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sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

31. ŘÍJNA - DEN REFORMACE
NA PŘIPOMÍNKU UDÁLOSTI, KDY MNICH A PROFESOR
TEOLOGIE MARTIN LUTHER PODLE TRADICE V TENTO DEN
ROKU 1517 PŘIBIL NA DVEŘE SCHLOSSKIRCHE VE

WITTENBERGU SVÝCH 95 TEZÍ O ODPUSTCÍCH A POKÁNÍ,
KTERÉ ZAMÝŠLEL JAKO PODNĚT K AKADEMICKÉ DISKUSI.

(OBRÁZEK JE Z FILMU LUTHER Z ROKU 2003)

zpravodaj

Biblický úvodník
Biblický text, v jehož duchu se dnes můžeme odvázat od stereotypu
současného úsudku je zapsán v 5. knize Mojžíšově, v kapitole 24., ve
verši 22., kde čteme:
„Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi.“

P

řátelé v Kristu,
lidský a milosrdný vztah
k zuboženým lidem bez zastání je
zakotven v samém základu víry
Izraele, v Páté knize Mojžíšově,
v ústavě, kterou dal svému lidu
sám Hospodin, na počátku, když
jej ustavoval. Tóra, to je pro Izrael
a
pro
židovské
rabíny
nevyčerpatelný zdroj, z něhož se
stále slovem tvoří život, Tóra, to je
výheň tvorby, to je oficína či
laboratoř života, který drží a
dodržuje
smlouvu
Boha
s člověkem, smlouvu, v které se
člověk raduje.
„Nepřevrátíš
právo
bezdomovce ani sirotka a vdově
nezabavíš roucho. Pamatuj, že jsi
byl otrokem v Egyptě, a že
Hospodin, Tvůj Bůh, tě odtud
vysvobodil. Proto ti přikazuji,
abys to dodržoval. Když budeš
sklízet ze svého pole a zapomeneš
na poli snop, nevrátíš se pro něj.
Bude patřit bezdomovci, sirotku a
vdově… Když oklátíš plody ze své
olivy, nebudeš pracně setřásat ještě

