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Milé sestry a bratři,
ještě  ze  školních  lavic  si  pamatuji,  že 

březen byl měsícem knihy.  Co jsme možná ani 
nevěděli, tak tato knižní osvěta sahá až do roku 
1955,  tedy  do  období  hlubokého  komunismu, 
kdy  tehdejší  propagátoři  použili  tuto  akci 
k tomu,  aby  se  knihy  dostaly  do  všech 
domácností a do povědomí co největšího počtu 
lidí.  Tuto  ideologii  používali  v  praxi 
na takzvaných  „ideologicky  rostoucích" 
skupinách  jako  byla  mládež,  zemědělci 
a dělníci. Cílem tehdy bylo přetvořit tyto mladé 
lidi na dokonale uvědomělé soudruhy, bezmezně 
oddané socialistickému režimu. 
No,  snad  to  knize  jako  takové  díky  tomuto 
zneužití  na  popularitě  neubralo.  Zkrátka,  kdo 
rád  četl,  tak  ten  nemusel  knižní  připomínku 
v březnu  ani  postřehnout.  A  nakonec  se  to 
poznalo  i  na  domácnostech  –  někdo  má  rád 
knihy tak, že je má vystavené doma v knihovně 
a  někdo  má  rád  ve  vitríně  zase  hrnečky 
a skleničky. 
Je zajímavé,  že po letech začíná být  s  knihou 
opět  problém. Děti  se těžce motivují  ke čtení, 
nedokáží se začíst do příběhů, v důsledku toho 
pak  mají  malou  slovní  zásobu,  špatně  čtou 
a hůře jim jde pravopis. A není za tím ani žádná 
šílená ideologie, ale konkurencí se staly chytré 
technologie  –  počítače,  tablety,  telefony,  ale 
i televize.  To všechno dokáže děti  tak zabavit, 
že už nechtějí číst a ani chodit ven. 
Jak si s tím dnešní doba poradí,  to ukáže čas. 
Ale  kniha  bude  stále  knihou,  když  si  ji 
nepřečteme,  její  stránky  pro nás  zůstanou 
navždy tajemstvím. 
Takovým tajemstvím je pro mnohé samozřejmě 
i Bible. Mnozí k ní přistupují s tím, že jim už 
nic nového nepoví a nebo mají strach, že tomu, 

co  budou  číst,  zase  nebudou  rozumět.  Někdo 
dokonce  myslí,  že  to  je  kniha  jen  pro  věřící. 
Jiného odradí  zase to, že má přes tisíc stránek 
a nedá  se  jednoduše  rychle  přečíst.  Pak 
samozřejmě to členění, těch názvů a těch čísel 
může také navodit  pocit  jakési nepřehlednosti. 
Dokonce spousta věřících by s určitými rozpaky 
přiznala, že celou Bibli ani nečetla. 
Samozřejmě potom vzniká problém jako s těmi 
dětmi - někde to degeneruje. Člověk zapomíná, 
své křesťanské hodnoty. Zapomíná se  i modlit, 
být vděčný, být pokorný...
Co s tím? No, je březen – měsíc knihy....
Březen je ale i měsícem mého nástupu na sbor 
po  mateřské  dovolené.  Tak  tedy  touto  cestou 
všechny  srdečně  zdravím.  Těším  se 
na společnou  práci,  ale  i  na  společné  otvírání 
a čtení knihy knih – Bible.
Jinak  název  Bible,  pochází  z  řeckého  slova 
ta biblia a  znamená  to  právě  –  knihy  nebo 
svitky. 

Pavlína Lukášová, Vaše farářka

Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát  
moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.
                                                       2 Timoteovi 3:15 
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můžete sboru posílat i na účet sboru nebo přímo 
na vystavený doklad po bohoslužbách v kostele, 
v podkruchtí u setry Šturalové. 
Staršovstvo sboru děkuje Vám všem, kteří si 
uvědomujete,  že  provoz  sboru  by  bez 
finančního  a  materiálního  zázemí  nebyl 
možný! 

   Výroční sborové shromáždění   – 
se koná v neděli 19. března bezprostředně po 
bohoslužbách,  které  začínají  v  8.30  hod. 
Staršovstvo  sboru  také  na  tomto  shromáždění 
rádo  a ochotně  zodpoví  všechny  Vaše  dotazy 
a nejasnosti týkající se  ohledně chodu  sboru  či 
hospodaření sboru.

