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Biblický úvodník
Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den
Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou
vyhlížejí jeho příchod. (2Tim 4,8)
Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. (Zj 2,8)

M

y evangelíci nemáme moc
rádi náboženské obrazy. Ale
jednodušší
obrazné
symboly
myslím sneseme a používáme.
Jeden
z
takových
vznikl
v protestantském Německu asi
před 170 léty, a prosadil se,
dokonce i mezi římskými katolíky
a lidmi mimocírkevními. Asi
proto, že je výmluvný. Myslím teď
na adventní věnec.
Co
tedy
znamená
jeho
symbolika? Základem je věnec,
věnec zelený, tedy věnec života,
jako symbol vítězství, i nad smrtí.
To je základní naděje v obrazu
věnce obsažená. A kruh je navíc
obecným symbolem úplnosti,
dokonalosti, věčnosti.
Na základu věnce stojí čtyři
svíce. Čtyři proto, že se zapalují
postupně o čtyřech adventních

nedělích. Postupně jedna, dvě, tři,
čtyři. Na věnci, na základu naděje
tak přibývá během adventního
období světla, třebaže venku se
s pokračujícím prosincem v našich
zeměpisných délkách stále více
šeří. Přirozeného světla ubývá, ale
světla
víry
může
přibývat.
Tradiční barvou těch čtyř svící je
fialová, barva pokání a pokory,
ztišení a čekání. Světlo hoří, když
se svíce zmenšuje. To je symbolem
naší lidské podstaty. Když já se
pokorně snižuji, právě tehdy
přibývá Božího světla. „On musí
růst, já se však menšit.“ Anebo
jsou svíce červené, odkazující už
k utrpení Kristovu, což ovšem říká
totéž: Ježíš se pokořil před Bohem,
aby se na jeho poslušnosti ukázala
sláva Boží.
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Ze sborového života
USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 9. 10. 2013
I. PERSONÁLNÍ
Bohoslužby na Kamenci
✓ Sestra farářka Jelinek informovala o příznivém ohlasu br. f. Prokopa
ze SCEAV na myšlenku se ve vedení bohoslužeb v Domově seniorů
na Kamenci střídat. Bude nutné zajistit i hudební doprovod.
Hledání druhého kazatele
✓ Skupinka mající na starosti hledání kazatele v průběhu září oslovila
další kandidáty dle dříve schváleného seznamu. Nadále budou
postupně oslovováni faráři dle seznamu, až nebude z čeho brát, bude
rozšířen o nová jména.
✓ V souvislosti s hledáním druhého faráře bylo diskutováno (bez
konkrétního usnesení), co by měl dělat, zda nějak definovat jeho
pracovní náplň či nikoli, zda máme nějaká konkrétní očekávání či
nikoli.

II. ORGANIZAČNÍ
Partnerství
✓ Pět zástupců našeho sboru pojede od 11. do 13.10. na návštěvu do
partnerského sboru v Dessau, v němž se při příležitosti Díkčinění
koná sborový den
✓ Ve středu 30.10. v čase od 18:15 proběhne společná schůzka lidí
zapojených v partnerství a zájemců o přípravu konference v roce
2016.
✓ Staršovstvo schválilo, že zástupci z Purley (nabízejí pomoc
s organizováním konference, předání zkušeností a rad) budou
pozváni, aby přijeli příští rok na podzim.
Vizitace seniorátního výboru
✓ Staršovstvo bylo informováno o připravované vizitaci ostravského
sboru zástupci Seniorátního výboru v neděli 17.11.2013. Po
bohoslužbách proběhne rozhovor se staršovstvem.
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Středisko Diakonie
✓ Staršovstvo bylo informováno o plánovaném procesu sloučení
středisek v Ostravě a Příboře a z toho vyplývajících důsledků
(především nutnost specifikovat principiální složení nové DRS
a zvolit její členy).
Využívání kostela při mimořádných příležitostech
✓ Náš sbor byl osloven za účelem využití kostela pro tiché bohoslužby,
které by se konaly v době protiromských demonstrací. Bratr f. Wrana
v této věci bez souhlasu staršovstva nerozhodnul. Staršovstvo
diskutovalo, jak toto řešit pro budoucí případy.
✓ Staršovstvo schválilo návrh, že do budoucna bude mít farář možnost
o podobných věcech rozhodnout sám, projednat je ovšem zároveň se
sborem SCEAV.
Sbírka na financování pobytu dětí z Ukrajiny v ČR
✓ Staršovstvo bylo seznámeno s žádostí br. f. Brodského, který shání
peníze na pobyt dětí z Ukrajiny v ČR (letos byli v Bělči a Strmilově),
a schválilo, že k tomuto účelu bude vyhlášena sborová sbírka.
Realizace pomocí již osvědčené kasičky vzadu v sále.

STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE
✓ Jirkovi

Krejčímu, Vláďovi Rajdusovi a Janu Fudorovi za práce
na zprovoznění sklepa ve trojce, který bude sloužit potřebám
sboru jako skladovací prostor.
✓ Danu Machovi za utěsnění okénka na kůru.
✓ Markovi Skotnicovi za přípravu modlitebního okénka ve
Zpravodaji.
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NÁŠ HOST
PAVEL RUML - VOJENSKÝ KAPLAN
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VÝZNAMNÉ NAROZENINY V LISTOPADU
Vlasta Sztefková ,
Miroslav Kubíček ,
Iveta Bartoňová ,
Eva Říhovská ,
Michal Sabó ,
Otomar Kantor ,
Jindřich Řepka ,
Jaroslav Žvak ,
Robert Kimmel ,
Jiřina Bešlová ,
Václav Ševčík ,

5.11.1948
7.11.1963
8.11.1993
12.11.1929
13.11.1993
15.11.1931
17.11.1938
20.11.1932
24.11.1931
25.11.1935
26.11.1925

Valter Arlet ,
Jarmila Hlinková ,

27.11.1921
30.11.1930

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 ŘÍJNU
Eva Mikesková (*1938)
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MODLITEBNÍ OKÉNKO
✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤
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Děkujme Pánu za nesamozřejmý život v zemi s náboženskou
svobodou a v dostatku. Usilujme o postoj vděčnosti a pokory od
kterého nás dobré věci mohou odvádět.
Prosme Pána o zdar a požehnání pro akce konané ve sboru a
sborovou práci v nadcházejícím období. Např. konvent, oslavy
výročí kostela, Listopadání, příprava k vánoční hře, sborové neděle,
hledání faráře apod. Modleme se za to, aby k Pánu nalézali cestu
pokřtěné děti, případně ti, kteří opustili sbor a nenašli jiné
společenství.
Prosme také o požehnání služeb jiných sborů a církví, např. misijní
aktivity "Zveme Česko na večeři" nebo služeb ve světě. Ať co nejvíce
lidí nachází lásku Boží a cestu do Jeho království.
Modeme se za povolební vývoj v naší zemi. Ať se uklidní rozjitřená
situace, správci věcí veřejných jednají zodpovědně a s bázní Boží.
Špatností, korupce a nepravostí ať jsou odhalovány a trestány.
Mysleme na ochranu pro účastníky silničního provozu v podzimním
a zimním počasí. Ať Pán posiluje u řidičů obezřetnost a
zodpovědnost.
Nezapomínejme v modlitbách na nemocné, potřebné a sociálně
slabé. Ať v nouzi nacházejí pomoc. Stavme se proti těm, kdo
znevýhodněné zneužívají a vykořisťují, kdo parazitují na štědrém
sociálním systému.
Prosme za situaci v Evropě. Ať nedochází k oklešťování svobody a
vítězí politika otevřenosti a poctivosti před postranními zájmy
lobbistů. Ať se EU opět přiklání k tradičním křesťanským hodnotám,
prosazuje politiku dle Boží vůle.
Modleme se za lidi ve stresu, přetížené a ohrožené syndromem
vyhoření. Ať je blížící se Advent symbolem pomoci, útěchy, spočinutí
v Pánu. Mysleme na rodiny, ať drží při Kristu a při sobě, nedávejme
prostor zlému, lněme k dobrému.
Vyprošujme posilu, ochranu a požehnání pro misionáře,
pronásledované ve víře i pro ty, kdo ztrácejí odvahu.
Prosme Pána o milost nad tímto světem a záchranu mnohých od
zlého.
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K zamyšlení a diskusi
VĚČNOST V PŘÍTOMNOSTI
Poslední tři neděle církevního roku jsou v liturgické tradici zastřešeny
tématem věčnosti. Můžete si při nich např. znovu s užitkem číst tři velká
podobenství z 25. kapitoly Matouše. Když jsem hledal pojem věčnost nejdříve
ve Wikipedii, zjistil jsem ke svému překvapení, že tam (tam, kde je jinak každá
malichernost) tento velký pojem vůbec není. A tak tu dávám aspoň úryvek
z rozhovoru Jiřího Pehe s Tomášem Halíkem (a potom ještě kreslený vtip na
předposlední stranu).
Pehe: Co si má člověk představit
pod pojmem „věčnost“? Naše
představivost nestačí na věčnost
v čase ani na věčnost jako boží
existenci mimo čas a bez prostor.
Jsou neuchopitelné, nemyslíš?
Halík: Ano, když začneme
přemýšlet o věčnosti, tak náš
rozum, naše imaginace a i náš
jazyk dostávají závrať. Otázku po
definici věčnosti je nejlépe možné
zodpovědět poukazem na její
principiální nezodpověditelnost:
Věčnost je právě to, co z principu
nelze definovat, protože nemá
„finis“, žádnou hranici.
Na druhé straně sama otázka
po věčnosti prozrazuje touhu
člověka, který žije v konečnosti,
po tom, co tento stav přesahuje.
Přemýšlet o věčnosti už určitým
způsobem
znamená

