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z p r a v o d aj
sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny

zpravodaj

Biblický úvodník
MOUDROST
„Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné
zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to
k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí
a neporušení, prosti všech nedostatků. Má-li kdo z vás nedostatek
moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude
mu dána.“
(Jk 1, 2-5)

V

komentářích
biblických
veršů jakubovské epištoly
můžeme nalézt zdůraznění trojí
každodenní výzbroje křesťana:
vytrvalosti, moudrosti a radosti.
Zmíněný trojlístek je naší, lidskou
odpovědí na Ježíšova slova: „Já
jsem ta cesta, pravda i život.“
(J 14,6). Život víry není osvobozen
od nejistoty, tápání či omylů.
Právě prožitá zkušenost s nimi
nám dává sílu k pochopení
a toleranci. Radost otevírá naše
srdce a léčí naše mezilidská
selhání. Dosvědčuje naši naději ve
vzkříšení a my můžeme navzdory
našim
strachům
a
obavám
z
konečnosti
světa,
života,
civilizace atd. společně s Lutherem
říci: „Kdybych věděl, že zítra bude
konec světa, ještě dnes bych šel
a zasadil jabloň.“
Moudrost v pojetí Starého
zákona pochází od Boha, v něm je
v úplnosti. Představuje dokonalost

poznání, kterému nic neunikne,
schopnost rozlišit dobré a zlé.
Dějiny světa a lidí jsou jevištěm,
na němž se Boží moudrost zjevuje.
Mluví-li Starý zákon o lidské
moudrosti, pak hovoří o Božím
vedení, být moudrý neznamená
znát poslední tajemství bytí, ale
správně si v životě počínat.
Naslouchající
člověk
hlasu
moudrosti
je
obezřetný
a umírněný, umí jednat s lidmi
a ovládá svůj jazyk. Ví, že
životního úspěchu se nedá
dosáhnout za každou cenu a že je
zapotřebí, brát ohled na své bližní
i jejich majetek. Etický apel
starozákonního pojetí moudrosti
vyplývá z víry: Počátek moudrosti
je bát se Hospodina (Ž 111,10), víra
je nejen východisko, ale i vrchol
a cíl.
Nový zákon moudrost nahlíží
jako prostředníka mezi poznáním
a životem, věděním a jednáním.
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Rozumí ji způsob života, který se
opírá o správné poznání. Vedle
lidského vědění ovšem zdůrazňuje
Boží moudrost – milostivý záměr
s lidskými dějinami a jejich
naplněním. Ježíš Kristus je
moudrostí, která se nám má stát
předmětem
našeho
poznání.
V něm byl Boží záměr naplněn.
Moudrost již není hromaděním
poznání,
stává
se
darem
a posláním duchovní prozíravosti

hledat příznivý okamžik pro
svědectví a službu: „Ať nikdo sám
sebe neklame. Domnívá-li se
někdo z vás, že je v tomto světě
moudrý, ať se stane bláznem, aby
se stal opravdu moudrým.“
(1K 3,18)
V kontextu jakubovské epištoly
je obraz doplněn o spojení
moudrosti a modlitby: Má-li kdo
z vás nedostatek moudrosti, ať
prosí Boha...
Jana Grollová

Ze sborového života
USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 4. 1. 2012
I. PERSONÁLNÍ
✓ Hledání

vyvěšování soupisu oslavenců
v daném měsíci na sbor. nástěnku

nového kazatele –
pracovní skupinka mající na
II. HOSPODÁŘSKÉ:
starosti hledání kazatele osloví
✓ V roce 2012 hodláme projednat
v lednu tři dříve vytipované
a případně uskutečnit výměnu
kandidáty.
oken ve farním bytě.
✓ Sestra Hašková seznámila starší
plnění rozpočtu –
✓ Přehled
s
veršem
vybraným
pro
rozpočet rámcově odpovídal ve
staršovstvo na rok 2012 (Mt 4,19)
všech položkách plánovanému
s tím, že příjmy i výdaje byly mírně
II.ORGANIZAČNÍ
nižší než plánované (salár se
✓ Betlémské světlo – staršovstvo
ovšem ke konci roku skoro dotáhl
tuto aktivitu hodnotí pozitivně
k plánu).
s tím, že v případě opakování bude
vhodné zprostředkovat členům ✓ Topení v kostele - co nejdříve
necháme vypracovat projekt,
sboru předem více informací.
o kterém budeme dále jednat se
členů sboru –
✓ Narozeniny
sborem
SCEAV.
Uvažujeme
staršovstvo schválilo návrh na
vytápění v lavicích – pro 100 míst.
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✓ Možnosti

