
 
 

                                                                 Velikonoce 2017 

Milí přátelé, sestry a bratři, 

zdravím vás v čase blížících se Velikonoc. Jaké asi letos budou? Jisté je, že 

ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista tvoří základ těchto křesťanských svátků. To 

první byl zajisté krutý způsob popravy. V případě Ježíšově se však zároveň jedná o 

výzvu k přehodnocení všeho, čím člověk žije. Na kříži se ukazuje, že Boží 

nejvlastnější podstatou je láska, která se vydává za druhé. Kříž vrhá nové světlo na 

smysl života a lidské štěstí. Už nejde o to prosadit se nad druhými, zabezpečit se 

nebo získat vlivné postavení a být tzv. „za vodou“. Mnohem důležitější je věrnost 

pravdě, sdílení lásky, rozdávání radosti, služba potřebným, vzájemná sounáležitost a 

soucit s trpícími. Takový způsob života je víc než největší bohatství. Šíří totiž lásku 

a dává opravdovou naději. To, co se běžně považuje za prohru, může být ve 

skutečnosti velkým vítězstvím. A co vzkříšení? Jak jen to opsat, přiblížit? Nový 

život, otevřená perspektiva… Láska je víc než smrt… Smrt nemá poslední slovo… 

Naděje, že za vším je cosi dalšího, co teď nevidíme, ale co jednou spatříme... 

Přemožení strachu, přemožení nicoty... Ještě něco? Nějaké podrobnosti? Nevím, je 

to tajemství… Život má smysl, přestože umíráme, ale jak bude po smrti, to 

opravdu netuším. Mám naději, že cíl je dobrý. Věřím v přijetí, v Boží oslavu 

naplněného lidství. Bible říká, že jednou bude Bůh všechno ve všem. Víc asi už 

nikdo nevymyslí, není to v našich možnostech, lidský rozum se zkrátka dál 

nedostane. I tak je to hodně!  

Přijměte, je-li to pro vás možné, pozvání ke svátečním shromážděním. 

Přeji vám všem radostné, pokojné a nadějeplné velikonoční dny! 

Pavel Janošík 

     

                   BOROVÝ ZPRAVODAJ 

 
 

Českobratrské církve evangelické v Opavě  
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Bohoslužby.  

neděle Květná…………….9. 4. …… bohoslužby v Opavě  

Zelený čtvrtek……………13. 4. ……čtení pašijí v Opavě (18 hod)  

Velký pátek………………14. 4.  ……bohoslužby v Sudicích * (16 hod) a Opavě * (18 hod) 

Velikonoční neděle………16. 4. ……..bohoslužby v Opavě * (9 hod) a Sudicích (11 hod) 

*Bohoslužby s vysluhováním Svaté večeře Páně 

čtvrtek – 17 hod: nácvik zpěvu, 18 hod: biblická hodina 

pátek – 15 hod: náboženství pro mladší děti, 16 hod: náboženství pro starší děti, 19 hod: 

mládež (dle dohody) 

DALŠÍ AKCE 

21. – 23. 4. Jarní víkendovka dětí a mládeže 
26. 4. v 18 hod Vzkříšení Páně: geneze, podoby a proměny ve výtvarném umění 
                          (přednáška Martina Pavlíčka z cyklu: Náboženství a výtvarné umění) 
3. 5. v 17 hod O Božím milosrdenství mezi námi – Ladislav Heryán 
  (přednáška ve spolupráci s Křesťanskou akademií a Karmelitánským  
                           knihkupectvím Opava – aula Slezské univerzity, Na Rybníčku 1) 
21. 5. v 9 hod Sborový den s Danielem Tomešem (bohoslužby, beseda s Tomešovými 
                           a společný oběd) 
27. 5.   Sborový zájezd do Třebíče (židovské město a bazilika) a Velkého Meziříčí  
  (sborový dům a rozhledna) 
9. 6. v 18 – 21 hod  Noc kostelů 
1. – 7. 7.   Sborová rekreace v Sobotíně 
22. 7. – 2. 8.           Sborový tábor v Hošťálkové  

