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

Ve středu 18.2. začíná postní doba

zpravodaj

Biblický úvodník
JAK DIAKONICKÁ JE CÍRKEV?
V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi
Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává
každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli:
„Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme
sloužit při stolech. Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se
ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak
budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova.“ Celé
shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl
plný víry a Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména
a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli
je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Sk 6,1-6

S

koro dva tisíce let stará
příhoda ze Skutků popisuje
vznik něčeho, pro co se později
vžil pojem diakonát. Předchozí
praxe (Sk 2 a 4) byla kvůli
vzniklým sporům neudržitelná
a tak došlo k jeho institucionálnímu
uchopení, možno-li tak ustanovení
prvních
diakonů
nazvat.
Novozákonní chápání služby
plynule navazuje na starozákonní
praxi - na mnoha místech SZ se
dočteme, že ohroženým skupinám
se má dostat zastání a pomoci, a je
tam zároveň zřetelně naznačeno,
že nelze oddělit náboženské
a sociální jednání. Nehodlám zde
šířeji rozebírat recepci diakonické
služby (novější bádání ukazují, že
koncept diakonické služby jako
křesťanského konání lásky je

poněkud omezený, že zahrnuje
i starost o společenství, jeho obsah,
tedy nejen posluhu u stolů, ale
šířeji i vytváření společenství
u stolů).
Křesťanská diakonie může být
dle mého mínění do jisté míry
synonymem
pro
ježíšovskou
diakonii (imitatio Christi). Tedy
konání, které je nějak inspirováno
způsobem
života
Ježíše
z Nazaretu, tak jak jej čteme
v
evangelijních
zprávách.
Komplexní (praktická i duchovní!!!)
pomoc
tělesně
či
sociálně
vyloučeným
(ochrnutým,
celníkům, ženám komplikovaných
vztahů), lidem v krizi (rodiče
umírajících dětí) i těm, kdo tápali,
podle jakých hodnot si uspořádat
život (propuštěným z různých
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zajatostí). Ježíš vytvářel vztahový
prostor, kde bylo možné zakusit
přijetí, nadechnout se a získat sílu
i inspiraci pro další (resp. nový)
život. Ježíš vedl boj proti
rigidnímu dodržování předpisů
(o sobotě apod.), resp. se zasazoval
za jednání, které jde nad jejich
rámec (ony dvě míle místo jedné,
Mt 5,41). Prakticky představoval,
co to je imitatio Dei. Byl často hnut
lítostí
(soucit
jako
božská
vlastnost). Zároveň se velmi
důrazně ohrazoval proti obrazu
společnosti, do které patří jen
zdraví, výkonní a úspěšní. Ježíš
přestupoval běžné postupy a řešil
aktuální
nouzi.
A
konečně
nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby
sloužil (J 13). Ježíšovo působení na
světe bylo z velké části opřeno
o službu. V Písmu, které by nám
mělo být normou, nacházíme
množství pobídek k tomuto
rozměru
křesťanského
života
i života církve. Pro Ježíše je činná
láska k bližnímu shrnutím boží
vůle a i my můžeme být
k podobnému jednání posilněni
silou Ducha, necháme-li jej na nás
působit.
Ozývá-li se výtka, že Diakonie
ČCE není dost křesťanská (neřkuli církevní), nebylo by možné
odpovědět protiotázkou? A je
církev dost diakonická? Chodíme
3

týden co týden poslouchat kázání,
přemýšlíme nad biblickými texty,
slavíme bohoslužby, vytváříme
společenství, ale jak se víra odráží
v našem životě a jak prakticky
sloužíme? Není problém i v tom,
že církev si tu sama se sebou není
jista? Neptejme se tedy jen
poněkud
alibisticky:
„Jak
křesťanská je Diakonie?“, ale
především si položme otázku:
„Jak diakonická je církev?“
Mým záměrem bylo téma
křesťanského charakteru diakonie
/ Diakonie ČCE otevřít pouze
několika podněty k přemýšlení
(téma samo by vydalo na celou
sérii článků), proto jsem také
z á v ě re m
kladl
otázky
a neshrnoval. Rád bych Vás svým
příspěvkem a otázkami také
podnítil k dalším příspěvkům na
toto téma.
Pane, myslíme na všechny, kteří
svůj život cele věnovali službě
potřebným, buď jim oporou v jejich
nelehké práci. Dej, prosím, abychom
i u sebe dokázali rozpoznat konkrétní
obdarování k službě bližním.
S využitím poznámek ze Shromáždění
Diakonie ČCE 2012.
Jiří Friedrich

