Zpráva staršovstva o životě a stavu
ostravského sboru za rok 2015
1. ÚVOD
Následující zprávu staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické
v Ostravě předkládá s vědomím, že ostravský sbor je pestrým a živým společenstvím
a jeho cestu nelze plně vystihnout krátkým shrnutím a několika statistickými daty. Je
to ale také příležitost k ohlédnutí, zamyšlení a především vděčnosti.

2. SPRÁVA SBORU
Sborové shromáždění jako nejvyšší orgán sboru bylo svoláno jednou (22.3).
Projednalo řádné záležitosti (mj. schválení zpráv, volba revizorů sborového
hospodaření) a byli zvolení tři náhradníci do staršovstva (Libor Janča, Zdeněk Krůta a
Josef Grendziok).
Staršovstvo (zvolené na období 2011-2017) pracovalo v tomto složení: Jaroslava
Drozdová, Jiří Friedrich, Jana Grollová, Jana Hašková (místokurátorka), Jarmila
Cholevová, Eva Jelínková, Elvíra Krupová, Daniel Mach, Marek Skotnica, Hana Vlčinská,
Michael Waloschek (kurátor). Náhradníky byli: Iva Pellarová (do 14.1.), Šárka Rajdusová,
Libor Janča (od 22.3.), Zdeněk Krůta (od 22.3.), Josef Grendziok (od 22.3.). Virilní
členkou staršovstva byla farářka sboru Ewa Jelinek.
Staršovstvo se scházelo k jednání pravidelně každou druhou středu v měsíci (s
výjimkou prázdnin) a jednou k mimořádné schůzi (průměrná účast včetně náhradníků
12). Věnovalo se záležitostem personálním, organizačním a hospodářským. Velká
témata byla hledání druhého kazatele, úcta při bohoslužebném shromáždění, sanace
kamenného zdiva kostela, renovace lustrů v kostele, oprava farářského bytu,
protipožární ochrana v kostele. O svých jednáních staršovstvo členy sboru informovalo
v usneseních, která vycházela ve Zpravodaji.
Zaměstnanci sboru byli Hana Vlčinská (0,5 úvazku jako pokladní/hospodářka) a Jana
Krejčí (0,75 úvazku jako kostelnice), které ve sboru obětavě pracují už deset let.
Sborová správa byla vyřizována především ve farní kanceláři (každý pracovní den 9-12
hod, ve středy navíc 14-17 hod; o prázdninách jen v po a čt). Vedle farářky a Hany
Vlčinské se na ní podílely Jaroslava Drozdová a Marie Václavíková. Farářka, kurátor a
zaměstnankyně sboru se scházeli k pravidelným poradám.
Stavební záležitosti zajištovali především Vladislav Rajdus (stavební dozor a
řemeslnické práce), Michael Waloschek (jednání s úřady) a Jaroslav Orawski
(zplnomocněnec sboru v jednání s úřady).
Sborový měsíčník Zpravodaj vyšel 11 krát (o prázdninách jako dvojčíslo). Sloužil k
informování členů. Redaktorem byl Michael Waloschek. V březnu a prosinci byl
Zpravodaj rozesílán jako sborový dopis členům sboru, kteří zaplatili salár. Presbyteři

do Zpravodaje sestavovali rubriky: biblický úvodník, usnesení ze schůzí staršovstva,
modlitební okénko a poděkování staršovstva. Byly v něm i příspěvky ostatních členů
sboru. V provozu byly také internetové stránky sboru (ostrava.evangnet.cz a
www.facebook.com/cceostrava), o které se starala především Ewa Jelinek. Průměrná
měsíční návštěvnost stránek byla 690 (2014: 563).
Počet členů sboru
Pod odkazem tinyurl.com/loh3ju8 byl k dispozici
rozpis jednotlivých aktivit ve sboru.
522 522 520
513
O nástěnky v sále a kostele se starali Robert Kimmel
510
(do června) a Marie Václaviková (od června), o vývěsku
na sborovém domě Elvíra Krupová. O počítač
2011 2012 2013 2014 2015
v kanceláři pečoval Josef Grendziok.
Ke
dni
31.12.2015
uváděl
sbor
172
132 125 124
v celocírkevních přehledech 510 členů,
118
103 102
87
84 88
z toho 118 s hlasovacím právem. Za člena s
hlasovacím právem je podle usnesení
staršovstva považován člen sboru starší 18
let, kterého rodina (manžel, manželka, dítě
členové s
plátci saláru
do 26 let) aspoň někdy v uplynulých 3 letech
hlasovacím právem
(jednotlivci)
zaplatila salár nebo dala sboru dar. Salár
2011
2012
2013
2014
2015 v roce 2015 zaplatilo 87 rodin a jednotlivců.
Kvůli přestěhování vystoupila z našeho sboru
Iva Pellarová. Čtyři členové sboru zemřeli (jmenovitě budou zmínění níže). Členem
sboru se staly: Mia Kovařčíková (křtem), a Libuše Pernová (přístupem).
(u 69 členů nebylo
uvedno datum narození)

