
 
 

                                                                 Červen 2017 

Milí přátelé, sestry a bratři, 

neděle, která v církevním kalendáři následuje po svatodušních svátcích, nese název 

„svaté Trojice“, případně „Trojiční“. Vybavuje se mi v této souvislosti výsměšná 

poznámka jednoho středoškolského profesora, který se posmíval křesťanům, že 

neumějí počítat. Jak může prý jedna plus jedna plus jedna rovnat se jedna? Připadal 

si velmi duchaplný, jak snadno tu skoro dva tisíce let starou tradici usvědčil 

a vyřídil. 

Je fakt, že pokud někdo začne mluvit o třech bytostech nebo třech osobách, 

dostává se dříve nebo později do neřešitelných otázek a spekulací, které nakonec 

nemají s naším způsobem života zas tak moc společného. Jestli se s tím chce někdo 

mořit, já tedy ne. Jde mi mnohem více o víru jako životní postoj, vztah a 

směřování. Řeč o Trojici se mi pak mění ve vztah k dárci a daru života, ke Kristu 

jako jedinečnému, Božímu člověku, a k dílu Ducha, tedy k Božímu působení, které 

přichází z budoucnosti a kterému se chci otevírat. 

Početní záhadu (možná, že pořádný matematik v tom ani žádnou záhadu nevidí) 

vyřešil hezky Graham Green v románu Monsignore Quijote. Na tuto námitku proti 

Trojici odpověděl Quijote tak, že ukázal bývalému starostovi stejné víno ve třech 

lahvích, a zeptal se: „Tak je to jedno víno, nebo tři?“ A bývalý starosta pochopil: 

„Jedno, a zároveň tři.“ 

Ať vás nastávajícím časem – na různých cestách, ale i doma, při práci i odpočinku 

– provází Trojjediný Bůh Otec, syn i Duch svatý. Požehnané a krásné léto vám 

všem! 

Pavel Janošík 

                   BOROVÝ ZPRAVODAJ 
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Bohoslužby.  

Během léta srdečně zveme k nedělním bohoslužbám. Rozpis na jednotlivé neděle najdete na 

internetových stránkách sboru ( http://evangelici-opava.webnode.cz/) a také ve vývěsce 

před sborovým domem. Během měsíce září opět začnou biblické hodiny, nácvik zpěvu, 

hodiny náboženství pro děti a schůzky mládeže. 

DALŠÍ AKCE 

25. 6. - Bohoslužby k zakončení školního roku, posezení na sborové zahradě a  

          společný oběd („grilovačka“) 

1. – 7.7. - Sborová rekreace v Sobotíně (možnost účasti i na kratší dobu) 

22.7. – 2.8. - Sborový tábor v Hošťálkové  

Září -  Sborový den s Danielem Tomešem (bohoslužby, beseda s Tomešovými 

a společný oběd) 

15.10. Sborový den s Janem Lukášem (bohoslužby, beseda s Lukášovými, společný  

 oběd a odpoledne pro seniory s přednáškou M. Kaďůrkové) 

20. – 21.10. Výroba biblických postaviček – dílna pod vedením lektorky M. Klaškové 

 

Program v našem sboru 
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1.6.  Jana Pečírková, Horní Benešov   80 let 

21.7.  Zdeňka Volfová, Benkovice    74 let 

22.7.  Jaroslav ševčík, Opava                            85 let 

23.7.  Jindřich Malý, Opava     83 let 

9.8.  Věra Janáčková, Opava    80 let 

15.8.  Erich Chalupski, Opava    76 let 

18.8.  Božena Malá, Opava     82 let 

9.9.  Alena Šindlerová, Opava    76 let 

12.9.   Jiří Kynčl, Melč     84 let 

17.9.  Eva Dostálová, Opava      73 let 

21.9.   Ruth Havranková, Sudice    86 let 

23.9.   Vítězslav Janáček, Opava    80 let 

26.9.  Ferdinand Gebauer, Opava    83 let 

 

Všem jubilantům přejeme, ať je provází Boží požehnání. 

