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sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě
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Biblický úvodník
Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou
zemi, kterou ti dal. Střez se však, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha,
a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím. Až se
dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, až se ti rozmnoží skot a brav,
až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať se
tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha, který tě
vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
(Dt 8,10-14)

P

rocento stoupenců křesťanství
se v Evropě už po celá
desetiletí, možná století, snižuje.
Souvisí
to
s
emancipací
moderního člověka, který si může
stále více myslet, že Pána Boha
nepotřebuje, že jeho životní zdar a
výkonnost záleží na nás samých.
Více spoléháme na techniku,
ekonomiku, kariérní vzestup,
prostě na to, co sami zvládáme,
než na Boží požehnání a posilu.
Posledních pět let se však
mluví o tom, že je doba krizová.
Ekonomika
stagnuje,
mnoho
schopných lidí dělá práci pod
svou úroveň, pokud vůbec
nějakou práci mají, a možná
většina lidí se musí opravdu
uskrovnit. Co udělá taková situace
s církví, s těmi, kdo chodí do
kostela? Napíšu něco, co vás
možná překvapí: mohli bychom

očekávat, že v době krize bude
přibývat těch, kdo na bohoslužby
přijdou. Zdá se totiž, že v těžkých
dobách lidé více hledají útěchu
u Boha. Když poznávají, že si sami
v krizi nepomohou, když si musí
nově uspořádat nejenom své
finance, ale třeba i své životní
priority a hodnoty. Slyšel jsem
například od pamětníků, jak pro
ně bylo důležité chodit do sboru
v dobách válečných, jak bylo
společenství jakoby semknutější,
jak se do kostela vypravovali,
třebaže to bylo nebezpečné. Prostě
se zdá, že se víře v těžkých dobách
dařilo lépe. A to ne proto, že by
církev těžila z neštěstí lidí, nýbrž
proto, že se v takových situacích
více odkrývá naše základní lidská
situace, že jsme na Boha odkázáni,
že svůj život sami nenaplníme,
zatímco s Bohem že může být náš
2
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život šťastný, ať jsou okolnosti
jakékoliv.
A že se tedy taková konsolidace
víry neděje v současné takzvané
krizi? To může mít více vysvětlení.
Já vám tu dnes nabídnu jedno. Že
nás
opravdová
krize
ještě
(naštěstí) nepotkala. A proto se
naše víra (či nevěra) ještě
neodkryla
ve
své
nahotě,
neodpadly z ní ještě všechny
slupky a nemuselo se odhalit
jádro. – Možná byla naše víra
doposud spíše jen výrazem
vděčnosti, že se nám daří dobře.

A pokud se nám dobře nedaří, za
co být vděčný? Možná byla víra
pro někoho jen jakýmsi kulturním
zpestřením a obohacením života.
A pokud se teď více musíme starat
o pouhé živobytí, nemáme na
nějaké duchovní zpestřování čas
ani energii. Ano, víra, která byla
jen
takovými
slupkami,
ta
v
těžkých
časech
odpadá.
Prozatím nevíme, co se ukáže pod
ní, zda to bude k životu. Že však
takových
slupek
nemusíme
litovat, to vím určitě.

Ze sborového života
USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 12. 12. 2012
Přehled korespondence – staršovstvo bylo informováno o vyhlášení
mimořádné sbírky na syrské uprchlíky. Dobrovolná sbírka do kasičky vzadu
podobně jako při postní sbírce, při nejbližších bohoslužbách bude oznámeno.

I. PERSONÁLNÍ
✓ Hledání

druhého kazatele
Odpověď br. f. Tkadlečka byla negativní.
✓ Rozprava ke změně počtu kazatelů pro ostravský sbor – dva
kazatelé nebo jen jeden.
Staršovstvo diskutovalo otázku, zda vnést za staršovstvo tuto věc na
sborové shromáždění a většinově se vyjádřilo pro. Schválená otázka
pro sborové shromáždění: Otevření tématu s návrhem potvrdit
hledání druhého kazatele.