transcendovat naši omezenost. To,
že víme o naší konečnosti, už
samo odkazuje k tomu, že
přinejmenším je myslitelné něco,
co je nekonečné a neproměnlivé.
Pehe:
...věčnost
také
vždy
fungovala jako určitý absolutní
horizont,
morální
horizont.
Západní člověk ale už od dob
osvícenství postupně ztrácí tento
horizont a snaží se přenést pojem
věčnosti do lidského světa. Tedy
zabsolutizovat náš vlastní svět. To
způsobilo
ve
vývoji
lidské
společnosti revoluci, ale také
zároveň určité zbanálnění lidské
existence, které dnes pozorujeme
všude okolo sebe. Nedávno jsem
četl velký titulek v novinách:
„Američtí vědci objevili gen
dlouhověkosti.“ Mnoho lidí si
samozřejmě
pod
touto
8
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dlouhověkostí představuje jakousi
formu
věčnosti.
Existence
moderního člověka je založena na
těchto
falešných
představách
o věčnosti.
Halík:
Pomíjivost,
jejíž
nejradikálnější manifestací je smrt,
je něco, čemu se člověk snaží čelit.
Eliade ukazoval, že archaický
člověk se snažil uniknout před
„žravostí dějin“ ideou věčného
návratu a rituály, které ho
odkazovaly k prapočátku, zlatému
věku. V Bibli je poprvé dimenze
nového chápana jako smysluplná,
dějiny jsou prostorem zjevení
Boha, čas, který byl dosud chápán
cyklicky jako věčný návrat téhož,
je chápán lineárně jako vývoj,
směřující k budoucnosti jako
svému cíli.
V křesťanství pak skrze učení
o Vtělení věčnost vstupuje do
času: Věčný život vlastně začíná
uprostřed
dějin
setkáním
s Kristem. On je věčný Logos, jenž
vstoupil do lidské tělesnosti, do
dějin, ale zároveň poukazuje
k horizontu konečného završení
při
Parusii,
svém
druhém
a konečném příchodu, který bude
koncem a soudem dějin.
Proti lidové představě věčnosti
jakožto
„onoho
světa“
9