 
 

 

 

10. 3.  Zdeněk Truksa, Opava    82 let 

Program v našem sboru 

 

Naši jubilanti 
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15. 3.  Rudolf Staňo, Opava     83 let 

15. 3.  Vlasta Muschová, Opava    84 let 

21. 3.  Sylva Petříková, Opava    75 let 

22. 3.  Waltraud Kučejová, Sudice    82 let 

23. 3.  Pavel Petřík, Opava     83 let 

26. 3.  Jaroslava Kynčlová, Melč    75 let 

26. 3.  Irena Kučerová, Opava     84 let 

4. 4.  Vincencie Kociánová, Vítkov               89 let 

11. 4.  Václav Luks, Velké Heraltice                80 let 

7. 5.  Vlasta Rychtová, Neplachovice   73 let 

7. 5.  Olga Miškovská, Opava    73 let 

15. 5.  Marie Bonakovská, Velké Heraltice   78 let 

20. 5.  Kamila Volná, Opava     88 let 

 

Všem jubilantům přejeme, ať je provází Boží požehnání. 

 

Prvních 6 měsíců mé služby v opavském sboru, které spadající do roku 2016, pro mne byly 
především ve znamení poznávání nového prostředí a lidí. Snažil jsem se být vnímavým 
pozorovatelem. V této době se kromě bohoslužeb, nácviku zpěvu, biblických hodin, 
schůzek dětí a mládeže konalo několik mimořádných akcí: brigády ve farním bytě, sborový 
tábor, návštěva hlavního vězeňského kaplana, zájezd do Olomouce, instalace, příprava 
žádosti o grant, adventní dílna a úvodní přednáška z cyklu „náboženství a výtvarné umění“. 
Zmínit je třeba i vánoční divadlo. 
 Situaci ve sboru vidím jako klidnou. Oceňuji milou vstřícnost, se kterou jste mne a 
moji rodinu přijali. Sympatická je mi otevřenost a věcnost při různých rozhovorech a 
jednáních – s kurátorem A. Plachým, ve staršovstvu i mimo něj. Vypozoroval jsem, že 

Zpráva faráře Pavla Janošíka za rok 2016 
vypracovaná pro výroční sborové shromáždění  FS ČCE v Opavě, konané 

12.3.2017 
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umíte mezi sebou celkem dobře komunikovat. I když vidíte leccos odlišně, máte se rádi. To 
není vůbec málo a není to ve sborech samozřejmostí.  