II. ORGANIZAČNÍ
✓ Partnerství
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– Přípravy na konferenci v Hartfordu běží.
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✓ Rozhovor

se zástupci sboru SCEAV – staršovstvo bylo seznámeno se
závěry setkání, kterého se za sbor účastnili br. farář a br. kurátor a postupně
schválilo několik organizačních drobností, které z něho vyplynuly.
Mládež sboru SCEAV byla pozvána ke spoluorganizování
bohoslužeb v rámci Ostravského listopadání, či celého Listopadání.
✓ Týden modliteb 2013 – koná se v termínu 6. - 13. 1. 2013, jedno
setkání se bude konat u nás (v so 12. 1., od 18h)

III. HOSPODÁŘSKÉ
✓ Přehled

plnění rozpočtu – staršovstvo bylo v krátkosti seznámeno
s průběžným stavem plnění rozpočtu. Výdaje (hlavně investice) jsou
nižší než původně plánované (vyjma energií) ovšem i příjmy mírně
zaostávají za očekáváním.
✓ Výpověď fy Repronis
Nový uchazeč o prostory – Žebřík, o.p.s. (předmět činnosti lze najít
na zebrikosp.cz) je ochoten přistoupit na šestiměsíční výpovědní
lhůtu a nájem 23.000,-. Tento je nižší, než hranice schválená
staršovstvem dříve, nicméně i díky zaměření této společnosti na
charitativní činnost staršovstvo tyto podmínky schválilo.
✓ Dodavatel plynu – staršovstvo jednohlasně schválilo přechod
k dodavateli E.ON, jehož cenová nabídka je dle internetové
kalkulačky pro sbor nejvýhodnější. Nezbytná administrativa bude
provedena v nejbližších dnech, vše potřebné je již připraveno.
✓ Dopisy členům sboru neplatícím salár – staršovstvo bylo seznámeno
se skutečností, že dotyčným členům sboru byl do vánočního dopisu
vložen včetně zpravodaje i přípis na téma saláru sepsaný br. farářem
a br. kurátorem.

PODĚKOVÁNÍ LUBOMÍRA HÁNY
Do nového roku vstupujeme většinou s přáními. S přáními zdraví,
zdaru a jiných příjemných skutečností. Mysleme i na poděkování
Pánu Bohu a dalším. Já myslím na slova a dárky, které jsem dostal ke
své devadesátce. A tak děkuji za všechny projevy vzájemné lásky ke
mně.
L. Hána
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MODLITEBNÍ OKÉNKO
✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

Děkujme Pánu za ochranu a miloserdenství, kterou nám prokazuje, sílu,
kterou nám dává na každý den. Děkujme, že stále trvá příležitost
k pokání a návratu k němu pro mnoho lidí a prosme za její využití
a proměnu společnosti evangeliem.
Prosme Pána o dobrý rok 2013. Aby se naše rodiny působením Ducha
Svatého stávaly společenstvím víry, naděje a lásky. Prosme za rozumnost
a zodpovědnost při rozhodování, o odvahu a rozhodnost v činech.
Pamatujme na modlitební akce pořádané v Ostravě v lednu, např.
alianční týden modliteb. Ať dokážeme skrze spolupráci ukazovat na
Kristovu lásku.
Modleme se za ty, kdo zvěstují evangelium a vydávají se na misijní cesty.
Prosme za ochranu pro misijní tým organizace Isachar v Jižním Súdánu
(www.sudan.isachar.cz). Vyprošujme ochranu pro pronásledované
křesťany v muslimských zemích a totalitních režimech.
Mysleme v modlitbách na Diakonii ČCE a další charitativní organizace
v jejich nelehké situaci při získávání finančních prostředku na provoz
služeb potřebným.
Prosme v modlitbach o moudrost, pokoru a Boží bázeň pro lidi mající
moc, o očištění veřejné správy od korupčníků. Modleme se za citlivý
sociální dopad reformních kroků, ať lidé opravdu potřební nezůstávají
bez pomoci. Vyprošujem vládu práva a zákony odrážející Boží vůli.
Pamatujme na volbu prezidenta naší země.
Modleme se za uklidnění v oblasti nepokojů a válek ve světe (např. Sýrie)
za ochranu před přírodními katastrofami, za pokojné soužítí národů
světa, vyprošujme pokoj pro Izrael.
ms