kombinující křesťanskou vizi nebe
s platónskou říší idejí - se ve
jménu „věrnosti zemi“ postavil
Nietzsche a vyjádřil tak asi
nejostřeji tendenci k pozemskosti,
která charakterizovala modernu.
Jistě, nabídka klonování lidských
bytostí je jednou podobou touhy
nezemřít, stále se reprodukovat –
je to také jedna z karikatur
věčnosti.
Pehe: Nevyplývá z toho, že se
změnou chápání věčnosti se mění
náš pohled na smrt? Moderní
civilizace, která odstranila ideu
věčnosti individuálního života,
který pokračuje v nějaké vyšší
formě po naší smrti, musela
nezbytně přijmout ideu, že
věčnost
je
nicota.
To
se
samozřejmě nemohlo neprojevit
v tom, jak moderní civilizace
nahlíží sebe samu, v opojení
pozemskou
existencí,
doprovázenou
ale
zároveň
nihilismem a banalitou.
Halík: Naděje na posmrtný život
ponechávala jakousi rezervu vůči
pozemskému životu. Nakolik smrt
je chápána jako pád do nicoty,
natolik se očekávání plnosti,
absolutního štěstí soustřeďuje na
tento život. To jistě často stimuluje
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konzumní a hedonistický přístup
k životu, člověk sám sebe
přetěžuje a upadá do věčného
kruhu touhy a zklamání, protože
„nepokojné srdce“, o kterém
mluví svatý Augustin, skutečně
může být těžko uspokojeno
relativními hodnotami tohoto
světa. Čili je to takový koloběh
stresu a frustrace, který často
charakterizuje život člověka na
konci moderny.
S mr t
je
s a moz ř e jmě
nejradikálnější manifestací naší
konečnosti. Proto každá kultura
v sobě obsahuje také jistý typ
vyrovnání se smrtí. Dokonce
i různé materialistické ideologie
nabízejí alternativy, jak překonat
smrt. Například představou, že
participujeme na jakémsi věčném
pokroku lidstva, že se navracíme
do lůna hmotného světa, který má
charakter věčnosti. Před lety jsem
četl
takovou
komunistickou
příručku
pro
obřadníky
v
krematoriu.
Bylo
velmi
zajímavé, jak se tam vracely
některé
archaické
představy
přírodních náboženství. Nyní se
soudruhu vracíš do lůna přírody.
Jeden z podivuhodných citátů
z této knížky byl: A nyní tě,
soudruhu, odevzdáváme věčnému

ohni…
To
není
nabídka, řekl jsem si.

nelákavější

Pehe: Co věčnost a morálka? Není
pokora, kterou v člověku probouzí
idea
věčnosti,
základním
předpokladem morálnosti? A jak
se věčnost vztahuje ke svobodě?
Halík: Věčnost byla vždy chápána
nejenom jako blažený ráj, ale také
jako ona dimenze, která nám
takříkajíc nahlíží přes rameno
i během našeho života. Masaryk
hovořil o tom, že musíme žít svůj
život žít pod zorným úhlem
věčnosti – a to jak svůj život
osobní, tak i svoji politickou
existenci. C. S. Lewis tvrdil, že
idea
nesmrtelné
duše
je
argumentem
pro
demokracii.
Jestliže lidský život je totálně
ohraničen
jen
nějakými
sedmdesáti nebo osmdesáti léty
naší existence, tak samozřejmě se
instituce státu zdají být trvalejší
a významnější než pomíjivý lidský
život. Ale jestliže je v jedinci cosi
nesmrtelného, pak je třeba dát
jemu, jeho důstojnosti, jeho
právům, přednost před těmi
institucemi, které sice dlouho
trvají – ale jsou pomíjivé.
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SKUTEČNÝ PŘÍBĚH