Vidím ale i to, že okruh lidí, na kterých leží úkoly spojené s životem sboru, není 
zase tak velký. To v jakém prostředí se tu scházíme, by podle mne uvítalo alespoň nějaké 
drobné úpravy. Někteří z vás jste byli v mém přechozím působišti, kde se nám podařilo 
opravdu zdařile rekonstruovat sborové sály, zvláště po stránce výtvarné. Byla radost u toho 
být a pak se tam také scházet i pořádat akce pro veřejnost. Samozřejmě prvořadé je 
zvěstování evangelia, naše vzájemné vztahy a otevřenost sboru pro nově příchozí. Ovšem i 
vnější prostředí má svou roli. Jsem přesvědčen, že i několik vhodně zvolených úprav může 
napomoci k tomu, aby to tu „prokouklo“. 
 Velkou radost mám ze samostatně fungující nedělní školy. Mládež chystá 
víkendovky a tábor, jezdí na Travnou a na další akce, snad se mi s ní podaří domluvit nějaký 
pravidelný rytmus setkávání na faře. Těší mne, že členové staršovstva se zcela automaticky 
zapojují do čtení při bohoslužbách. Hezky funguje pěvecký sbor. Povzbuzující a inspirativní 
jsou pro mne rozhovory v rámci biblických hodin a občasná zpětná vazba na nedělní 
kázání.  
 Při přípravě biblických výkladů a kázání mi zde v Opavě velmi vyvstala důležitost 
poctivé teologicky kritické práce s Písmem a vyvarování se nebezpečí fundamentalismu. 
Jsem rád, že v tom mohu navazovat na podobné důrazy svého předchůdce. Současně mám 
za to, že v rámci širokého spektra opavských protestanských církví je právě tento přístup k 
bibli tím, co můžeme nabídnout různých hledajícím lidem a co nás od druhých také 
odlišuje.  
 Sám pro sebe jsem si zformuloval následující vizi – chci napomáhat tomu, aby 
opavský evangelický sbor byl otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a 
tolerantních lidí, pěstujících dobré vztahy k Bohu i k lidem, vytvářejí tak zázemí pro 
všechny, kteří stojí o stejné hodnoty.  
 Pokud se ekumenických vztahů týče, tak vidím osobně jako důležitou spolupráci 
na přednáškách v rámci Křesťanské akademie. To je i to, co mne nějak přitahuje a v čem 
vidím smysl. Vedle toho mne těší praktická ekumenická spolupráce s kolegou katolickým 
kaplanem ve zdejší věznici. Ve věznici pracuji od 1.11. na úvazek 0,2. O tuto možnost jsem 
stál a vnímám ji jako přínosnou. Kromě toho jsem byl seniorátním výborem pověřen 
administrací sborů ve Vítkově a Krnově.  
 Omlouvám se, pokud jsem se vás v uplynulých měsících roce dotkl nějakým 
nemístným slovem nebo naopak mlčením. Děkuji vám všem, kterým na sboru v loňském 
roce záleželo, a našli jste konkrétní způsob, jak to dát najevo. Promiňte mi, že nebudu 
zmiňovat konkrétní osoby, chci se tím vyhnout, že bych na někoho zapomněl. Děkuji také 
vám, kteří jste mi byli osobně nablízku, měli trpělivost mi naslouchat, dávali mi zpětnou 
vazbu, povzbuzovali mne nebo čistě jen projevovali zájem. Není to samozřejmé a velmi si 
toho vážím, že i takové osobní vazby mne po relativně krátké době s některými z vás 
spojují. Mám naději, že těchto osobních vazeb s přibývajícím časem ještě přibude a že se 
ještě prohloubí, až toho spolu více prožijeme.  
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Prosím vás, abyste i nadále hledali možnosti, jak ke společnému dílu ve sboru 
přispět svým zájmem, nápady, praktickou pomocí, modlitbami, penězi, časem, či ještě jiným 
způsobem. Samozřejmě podle Vašich možností a sil. 

 

 
V úterý 14.3. jsme 
slavnostně zahájili naše 
setkávání rodičů s malými 
dětmi "Mraveniště". Připili 
jsme si dětským šampáněm, 
poseděli u kávy a dortu. Br. 
farář pro nás připravil 
ztišení a děti se zapojily do 
činností určených pro ně. 
Součástí Mraveniště je 
samozřejmě i společné 
zpívání. Na úvod zpíváme 
"Všechny děti v celém 
světe", na závěr "Prosím 
tebe Bože můj, tatínka mi 
opatruj" a v průběhu je 
místo na píseň na přání. 

Renča nám vyrobila mraveniště, do kterého jsme si každý nalepili svého mravence se svým 
jménem. A tak jsme se dali do hovoru, že jsme zjistili, že už 45 minut přetahujeme. Bylo 
nám spolu fajn. A tak zvu znova Vás, kteří máte malé děti (od narození po předškoláky) - 
PŘIJĎTE MEZI NÁS! Můžete se těšit na program br. faráře, na společný zpěv, modlitbu, 
na výtvarné činnosti, pohybové hry a na společné rozhovory. Další setkání se uskuteční tyto 
úterky - 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6. a 20.6. vždy v 15.45 hodin.  
Děkuji za spolupráci Pavlu Janošíkovi, Renči Bílovské a Dance Klimkové. Děkuji za 
provozní servis Saši a Terezce Dehnerovým.  