 

Díky ochotě Michala a Zdeňky Jančářových připravujeme novější verzi sborových stránek. 
Přecházíme na jednodušší redakční systém a rádi bychom je udržovali, co nejvíce aktuální. 
Zatím běží jejich pracovní verze, která časem nahradí stránky dosavadní. Právě zde najdete 
fotografie z posledních akcí, např. z Pohádkového lesa. Uvítáme vaše případné připomínky. 

 
www.evangelici-opava.webnode.cz 

PJ 

 

Naši jubilanti 

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY 
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Synod je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění Českobratrské církve evangelické, 
složené ze 74 volených poslanců z jednotlivých seniorátů (polovinu tvoří duchovní, 
polovinu laici) a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě toho synod na 
každé zasedání povolává poradce, kterými jsou většinou odborníci na určité oblasti církevní 
práce, zaměstnanci církevního ústředí nebo bývalí členové vedení církve. Synod zasedá 
jednou ročně v květnu a rozhoduje o dalším směřování církve.  

Program byl opravdu nabitý, zahájení proběhlo ve čtvrtek 18. 5. 2017 v kostele u Klimenta 
v Praze. Součástí bohoslužeb, kromě kázání br. faráře Miroslava Pfanna a shromáždění 
církve kolem stolu Páně, bylo také představování  nově ordinovaných kazatelů naší církve, 
vedoucího tajemníka ústřední církevní kanceláře a ředitele Diakonie ČCE. Při bohoslužbách 
se též četla jména zesnulých pracovníků naší církve.  

Následovaly dny plné náročných jednání. Jednalo se o úpravě církevních řádů, velký prostor 
zaplnilo financování církve, dále zprávy, například z Diakonie ČCE, Evangelické akademie, 
Jeronýmovy jednoty. Diskuse se zaměřila na postavení farářů v církvi a na přípravu 
strategického plánu církve. Synod končí vždy v pozdních večerních hodinách, ale to nebrání 
tomu, aby se synodálové ještě večer sešli, diskutovali, povídali. Konec konců, vidíme se jen 
jednou za rok. 

 

Závěrem připomenu ještě dvě důležité věci. Církev přijala nové logo, jeho autor jej popsal 
takto:  

„Pod praporem s kalichem k modernímu pojetí víry a života podle evangelia. 

Základní symbolika značky se odvolává ke korouhvi, šíří vizuální poselství po způsobu prvních nositelů 
reformace. Kalich jako základní motiv symbolizuje poselství ČCE. Druhý pohled na navrhovanou značku 
vnáší symboliku knihy – nositele evangelia se záložkami v jejím obsahu. Posledním čitelným znakem je 
litera „E“, která odkazuje na moderní a současné směřování Českobratrské církve evangelické 
s upozorněním na webovou doménu e-církev.cz.“ 

 

3. ZASEDÁNÍ 34. SYNODU ČCE 
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Synodní rada připravila návrh „Slovo synodu k volbám“. Synod toto prohlášení po krátké 
diskusi přijal s tím, že jej máme dle našich možnost šířit. Je důležité, že se církev vyjadřuje k 
dění ve společnosti a zároveň si zachovává politickou neutralitu. 

Další informace o synodu najdete na webových stránkách naší církve:  

https://www.e-cirkev.cz/ 

 

SLOVO SYNODU K VOLBÁM 

V České republice stojíme před dvojími důležitými volbami. Na podzim budou volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a začátkem příštího roku volby prezidenta republiky. 

Už téměř třicet let žijeme v politické svobodě, ale důvěra v politické strany a v politiky je 
nízká. Jsme přesvědčeni, že stojí za to usilovat o zlepšení správy veřejných věcí a že má 
cenu se občansky angažovat. Nechceme se vzdávat odpovědnosti za veřejné věci. Jako 
občané se snažme poznat ty, kdo usilují o veřejné funkce, jejich programy i jejich dosavadní 
působení, abychom mohli posoudit, komu dát svou důvěru. 