Čas společných přímluv byl stanoven vždy na středu v době mezi osmou a devátou hodinou
večerní, společná témata můžete čerpat právě odtud.
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STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE:
✓ Všem,

kteří přispěli štědrovečerním občerstvením pro Azylový

dům
✓ Manželům

Waloschkovým

za

podporu

na

vydávání

Zpravodaje
Krupové za přípravu adventních drobností
✓ Těm, kteří připravili vánoční posezení v klubovně pod farou
✓ Všem, kteří přispěli na dárky pro NŠ
✓ S. farářce Ewě Jelinek za vylepšení webových stránek sboru
✓ Elvíře

✓ Staršovstvo

sboru
také
děkuje
oběma
farářům,
zaměstnancům, učitelům NŠ i všem, kteří pracují s dětmi

VÝZNAMNÉ NAROZENINY V MĚSÍCI LEDNU
Dušan Hlisnikovský# 5.1.1937
Libuše Albrechtová# 8.1.1927
Amálie Rajdusová#
8.1.1929
Eliška Geislerová#
18.1.1917
Gabriela Kantorková#18.1.1973
Svatopluk Bijok#
20.1.1948
Lubomír Haška#
21.1.1932
Bohumil Charvát#
25.1.1932
Lenka Bijoková#
26.1.1948

Milena Tvrdíková#
Břetislav Maněk#
Věra Kučerová#

26.1.1948
30.1.1935
31.1.1926

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 POHŘEB V PROSINCI
Teodora Petersiegová (*1923)
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K zamyšlení a diskusi
PANE MÝCH HODIN A LET

P

ane mých hodin a let
daroval jsi mi mnoho času.
Zůstává za mnou a otvírá se přede mnou,
byl můj a bude můj,
však dostal jsem jej od tebe.
Děkuji ti za každý úder hodin,
za každé ráno, které mohu spatřit.
Prosím tě, abych si kousíček tohoto času
mohl podržet pro sebe bez rozkazů a povinností,
jen trochu času pro ticho a trochu pro zábavu,
a trochu pro lidi na okraji mého života,
kteří potřebují někoho, kdo by je potěšil.
modlitba Martina Luthera

O HAMIŽNOSTI
(Uvádím další článek z těch, které nazývám „prorocké“, byť jsou ze světského
tisku. To když obsahují myšlenky objevné a s duchovním pozadím. aw)

P

odobně jako v době Velké
hospodářské krize i po ní
(když se bádalo po jejích
příčinách), je i od roku 2008
velkým tématem pro ekonomy,
sociology, politology a publicisty
„hamižnost“ (anglicky greed – aby
bylo jasno, o čem mluvíme,
protože u nás se o tom – jako
skoro o ničem důležitém –
nemluví).
To téma nám hezky pasuje
i k Vánocům. Boj proti hamižnosti
má
jeden
velký
problém.
Hamižnost se snadněji identifikuje
7

u jiných lidí než u nás samotných.
Současná debata o zvýšení daní
pro bohaté v USA je velmi typická.
Málokdo má pochybnosti o tom,
kdo je tady v oblasti daňového
systému hamižný: je to vždycky
někdo jiný. Privilegovaná vrstva
velmi bohatých – malá, ale mocná
– si je jista tím, že už nyní dává
státu více než spravedlivý podíl
daňových
příjmů.
Také
představitelé chudých, část střední
třídy nebo starší lidé, tedy ti, kteří
tvoří brigády za vyšší zdanění
bohatých, jsou přesvědčeni, že