Za Mraveniště Zdenka Jančářová 

 

Mraveniště 
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Milý Dane, 
 prosím Tě o odpovědi na naše otázky, ve 
kterých navazujeme na Tvou návštěvu v 
Opavě. 
1.  Jak vnímáš jako synodní senior postavení 
kazatelů, jaké je jejich postavení v církvi? 
Kazatel vyřizuje lidem dobrou zprávu od 
Boha, proto je pro sbor a církev 
nezastupitelný. Někdo tu zprávu musí 
předávat a dbát, aby zněla stále, a pokud 
možno pravidelně.  Jejich postavení v církvi 
se mění. Úřad faráře či kazatele jim už 
nezaručuje tak snadno jako dříve autoritu. Tu 
musí získat svou prací a svým životem. A 
požehnaný život a růst sboru je velmi těsně 

spjat s farářem a jeho rodinou. 
2. Proč si myslíš, že kazatelé mají nízké hodnocení v dnešní společnosti?  
To kdybych věděl. Na druhou stranu, apoštol Pavel také žádné velké hodnocení ve 
společnosti neměl. Přečtěme si např. 2 Kor 4; to bylo postavení apoštolů, v opuštění, 
srážení k zemi, vydávání na smrt… Tak zle jako oni se přece nemáme!  
A asi je to díky množství předsudků, které o nás jako o církvi společnost stále ještě má.  
3. Připravuje synodní rada, případně ve spolupráci s evangelickou teologickou  fakultou nějakou pozitivní 
akci, která by přiblížila  práci kazatelů v naší církvi? 
Myslíme na to, zatím spíše obecně. O kazatelích a bohoslovcích bude jednat letošní synod. 
Očekávám, že synod po vzájemném rozhovoru dá podnět ke konkrétní akci. Pokud nedá, 
pustíme se do toho sami a něco připravíme.   
4. Jak na Tebe zapůsobila atmosféra v našem sboru? 
Cítil jsem se skvěle, rozhovor byl věcný, v důvěře, moc si toho vážím. Jen jsem se při 
bohoslužbách, konkrétně při sv. večeři Páně trochu nemohl zorientovat, proč někdo sedí 
uvnitř a někdo vně, ale to bych asi časem pochopil…  
5.  Se zájmem čteme prohlášení synodní rady k aktuálním tématům ve společnosti. Jak vznikají? 
Děkuji že tato prohlášení čtete a dokonce se zájmem! To nás posiluje. Prohlášení vznikají 
jednak přes náš Poradní odbor pro aktuální společenské záležitosti. Ten připravuje kvalitní, 
hutné texty. Nebo jsou to krátká prohlášení, která má smysl zveřejnit co nejdřív a není 
možné čekat, až se sejde Poradní odbor. Taková prohlášení nebo stanoviska napíše jeden 
z nás, pošle mailem a ostatní doplní a opraví, a je to. Ostatně, máme nový web e-cirkev.cz; 
podívejte se, čtěte!   

Rozhovor se synodním seniorem 
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Dane, děkujeme za Tvé odpovědi a přejeme Tobě i ostatním členům synodní rady ve vašem 
nelehkém poslání hodně radosti, dobrých lidí, kteří dovedou podepřít a vědomí, že dobrý 
Bůh je stále s námi. 
 Moc děkuji za krásné přání, ostatním členům synodní rady rád vyřídím, do Opavy zase rád 
přijedu!  