Křesťanství není politický program. Následující výzva není vázána na žádnou politickou 
stranu, ale na respekt k základním hodnotám lidského soužití. 

Při volbě podporujme kandidáty, od nichž lze očekávat, že ve své politické funkci 

* budou mluvit pravdu a jednat v souhlase s tím, co pověděli, 

* budou dávat přednost obecnému  prospěchu, ne jen soukromým nebo skupinovým 
zájmům, 

* budou usilovat o spravedlnost a dosavadním osobním příkladem dosvědčují úctu k právu, 
vzdělání a tradičním hodnotám slušnosti, 
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* budou zvyšovat respekt k pravdě a ke svobodě a čelit tak těm, kteří šířením strachu usilují 
o lacinou popularitu, 

* budou i ve vypjatých chvílích povzbuzovat k odvaze hájit lidská práva a pomáhat tam, kde 
jsou lidé postiženi neštěstími, 

* budou naslouchat bolestem a starostem spoluobčanů, hledat pokojná řešení a zabývat se 
problémy postihujícími celou společnost, 

* budou si vážit lidí úspěšných, poctivých, nesobeckých a zároveň věnovat pozornost lidem 
v jakémkoli ohledu slabým a společností vyřazovaným, 

* budou brát vážně problémy týkající se životního prostředí a podporovat rozhodnutí 
odpovědná vůči životu následujících generací a stavu planety vůbec, 

* budou připraveni zasahovat aktivně do událostí překračujících naši domácí politiku, hledat 
prospěch širšího celku a pěstovat solidaritu uvnitř Evropské unie i mimo její hranice. 

Nadcházející volby chápeme jako příležitost pozitivně ovlivnit roli, kterou bude Česká 
republika hrát v následujících letech v evropské i světové politice. V řadě zemí získávají 
převahu – ani u nás nechybějí – hlasy, zpochybňující základní pilíře demokracie, 
svrchovanost práva, svobodu slova, solidaritu, a tím i sám unikátní evropský politický 
projekt, jehož jsme součástí. Historie nás poučila, že odvržení těchto hodnot by mohlo mít 
neblahé dopady na životy nás všech. 

Mějme naději, že každý z nás může běh věcí ovlivnit a že apatie a sobectví nepřeváží nad 
touhou po pokojném a tvůrčím spolužití. 

Poslanci synodu Českobratrské církve evangelické 

V Praze 20. 5. 2017 

 

(ČB 2/2017) Českobratrská církev evangelická loni poprvé spustila grantový 
systém na podporu financování diakonických a rozvojových projektů. Jeho cílem je 
využití části finančních náhrad poskytovaných církvi na základě smlouvy se státem 
po schválení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi, a to k rozvoji činnosti farních sborů, aby se tak mohla církev lépe 
připravit na naplňování svého poslání ve společnosti i po úplném přechodu na 
samofinancování. 

Část peněz z finančních náhrad míří k diakonickým a rozvojovým 

projektům 
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Výzvy na podávání žádostí v roce 2017 se týkaly tří oblastí: 

- diakonická práce 

- evangelické tábory pro děti a mládež 

- rozvoj sborů, výchova a vzdělávání 

Podporu získala většina z 59 přijatých žádostí; seznam schválených žádostí, na něž 
bylo rozděleno přes čtyři a půl milionu korun, lze nalézt na webových stránkách 
církve (www.e-cirkev.cz), kam byl umístěn na konci loňského roku. 

V grantovém programu „diakonická práce“ putují peníze například na rozvoj 
střediska pro zrakově postižené, na úpravu bytu pro vozíčkáře nebo na podporu 
dobrovolníků v hospicích a dalších zařízeních. Z programu „evangelické tábory pro 
děti a mládež“ budou částky využity na materiální zabezpečení táborů, na biblické 
programy nebo třeba pro tábor s dětmi ze Spojených států amerických. Nejvíc 
peněz bylo rozděleno v programu „rozvoj sborů, výchova a vzdělávání“. Tam se 
financování týká především aktivit, které povedou ke snížení prahu mezi farními 
sbory a obyvateli daného města či obce. Ze žádostí je patrná snaha o tvorbu 
otevřené církve. Jde například o programy pro veřejnost, hudební akce mládeže, 
vybudování komunitního centra, komunitní zahrady nebo dětského hřiště. 

