vám pomoc 
zprostředkuje.

Koncert v kostele - 26.září v pátek v 19 hodin 
se v našem kostele uskuteční koncert 

   Slávka Klecandra



Slávek Klecandr je zkušený písničkář, zpěvák, 
kytarista  a  kapelník  skupiny  Oboroh  –  jeho 
písněmi  za  doprovodu  kytary  si  zpříjemníte 
večer a naladíte se hezky na páteční večer. A co 
mohu  o  Slávkovi  říct?  Že  je  z církevního 
prostředí, proto většinou zpívá v kostelech, kde 
se jeho písně, texty a i ten nezaměnitelný hlas 
zkrátka  nejvíce  hodí.  V minulosti  už  v  našem 
kostele Slávek koncertoval a to nejen sám, ale 
také  se  svou  skupinou  Oboroh,  která  se 
proslavila  především tím,  že  nově  zhudebnila 
některé biblické Žalmy a tak přispěla k tomu, že 
jsou  Žalmy  i  dnes  velmi  oblíbeným  zpěvem 
a čtením  mladé  generace. Asi nejznámější jimi 
zpívaný  Žalm  je  Žalm  8  -  Hospodine,  Pane 
náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! 
- jeho melodie mi stále zní v uších...            P.L.

Zpívat  a  hrát  v  kostele -  co  se  týče  hudby 
a zpěvu v kostele, které neodmyslitelně patří ke 
každým bohoslužbám, máme jako sbor určitě co 
dohánět. Sborový zpěv moc nepilujeme. Možná 
protože se nám nechce nebo to neumíme a nebo 
si myslíme, že to není až tak důležité a nebo se 
zatím  nenašel  nikdo,  kdo  by  nás  ty  krásné 
kostelové  písně  učil.  Dá  se  říci,  že  z  těch 
sedmiseti písní,  co  máme  ve  zpěvníku  známe 
tak  stovku,  co  „umíme“  při  bohoslužbách 
za doprovodu varhan zazpívat. Smutné, co? Ale 
smutné je asi nejvíce to, že lidé si už moc dnes 
nezpívají,  ani  doma  ne.  Jediný  zpěv,  který 
slyšívám je v kostelech,  potom čas od času se 
line romský zpěv Farní ulicí a potom jde  ještě 
slyšet  zpěv  z hudební  školy  v  Radniční  ulici. 
Doma sice zpíváme, ale taky to není nijak často. 
Přitom  nás  Bible  asi  nejvíce  prostřednictvím 
Žalmů  vybízí  k  tomu,  abychom zpívali  a  tím 
chválili Pána Boha – i píseň je modlitba a ještě 
k tomu může krásně znít. Je to úžasné jak je to 
pěkně  propojené,  nemusíme  zpívat  nesmysly, 
ale modlitby. Namátkově vyberu několik Žalmů, 
kde jsme ke zpěvu – k modlitbám – vybízeni:

Žalm  33,3  Zpívejte  mu  novou  píseň,  hrejte 
dobře za hlaholu polnic.                                        
Žalm 96,1  Zpívejte  Hospodinu  píseň  novou, 
zpívej Hospodinu, celá země!                               
Žalm 149,1  Haleluja.  Zpívejte  Hospodinu 
píseň  novou,  jeho  chválu  v  shromáždění 
věrných!                                                              

Zpívat  může každý a víceméně to jde i naučit 
v každém věku. S hraním je to horší, komu není 

shůry dáno, koho k tomu nevedli rodiče, tak má 
smůlu  -  maximálně  může  držet  dřívka  a  jiné 
nástroje jen obdivovat, ale raději na ně nesahat! 
V  našem  kostele  máme  jediný  doprovodný 
nástroj, a to varhany (vlastně je to harmonium). 
Na tento nástroj umí fundovaně hrát jen dva lidé 
z  našeho  sboru  a  víme,  že  bez  varhan by  to 
nešlo – bez nich by ani ten zpěv nebyl. A také 
víme,  že  varhany  ke  kostelu  tak  nějak 
neodmyslitelně patří. Jenže zrovna ty naše jsou 
celkem  poruchové  a  neustále  musíme  řešit 
nějakou opravu. Proto staršovstvo využilo velmi 
výhodné  nabídky  k  zakoupení  nových 
digitálních varhan,  kdy náš příspěvek ze strany 
sboru by byl v hodnotě „klavíru“ - tedy 49 tisíc 
korun. Zbytek prostředků by byl z jiných zdrojů 
(darů), které můžeme letos dostat. Pokud se nám 
výše zmíněná částka podaří vysbírat, mohou nás 
už na Vánoce doprovázet nové digitální varhany 
v hodnotě 129 tisíc korun.

Sbírka  na  nové  digitální  varhany    bude   
probíhat celý podzim – až do cílové částky 
49 tisíc korun!!!
Staršovstvo  sboru  vybízí  k  pravidelným 
platbám také salárních příspěvků! 
Číslo účtu:   190 304 741 / 0300  

ADRESA SBORU: 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Hranicích, Farní 43, 753 01 Hranice
tel. 581 603 537, mob. 604 813 291 farářka
mob. administr. Marek Zikmund – 605 303 670

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

JUBILANTI V ZÁŘÍ A ŘÍJNU

13. 9. Anna Mücková                           79 let
16. 9. Lydie Vilišová                             77 let
17. 9. Dobromila Pupíková                   80 let
22. 9. Josef Pánek                                  86 let
28. 9. MUDr. Libuše Tesaříková           91 let
 3.10. Anna Czerweková                       74 let
 6.10. Božena Fibichová                        65 let
 8.10. Antonín Mikulenčák                    68 let
12.10. Emília Danišková (Lipník n/B.)  76 let

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