Ať vás Boží milost provází,  
Daniel Ženatý 
synodní senior 

Ptal se TP 

 
Slovo Boží a Kristovy svátosti jsou svěřeny církvi jako celku; od počátku však církev 
některým ze svých členů ukládala péči o to, aby se těmito dary sloužilo řádně a ustavičně. V 
reformačních církvích není podstatného rozdílu mezi kazateli s odborným bohosloveckým 
vzděláním a ostatními členy sboru. Ke službě Slova a svátostí může být povolán každý člen 
sboru, který má k této službě obdarování a také důvěru sboru. Proto v případě potřeby 
Českobratrská církev evangelická pověřuje službou evangelia a svátostí členy církve, kteří 
prokázali své obdarování svědčit druhým o Ježíši Kristu slovem i životem. Tuto službu 
konají výpomocní kazatelé, kteří zároveň mají své občanské povolání. V našem sboru 
můžeme prožívat již druhou ordinaci výpomocného kazatele, a to sestry Simony Kopecké. 
Sestra Simona Kopecká absolvovala magisterské studium na ETF UK. Záhy složila zkoušky 
jako výpomocný kazatel na synodní radě. Součástí zkoušek bylo také zkušební kázání, které 
přednesla 5. 2. 2017 v našem sboru za přítomnosti bratra synodního seniora. Dne 12. 
března 2017 sborové shromáždění povolalo sestru Kopeckou do této funkce. 
Asi ji není potřeba představovat, již dlouhodobě pracuje ve staršovstvu a v našem sboru. 
To, že sestra Kopecká je výpomocnou kazatelkou, neznamená, že by odešla někde na sbor, 
ale bude mít možnost  tvořit vlastní kázání a samostatně vysluhovat svatou večeři Páně, a to 
nejen v našem sboru, ale také tam, kde ji pozvou. 
Asi ani nemusím zdůrazňovat, jak z toho máme všichni radost a těšíme se na její službu.  
Být výpomocným kazatelem ovšem není jednoduché. Členové církve musí absolvovat 
tříleté studium v rámci seniorátu, které zahrnuje 24 setkání. Absolventi jsou pak povinni se 
zúčastnit dalšího vzdělávání, které organizuje synodní rada. Hlavním tématem je 
samozřejmě tvorba kázaní. Když v neděli posloucháme, více či méně soustředěně, asi 
dvacetiminutové kázání,  možná si ani neuvědomujeme, jak složitá je práce kazatele. Jen tak 
pro zajímavost napíši pár poznámek, které získávám právě v rámci vzdělávání 
výpomocných kazatelů. Poznámky se týkají  toho, jak má vypadat kázání: 

 Tvorba kázání je velice pokorná práce, kde záleží na modlitbě a prosbě o Ducha 
svatého. 

Výpomocní kazatelé. 
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 Výběr textu není dán vlastní myšlenkou, ale oslovením, vycházejícím z Písma 
svatého. 

 Nelze zde hovořit neutrálně, je potřeba, aby kázání znělo prakticky a vycházelo  z 
Bible. 

 Je potřeba si uvědomit, že kazatel je „Boží posel“. 

 V rámci textu je potřeba stanovit si osnovu, která bude zřejmá i posluchačům. 

 Kázaní se musí postupně vyvíjet, ale vždy musí odpovídat textu. 

 V rámci výkladu je nutno si uvědomit, že posluchači nemají před sebou Bibli 
(škoda), takže je potřeba být více konkrétní. 

 Když jsem chodil do kurzu pro výpomocné kazatele, tak nám přednášející říkal: „ 
Škrtněte úvod a věnujte se pouze biblickému textu.“ 

 Podstatné je pokaždé to, co nám chce Bible sdělit. 

 Kázání se přednáší, proto si kazatel musí dát pozor na dlouhá souvětí, která se 
sice dobře čtou, ale špatně poslouchají. 

 K textům je  mnoho nejrůznějších výkladů a není problém tyto citace v  kázání 
využít. 

 Příklady nebo příběhy ze života je třeba využívat jen jako podpůrné prostředky a 
ne jako základ kázání. Jednou mi jeden kazatel řekl: „Na to, co jsi mi řekl (příběh 
jednoho člověka), budu kázat.“ Já mu odpověděl: „Ale my přece kážeme na texty 
z Písma, ne na lidské příběhy.“ 

 Výklad textu má samozřejmě svou aktualizaci, ovšem ne v moralistické rovině. 

 Závěr kázání se opírá o jeho úvod, jedná se o celek, který má svou dynamiku. 
 