zbylé.
Ty
budou
patřit
bezdomovci, sirotku a vdově.
Když budeš na vinici sbírat
hrozny,
nebudeš
po
sobě
paběrkovat.
Bude
to
patřit
bezdomovci, sirotku a vdově.
Pamatuj, že jsi byl otrokem
v egyptské zemi. Proto ti přikazuji,
abys to dodržoval.“
To byl dlouhý citát, ale chtěl
jsem poukázat na to opakování, na
tu naléhavost, v které to má lid
boží v každé generaci slyšet. Tisíce
let stará slova a my si řekneme:
klobouk dolů, jak je to tam dávno,
na prahu lidské civilizace, hluboce
sociální. Ale to není pouze
sociální, to patří k víře, to patří
k životu, ke způsobu pobytu na
zemi, to patří k plnění zjevené
Boží
vůle.
Vše
nemůžeme
rozdělovat
na
sociální,
ekonomické,
filozofické
a
teologické. Jsou jevy, které patří
k sobě ve své nerozdělené
bytostné jednotě – celý člověk se
svým rozumem, se svým citem, se
svou vírou, se svýma rukama a
2
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nohama, i s trupem s radostí
naplňuje
Boží
přikázání
s vědomím, že je dobré či dokonce
velmi dobré. On ví, že by on sám
bez Božího příkazu na to nepřišel,
že by mu prostě nepřišlo na um,
nechat na poli snop, na stromě
olivu či jablko s tím, že by se
mohly hodit člověku hladovému.
Dvakrát je v tom krátkém
oddíle Izraeli zdůvodněno proč to
má tak dělat. „Pamatuj, že jsi byl
otrokem v zemi egyptské.“ Proto
drž tuto zásadu. Boží lid se má
stále vnitřně vztahovat k trpkému
zážitku své dávné dlouhodobé
a kruté poroby v zemi egyptské.
Vy jste to zažili, máte to hluboko
v sobě, ve svých genech. Vy víte,
co to znamená být cizincem, být
odlišený, být jinačí, být bez práv,
být podobčanem, být bezmocným
a vydaným na milost či nemilost
druhých. Tento biblický zákaz
utlačovat cizince a vydané, se ve
Starém zákoně opakuje 36x.
Žádné jiné přikázání se tolikrát
neopakuje. Sederový hod, svátek
Pesach, Velikonoce, kdy Izrael
oslavuje
svou
svobodu
a připomíná si, že kdysi byli
otroky, je hlavním židovským
svátkem, při kterém židé nejedí
normální kvašený chléb. Místo
něho jedí macesy, nekvašený chléb
otroků
a
hořké
byliny
3
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hořký
úděl
porobených. Právě v tomto svátku
židé prožívají znovu to, jak žili bez
svobody. Člověk to musí stále
oživovat, stále trénovat, aby to
měl na mysli a v srdci. Musí
pamatovat, co zažil on sám či jeho
předci, aby si zachoval v sobě cit
a soucit. Musí zažít, co je to být
vydaný na pospas a zbavený
všech společenských výsad. Musí
to zažít, ale hlavně si to musí pak
pamatovat, připomínat a vracet na
mysl, to proto, aby měl srdce
v těle, aby měl srdce v hlavě, aby
měl srdce ve své víře, ve své pouti
životem a ve své pouti smrtí.
My,
křesťané
dneška,
spoluvytváříme dnešní lid Boží.
Plně se hlásíme k dávnému lidu
víry, vyznáváme Pána Ježíše jako
živé slovo a poselství Boha
Abraháma, Izáka a Jákoba. Boha,
který je stále týž. Ježíš nepřišel
Starý zákon zrušit, ale naplnit.
Přišel narovnat to, co se pokřivilo,
oživit to, co z víry zahynulo. Na
závěru svého krátkého vystoupení
ve světě, před svou smrtí,
v posledním svém podobenství
o posledním soudu, shrnuje to
nejpodstatnější
ze
Starého
a Nového zákona. My jsme to
slyšeli v dnešním čtení (Mat. 25,
v. 34-46): „Amen, pravím vám,
cožkoli jste učinili jednomu

zpravodaj

z bratří mých nejmenších, mně jste
učinili.“
Hle, poslední kritérium Božího
soudu,
hle,
prozrazení
nejtajnějšího
tajemství
života
a smrti, to, na čem stojí život, na
čem stojí svět, základ lidského
spolupobytu od počátku až do
konce je stále stejné. Je nám tím
zjeveno, že i naše víra a naše
vyznání jsou pouze nástroje
a
prostředky
k
tomu
nejpodstatnějšímu: být lidský
v Božím smyslu. Být k obrazu
Božímu, být vázán pracovní
smlouvou Tóry a Nového zákona
ke spolupráci s Bohem na poli,
které je tento svět a naše doba.
Člověk stále ještě roste, není sám
se sebou definitivně hotov. Je stále
ještě ve vývinu a často ve své
dospělosti padá hluboko zpět, je
pod obraz, stává se nelidským či
dokonce netvorem. Člověk není
u konce svých možností. Bohatství
člověka je mnohem větší než dnes
tuší. Člověk stále objevuje sebe
sama a víc v sobě objeví i jemu
darovanou
Božskou
moc.
Bohatství v člověku musí být stále
znovu v zápase dobýváno a dobrý
psychogog dává člověku tušit oč je
oloupen a jaká síla lásky se v něm
skrývá. Bohatství člověka není
ještě plně objeveno. Čím víc se toto
bohatství vyjeví, tím víc se zjeví i