Další jeden milion korun bude rozdělen na mikroprojekty farních sborů příslušným 
seniorátem. Seniorát rozhoduje o přidělení finančních prostředků podle svého 
uvážení a vlastních pravidel, která přiměřeně respektují rámcové zásady pravidel 
grantového systému na úrovni celocírkevní. 

(Český bratr 2/2017) 

Je to moc dobrý nápad, že část finančních prostředků získaných v rámci finančních 
náhrad, které církev obdržela, je investována na konkrétní práci. Náš sbor se 
přihlásil do prvního kola grantového řízení s požadavkem na 50 000 Kč ( 5 000 Kč 
z této finanční částky je naše spoluúčast). Hlavním  cílem grantu je rozšiřovat práci 
s dětmi a mládeží. V první řadě se soustřeďujeme na setkávání rodičů s dětmi. Tato 
aktivita  doposud ve sboru neprobíhala. Na základě dohody s některými členy 
sboru se od začátku  roku konají pravidelné schůzky. Setkání jsou určena celým 
rodinám, neúplným rodinám, maminkám a otcům s dětmi na mateřské nebo 
rodičovské dovolené, nebo mohou dítě doprovázet jiné blízké osoby (babičky, 
dědečci).    Schůzky budou probíhat dvakrát měsíčně, v jejich úvodu bude biblická 
úvaha pro rodiče, další program bude dle možností zaměřen na budování rodiny, 
výchovu dětí a další společná témata.  
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Dalším projektem, který chceme z grantu podpořit, je rozvinutí katechetické práce 
s biblí ve sboru a zároveň podpora tvořivosti. Pro práci s dětmi a mládeží chceme 
mimo jiné využívat metodu Českého katolického biblického díla, ověřenou i v 
jiných  sborech naší církve. V jejich nabídce je dvoudenní kurz, ve kterém odborné 
lektorky budou se zájemci vytvářet postavičky, které se vztahují k biblickým 
textům, a budou školit zájemce ve vyrábění a použití těchto postaviček v nedělní 
škole, v hodinách náboženství a při víkendových pobytech. V rámci tohoto kurzu 
počítáme s patnácti účastníky. Kurz bude otevřen pro všechny zájemce, přednostně 
ale pro ty, kteří pracují s dětmi. 

V tomto projektu chceme navázat na již probíhající práci s dětmi. Společné akce -
 víkendové pobyty a letní pobyt v přírodě plně organizuje mládež sboru s  aktivní 
podporou kazatele. Malou skupinu, tvořenou nyní členy sboru, bychom chtěli 
rozšířit o jejich kamarády na alespoň patnáctičlenný kolektiv dětí.  

Další aktivitou jsou „dílny“. Učitelky nedělní školy spolu s dalšími členy sboru 
připravuji minimálně dvakrát ročně (Velikonoce, Vánoce) víkendové pobyty, kde 
spolu s dětmi vytvářejí nejrůznější výrobky, které se potom prodávají na  sborovém 
bazaru. O využití peněz pak rozhodují děti. V minulých letech byl zisk věnován 
například na adopci na dálku nebo na potřeby sboru. I tuto práci chceme 
podporovat pomocí grantu, ze kterého se bude přispívat na různé pomůcky. 

Pevně věříme, že získaná finanční částka bude nadále rozvíjet práci v našem sboru, 
jejímž hlavním cílem je zvěstování živého Krista  lidem všech generací. 