Z poznámek je zřejmé, že  kázání není jen jakýsi literární útvar, který je pouze potřeba 
nahlas přečíst. Mým záměrem bylo ukázat, že práce kazatelů, ať už farářů nebo 
výpomocných kazatelů, není vůbec jednoduchá.  
Jsme vděční, že seniorátní výbory v našem seniorátu se již dlouhodobě  věnují vzdělávání 
zájemců, kteří pak tento cyklus ukončí závěrečnými zkouškami.  
 

TP 

O poslední březnové neděli se několik členů opavského sboru vypravilo do Olomouce. A 
nejen od nás, ale i odjinud, abychom společně byli svědky ordinace Simony Kopecké a 
dalších pěti nových výpomocných kazatelů z dalších sborů seniorátu. Slavnost ve zcela 
zaplněném kostele vedl synodní senior Daniel Ženatý. Jedním z krásných a velmi 
působivých částí shromáždění byla chvíle, kdy jednotliví ordinovaní jeden po druhém 
představovali svůj oblíbený biblický verš. Naše nová výpomocná kazatelka si vybrala 

Ordinace Simony Kopecké 
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slovo z Izajáše 55,8-9: „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je 
výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a 
úmysly mé úmysly vaše.“ A dodala k nim toto:  

Sílu nebo spíš osobní význam těchto slov jsem objevila ve filmu Keeping mum (u nás uváděným 
pod názvem Univerzální uklízečka) z úst reverenda Goodfellowa, který si tato slova z Izajáše 55. kapitoly 
vybral jako základ kázání na konferenci s názvem Nevyzpytatelné jsou cesty Hospodinovy.  

Sestry a bratři, vy, 
co mě osobně znáte, víte, že 
někdy moc myslím a někdy se 
moc ptám. Asi to patří k 
člověku, ptát se, proč některé 
věci jsou tak, jak jsou. A 
musím konstatovat, že často se 
mi daří najít uspokojivé 
odpovědi. Na druhou stranu 
ale musím říct, že častokrát se 
mi odpovědi na mé otázky 
najít nedaří. Ve chvílích 
radostí to ještě tak nějak jde. 
Ale když je zle, člověka hned 
napadne: „Proč? A proč 

zrovna já?“ Proč tomu tak je? Není mým problémem spíš to, že odpověď zde je a já ji jen nechci přijmout, 
protože se mi nelíbí? A není to tak vlastně správně? Vždyť jsme četli – mé úmysly nejsou úmysly vaše!!! 

Sestry a bratři, tato Izajášova slova mě učí jedné věci – dávat prostor Bohu. Tato Izajášova 
slova mě učí dávat prostor Boží milosti. Protože úhel pohledu je velmi důležitý. A uvědomění si rozdílnosti 
chápání také. Boží perspektiva je jiná než ta moje... ale Bůh mně i vám říká: „Já jsem tady! A mám 
trošku jiný plán! Já jsem tady! Slyšíš mě?“  
 Dalším vrcholem shromáždění bylo pokleknutí všech ordinovaných a vzkládání 
rukou přítomných farářů, kurátorů a výpomocných kazatelů. Samozřejmě i povzbudivé 
kázání synodního seniora, různé pozdravy a přání.  
 A ještě vzkaz od naší milé Simony: Děkuji všem, kteří jste tam byli a kteří jste na mě 
mysleli… Myslet na Tebe, Simono, budeme i nadále, aby Ti kazatelská služba přinášela 
radost a nám posluchačům užitek. 