CO PROBĚHLO:
-  Do  sboru  byla  přijata  5.3.  sestra  Anna 
Hanáková,  která  se  přistěhovala  z  Valašského 
Meziříčí. 
-  Sbor  byl  oficiálně (8.3.)  i  slavnostně předán 
farářce  sboru  Pavlíně  Lukášové.  Staršovstvo 
sboru se rozloučilo s bratrem  administrátorem 
Markem  Zikmundem  malým  dárkem  při 
bohoslužbách 12.3.

CO NÁS ČEKÁ:
- S netrpělivostí  na staršovstvu očekáváme, zda 
v průběhu dubna tohoto roku dostaneme dotaci, 
o  kterou  jsme  žádali  z  Evropských  fondů 
na přístavbu kostela. Jestliže k tomu dojde, bude 
ihned  vypsáno  výběrové  řízení  a  následně 
vybrána firma, která bude stavbu provádět. 
-  Na  květnou  neděli  9.  dubna plánujeme 
posezení po bohoslužbách v podkruchtí kostela. 
Doprovázet  bohoslužby  budou  hudebníci 
z olomouckého sboru. 
- Na  Zelený čtvrtek  13. dubna  budou pašije 
v kostele  v  17.00  hodin.  Tentokrát  zkusíme 
poprvé  připravit  Sederovou  večeři – to  je 
slavnostní  večeře  sloužící  jako  připomínka 
vyvedení  Izraele  z egyptského  otroctví,  kterou 
také  slavil  před  svým  ukřižováním  Ježíš  se 
svými učedníky. 
-  Na  Velký  pátek  budou  bohoslužby s  Večeří 
Páně v obvyklém čase v 8.30 hodin. Opět letos, 
dle  příznivého  počasí,  plánujeme  na  Velký 
pátek  v  15  hodin odpolední  projití  křížové 
cesty u Kostelíčka. Tentokrát si půjčíme klíček 
a  budeme jednotlivá  vyobrazení  otevírat.  Text 
bude jiný než loni a čtenáři se budou střídat. 
-  V neděli 14.  května bude ve sboru vizitace 
(kontrola ze seniorátu). V 7 hodin ráno na faře 

před bohoslužbou proběhne kontrola účetnictví 
a všech přináležitostí. Kázat bude Pavel Prejda 
z Nového Jičína. Po bohoslužbě bude rozhovor 
se staršovstvem v podkruchtí kostela.
- V neděli 4. června je svatodušní neděle, bude 
vysluhována Večeře Páně.
-  Na  druhý  víkend  v  červnu  (9.-11.)  je 
plánována  víkendovka  pro  děti  se  sestrou 
farářkou.  Do  programu  a vaření  se  zapojí 
mládež. Místo pobytu bude okolí Hranic. 
-  V  červnu  plánujeme  také  cyklo-výlet  se 
společným  opékáním.  Termín  bude  ještě 
upřesněn.

SETKÁNÍ FARA A KOSTEL

Bohoslužby  jsou  pravidelně  každou  neděli 
v kostele na Šromotově náměstí v 8.30 hodin. 

Staršovstvo:
Staršovstvo se schází pravidelně jednou měsíčně 
v 17 hodin na faře. Nyní nově, vždy první nebo 
druhá  středa  v  měsíci. Tentokrát  je  schůze 
staršovstva naplánována na 5. dubna.
Náboženství:
Děti  se  schází  k  náboženství  na  faře  každé 
pondělí v 15 hodin. 
Mládež:
Setkání  mládeže  probíhá  každých  čtrnáct  dnů 
ve čtvrtek v 17 hodin. 
Biblické hodiny:
Biblické  hodiny  jsou  v  současné  době 
organizovány  pouze  v  rodině  v  Bělotíně,  kde 
dojíždí  spolu  s  farářkou skupinka z  Hranic. 
Termíny  se  domlouvají  individuálně,  většinou 
však jednou do měsíce.
Další  plánované  setkání  bude  ve  středu 29.3. 
v 17.30 hod – odjezd od fary s farářkou v 17 
hodin.
Ekumena:
Ekumenická  setkání  kazatelů  probíhají  jednou 
měsíčně ve čtvrtek dopoledne,  po každé v jiné 
farnosti.  Nejbližší  setkání  bude  v  katolické 
farnosti v Jezernici  - 23. března od 9 hodin.

UPOZORNĚNÍ: v neděli 26. března bude 
posunut ČAS -  ze 2 hodin na 3 hodiny!

JUBILANTI V BŘEZNU A DUBNU
3.3. Irma Šmrhová                    90 let
21.3. Ludmila Váňová              91 let
24.3. Jiřina Petřeková               70 let
16.4. Alena Mikulášková          85 let
27.4. Hana Petříková                64 let Praha
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