zpravodaj

Ze sborového života
ZÁPISKY ZE STARŠOVSTVA ZE DNE 14. 1. 2015
✓ Sestra

Iva Pellarová oznámila staršovstvu, že se z rodinných důvodů
stěhuje do Prahy a odchází tak z ostravského sboru, a poděkovala za
čas strávený v našem sboru. První a zároveň jedinou náhradnicí do
staršovstva zůstala sestra Rajdusová. Vzhledem k tomu, že funkční
období staršovstva je ještě dva roky, bude zapotřebí zvolit
náhradníky.
✓ Sestra farářka informovala staršovstvo o chystané cestě na farářský
seminář v SRN (Lutherstadt Wittenberg) v termínu 28. 2. - 14. 3.,
pohřební zástup zajistí f. Mojmír Blažek z Českého Těšína.
✓ Staršovstvo schválilo termín výročního sborového shromáždění
22. 3. 2015
✓ Noc kostelů proběhne v pátek 29.5. Hledáme dobrovolníky, protože
letos je organizace na nás!
✓ Sborový výlet - staršovstvo schválilo termín 23.5.
✓ Sbírka z první únorové neděle bude určena středisku Diakonie;
v červnu v rámci dne Diakonie bude uspořádána mimořádně další
sbírka s týmž určením.
✓ Sestra farářka seznámila staršovstvo s děním v ostravské ekuméně.
Kromě pravidelných setkání farářů (čtyřikrát ročně) se každoročně
konají alianční týdny modliteb. Také se diskutuje společná akce
v rámci Husovských slavností v tomto roce (s CČSH). Sestra farářka
také dochází do Domova pro seniory Kamenec, kde se střídá
s farářem SCEAV.
✓ Staršovstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu, jak jej připravil
rozpočtový výbor a především s plánem oprav a investic.
✓ Staršovstvo schválilo podmínky pronájmu bytu na HN6, který se
uvolní pro přestěhování sestry farářky na faru.
✓ Staršovstvo schválilo příspěvek pro Samuela Macha na jeho
vzdělávání v Semináři církevní hudby Evangelické akademie.
✓ Sanace kamenného zdiva kostela – probíhají jednání ohledně grantů.
✓ Lustry v kostele – restaurátorská dílna bude požádána, aby
připravila minimalistický rozpočet na opravu jen hlavního lustru
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MODLITEBNÍ OKÉNKO
✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

Děkujme Pánu za milost jež nám prokazuje a sílu kterou nám dává
na každý den.
Prosme Boha, od něhož pochází všechen život, o ochranu těhotných
v našem sboru. Modleme se za službu dětem v naší církví a sborech.
Modleme se za to, aby náš sbor byl skutečně otevřený a přátelský
novým lidem přicházejícím na bohoslužby. Prosme, aby se dařilo
integrovat přicházející lidi do sboru jako celku.
Prosme za to, aby naše lidské tradice v církvi nebyly překážkou
dobrého díla evangelia.
Modleme se za to, aby byla církev přítelem hříšníků, abychom chtěli
žít život s lidmi kolem nás a nejen s lidmi uvnitř církve.
Prosme za ty kteří se oddali pácháni zla (diktátory, teroristy, …), aby
je Bůh vysvobodil z destruktivních způsobů chování, aby změnil
a uzdravil hlubiny jejich srdce a aby došli k pokání a změně celého
života.
Modleme se za to, aby Bůh hatil plány svévolníků a pozvedal
spravedlivé.
Modleme se za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi
dobré vůle, aby společně usilovali o mír v Evropě a ve světě.
Prosme, aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránili ho
jako dar od Boha.
Prosme, abychom byli světlem a solí v našem každodenním životě –
v práci, ve škole, …
dm

STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE
✓ Ivě

Pellarové za službu sboru i práci ve staršovstvu
Ester,
Elvíře a Jarkovi Krupovým za přípravu biblických veršů
✓
2015
✓ Organizátorům i účinkujícím „Tříkrálového“ koncertu
✓ Sboru SCEAV za trvalou spolupráci, také za umožnění
bohoslužeb v kostele v 10 hodin na Boží hod vánoční, které
přenášela Česká televize.
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VÝZNAMNÉ NAROZENINY V ÚNORU
Eliška Skalická
Hilda Kajzarová
Františka Fričová
Juliana Formandlová

Vlasta Šebková
Zdenka Bedřichová
Bohuš Berger
František Frýdl

Magdalena Pivodová
Eva Mazancová
Adam Kantor
Květuše Tostová

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

K zamyšlení a diskusi
SMETOU KARIKATURY BOHA Z TRŮNU?
K tématu vraždy novinářů z francouzského týdeníku Charlie Hebdo bylo
napsáno mnoho, ale dovolujeme si citovat z článku religionisty Ivana Štampacha,
který odmítá, že by náboženští lidé měli mít nárok na zvláštní ochranu před
kritikou (výňatek z článku na autorově blogu):