Počet členů dle věku
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2012

2013
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2015
198 189 186 189 186
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111 112 107 106 104

102 95 94 92 91

26-45

46-65

34 38 42 43 47

do 15

16-25

od 66

3. Bohoslužebná shromáždění
Nedělní bohoslužby
Nedělní a sváteční bohoslužby byly hlavními událostmi sborového života (64x, prům.
61); konaly se obvyklé: v letním období v 8:30 v kostele, v zimním období v 9:30
v Třanovského sále. Od října se v třetí neděli v měsíci konaly také večerní bohoslužby (v
19:30 v kostele).
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Mimo farářky sboru Ewy Jelinek (36x), je vedli nebo
Průměrná účast na
kázali také: výpomocná kazatelka (ordinovaná)
bohoslužbách
Hana Vlčinská (9x), Michael Waloschek (5x), Tomáš
77
74
72
69
61
Novotný (2x), Otakar Mikoláš (2x), Pavel Šindler (2x)
a Petr Gallus, Rudolf Göbel, Wiera Jelinek, Pavel Jun,
Lukáš Král, Uwe Weinerth, Bogdan Stępień, Vilém
Szlauer (1x).
Nedělním bohoslužbám předcházela modlitební
2011 2012 2013 2014 2015
setkání v sakristii nebo presbyterně.
Presbyteři se na průběhu bohoslužeb podíleli vítáním příchozích a rozdáváním
bulletinků, čtením z Bible a vysluhováním večeří Páně.
Účast na svátečních bohoslužbách
Nový rok

55

68

100

Zelený čtvrtek

33 23 36 35 30
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Vánoce

35

97

Listopadání
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49
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Velikonoce

Výročí kostela

64
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40
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Sborová oznámení obvykle připravovali a přednášeli kurátor či místokurátorka.
Na bohoslužby bezprostředně navazovalo posezení u kávy, čaje a drobného
občerstvení v Třanovského sále, které zajištovala nejdřív Jana Hašková a poté Eliška
Vlčinská, Marie Sabóová a Jarmila Grollová.
Zpravidla první neděli v měsíci se konaly bohoslužby rodinné, kterých se účastnily i
děti. V ostatní neděle se pro děti konala Nedělní škola (40x, prům. 7). Zde děti vedli
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katecheti: Jiří Friedrich (8x), Josef Grendziok (2x), Jana Grollová (13x), Marta Machová
(11x), Petra Waloschková (8x), a pomáhala také Marie Sabóová. Učitelé se také sešli ke
společným schůzkám (6x).

Sváteční bohoslužby
Kromě nedělních bohoslužeb se konaly také sváteční a jiná: na Nový rok (49), Zelený
čtvrtek (30), dvoje na Velký pátek (29, 59), husovské slavnosti (68), na Štědrý večer
(75), Boží hod vánoční (75) a Starý rok (40).

Hudba
Při bohoslužebném zpěvu doprovázeli varhaníci Tomáš Novotný (26x), Samuel Mach
(23x), Michael Skotnica (8x), Alena Skotnicová (4x), Marta Bukáčková (2x), Marie
Pluhařová (1x). Pěvecký sbor pod vedením Samuela Macha se pravidelně scházel ke
zkouškám (31x, prům. 9) a vystupoval při bohoslužbách (vystoupil také během Noci
kostelů, v charitním Domě sv. Václava a Suchdole nad Odrou). Při bohoslužbách se
občas zpívaly také písně s doprovodem jiných hudebních nástrojů. Při jejich vedení
pomáhali Samuel Mach, Jiří Marek a další.
Samuel Mach s podporou sboru studoval Seminář církevní hudby Evangelické
akademie (SCHEA).