zpravodaj

jejich motivací je spravedlnost,
nikoli hamižnost.
Přitom
kultura
sociálních
nároků prohloubila hamižnost
mezi mnohými chudými a inflace
cen nemovitostí zase zasela
hamižnost mezi střední třídu.
Pokud byli bankéři hamižní, když
příliš
půjčovali
majitelům
nemovitostí-spekulantům,
tak
věřitelé byli stejně hamižní, když
se upsali k půjčkám, o kterých
mohli tušit, že je nebudou schopni
splácet.
Nárůst
cen
ve
zdravotnictví
také
souvisí
s hamižností. Je tu hamižná touha

prodloužit si život za jakoukoli
cenu.
Vstup fenoménu hamižnosti do
postkrizové atmosféry debatu
nevyjasnil.
Je
univerzálně
akceptováno, že hamižnost se týká
jen těch druhých a celý koncept
slouží jen k útokům na oponenty.
Když se každý sám nad sebou
zamyslí, jistě v sobě odkryje
v hloubce skrytou hamižnost. A
tato pokora a otevřená sebekritika
může veřejné debatě jenom
prospět.
Edward Hadas a Jan Macháček

MURPHYHO ZÁKONY O CÍRKVI
Vybíral jsem z knížky katolického autora Tomáše Marného z Bludovic
a mírně upravoval (bez větších problémů) na evangelické prostředí.
aw

I. CÍRKEV A ČAS
Murphyho zákon trvání dějů:
Všechno trvá déle, než se původně předpokládá.
Eklesiologická aplikace Murphyho zákona:
V církvi trvá všechno o mnoho déle, než se původně předpokládá.
Poznatek jazykozpytce doc. Hnidopicha, Csc.:
Jevy, kterýmžto se v sekulární společnosti říká pomalost, zaostalost či
zpozdilost, se ve sféře vnitrocírkevní označují jako prozíravost.
Vysvětlivka prof. Marného pro laiky:
Církev je a byla ve svém jednání vždy o mnoho prozíravější, než se
původně předpokládalo.
Komentář ThDr. Mimózy:
Církev je totiž nadčasovou realitou v čase. S tím budou vždycky
trochu problémy.
8
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HOSPODIN DAVIDOVI
To s tím Goliášem bylo furiantství
cenil jsem to, že ti mě bylo líto
Vzal jsem tě od ovcí
abys zůstal pastýřem
Tobě však ovce zachutnaly
Usiloval jsi o moc
to bylo o moc víc
než mohu snést
Rozkoš s Betsabé jsem ti odpustil
Kdo ti odpustí
vraždění „nepřátel Izraele“?
Ale mám proti tobě
že jsi svou první lásku opustil –
Právě Míkol tě schovala mezi
modličkami
Je-li zle, udělej ze sebe blázna
jen tak se ztratíš mezi blázny

Goliáše jsi porazil
Saula odrovnal
Absolóna oplakal
Kdo je teď na řadě?
Že jsi nepostavil chrám?
Tím se nermuť
aspoň nebudeš spojovat
krev a bohoslužbu
Když jsi tančil před Archou –
to jsi byl směšný
ale byl jsi svatý
tehdy
Jeden z tvých žalmů
se mi líbí nejvíc:
„bloudím jako ovce ztracená“
Milan Balabán, Dialogy mimo

JEŠTĚ K MAŠÍNŮM
(dokončení z 11/12)
osef Mašín v rozhovoru pro LN
(příloha Pátek, 18.11.2005) označuje
naši zemi za komunistickou. Václava
Havla označuje za škrabálka. Nenávidí
komunisty a nezná jinou koncepci
odboje než odpor se zbraní v ruce. Cituji
z uvedeného rozhovoru, J.M. praví:
„Pan Jičínský, pan Havel, pan
Rychetský… to je zločin na českém
národu,
co
oni
udělali
v devětaosmdesátém roce. Nepostarali