Je notoricky známo, že náboženství,
zejména náboženství monoteistická,
se v různých etapách svých dějin
chovala nenávistně a násilně k jinak
věřícím a jinam příslušným,
k městům klatým (Bible), ke
kacířům a čarodějnicím (dějiny
křesťanství), k nevěřícím, zejm.
k polyteistům (islám). A nejde jen
o vady náboženských organizací.
Jde i o jejich pojetí Boha jako
nejvyšší autority. Nutno říct jasně, i
když už jsem tuto metaforu párkrát
použil, jde o to, je-li jejich Bůh
totalitním kosmickým diktátorem.
Náboženství s autoritářským,
vševládným Bohem a s člověkem,
jehož hlavní ctností má být slepá
poslušnost, si zaslouží kritiku,
včetně satiry a včetně karikatur.

A nejen zaslouží, potřebuje ji.
Potřebuje,
aby
je
někdo
demaskoval. Potřebuje to, protože si
pak snad dá pozor, kam je
autoritářské pojetí Boha vede. Díky
kritice objevuje své lepší stránky.
Karikatury a drsné vtipy mohou
smést lidského boha, lidský výtvor,
nebeského zákonodárce, soudce
a kata, který garantuje povolnost
obyčejných lidí velmi pozemské
ekonomické a politické moci.
S odůvodněním, že je to moc
Bohem chtěná. Božské skutečnosti,
která nepotřebuje trůny a podobné
harampádí, která je spíše Světlem,
Dechem,
Životem,
Smyslem
a Nadějí, se žádná satira nedotkne.
Spíš pro ni připraví cestu.
Ivan O. Štampach
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TOHLE NENÍ ŽÁDNÉ TRUCHLENÍ, KDYŽ TVOJE ŽÍNĚNÉ ROUCHO MÁ
BAVLNĚNOU VÝSTELKU, SÍŤOVINU NA BOCÍCH PRO VĚTŠÍ PRODYŠNOST
A KAPSU NA SVAČINU

INFORMACE O SBORU
SLUŽBY, které vám, vedle pravidelných shromáždění, rádi poskytneme
(podrobnější informace u faráře):
• duchovní rozhovory
• lekce uvedení do křesťanství
• texty kázání
• Bible a kostelní zpěvníky ke koupení
• zasílání Zpravodaje
• vysluhování Večeře Páně v rodinách u starších a nemocných
ADRESA:.
.
Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava
TELEFON:.
.
596 122 943
E-MAIL:.
.
ostrava@evangnet.cz
WEB:. .
.
ostrava.evangnet.cz
FARÁŘKA.
.
Ewa Jelinek (tel. 776 793 093)
KURÁTOR:.
.
Michael Waloschek (tel. 608 004 356)
BANKOVNÍ SPOJENÍ:. 230 036 5561/2010
Redaktor Zpravodaje: . Michael Waloschek
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PROGRAM VE SBORU – ÚNOR 2015

úterý 3. února. .
středa 4. února..
.
.
.
čtvrtek 5. února.
.
.
.

16:00 biblická hodina pro děti, 19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina, 18:00 zvonky
20:00 čas modliteb
8:00 setkání maminek s dětmi
17:00 mladší mládež (Mládež Online)

NEDĚLE 8. ÚNORA,

9:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ,

,

NEDĚLNÍ ŠKOLA

úterý 10. února..
.
.
.
středa 11. února.
.
.
.
čtvrtek 12. února.
pátek, 13. února.
.
.
.
sobota 14. února.

9:00 kavárnička, 16:00 biblická hodina pro děti
19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina, 18:15 staršovstvo
20:00 čas modliteb
15:30 konfirmační cvičení, 17:00 mladší mládež
8:00 setkání maminek s dětmi
19:00 střední generace
15:00 karneval

NEDĚLE 15. ÚNORA,

9:30 BOHOSLUŽBY, NEDĚLNÍ ŠKOLA

úterý 17. února..
středa 18. února.
.
.
.
pátek 20. února.

19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina, 18:00 zvonky
20:00 čas modliteb
8:00 setkání maminek s dětmi

NEDĚLE 22. ÚNORA,

9:30 BOHOSLUŽBY, NEDĚLNÍ ŠKOLA

úterý 24. února..
.
.
.
středa 25. února.
.
.
.
čtvrtek 26. února.

9:00 kavárnička, 16:00 biblická hodina pro děti
19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina, 18:00 zvonky
20:00 čas modliteb
15:30 konfirmační cvičení, 17:00 mladší mládež

NEDĚLE 1. BŘEZNA,

,

9:30 BOHOSLUŽBY RODINNÉ
PO NICH BESEDA A OBĚD (HOST: J. OTAKAR MIKOLÁŠ)