Ostatní
Zvonění na zvony před bohoslužbami obstarávali povětšinou Marie Sabóová a Josef
Grendziok. Pro bohoslužby byly připravovány tištěné programy (bulletinky), k dispozici
byla rovněž rozmnožená kázání. K dispozici byla krabička pro podněty k přímluvným
modlitbám.
Některé bohoslužby měly zvláštní prvky: V lednu se konala hudební bohoslužba (dle
Rytmické mše Jana Václava Renče). Na Zelený čtvrtek se bohoslužba konala v kruhu u
stolu se čtením pašijí a večeří Páně. Součástí velikonoční bohoslužby byla obnova
křestních slibů. V listopadu, v rámci Ostravského listopadání, se na bohoslužbě aktivně
podílela mládež. Na čtvrtou adventní neděli nazkoušela skupina dětí, mládeže
i dospělých vánoční hru „Rodokmen Ježíše Krista aneb Golgotou to neskončilo“. Hru
zpracovala a režírovala Marta Machová. V rámci této bohoslužby děti dostaly dárky,
které připravila Jana Grollová. Na Starý rok rodiny Krupových a Novotných připravily
sborové verše ve formě záložek.

Svátosti
Při některých bohoslužbách (adventní neděle s výjimkou Vánoční hry, postní a sváteční
neděle, každá druhá neděle v měsíci, neděle k výročí kostela) byla vysluhována večeře
Páně (28x, prům. 48). Vysluhována byla také během bohoslužeb v Domově pro seniory
Kamenec (2x, prům. 6). V devíti případech vysluhovali duchovní večeři Páně také
v rodinách.
V rámci velikonoční bohoslužby byla pokřtěna Mia Kovařčíková.
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Služebnosti
Církevním sňatkem nebyl v našem sboru oddán nikdo. Církevním pohřbem byli
pohřbeni: Jan Chleboun, Marie Volná, Jarmila Konečná, Bohuš Berger. Zemřela také Eva
Řihovská (bez církevního pohřbu).

4. DALŠÍ SHROMÁŽDĚNÍ A AKTIVITY
Katechetická shromáždění
Biblická hodina pro děti se konala v úterky (24x, prům. 3). Při vedení s Ewou Jelinek
(6x) spolupracovali: Jiří Friedrich (2x), Jana Grollová (8x), Josef Grendziok (8x) a Marie
Sabóová (1x).
Pokračoval dvouletý cyklus konfirmačního setkání pro Martina Beránka a Annu
Sabóovou. Setkání se konala jednou za dva týdny (15x, prům. 2) a vedly je Ewa Jelinek
(12x), Jana Grollová (2x) a Jiří Friedrich (1x).
Jednou týdně se scházela mladší (středoškolská) mládež, kterou vedly Jitka Vlčinská,
Ewa Jelinek (37x, prům. 6). Jednou týdně se scházela starší (vysokoškolská) mládež
(43x, prům. 5), která se sama střídala ve vedení biblických programů.
Mimo prázdniny se téměř každý týden konala tradiční biblická hodina (38x, prům. 7).
Jednou měsíčně se scházela se skupina střední generace (8x, prům. 6). Jednou
měsíčně se scházela skupina třicátníků, která přijala název Nocturno a kterou vedl
Michael Waloschek (7x, prům. 6).
Předkřestní přípravu vedla farářka s 10 lidmi.

Pravidelná shromáždění
Setkání maminek s dětmi vedla Petra Waloschková (28x, prům. 8).
Ostravské zvonky, které vedly Ewa Jelinek a Jana Grollová (zkoušky: 28x, prům. 10)
vystoupily 4x (Tříkrálový koncert, Alianční týden modliteb, Noc kostelů, vánoční mini
koncert).
Každé liché úterý dopoledne se konala kavárnička (20x, prům. 6). Čas společných
modliteb byl stanoven na středy od 20 do 21 hod.