cena druhého člověka, a to
i takového, který nevypadá vábně
a je na okraji společnosti či mimo
ní. Tóra i Nový zákon nám zjevují
nevýstižného Boha, který je
poslední realitou. Ukazují nám, že
tím nejpodstatnějším a nejzazším
v životě je láska a že vydat se lásce
do krajnosti neznamená být
ztracen, nýbrž být přijat, neboť
ona je základem naší bytosti,
základem světa i vesmírného
řádu, v ní nakonec přicházíme
domů.
„Pamatuj, že jsi byl otrokem
v egyptské zemi.“ V tomto stálém
upamatovávání si společné bídy
Božího lidu ve světě jsme vedeni
do
hlubin
spolulidství
až
k Beránkově trůnu, na který byl
Bohem uveden Ježíš, syn člověka,
který se vydal lásce až do
krajnosti, bezmezně. A on nám
prozrazuje to nás přesahující
tajemství
posledního
soudu:
„Cožkoli jste učinili jednomu
z bratří mých nejmenších, mně jste
učinili.“ Amen.
Přijď tvůrčí duchu, tvoř nás a
dej, abychom si to Tebou stvořené
pamatovali, to uchovávali ve svém
srdci především. Amen.
Svatopluk Karásek
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Ze sborového života
VÝZNAMNÉ NAROZENINY V ŘÍJNU
Jan Jurčák.
Karel Klimonda.
Miroslava Zajícová.
Jan Merenda.
Milan Staněk.
Dušan Botoš.
Jiří Ležák.
Anna Lacinová.
Václav Kobík.
Marta Rýdlová.

1.10.1963
2.10.1943
8.10.1929
12.10.1931
12.10.1921
16.10.1973
17.10.1943
19.10.1933
20.10.1929
22.10.1943

Zdenka Ochvátová.
Miroslav Řepka.
Jan Chleboun.
František Skalický.
Jaroslav Šabacký.
Lenka Poledníková.

25.10.1928
25.10.1963
26.10.1932
26.10.1935
27.10.1912
28.10.1973

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

KROUŽEK INFORMATIKY
Každé pondělí se v 17,30 hodin koná ve farní kanceláři kroužek IT.
Vede ho Josef Grendziok. Jeho cílem je naučit nás pohybovat se po
internetu bezpečně a naučit nás pracovat s počítačem. Já do kroužku
chodím moc ráda. Scházíme se tam teď ve třech. Kroužek začal loni, za
tu dobu jsme se toho hodně naučili, jako např. desatero bezpečného
internetu, facebook, skype, icq, outlook ap. Moc se mi tam líbí a
užijeme si i dost zábavy. A navíc jsem se tam opravdu hodně věcí
naučila a určitě ještě naučím. Jako třeba prezentace v PowerPointu,
které pro nás Josef připravuje. Také se je učíme sami vytvářet, což
využívám třeba i ve škole při přípravě různých projektů. Do kroužku
bych tímto chtěla pozvat za nás za všechny každého, kdo by měl
zájem.
. Hezký den,
Anička Sabóová
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MODLITEBNÍ OKÉNKO
✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

Děkujme Pánu za milost, kterou nám projevuje, za trvající možnosti
pokání a návratu k němu pro všechny.
Prosme za zdárný průběh sborových i církevních akcí
v nadcházejícím měsíci. Mysleme na práci ve sboru, sborové neděle,
listopadový konvent a podobně. Prosme za Boží modrost při
rozhodování na všech úrovních správy církve.
Modleme se za dobré vztahy mezi sbory různých církví a obraz,
kterým reprezentují Krista pro většinovou společnost. Mějme na
paměti šíření dobré zprávy a růst v poznání našeho Pána.
Mysleme na mezilidské vztahy. Vztahy v rodinách, mezi generacemi,
mezi sociálními skupinami. Ať ve světle Kristovy lásky vidíme, co
nás spojuje, bídu našich životů a potřebu pokání.
Prosme za nadcházející předčasné parlamentní volby. Ať se do
parlamentu dostane co nejvíce čestných, schopných a zodpovědných
lidí, kteří budou prosazovat zákony podle Boží vůle. Prosme za
neúplatnou a efektivní vládu, policii a soudní systém.
Přimlouvejme se, ať se Pán zastává slabých a bezmocných, ať
skutečně potřební nalézají pomoc. Prosme za situaci na trhu práce,
místa pro nezaměstnané, naději pro budoucnost.
Děkujme za chvíle odpočinku i příležitosti ke službě a práci, prosme
za srdce i ruce ochotně sloužící Pánu tam, kde je třeba. Prosme
o ochranu před vyhořením pro pracovníky v sociálních službách
a zdravotnictví.
Věnujme pozornost i globálním tématům. Modleme se za utišení
válečných konfliktů, ať tvůrci nepokoje nedostávají sluchu. Modleme
se za pomoc pro postižené katastrofami. Vyprošujme nadpřirozenou
ochranu pro naše bratry a sestry v Kristu, kteří trpí pro víru, jsou
vyháněni ze svých domovů, nespravedlivě vězněni, nebo vražděni.
Modleme se, za ochranu před pokušením, usilujme o čistotu,
spravedlnost, a srdce čisté před Pánem.
ms
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OSTRAVSKÉ	
   L ISTOPADÁNÍ
	