snížení plateb za
telekomunikační
služby
–
M. Waloschek přednesl analýzu
současného stavu a návrh řešení –
m.j. využití CMS, VoIP, Internet –
domluvit
se
se
stávajícím

poskytovatelem
na
lepších
podmínkách, nebo přejít ke
konkurenci.
Schváleno,
že
administrativní úkony se změnami
spojené provede ve spolupráci
s ním H. Vlčinská.

MODLITEBNÍ OKÉNKO
✤

✤

✤

✤

✤

✤

Děkujme Pánu za vše potřebné čím nás obdarovává a jeho shovívavost
s námi. Buďme vděčni za požehnání lednového modlitebního týdne.
Modleme se za odvahu konat v životě Boží vůli, nepoddávat se strachu
a beznaději, ale čerpat naději, lásku i víru z milosti Boží. Prosme o Boží
vhled do oblastí v našich životech, které potřebují nápravu a o milost
pokání. Vyprošujme požehnání pro děti a mládež, seniory i střední
generaci.
Prosme za mezilidské vztahy od úrovně manželství až po vztahy mezi
národy a rasami, stavme se proti nenávisti, volejme po porozumění.
Mysleme na partnerské sbory, ptejme se jak přispět ke vzájemným
vztahům.
Mysleme v modlitbách na partnerské středisko Diakonie ČCE i další
charitativní organizace, aby nelehká finanční situace státu neměla za
následek zrušení pomoci potřebným. Prosme o to, aby hospodářská krize
nedopadla nejvíce na slabé, seniory a nemocné. Místo strachu z reforem
důvěřujme Pánu.
Vyprošujme Boží bázeň a moudrost pro lidi v klíčových pozicích ve státní
správě a politice. Ať nepodléhají korupci a zastrašování, ale rozhodují
v souladu s Boží vůlí.
Věnujme čas modlitbám za blízký východ, prosme za hráz militantního
Islámu a pokoj pro Izrael. Prosme o pomoc, sílu, moc a požehnání pro
pronásledované křesťany a misionáře.
Marek Skotnica
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VÝZNAMNÉ * NAROZENINY V MĚSÍCI ÚNORU
Hilda Kajzarová.
Juliana Formandlová.
Vlasta Šebková.
Václav Kryštůfek.
Miroslav Bednář.
Katka Kynčlová.
Zdenka Bedřichová.
Stanislava Golková.
Bohuš Berger.

2.2.1922
5.2.1914
5.2.1933
14.2.1920
15.2.1952
15.2.1982
19.2.1928
20.2.1924
21.2.1925

František Frýdl.
Eva Mazancová.
Květuše Tostová.

23.2.1920
26.2.1930
28.2.1923

Narozeniny zveřejňujeme podle klíče: 10,
20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76, 77...
Respektujeme, pokud nahlásíte kazatelům, že
si zveřejnění nepřejete.

CÍRKEVNÍ POHŘBY
V LEDNU
Eleonora Janečková (*1914)

CHYSTÁ SE VE SBORU
✓ víkendový

pobyt dorostu – 27. – 29. dubna
✓ sborový výlet do Opole – 26. května
✓ letní tábor dětí – 28. července – 4. srpna

Pozvánka na

sborový sportovní den
Jste všichni zváni!
Od 9:30 hod se bude konat dětský program
pak v poledne bude oběd
a od 14:00 hod bude pravidelný sborový volejbal
(nebo jiné sportovní akce)