 

TP 

 
V sobotu 3. 6. se ve Slavkově konala zážitková akce s názvem Pohádkový les pro děti 
z nedělní školy a jejich kamarády. 
Sraz byl ve 14 hodin u vlakové zastávky. Na děti čekala cesta lesem plná pohádkových 
postav, u kterých musely plnit různé úkoly. Za splněný úkol dostaly nálepku do pohádkové 
karty. Aby mohly děti začít, musely nasbírat bylinky pro babičku. Natěšené děti vyrazily 
a hned pilně plnily první úkoly u Křemílka a Vochomůrky. Čekala na ně také kouzelnice, 
Rákosníček, Maková panenka, loupežník i lesní skřítci. Víle Amálce pomáhaly děti navlékat 
korálky a u rybníka na ně čekal čert, ježibaba a taky opice Žofka, u které poznávaly zvířata. 
Nejmladší děti prošly celou trasu s rodiči, kteří jim někdy pomáhali s úkoly. Když všichni 

AKCE NEDĚLNÍ ŠKOLY - POHÁDKOVÝ LES 
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dorazili do cíle, posvačili a dostali poslední úkol. Podle mapy museli najít poklad. Děti byly 
šikovné a brzy si pochutnávaly na sladké odměně - lízátkách a melounech. Pro všechny to 
bylo moc pěkné odpoledne.  
Chtěla bych poděkovat Renátě Bílovské a Zdence Jančářové za krásný nápad a za super 
organizaci a všem pohádkovým postavám za skvělé kostýmy a nadšení pro tak hezkou akci. 

  
Daniela Klímková 

 
 
Společenství sboru tvoří také rodiny s dětmi a je moc fajn, že se scházejí i mimo nedělní 
bohoslužby. Jedna z akcí byla i Pohádkový les, kde se sešlo nejen plno dětí, ale i další 
členové sboru, mládež, střední generace i ti starší. Většina z nich  představovala pohádkové 

bytosti a každý do toho něco vložil, nejen kostýmy, ale i nápady, jaké dát dětem úkoly. Moc 
vám účinkujícím děkujeme, nejen že jste svou krví nakrmili spousty hladových slavkovských 
komárů, ale hlavně jste přinesli radost dětem. A to není samozřejmost. Pokud chcete nasát 
něco z atmosféry Pohádkového lesa, podívejte se na naše webové stránky, kde je plno 
krásných fotografií. 
 

AP 



Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Opavě 
 

                                                                                                                                                       10 | S t r á n k a                                                           
 

 
 

21. 4. 2017, pátek. Většina lidí se určitě těšila na nadcházející víkend plný klidu a pohody 
a na to, že si konečně odpočinou. Ale to neplatilo pro všechny. Hlavně ne pro jednu 
skupinku dětí a pár vedoucích, kteří se sešli v opavském parku. Tyto lidi totiž čekala tajná 
mise. Nevěděli, kam se vlastně chystají, ani co bude jejich úkolem, ale jedno bylo jisté, o 

tomto víkendu si určitě 
neodpočinou. 
Když se co nejtajněji dopravili na 
místo konání jejich akce, což, jak 
se ukázalo,  byla vítkovská fara, 
konečně se dozvěděli, co bude 
jejich cílem. Bylo to prosté – 
zničit místní mafii. A tak se toho 
tajní agenti po celý víkend ze 
všech sil snažili dosáhnout, až se 
jim to nakonec povedlo. 
V hradbách zříceniny Vikštejn 
byla mise splněna, mafie 
zneškodněna a po dlouhém 
snažení se povedlo i rozdělat 
oheň na mokrém dřevě. Ani 
odměna nás neminula a tak si jak 
agenti, tak mafiáni společně 
pochutnali na špekáčcích.  
Po nedělních bohoslužbách jsme 
se všichni vypravili zase zpátky 
domů, unavení, ale s pocitem 
dobře odvedené práce a spoustou 
nových zážitků. Já, jakožto jeden 
z tajných agentů, bych chtěla 
poděkovat všem, co se podíleli na 
organizaci a společně nám tohle 
skvělé dobrodružství vymysleli. 

Zuzka Kušnírová 
 
 

Mafiánská víkendovka 
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Víkendovka měla téma mafie a to bylo napínavé a zajímavé. Nejlepší byla hra, kdy jsme 
hledali mafiány, když jsme je chytili, získali jsme buřty na opékání. Všechno se mi moc 
líbilo. Byl to krásný víkend plný super kamarádů a vedoucích. Moc dobrý byl chleba s 
džemem. Užil jsem si spaní a stlaní postelí. Příště se těším zase. 