   8 .11.	
   -‐ 	
   1 0.11.2013

OSTRAVSKÉ	
  LISTOPADÁNÍ	
  se	
   	
  poprvé 	
  	
   uskutečnilo	
  	
   v	
  roce	
  1992	
  a	
  to	
  s	
  
cílem	
  dát	
  hudební	
  prostor	
   (nejen)	
   křesťanským	
  hudebním	
  skupinám	
  a	
  
písničkářům.	
   Tento	
  malý	
   hudební	
  fesSval 	
  s 	
  více	
  než	
   deseSletou	
  tradicí	
  
přilákal 	
  během	
  své 	
  existence	
  desítky	
   návštěvníků,	
  mnoho	
  zajímavých	
  
zpěváků,	
  muzikantů,	
  	
  kapel	
  	
  a	
  	
  dalších	
  osobnos[.	
  
Od	
   svého	
   vzniku	
   prošla 	
  i	
   tato	
   akce	
   	
   určitým	
   	
   vývojem.	
   Cíl 	
  se	
   sice	
  
nezměnil,	
   ale	
  součás[	
  posledních	
   ročníků	
   je	
  dnes 	
  také	
  program	
   pro	
  
mládež.	
  
Během	
   třech	
  víkendových	
   dnů	
   plných	
   hudby	
   se	
   letos	
   v	
   termínu	
   od	
  	
  
8.11	
   -‐	
  10.11.	
   představí	
   různé	
  skupiny	
   a 	
  písničkáři.	
   	
   Víkendovou	
   akci	
  
společně	
  zakončíme	
  bohoslužbami.	
  Také 	
  letos 	
  se	
  bude	
  mládež	
  podílet	
  
na	
   bohoslužbách,	
   nacvičí	
   písně 	
   pod	
   vedením	
   církevního	
   kantora	
  
Ladislava	
  Moravetze.	
  
Hlavním	
   organizátorem	
   tohoto	
   fes4valu	
   je	
   sbor	
   ČCE	
   v	
   Ostravě,	
  	
  
proto	
  hledáme	
  pro	
  tuto	
  akci	
  ﬁnanční	
  a	
  proviantní	
  	
  podporu.	
  	
  
Finanční	
  dary	
   	
  přijímá 	
  s.	
   H.	
   	
  Vlčínská 	
   	
  a 	
  „	
   proviantní	
   	
   sponzoři“	
   	
   	
   se	
  
mohou	
  obracet	
  na	
  s.	
  E.	
  Krupovou
Děkujeme.
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STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE
✓ S.f.

Ewě Jelinek a Janě Grollové za přípravu letního tábora pro
děti a také všem, kteří nějak přispěli k jeho organizaci
a průběhu.
✓ Zástupcům našeho sboru na konferenci partnerských sborů
v Hartfordu; s Jarmile Grollové jako komunikátorce.
✓ S.

f. Ewa Jelinek děkuje staršovstvu i sboru za umožnění cesty
a pobytu na konferenci v Hartfordu.