Ostatní akce
Marta Machová a Petra Waloschková připravily karneval pro děti (11 dětí, 16
dospělých).
V říjnu se pod vedením Ewy Jelinek pro děti konala Strašidelná noc (13 dětí, 6
dospělých).
Na táborových schůzkách (6x, prům. 5) byl připravován tábor pro děti. Ten se konal ve
Stříteži nad Bečvou pod vedením Jany Grollové a dalších spolupracovníků: Marty
Bukáčkové, Jiřího Friedricha, Ewy Jelinek, Samuela Macha, Martina Maděry, Hanky
Maděrové. Tábora se zúčastnilo 21 dětí: 2 z ostravského sboru, 16 z jiných sborů ČCE
(Kdyně, Praha, Ratiboř, Kateřinice), a další.
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Konaly se sborové dny. V lednu byl hudební kvíz připravený Jiřím Friedrichem a pak
Tříkrálový koncert pod vedením Jany Grollové. V únoru mluvil o exulantech Mirosław
Jelinek, farář z Kateřinic. V březnu seniorátní farář Otakar Mikoláš měl osobní svědectví
a humpolecký farář Pavel Šindler vedl literární besedu. V květnu mluvil na téma „Co
dělá evangelíka evangelíkem“ Petr Gallus. V červnu mluvila Jana Grollová o církevním
roku. V září povídali o prázdninových akcích jejich vedoucí a účastníci. V říjnu se konaly
rozhovory s kandidáty na místo faráře ve sboru (s Pavlem Šindlerem a Lukášem
Králem). V listopadu povídal o faráři Santariovi Jiří Kaleta (farář SCEAV). Besedy byly
většinou spojeny se společným obědem. Na přípravě jídla se podíleli členové sboru
nebo byly zajištěny z externích zdrojů.
Jana Grollová připravila jednodenní sborový výlet (Fulnek, Suchdol nad Odrou, Dolany
u Olomouce, Kunín; 17 účastníků).
V červnu a červenci se konalo opékání na farním (Hánově) dvorku (31, 28).
Mládežníci pod vedením Benjamína Grolla, Ewy Jelinek a Ester a Elvíry Krupových
připravili Ostravské listopadání (50).
Vánoční posezení sboru připravily Elvíra Krupová a Jana Grollová (17).

4. PASTORACE
Pastoraci (návštěvy a osobní setkání se členy sboru) konali kromě farářů i další
pomocníci z řad presbyterů i členů sboru. Na sborové nástěnce a ve Zpravodaji byly
uveřejňovány narozeniny členů sboru.

5. ČINNOST SBORU NAVENEK
Ostravské středisko Diakonie ČCE
Za ostravský sbor členy Dozorčí rady byli: Jiří Groll (předseda), Libor Janča, Jiří Friedrich
a Marek Skotnica (náhradník). Farářka se se zúčastnila Vánočního posezení pro
zaměstnance Diakonie.

Charita a pastorace navenek
V říjnu byl uspořádán sběr potravin pro Potravinovou banku během Dnů proti
chudobě a odvoz cukroví a ovoce pro klienty Azylového domu v období Vánoc.
Ewa Jelinek jednou měsíčně docházela do Domova pro seniory Kamenec, kde vedla
biblickou hodinu nebo bohoslužby (10x, prům. 6).

Misijní aktivity
Kromě několika už zmíněných akcí, které v sobě mají misijní prvky, je možno zmínit, že
za velkého zájmu návštěvníků proběhla Noc kostelů (cca 840). Příprav se účastnili
Hana Vlčinská, Josef Grendziok, Gabriela Reková a další.

Ekumena
Pokračovala ekumenická spolupráce s Farním sborem Slezské církve evangelické a.
v.: společnou bohoslužbou s večeří Páně na Nový rok, k výročí otevření kostela (také
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spolu s Korejským sborem) a také během Ostravského listopadání. Společná
bohoslužba se také konala v rámci husovských slavností (spolu s Ostravským
vikariátem Církve československé husitské). Statutární zástupci ČCE a SCEAV se
scházeli ke společným schůzkám, na nichž řešili mnoho věcí společného zájmu. V říjnu
se konala brigáda na úklid kostela. Zúčastnili se jí dobrovolníci z řad členů obou sborů.
V Domově pro seniory Kamenec se konaly: v druhou středu biblické hodiny a v čtvrtou
středu v měsíci bohoslužby s večeří Páně. Na vedení těchto shromáždění se Ewa
Jelinek podílela s kazateli SCEAV. V režii obou sborů byla akce Noc kostelů, zaštiťovala
ji Hana Vlčinská.
Ostravští kazatelé se scházeli ke společným schůzkám 4x za rok v různých sborech.
V lednu se sbor zapojil do Aliančního týdne modliteb (ve sboru kázal Bogdan Stępień
z ŘKC, farářka kázala v CČSH-Mariánské hory).