Štěpán Mamojka 
 
Na Mafiánskou víkendovku jsem se těšila. Toto téma mě samotnou velice zajímalo, jak asi 
bude probíhat, jak na něj budou děti reagovat. 
První den jsme se všichni sešli odpoledne. Děti dostaly základní informace, že se musíme 
dostat na bezpečné místo, nikdo nevěděl kam. Také jsme jim rozdali peníze, za které si 
později musely zaplatit vstup do bezpečného úkrytu. Cesta proběhla bez komplikací, děti až 
do posledního okamžiku nevěděly, kam jedou. Po výstupu z autobusu musely samy dojít po 
dvojicích k faře. Na faře se už chystala vydatná večeře, kterou všichni ocenili. 
Druhý den hned ráno jsme po snídani sbalili vše potřebné a vyrazili jsme najít úkryt 
nebezpečných mafiánů. Vedly nás hlavně děti. Dostaly mapu, na které bylo zaznačeno 
místo, kam se musí dostat. K prvnímu stanovišti trefily bez potíží a na hledaném místě 
našly šifru, ze které vyčetly, co dál. Celá trasa se skládala z různých částí šifer a kousků map, 
pomocí kterých hledaly cestu k mafii. Jedinou nevýhodou výletu byl sníh na vršcích kopců 
a nevhodná obuv některých dětí i nás vedoucích. Někteří měli boty mokré za pár minut. 
Ale ani to nás neodradilo od dalšího postupu. Po několika hodinách únavného šplhání do 
kopců a sestupování z kopců jsme došli pod vedením dětí na místo. Některé děti se 
posadily a braly misi za ukončenou. Ale tak to zdaleka nebylo! Musely si totiž vybojovat 
oprávnění založit oheň a obdržet jídlo. Většina dětí bojovala jak jen mohla, ale část 
skupinky seděla a čekala na své spoluagenty, až něco vymyslí. Do hry se ale musel zapojit 
každý, aby získal jídlo! Postupem času i ony svým kamarádům pomohly a mohly se konečně 
najíst. Opekli jsme si špekáčky a zaplnili tak prázdná a hladová břicha. 
Cesta zpět už byla jednoduchá a nikde jsme se nezatoulali. Na faře jsme si všichni dali sušit 
mokré oblečení a čekali jsme, že děti budou po vydatném výšlapu unavené. Omyl, jejich 
neutuchající energie byla za pár minut opět nabita. Děti si proto zahrály ještě různé 
společenské hry, při kterých jsme se my i oni hodně nasmáli. Po večeři, která opět do dětí 
spadla jak do hladové jámy, jsme se odebrali do teplých spacáků.  
Byl to krásný a těžký den, na který budeme mít my a snad i všechny děti radostné a krásné 
vzpomínky. 
Další den jsme hned po snídani museli vše sklidit před ranní pobožností. Dost dlouho nám 
trvalo vyhnat pár dětí z pelíšků, ale povedlo se! Za pár minut bylo vše uklizené a nachystané 
na ranní pobožnost. U ranní pobožnosti se našlo pár děti, které nepřekonaly svoji únavu 
a začaly se jim klížit očka. My vedoucí jsme byli potěšeni, že jsme je přece jen nakonec 
trochu utahali. Po velice zajímavé bohoslužbě, která byla vedena br. farářem Pavlem 
Janošíkem, jsme se odebrali na autobus a odjeli domů. 
Celý víkend, pokud mohu mluvit za všechny vedoucí, bych hodnotila jako velice povedený. 
S dětmi jsem si to nadmíru užili a věřím tomu, že i ony s námi. Děti jsme odevzdali unavené 
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a snad i trošku zablácené z minulého dne, a to přece značí, že víkendovka byla akční a 
přímo MAFIÁNSKÁ! 

Za vedoucí Michaela Cibulková 
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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  
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