ÚKLID KOSTELA
Tento rok proběhne úklid kostela v pátek 1. 11. 2013 od 8 hodin ráno.
Rádi také uvítáme občerstvení (buchty, příp. pomazánku, veku).
Těším se na všechny.
Jana Krejčí, kostelnice
8
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K zamyšlení a diskusi
II. VEČEŘE PÁNĚ V PRAKTICKÝCH OTÁZKÁCH
III. LITURGICKÉ FORMY - ÚČAST CÍRKEVNÍ OBCE
1. Pozvání k účasti na večeři Páně
musí
být
pečlivě
vztaženo
k situaci a tradici. Provedení by
mělo odpovídat společenskému
a radostnému charakteru večeře
Páně.

4. Při rozdílení chleba a vína se
mají
účastnit
starší,
spolupracovníci a jiní členové obce
jako pomocníci. To zdůrazňuje
charakter večeře Páně jako
slavnosti obce. Pomocníci musejí
být o této službě poučeni. Vedení
2. Všechny otázky vysluhování
slavnosti večeře Páně spočívá na
večeře Páně se dotýkají zbožnosti
těch, kdo jsou k tomu církví
lidí. Všechny změny je proto třeba
pověřeni, na ordinovaných.
v
obci
předem
prohovořit
a objasnit. K tomu může pomoci 5. Zachování společného kalicha
i vzdělavatelné kázání o večeři při rozdílení chleba a vína během
Páně. Nové formy by měly být večeře
Páně
vyžaduje
za
zaváděny pouze v dorozumění se současných podmínek pečlivá
členy
obce
nebo
jejich hygienická opatření. Ta by však
reprezentanty. - Změny by měly neměla deformovat charakter
být
vysvětlovány
také
pro slavnosti
večeře
Páně
jako
příležitostné účastníky a hosty celostního
společenství
bratří
z jiných obcí.
a sester. Při rozlévání vína do
zvláštního kalíšku pro každého
3. Formy rozdílení (v chůzi,
účastníka
(a
případně
při
klečení nebo stání v kruhu, sezení
přijímání
per
intinctionem,
za stolem, rozdílení v lavicích) by
smočením chleba ve víně) je třeba
měly odpovídat prostorovému
dbát, aby se uplatnilo slovní znění
uspořádání a velikosti slavící obce;
slov
ustanovení
a
silný
zejména je třeba dbát na charakter
symbolický obsah společného
daru, společenství kolem jednoho
kalicha.
stolu a přijímání. Přistupování ke
stolu může být jasným výrazem 6. I když podle evangelického
přijímání a vyznání.
chápání se s živly při večeři Páně
9
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neděje žádná přeměna, vyžaduje
úcta před obzvláštním užíváním
darů stvoření - chleba a vína -,
jakož i ekumenický ohled, aby se
se zbylými živly přiměřeně
nakládalo.