P

ři návštěvě své babičky v Bohumíně jsem narazil na strýce.
Nevyhnul jsem se konverzaci s ním. To je ten strýc, o kterém
jsem ti povídal. Má názor, že pokud Bůh existuje, měl by se mu
omluvit za zlo ve světě, a má na Boha hanlivé narážky.
Dvouhodinová hodinová konverzace s ním se u mě projevila těžkou
dezorientací víry. Asi jsem měl odejít a vůbec s ním nemluvit. Měl
opravdu silné argumenty. Otevřely se mi i rány s dětství, hodně
bolestivé. Úplně mě to semlelo, celé dva dny mi znělo v hlavě: není
není není, Bůh není, všechno je jen ve tvém mozku. I matka Tereza
řekla před smrtí, že Bůh není, je jen prázdnota. Pořád se mi ty
strýcovy argumenty opakovaly v hlavě, volal jsem k Bohu, ale nic.
Ticho, prázdno. Nezvládl jsem to. Šel jsem ven. Měl jsem v sobě
prázdnotu a později i zlobu. Po skoro dvou letech jsem si šel koupit
alkohol. Začal jsem si říkat, že to, co říkal strýc, může být pravda, že
jsem si všechno jen vsugeroval tím, že už jsem byl před těmi dvěma
lety úplně na dně. Šel jsem s tou lahví zatím ještě neotevřenou a
prosil jsem Boha o pomoc. Přede mnou se objevil jeden starší pár lidí
bez domova, tak jsem jim ten alkohol dal, je to aspoň zahřálo. Pak
jsem hned volal své ženě. Říkala mi, že tušila, že je se mnou něco
hodně špatně, že se budu chtít napít, a hodně se za mě modlila. Už
vím, proč se Bůh neozýval. Jenom ta myšlenka, že není, mě přivedla
k alkoholu. Byl jsem tak prázdný. Ukázal mi, jaké by to bylo, kdyby
to v mém životě byla pravda. Doma jsem pak vyhodil všechno, co
mě doposud zotročovalo, cigarety, marihuanu, kterou už jsem ani
nemohl kouřit, jelikož jsem pak byl pod neustálými útoky zlého.
Tento pád mi hodně dal.
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MURPHYHO ZÁKONY O CÍRKVI
10. PORADY V CÍRKEVNÍCH GRÉMIÍCH
Murphyho zákon Řízení
Vedení porad je zpravidla svěřeno hodnému člověku, který k němu
nemá základní předpoklady.
Vysvětlivka dr. Myšičky:
Zřejmě aby se na jeho slabosti zjevila Boží moc.
Murphyho zákon efektivnosti porad:
Čím déle se problém projednává, tím dále se grémium nachází od jeho
řešení.
Loužňákovo pravidlo:
V každém církevním grémiu se najde alespoň jeden problematizátor
(= výrobce umělých problémů), přičemž svěžest problematizátora
a malomyslnost grémia jsou veličiny přímo úměrné: čím víc je
problematizátor „na koni“, tím více opadá hladina použitelné energie
u zbytku grémia.
Bermudský trojúhelník porad:
Z neprobádaných důvodů se
porada zasekne vždycky u naprosto
bezvýznamné položky, kde jste
očekávali hladký průběh.
Marného věta o odpudivosti
efektivního managementu a
církevního prostředí:
„Marnost nad marnost, a všechno je
marnost,“ pravil profesor, uzřev
Ducha Božího, jak se bezmocně
vznáší nad chaosem…
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CO MĚ JEN TAK NAPADLO
Četl jsem: „Jan Pavel II. slovem
i životem ukázal, že svatost je
možná.“ A Poláci teď hodně
usilují, aby on byl svatořečen. Ne
aby sami o svatost usilovali.
O svatosti si totiž většina lidí
stejně vždy pomyslí, že není
možná, nebo že není pro ně (což je
totéž). A tak budou raději svého
papeže zbožňovat, než jej vnímat
jako vzor. ‡
To, co nám vadí na druhých,
vnímáme citlivěji taky u sebe. Vadí
nám myšlenka převtělování –
protože říká, že tento život není
podstatně důležitý, že budeme mít
v příštím možnost jej napravit. A
potom slyším od nějakého křesťana
myšlenku, že zdejší život za nic
nestojí, že skutečný život bude až
jednou, u Boha, v nebi. Tak to je
prosím taky lež. Mám pochopení,
a znám životní osudy, kdy je pro
někoho život zde opravdu jen
namáhavou cestou slzavým údolím.
Ale i tak máme život zde žít, co
nejlépe
a
nejvěrněji
a nejspravedlněji žít. Nemůžeme
život tady vypustit, s tím, že se to
napraví jednou, že až tam, na onom
světě, to bude ono. ‡
Měl jsem dnes nějakou chápavou
náladu. Když mi řekla, že někde
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četla, že byl Ježíš mimozemšťan,
odpověděl jsem, že to je vlastně
docela dobré moderní vyjádření
pro zkušenost, že Ježíš byl jakoby
z jiného světa, že přišel shůry, že
byl Boží syn. A pak mě k tomu
ještě napadlo, že představa, že ho
přineslo UFO, pro nás asi není
divnější než panenské zrození. ‡
Že prý církev v rámci restitucí
požaduje
vrátit
objekty
na
Pražském hradě. A jaký obrázek k té
zprávě dáme? Samozřejmě známý
velkolepý pohled na Hradčany
zespod, takže to budí dojem, že
církev si chce urvat to nejcennější
z národního dědictví a odtud snad i
vládnout. „Zpráva vzbudila vášně
mezi politiky i veřejností.“ Až po
několika dnech se vysvětlí, že jde o
starý plán na směnu budov mezi
arcibiskupstvím a hradem. Tak
takhle se přikládá pod kotel napůl
podvědomého odporu Čechů vůči
církvím. ‡
aw