PJ 

 
Milé sestry, milí bratři, 
naše staršovstvo bylo zvoleno při loňském sborovém shromáždění. Určitě si vzpomínáte, 
že proběhla diskuse nad snížením počtu členů, nad jeho další činností. Počet členů jsme 

Zpráva kurátora za rok 2016 
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nesnížili a já osobně jsem za to vděčný. Scházíme se většinou v plném počtu, představy se 
často různí, diskuse je někdy trochu složitější, ale vzájemně si nasloucháme, nejedná se 
primárně o prosazení vlastního názoru. 
Takřka roční působní staršovstva mohu jako kurátor a předseda hodnotit vcelku pozitivně. 
Jak jsem už řekl, probíhá diskuse, ale ta má formu naslouchání a já pevně věřím, že nám to 
nadále vydrží. Toto volební období je mé poslední v roli kurátora, v dalším volebním 
období už nebudu na tuto funkci kandidovat . 
Staršovstvo řeší zásadní věci, které se týkají života sboru. Většinou se jedná o technické a 
finanční záležitosti, ale na každé schůzi se snažíme probírat i nějaké zásadnější téma. 
Projednávali jsme například interiér modlitebny, další diskuse se bude týkat formy 
bohoslužeb.  
V loňském roce došlo k výměně kazatelů. Bylo nutno vyřídit mnoho nejrůznějších 
administrativních záležitostí, a také hovořit s bývalým i nynějším kazatelem. Vlastně nejen s 
kazatelem, ale i dalšími členy obou rodin. Jsem vděčný za podporu staršovstva ve věcech 
administrativních, bylo to mnoho papírů, které vyústily v tvorbu povolací listiny. Rád 
vzpomínám na rozhovory s Janošíkovými ve Velkém Meziříčí i tady v Opavě.  
Přístup k novému kazateli jsme pak jako sbor aktivně prokázali v pomoci při rekonstrukci 
bytu. Účelová sbírka na opravy bytu přesáhla skutečné náklady, díky vám všem za to. A 
nešlo jen o peníze. Když byla vyhlášena brigáda na úklid bytu, přišlo mnoho sester, ale i 
bratří. A při stěhování stál dlouhý zástup pomocníků u stěhovacího auta. 
Možná si to ani neuvědomujeme, ale rodina Janošíkových musela zásadně změnit svůj 
život, své působení, vazby na konkrétní lidi. Hedvika si musí zvykat na nové zaměstnání, 
kluci na nové školy a kamarády, na sborové prostředí. Díky vám všem, kteří jste se podíleli 
na jejich začlenění nejen do sboru, ale i do běžného života. 
Jsem také vděčný za to, že vztah s rodinou Lukášovou je takový normální. Vzájemně se 
navštěvujeme, jsme spolu, na podzim připravujeme společnou sborovou akci. 
Závěrem mi dovolte pár slov z pozice kurátora sboru a předsedy staršovstva. Jak už jsem 
řekl, jsem vděčný za fungování staršovstva, někdy je to náročné, ale vždy konstruktivní. 
Jsem vděčný za spolupráci s bratrem farářem, společně připravujeme program na 
staršovstvo, probíráme sborové věci, rozumíme si i osobně. Jako kurátor si uvědomuji 
rozsah práce ve sboru. Je pravdou, že okruh aktivních lidí je vcelku úzký, ale přesto není 
samozřejmostí, že zde máme uklizeno, každou neděli máme varhaníka, vždy nás někdo 
přivítá na bohoslužbách, děti mají své učitele, mládež je aktivní, probíhají víkendovky a 
tábory, konají se návštěvy u nemocných, vychází sborový zpravodaj, pěvecky sbor 
obohacuje naše setkání, máme finanční prostředky na provoz sboru atd. To vůbec není 
samozřejmostí, za vším stojí konkrétní lidé, konkrétní práce a chci jim moc poděkovat.  
A úplně nakonec mi dovolte, abych se zmínil o finanční situaci sboru. Podle daných 
výsledků, které máte před sebou, hospodaříme s přebytkem. To je jistě potěšující, ale... ale 
prozatím je náš sbor dočasně osvobozen od hrazení personálního fondu, který slouží na 
dorovnání platu kazatelů v naší církvi. Čeká nás oprava interiéru modlitebny, konkrétně 
podlahy a stolu Páně. Radiátory jsou už také na hranici životnosti. Vcelku velkou investicí 
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bude úprava dvora, v první fázi bude nutno zajistit jeho odvodnění, pak zpevnění ploch a 
další úpravy. Budeme investovat do úpravy farní kanceláře. A co misijní činnost církve? 
Podporujeme vzdělávání jednoho dítěte v daleké zemi, ale je naší povinností také 
podporovat další činnost církve. Tím chci jen připomenout, abychom nepropadli nějakému 
uspokojení, že máme dost! Nemáme! V následujících letech dojde také k finanční odluce od 
státu a na každém z nás bude záležet, zda budeme mít finanční prostředky na provoz sboru, 
církve. Při návštěvě opavského sboru bratr synodní senior řekl: „Až opravdu dojde k odluce, 
pak budeme muset zásadně revidovat své dary, nějaká tisícovka nebude žádnou pomocí.“ 
A opravdu úplně závěrem - moc díky za váš odpovědný přístup ke sborové práci, za 
finanční dary a za příjemné sborové společenství. Věřím, že v Opavě platí slova textu  písně 
481: 
Jak dobré musí být, když bratři drží spolu,  
jsou v cílech zajedno, jsou jedno při Tvém stolu 
a společně Ti zpívají; týž postupují boj, svou radost spolu sdílí 
a svorně kráčí vpřed, Duch dodává jim síly 
v Tvou svatou pomoc doufají. 
 