J
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se o to, aby komunistická strana byla
odstraněna. Dávám také vinu tzv.
politickým vězňům, kteří prošli kom.
lágry. Co lidé prožili v Jáchymově se
přece nedá zapomenout.” Dále se už
nebudu argumenty bratrů Mašínů
zabývat. Jen podotýkám, že Dr. Henry
Kissinger, státní tajemník v Nixonově a
Fordově vládě 1973-1977 praví, že vždy
rozhoduje osobnost a situace, nestačí jen
osobnost, jak si někdo myslí. Ti všichni
obdivovatelé bratrů Mašínů říkají, že oni

zpravodaj

se postavili proti režimu. Jiné argumenty
jsem od nich neslyšel a nečetl. Čeho
dosáhli
svým
„odbojem”
také
nedovedou říct.
Podle mého názoru by je veřejnost
více přijímala, kdyby se jejich boj proti
režimu zaměřoval na vysoké stranické
funkcionáře KSČ, příslušníky STB,
soudce, prokurátory a dozorce v kom.
lágrech. Na tohle nedosáhli, nikomu
nepomohli, na rozdíl od krále Šumavy
Bohumila Musila nebo strojvůdce
Konvaliny únos vlaku do SRN (1951) –
útěk z ČSR. Mašínové za sebou
zanechali jenom bolest, utrpení a smrt.
Zabili
dva
příslušníky
veřejné
bezpečnosti, nikoliv STB, a jednoho
pokladníka (byť toto nebyl jejich prvotní
úmysl, chtěli zbraně, v druhém případě
peníze). Je třeba rozlišovat mezi státní
tajnou policií KGB, gestapo, STB atd., a
mezi pořádkovou – ochrannou policií.
Je-li země okupována a nebo je satelitem
cizí mocnosti, potřebuje i tato země
policii
pořádkovou
ochrannou
kriminálku. Okupací země zůstávají ve
státě potencionální vrazi, zloději,
násilníci atd. Pořádková policie bývá
zpravidla početně silnější a lépe
vyzbrojena a může být proto zneužita ke
spolupráci s tajnou policií, v takovém
případě může se i ona stát terčem
samotného útoku. Podle mě nelze však
zabít policistu jen proto, že přísahal
věrnost režimu a nosí zbraň. Když Olga
Hepnarová v sedmdesátých letech najela
úmyslně v Praze na nástupní můstek a
zabila osm lidí, kdo měl tuto úmyslnou
vraždu vyšetřovat? Naši kriminalisté