Partnerství
Sbor má partnerské vztahy se sbory v německých městech Dessau a Speyer,
americkém Hartfordu a anglickém Purley.
V lednu sbor navštívil f. Uwe Weinereth ze Speyeru. V srpnu se ve Speyeru konalo
Setkání mládeže z partnerských sborů (Ostravu reprezentovalo 11 osob).
V lednu se konala partnerská neděle a v září partnerské modlitby za pokoj a mír ve
světě.
Scházela se přípravná skupinka pro konferenci v Ostravě 2016 (7x, prům. 6).

Podíl sboru na činnosti ČCE
Členy konventu byli Ewa Jelinek, Michael Waloschek, Hana Vlčinská, Jaroslava Drozdová
a Jana Grollová. Jitka Vlčinská a Karolína Sikorová byly náhradními členky Seniorátního
odboru mládeže (2013-2015); ještě v lednu Jitka Vlčinská nastoupila z místa prvního
náhradníka na uvolněné místo jako řádná členka. Po volbě nového SOMu Jitka Vlčinská
a Karolína Sikorová byly opět zvolené náhradními členky Seniorátního odboru mládeže
(2015-2017).
Jana Hašková byla 2. náhradní členkou seniorátní pastýřské rady (2011-2016). Jiří Groll
a Jaroslava Drozdová byli seniorátními revizory (2013-2017). Jana Grollová byla členkou
seniorátního Poradního odboru pro práci s dětmi (2011-2015), byla zvolená 1.
náhradníkem do předsednictva konventu (2015-2019) a členkou synodu (2015-2018).
Aleš Wrana byl členem Komise pro vikariát (do 2015). Členy Celocírkevního odboru
mládeže byli Štěpán Groll (2013-2015) a Ewa Jelinek (2013-2015, 2015-2017). Štěpán
Groll byl také zástupcem mládeže na synod (2015-2016). Benjamín Groll byl
místopředsedou Moravskoslezského Sdružení Evangelické Mládeže v ČR (2015-2017) a
místopředsedou (celorepublikového) SEM v ČR (2015-2017). Ve sborových prostorách
se mj. konaly Kurzy pro přípravu ordinovaných presbyterů. Zmíněný kurz absolvoval
Josef Grendziok (2013-2015). Jiří Friedrich začal s podporou sboru studijní kurz pro
pracovníky s dětmi v církvi „S dětmi na cestě víry“ (2015-2017).
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6. ZHODNOCENÍ A VÝHLED
Z předložených statistik vyplývá, že početně nerosteme – členů s hlasovacím právem
ubylo 5%, účast na bohoslužbách klesla o 10% a plátců saláru ubylo 15%. A přece
finanční obětavost v minulém roce neklesla. Mnozí starší členové již nemohou
docházet ze zdravotních důvodů, ale objevují se mezi námi nové tváře lidí, kteří ještě
netvoří statistiku, ale již s nimi můžeme prožívat společenství církve. A mezi mnoha
slovy, grafy a čísly se téměř ztrácí věta o deseti účastnících předkřestní přípravy.
Jestliže před rokem chodily do nedělní školy 4 děti (ze dvou rodin), nyní je průměr 7 a
občas se tam děti téměř nevejdou. Zde je Boží požehnání a naděje, že náš sbor stále
může být majákem a útočištěm lidem, kteří hledají duchovní zázemí, a že v něm
vyroste i další generace. Důvodem k optimismu je také to, že v loňském roce se nám
také podařilo získat dotace na opravu soklu kostela a hlavního kostelního lustru od
Moravskoslezského kraje a Statutárního Města Ostravy a všechny tyto akce
uskutečnit. Děkujme za to Pánu, nezapomínejme se modlit, a hledejme, kde můžeme
přiložit ruku ke společnému dílu – s vědomím, že „pomoc přichází od Hospodina“ (Ž
121).
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7. ZÁVĚR
Jde jen o shrnutí, takže zde nejsou vyjmenováni všichni, kteří měli podíl na životě a
stavu sboru. Velký dík tak patří nejen těm, kteří zmíněni byli, ale také těm, kteří
podporují život sboru svými modlitbami, vytvářením přátelské a otevřené atmosféry.
Za všechnu zde uvedenou a neuvedenou angažovanost ve prospěch sboru je
staršovstvo členům i přátelům vděčno.
V případě, že máte zájem o podrobnější informace, není lepší příležitosti než se
zúčastnit sborového shromáždění. V průběhu roku se pak můžete obracet se svými
dotazy, názory, náměty a připomínkami ohledně sborového života na kteréhokoli z
presbyterů.
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