Pro: všechny
Kdy: sobota 25.2.2012
Kde: v tělocvičně v budově Slezské diakonie
na Rolnické ul., Ostrava (zastávka Nová Ves
vodárna)
sebou: dobrou náladu (špatnou také – tuhle
spravíme)
a sportovní oblečení; dětem navíc kostýmy nebo
masky
přihlášky na oběd do 23.2.2012:
Dan mach, 732-428-174, d.mach@upcmail.cz,
Ewa jelinek, 776-793-093, ewajelinek@gmail.com
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V POSTĚ
V slunném únorovém ránu,
tvrdém jako z porcelánu,
ptáče pod okny mi tiká,
volá srdcí zahradníka;
tiká tichem beze břehů,
úzkost po hladinách sněhu
neúprosných rozbíhá se,
rozpuštěna v táhlém hlase
osamělém... Velkonoce,
žel, jen jedenkrát jsou v roce,
nouze jest o vykoupení
větší nežli o chléb denní,
jehož nelze polykati
pro bolest, jež s vášní katí
hrdlo hladové nám svírá...
Pane, nedávej nám štíra,
dej nám aspoň drobty psíků,
rozhřejí se na jazyku,
který div se nevzňal kvíle...
Kraj jest jako vejce bílé
černě prožíhané stromy.
Kdy se skořápka rozlomí,
kdy jak poupě rozevře se,
jako zamrzlá tůň v lese,
a kdy ptáčeti, jež tiká,
ozve se hlas zahradníka,
který, shodiv sníh a plátna,
oděn v ran roucha brunátná,
náhle osvítí nám stezku
v dlani květem snu a blesku?
(B. Reynek, Rty a zuby, 1925)
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Zimní motivy pocházejí z grafické tvorby B. Reynka
INFORMACE O SBORU
SLUŽBY, které vám, vedle pravidelných shromáždění, rádi poskytneme
(podrobnější informace u faráře):
• duchovní rozhovory
• lekce uvedení do křesťanství
• texty kázání od br. faráře Wrany
• Bible a kostelní zpěvníky ke koupení
• zasílání Zpravodaje
• vysluhování Večeře Páně v rodinách u starších a nemocných
• kázání a další texty faráře A. Wrany jsou také vyvěšovány na jeho blogu
aleswrana.blogspot.com
ADRESA:.
.
Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava
TELEFON:.
.
596 122 943
E-MAIL:.
.
cce.ostrava@volny.cz
WEB:. .
.
www.volny.cz/cce.ostrava
FARÁŘ..
.
Aleš Wrana (tel. 596 122 943),
. .
.
.
Ewa Jelinek (tel. 776 793 093)
KURÁTOR:.
.
Jan F. Krupa
BANKOVNÍ SPOJENÍ:. 16 44 32 93 59/0800
Příspěvky do Zpravodaje sbírá Aleš Wrana, zpravodaj sestavuje Michael Waloschek
Obrazy na titulní straně letos ilustrují Apoštolské vyznání víry. Jejich autorkou je
Berna Lopez (www.evangile-et-peinture.org).
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PROGRAM VE SBORU – ÚNOR 2012
úterý 7. února..
.
.
.
.
.
.
středa 8. února.
.
.
.
.
.
.
pátek 10. února.

9:00 Kavárnička
18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
15:00 dorost
17:00 biblická hodina
18:15 staršovstvo
17:00 mladší mládež

NEDĚLE 12. ÚNORA (

9:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
15:00 dorost
17:00 biblická hodina
17:00 mladší mládež

úterý 14. února.
.
.
.
středa 15. února.
.
.
.
pátek 17. února.
NEDĚLE 19. ÚNORA (

úterý 21. února.
.
.
.
středa 22. února.
pátek 24. února.
sobota 25. února.

9:30 BOHOSLUŽBY
9:00 Kavárnička
18:00 biblické meditace 19:00 starší mládež
15:00 dorost 17:00 biblická hodina
17:00 mladší mládež
sborový sportovní den (info ve Zpravodaji)

NEDĚLE 26. ÚNORA – PRVNÍ POSTNÍ

(
(
(
úterý 28. února.
.
.
.
středa 29. února.
.
.
.
pátek 2. března .

9:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
15:00 dorost
17:00 biblická hodina
17:00 mladší mládež

NEDĚLE 4. BŘEZNA – DRUHÁ POSTNÍ - 9:30 BOHOSLUŽBY RODINNÉ