Do Tvé ruky se, Hospodine, svěřujeme. 

Antonín Plachý, kurátor 

 

 
Opavský sbor podal 
žádost o grant na 
rozvojové projekty 
v církvi a uspěl. Jedna 
z aktivit, která se 
v grantu objevuje, je 
výroba biblických 
postaviček a práce s 
nimi. Tato metoda 
práce s biblickým 
textem pomocí 
vyrobených figurek 
vznikla ve Švýcarsku 

v 60. letech a postupně se rozšířila do dalších zemí. Postavičky nejde koupit, postavičky si 
musí každý, kdo s nimi chce pracovat, vyrobit sám pod dohledem akreditovaných lektorek.  

BIBLICKÉ POSTAVIČKY 
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S postavičkami se nehraje divadlo – nemluví a ani se nepohybují během vyprávění. 
Postavičky jsou však velmi tvárné a „mluví“ vytvořenou scénou a svým postojem. Vypravěč 

biblického příběhu využívá jejich gesta, 
vyjadřuje pocity, vzájemné vztahy. 
Posluchač může získat nový vhled, 
prožitek a inspiraci ze starých příběhů. 
Postavičky mají stejný základ: kostra je 
z drátů, hlava z tvrzeného polystyrénu a 
nohy z olova. Tvůrce si vybere charakter 
své postavy (bojovník, prorok, král, pastýř, 
žena, dítě,…), kostra se postupně obaluje a 
tvaruje, ušijí se šaty, přidají se vlasy, 
případně další doplňky. Pro výrobu se 
používá převážně přírodní materiál. 
Každou postavičku tvoří někdo jiný, každá 
je originál.  
Kurz výroby postaviček proběhne 
v našem sboru 20. a 21. října 2017 (pátek 
večer, sobota celý den). Jaký bude 
užitek? Získáme zajímavou pomůcku, 
kterou využijeme při práci v NŠ, při 
rodinných bohoslužbách, setkáních 

mládeže… Účastníci kurzu prožijí intenzivní čas při tvoření a vzájemném sdílení. Počet 
míst na kurzu je omezen číslem 15 (není vhodné pro děti), zváni jsou všichni tvořiví a 
 odhodlaní krejčí a švadleny. (další informace budou upřesněny v některém z příštích 
zpravodajů).      
                                 Hedvika Janošíková 

 
 
 

 

Adresa  -  Lidická 2,    Opava   746 41 
 
Úřední hodiny:  Úterý 16 – 17:30 h. 
                            Pátek  9 – 12 h. 
 
Farář: Mgr. Pavel Janošík                 Kurátor: Antonín Plachý 

Telefon: 739 517 284                      Email: opava@evangnet.cz  

Webbové stránky sboru: www.evangeliciopava.cz 
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