nebo ruská či německá kriminálka? Ti
také přísahali věrnost režimu, nebo se to
mělo nechat bez povšimnutí, či čekat než
nám
laskavě
pošlou
Mašínové
kriminalisty z USA? To jsou otázky, které
si stoupenci Mašínů nekladou. Ptal jsem
se jednoho historika v Ostravě po
besedě, když tu byla Zdena Mašínová,
jejich sestra (byl pro Mašíny), zda by
volal za minulého režimu VB, např. při
dopravní nehodě, řekl mi, že ano, volal
by. V Ostravě-Hrabové je památník
četníka, který byl zavražděn v roce 1912.
Většina našich historiků se staví za
Mašíny, odmítavý postoj k nim mají
světící biskup V. Malý, filozof Jan Sokol,
psychiatr MUDr. Petr Příhoda, ten
ovšem podotýká, že případ Mašínů
nemá racionální řešení. Mašínové se líbí
Danielu
Hermanovi,
bývalému
mluvčímu biskupské konference. Když
se však publicista Petr Zídek se ho
zeptal, co je křesťanského na tom zabít
spoutaného člověka, nakonec pravil, že
u toho nebyl a s obhajobou přestal.
Evangelíci CČE mají vstřícnější vztah
k Mašínům, Miloš Rejchrt ovšem
vzkázal mým obranným Alexandru
Vondrovi, ať neuděluje Mašínům
armádní vyznamenání. Jednou jsem se
ptal naší sestry D. Knopové na její názor
na Mašíny. Energicky mávla rukou a
pravila, že pro ni jsou to vrazi. A bylo po
rozhovoru. Byla to žena, která z našeho
sboru za minulého režimu nejvíce trpěla
a byla jím pronásledována. Ať
komunismus byl jakkoliv krutý (F.
Peroutka definoval komunismus jako
kombinace lží a násilí) nutno přiznat, že
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měl své stoupence i mimo členy KSČ
(kde byli ideologicky přesvědčení a
kariéristé). I v naší církvi bychom
stoupence kom. režimu našli.
První republika totiž nebyla pro
všechny idylkou, růžovým sadem. Země
byla ve 30. letech postižena těžkou
hospodářskou krizí a tehdejší společnost
to nedokázala tak řešit jako dnes. V roce
1980 jsem byl na návštěvě u manželů
Klobasů a shodou okolností tam byl také
farář br. Vrubel. Ten nám říkal (byl
vikářem u br. F. Kantorka, že tento když
šel na návštěvu do rodin, bral s sebou
trochu mouky) a dárky k Vánocům ve
sboru dětem (to byla např. látka na šaty
a ne hlouposti a zbytečnosti jako dnes).
Jestliže všichni, co Mašíny odmítají
pro způsob jejich „boje” proti
komunistům ani v nejmenším z toho
neplyne, že by byli stoupenci
komunismu a nevěděli, co komunisté
dělali s lidmi na vyšetřovnách na STB
v kom. lágrech, že by schvalovali, jak
dokázali svou nenávist přenést i na děti
svých nepřátel nebo jak se chovali
k účastníkům zahraničního odboje.
Štěstí pro národ, že se jim nepodařilo
vyvolat občanskou válku či povstání.
Válka je příšera mezi národy, praví N.
Chamberlain. A občanská válka není o
nic lepší o tom věděli své Rusové,
Španělé a dnes i Syřané. Říká se, že když
kapitán americké armády Harry S.
Truman přišel domů, musel svléct
uniformu, protože jeho matka si
pamatovala, jak jim Yankiové vypálili
statek za občanské války. Kdyby si
Mašínové opatřili nekrvavým způsobem
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zbraně a pomoci nich se prostříleli na
Západ, patrně i Dr. M. Luther by nad tím
přivřel oči (vždyť příslušníci PS nebyli
žádní andílkové a ve většině případů jim
nečinilo potíže zabíjet). Ještě musím
uvést, že Mašínové dle světícího biskupu
V. Malého např. se nezapojili do akcí
jako byla Charta 77, aby finančně
pomohli trpícím lidem v ČSR. Jejich
vlastenectví to byl jen ozbrojený boj, nic
víc, nic méně.
Na závěr uvedu, jak probíhá podle
amerického politologa Paula Kennedyho
cyklus života velkých říší: hospodářsky
silové státy rozprostřou své zájmy tak, že
se stanou zranitelnými. K jejich obhajobě
musí vybudovat vojenskou moc. Tato
odebírá státu prostředky, které by mohly
být věnovány hospodářskému růstu
a tím jej oslabuje. S rostoucím oslabením
roste i ohrožení světových zájmů
velmocí, která se tak dostává do
začarovaného kruhu, k jejich ochraně
musí rozšiřovat vojenskou moc, což dále
podlamuje hospodářskou sílu, až ji nový
rivalové přerostou hospodářsky, dojde
k vojenskému konfliktu, který skončí
vítězstvím silnější velmocí. Toto schéma
se osvědčilo při konfliktu mezi USA
a SSSR až na to, že vojenský konflikt se
omezil na zbrojení místo války.
Nejlepší co s Mašíny můžeme udělat
je podle mého názoru, že z nich
nebudeme dělat hrdiny, ale uvedeme je
do zapomnění.
Břetislav Maněk