zpravodaj

PROGRAM VE SBORU – LISTOPAD
pondělí 4. listopadu,,
úterý 5. listopadu , ,
středa 6. listopadu , ,
, , , , , , , ,
čtvrtek 7. listopadu ,,
pátek 8. listopadu , ,
sobota 9. listopadu , ,
NEDĚLE 10. LISTOPADU .

17:30 farní kroužek informatiky
16:00 mladší dorost 19:00 starší mládež
15:15 starší dorost 17:00 biblická hodina
20:00 sborový čas modliteb
15:30 konfirmační cvičení 17:00 mladší mládež
Ostravské listopadání
Ostravské listopadání
10:00 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ (MLÁDEŽNICKÉ)

pondělí 11. listopadu , 17:30 farní kroužek informatiky
úterý 12. listopadu , , 9:00 kavárnička 16:00 mladší dorost
, , , , , , , , 19:00 starší mládež
středa 13. listopadu , 15:15 starší dorost 17:00 biblická hodina
, , , , , , , , 18:15 staršovstvo 20:00 sborový čas modliteb
čtvrtek 14. listopadu , 17:00 mladší mládež
pátek 15. listopadu , , 19:00 střední generace
sobota 16. listopadu , konvent
NEDĚLE 17. LISTOPADU . 9:30 BOHOSLUŽBY (TŘANOVSKÉHO SÁL)
pondělí 18. listopadu ,
úterý 19. listopadu , ,
středa 20. listopadu ,
, , , , , , , ,
čtvrtek 21. listopadu ,

17:30 farní kroužek informatiky
16:00 mladší dorost 19:00 starší mládež
15:15 starší dorost 17:00 biblická hodina
20:00 sborový čas modliteb
15:30 konfirmační cvičení 17:00 mladší mládež

NEDĚLE 24. LISTOPADU . 9:30 BOHOSLUŽBY,
. . . . . . . . SETKÁNÍ UČITELŮ NEDĚLNÍ ŠKOLY

pondělí 25. listopadu , 17:30 farní kroužek informatiky
úterý 26. listopadu , , 9:00 kavárnička 16:00 mladší dorost
, , , , , , , , 19:00 starší mládež
středa 27. listopadu , 15:15 starší dorost 17:00 biblická hodina ,,
, , , , , , , , 20:00 sborový čas modliteb
čtvrtek 28. listopadu , 17:00 mladší mládež
pátek 29. listopadu , , víkendovka dětí a konfirmandů
sobota 30. listopadu , víkendovka dětí a konfirmandů
NEDĚLE 1. PROSINCE – PRVNÍ ADVENTNÍ.
. . . . . . . . 9:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
. . . . . . . . (SBOROVÝ DEN DIAKONIE)

,

,
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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:,
,
Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava
TELEFON:,
,
596 122 943
E-MAIL:,
,
ostrava@evangnet.cz
WEB:, ,
,
ostrava.evangnet.cz
FARÁŘ,,
,
Aleš Wrana (tel. 736 600 383),
, ,
,
,
Ewa Jelinek (tel. 776 793 093)
KURÁTOR:,
,
Michael Waloschek
BANKOVNÍ SPOJENÍ:, 230 036 5561/2010
Příspěvky do Zpravodaje sbírá Aleš Wrana, zpravodaj sestavuje Michael
Waloschek.
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Jakož o tom proroci svatí zvěstovali,
Duchem svatým jsouc hnutí, viděti žádali... (EZ 284)
Na obrázku je jeden z malířských pokusů zachytit prorocké očekávání příchodu
Mesiáše. Jaké to asi pro proroky před dlouhými staletími bylo? Jejich
předpovědi se zdají zcela konkrétní, ve Starém zákoně jich máme celou řadu,
a zároveň asi mihotavé.