7. Společná jídla obce (např.
agapy) musejí být prováděna tak,
aby zůstal zřejmý rozdíl mezi nimi
a večeří Páně.

Ó milostivý chlebe,
rač v nás oheň Ducha svatého tak zapálit,
abychom hrozni byli všelikým nepřátelům
jako lvové ohněm dýchajíce,
totiž zapálenou pravdou a láskou.
Nebo kdež tvá svatá krev jest v důstojném srdci,
tu zlí duchové zaběhnou
a dobří andělé na pomoc přicházejí.
Račiž nás tak důstojně napájeti svou svatou krví,
aby se zlí duchové pro hrůzy k nám neodvážili přistoupiti
a svatí andělé vždy při nás přebývali.
Jan Milíč z Kroměříže († 1374)
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MURPHYHO ZÁKONY O CÍRKVI
9. HUDEBNÍ DOPROVOD PŘI MŠI
Zimmermannova teorie varhaníka:
Kostelní varhaník je osoba snažící se dostat pomocí rukou a nohou
pod svou kontrolu složitou soustavu píšťal, rejstříků, pedálů, kláves
a zpívajících věřících.
Dovětek Ing. Bohabojného:
Vždy k větší cti a slávě Boží, sem tam ke spokojenosti věřící obce,
v extrémním případě i ke spokojenosti místního faráře.
Převozníkův princip:
Varhaník bývá člen sboru s latentním hudebním nadáním a nízkou
asertivitou, který po úmrtí nebo dezerci svého předchůdce podlehl
psychologicko-morálnímu nátlaku společenství, pročež byl nucen
ujmout se krocení osiřelého nástroje.
Typologie druhu „kostelní varhaník“:
- Nejčastější sortou varhaníků je věřící ochotník. Varhanní ochotníci
bývají samouci, rekrutující se z řad přeučených pianistů či
domáckých uživatelů keyboardů zn. Casio. Varhaník - ochotník
používá k preludování převážně dvou až čtyř prstů podobně jako
běžní uživatelé PC. Nohy zapojuje do hry zcela výjimečně, převážně
ve chvílích, kdy se chce lépe uvelebit na lavici varhan, přičemž
zavadí nohou o pedál. Velké oblibě liturgického shromáždění se těší
jeho tříakordové improvizace při večeři Páně či po ní. V těchto
okamžicích se může teprve plně rozvinout skrytý bachovský génius
ochotníka, jinak sešněrovaný zpěvníkem (hudbymilovní faráři občas
předstírají, že zapomněli papír s ohláškami v sakristii, aby si mohli
nenadálé hudební kreace déle vychutnat!).
- Řidčeji se na kůru vyskytne poloprofesionál. Jedná se většinou
o místního šumaře, který si přivydělává hrou na bezpočet nástrojů
při veselkách, bálech, pohřbech, po hospodách a kostelích. Tento typ
má oproti předešlému nespornou výhodu hudebního sluchu, jeho
nevýhodou však bývá menší znalost liturgického prostředí
a kostelového hudebního žánru, jakož i psychologicky náročná
potřeba "přepínat" z jednoho prostředí na druhé.
11
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- Velmi vzácně trůní za varhanami v kostele profesionál. Sílu nástroje
v rukou profesionála lze s výhodou použít k prověření statiky
chrámu: Prověrka se děje vždy k závěru bohoslužeb, proto prozíraví
věřící kvapně opouštějí chrámové prostory už s prvním náznakem
spouštěného "fortissima" z kůru. Bohužel, profesionální varhaníci se
uplatňují raději na koncertech, kde lze očekávat vytříbenější
posluchačstvo a žádné přerušování modlitbami věřících.
T. Marného efekt fázového posunu:
Při bohoslužbách takřka nevyhnutelně dochází k jevu fázového
posunu zpěvu oproti varhannímu doprovodu, jehož výsledkem je
polyfonní kakofonie.
Dopplerovo rozpracování objevu T. Marného:
Varhaník se zpravidla řídí zásadou, že musí být při hraní vždy o krok
napřed před zpěvem lidu, aby se zpěv zbytečně nenatahoval.
Muzikálně nadaní jedinci jeho vedení respektují a drží se za ním
rytmicky
v
těsném
závěsu. Většina peletonu
však jede ve svém
"pohodovém
tempu",
postupem času o jeden či
více taktů pozadu, což
vytváří
již
zmíněný
fázový posun zpěvu
oproti
doprovodu.
(Špatně slyšící navíc
běžně zpívají v jiné
tónině, případně jinou
sloku nebo jinou píseň.)
Hudebně nejzajímavější jsou proto konce jednotlivých slok, kdy se
"pohodáři" dovtípí, že jim ujel vlak, a snaží se prudkým sprintem
dostihnout doprovod: Poslední opozdilci obvykle dobíhají až po
ztichnutí varhan.
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CO MĚ JEN TAK NAPADLO
Od mnoha lidí ze sboru už jsem
slyšel, že je někdo nevěřící
požádal, aby se za něj modlili.
Můžeme být rádi, že i lidé
mimocírkevní někdy věří v moc
modlitby. Ale neměli bychom je
udržovat v pocitu, že naše
modlitba má větší sílu než
případná jejich. „Vždyť i ty sám se
můžeš pomodlit. I když si myslíš,
že to neumíš, že nemůžeš, tak to
zkus.“
Dovedeme si to vůbec představit?
Před holokaustem bylo v Čechách
a na Moravě asi 120 tisíc Židů.
Vyhlazena byla naprostá většina
z těch, kterým se nepodařilo
uprchnout. Vedle nich zahynulo
v koncentračních táborech i 90 %
Romů z našich zemí. - Obojí je to
hrůza. Židům se ji však podařilo
silněji vykřičet do světa (a udělat
z ní velké politikum). Také na ně
myslíme
jako
na
Boží
lid
a v kontextu Starého zákona.
Zatímco Romové kolem nás si tu
hrůzu jaksi stále nosí v sobě. Své
dějiny si nesepisují ani je přesně
neznají. A jejich dávnému asi
hinduistickému původu nerozumíme
ani nechceme rozumět…
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Asi hodinu poté, co jsem napsal
předchozí věty, slyšel jsem na BBC
zprávu,
jak
na
anglickém
fotbalovém stadiónu vyřvávaly
davy fanoušků protižidovská
hesla. Domácímu týmu se totiž
nedařilo, prohrál už několik
utkání v řadě, a majitele toho
klubu jsou Židé. – A člověk si
uvědomí, jak také Židé se mohou
znovu snadno stát obětním
beránkem. Jak nenávist dřímá
nehluboko v nás. Jak se může
i z nepodstatné příčiny snadno
probudit a zesílit naší stádovostí.
A jak se s tím dá těžko něco dělat.
To chcete pozatýkat celý stadión,
nebo zakázat fotbal?
A abychom si nemysleli, že
žonglování s odpustky (k obrázku na
první straně tohoto Zpravodaje) je
věcí dávných staletí: přišla mi
pozvánka na přednášky o Druhém
vatikánském
koncilu.
„Vstup
zdarma,
občerstvení
zajištěno.
Každý, kdo se zúčastní všech tří
přednášek, získá tím plnomocné
odpustky.“
-Krávovina.
Navíc,
vůbec to nechápu, vymyšlená
teology.
aw
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PROGRAM VE SBORU – ŘÍJEN
pondělí 7. října.
úterý 8. října. .
středa 9. října. .
.
.
.
čtvrtek 10. října .