zpravodaj

EKUMENICKÉ SETKÁNÍ ANDĚLŮ

B

ylo poslední úterý před Vánoci
a já jsem šel do vazební věznice.
Sice jsem nevěděl o nikom, kdo by
si napsal žádost o návštěvu faráře.
Ale přece jen, často je to jen
byrokratická chyba, že se taková
žádanka
někde
zatoulá,
a předvánoční čas je i pro obviněné
citlivější, tak aby na mě někdo
nečekal marně. Vejdu do vrátnice, je
tam vrátný, kterého znám už roky,
je velmi ochotný a myslím, že mi je
příznivě nakloněn. Hned volá na
oddělení, jestli tam nějaká žádost
neleží. Zjišťuje však, že je složka
opravdu prázdná. „S tím se nedá
nic dělat“, říkám mu, „i tak vám
moc děkuji. Jen pan S. bude smutný,
tomu jsem slíbil minulý týden, že
ještě před svátky přijdu.“
„Vy jdete za panem S.?“, ozve se
ženský hlas vedle mne. „Já jsem za
ním právě byla.“
„Jé, to je náhoda. Tak to vy
musíte být ta jeho advokátka, kterou
si tak pochvaluje. “ To je zvláštní, že
jsme se tady zrovna my dva ve
stejnou chvíli sešli, obviněných je
v téhle budově šest set, a advokáti
se tady střídají jeden za druhým.
A že jsem řekl jméno pana S. nahlas,
což běžně nedělám. Ovšem tak moc
jsem si přál tuto ženu potkat. Od
pana S. vím, že jeho obhájkyně
ex-offo je aktivní katoličkou, a že

mu pomáhá nejenom v právní
obhajobě, ale umí ho potěšit
i duchovními slovy, a navíc se mu
snaží pomáhat i materiálně, brýle
mu donesla, a nosí mu poštovní
známky, a asi i další věci.
Mezitím vrátný, který nás slyšel,
pohotově volal kolegovi, aby pana
S. ještě neodváděli zpět na celu, že
za ním přišel i farář.
A já, když jsme si rychle do té
osoby, která se jakoby náhodou
objevila vedle mne, promítl
všechno, co jsem o ní slyšel od pana
S., říkám: „Považuji vás za anděla.“
„Co jste to řekl? To je i mé
oblíbené slovo. A taky jsem si říkala,
že jste vy pro pana S. anděl.“
Dále jsem to nerozváděl. Vrátný
si musel myslet, že tu před ním
hrajeme jakési nábožné divadlo. Ale
ještě jsem advokátce poděkoval za
to, jak pomáhá, a popřál ji Boží
požehnání. Pak jsem už šel za
panem S. – My evangelíci
o andělech nemluvíme moc rádi. A
takové ty baculaté s křidýlky
považujeme možná za náboženský
kýč. Ale věřím, že můžeme potkat
anděly v podobě lidské. „Angelos“
znamená prostě „poslaný“, a Pán
Bůh do našeho života anděly posílá,
přesvědčil jsem se o tom už
mnohokrát.
aw
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PROGRAM KŘESŤANSKÉHO TÝDNE MODLITEB
V OSTRAVĚ, LEDEN 2013
Den

Místo bohoslužby

Čas

Slovem slouží

Římskokatolická církev Ostrava-Přívoz
Neděle
Ostrava-Přívoz, Nám. S. Čecha 5
6. ledna
Zast. tram. Náměstí Svatopluka Čecha

18.00

Petr Rohan
CASD O.-Zábřeh

Církev Nová naděje Ostrava-Mar. Hory
Pondělí O.-M.Hory, Kravařská 4
7. ledna Zast. tram. Mariánské náměstí nebo
Daliborova

18.00

Jan Kočnar
CB Ostrava

Bratrská jednota baptistů Ostrava
Úterý
Ostrava-Zábřeh, Závoří 101/32
8. ledna
Zast. tram. Karpatská

18.00

Tomáš Oliverius
JB Ostrava

Církev bratrská Ostrava
Středa
Ostrava centrum, 28. října 147
9. ledna Zast. tram. Krajský úřad nebo Dům
energetiky

18.00

Pavel Sikora
ČSCH Ostrava

Slezská církev evangelická a.v. Ostrava
Čtvrtek Husovo nám. 4
10. ledna fara SCEAV, Lutherův sál
Zast. trol. Husův sad, z. tram. Stodolní

Antonín
18:00 Kratochvíl
KS Ostrava

Pátek
CASD Ostrava-Svinov
11. ledna Stanislavského 391
Zast.tram. i autobusu Svinov mosty h.z.
Zast. autobusu také Svinov nádraží

18.00

Daniel Jurčo
CB Ostrava

ČCE Ostrava
Sobota Husovo náměstí
12. ledna fara ČCE, Třanovského sál
Zast. trol. Husův sad, z. tram. Stodolní

18.00

Jiří Marek
BJB Ostrava

Církev československá husitská Ostrava
Neděle Ostrava-M.Hory, Kremličkova 7
13. ledna Zast. tram. Prostorná
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Bogdan Stepien
18.00 ŘKC OstravaPřívoz

zpravodaj

PROGRAM VE SBORU – LEDEN 2013
pondělí 7. ledna0
úterý 8. ledna0 0
středa 9. ledna0
0
0
0
čtvrtek 10. ledna0
pátek 11. ledna0
0
0
0
sobota 12. ledna0

18:00 Křesťanský týden modliteb (KTM)
16:00 dorost v Porubě 18:00 KTM
15:00 dorost v centru 18:00 KTM
18:15 schůze staršovstva
18:00 KTM
17:00 mladší mládež 18:00 KTM
19:00 střední generace (na faře)
18:00 KTM (Třanovského sál)

NEDĚLE 13. LEDNA0

9:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
18:00 KTM

0

0

0

úterý 15. ledna0
0
0
0
středa 16. ledna0
0
0
0
pátek 18. ledna0
0
0
0

9:00 Kavárnička 16:00 dorost v Porubě
19:00 starší mládež
15:00 dorost v centru 17:00 biblická hodina
20:00 sborový čas modliteb
15:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší mládež

NEDĚLE 20. LEDNA0

9:30 BOHOSLUŽBY

úterý 22. ledna0
středa 23. ledna0
0
0
0
pátek 25. ledna0

16:00 dorost v Porubě 19:00 starší mládež
15:00 dorost v centru 17:00 biblická hodina
20:00 sborový čas modliteb
17:00 mladší mládež

NEDĚLE 27. LEDNA0

9:30 BOHOSLUŽBY
(S PŘIPOMENUTÍM PARTNERSTVÍ)

0

0

0

úterý 29. ledna0
0
0
0
středa 30. ledna0
0
0
0

9:00 Kavárnička 16:00 dorost v Porubě
19:00 starší mládež
15:00 dorost v centru 17:00 biblická hodina
20:00 sborový čas modliteb

NEDĚLE 3. ÚNORA0

9:30 BOHOSLUŽBY (RODINNÉ)

K OBRÁZKŮM NA OBÁLCE:
na přední straně: JEŽÍŠ V POSTMODERNÍ DOBĚ: Ježíš a jeho dary
na zadní straně: Klanění Tří králů v secesním provedení (hodilo by se tedy
k interiéru našeho kostela)
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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:0
0
Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava
TELEFON:0
0
596 122 943
E-MAIL:0
0
cce.ostrava@volny.cz
WEB:0 0
0
ostrava.evangnet.cz
FARÁŘ00
0
Aleš Wrana (tel. 596 122 943),
0 0
0
0
Ewa Jelinek (tel. 776 793 093)
KURÁTOR:0
0
Jan F. Krupa
BANKOVNÍ SPOJENÍ:0 16 44 32 93 59/0800
Příspěvky do Zpravodaje sbírá Aleš Wrana, zpravodaj sestavuje Michael Waloschek.
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