17:30 farní kroužek informatiky
16:00 dorost pro mladší děti 19:00 starší mládež
15:15 dorost pro starší děti 17:00 biblická hodina .
18:15 staršovstvo 20:00 sborový čas modliteb
15:30 konfirmační cvičení 17:00 mladší mládež

NEDĚLE 13. ŘÍJNA +

8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
(DÍKČINĚNÍ ZA ÚRODU)

+

+

+

pondělí 14. října.
úterý 15. října .
.
.
.
středa 16. října .
.
.
.
čtvrtek 17. října .
pátek 18. října..

17:30 farní kroužek informatiky
9:00 Kavárnička 16:00 dorost pro mladší děti .
19:00 starší mládež
15:15 dorost pro starší děti 17:00 biblická hodina .
20:00 sborový čas modliteb
17:00 mladší mládež
19:00 střední generace

NEDĚLE 20. ŘÍJNA+

8:30 BOHOSLUŽBY;
17:00 KOSTEL PRO VŠECHNY (VARHANNÍ KONCERT)

+

+

+

pondělí 21. října .
úterý 22. října .
středa 23. října .
.
.
.
čtvrtek 24. října.

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

NEDĚLE 27. ŘÍJNA+

8:30 BOHOSLUŽBY

pondělí 28. října.
úterý 29. října .
středa 30. října.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
čtvrtek 31. října .
pátek 1. listopadu .
.
.
.

státní svátek
9:00 Kavárnička 19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina
18:00 setkání k přípravě partnerské konference .
Ostrava 2016
20:00 sborový čas modliteb
17:00 mladší mládež
od 8:00 úklid kostela
17:00 Strašidelná noc - akce pro děti s přespáním

NEDĚLE 3. LISTOPADU+ 10:00 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ

(společné s SCEAV, výročí kostela); po nich společný oběd a beseda
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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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Bouřlivé tzv. „arabské jaro“, ke kterému část Západu upíná své naděje, že bude
znamenat demokratizaci, sebou často přináší i další ohrožení křesťanů
v dotčených zemích. Mysleme na ně. – Na obrázku ze srpna 2013 je hořící
koptský kostel v Egyptě.

