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s b o r u Če s ko b ra t r s ké c í r k v e e v a n g e l i c ké v O s t ra v ě

Hospodine,
ukaž NÁM svou cestu
Žalm 86,11

biblický úvodník
SBOROVÝ VERŠ PRO ROK 2018
Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!

T

ěch několik slov ze závěru
1. Pavlova listu do sboru v Korintu
(16,13) je zasazeno mezi závěrečné
pokyny této epištoly. Ale jako by tam
na první pohled nepatřily – Pavel
připravuje
sbírku pro církev
v Jeruzalémě, mluví o svých plánech,
doporučuje své spolupracovníky
Timotea a Apolla a dále mluví
o rodině Štěpánově a nabádá
k podřízenosti těm, kdo pracují na
společném díle. A mezitím stojí výzva
k bdělosti, pevné víře, statečnosti
a síle v dalším verši následovaná
slovy: Všecko nechť se mezi vámi děje
v lásce (v. 14).
Proč potřebovala korintská církev
takové nabádání?
Působí to jako příkaz vojsku – mít
oči a uši otevřené, stát pevně, zmužile
si počínat (jak doslovně překládá
Bible kralická), být silní. Zní to, jako
když měl Jozue s Božím lidem přejít
Jordán a obsadit izraelskou zemi:
„Buď rozhodný a udatný, neměj strach
a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh,
bude s tebou všude, kam půjdeš.“
(Joz 1,9).
Ale z toho, co víme z apoštolova
listu, korintská církev nebyla zrovna
2

bdělá, pevná a silná. Byl to sbor plný
projevů Ducha a přitom rozdělený na
nepřátelské tábory. Někteří si zjevně
libovali v nadnesených a moudrých
kázáních a jiným Pavel vytýká, že myslí
jen po lidsku a všelijak ten sbor
v celém listu napomíná.
A jací jsme my? Bdělost, pevnost
a statečnost jistě patří k naší
evangelické tradici – ale nejsme my
dnes trochu pohodáři, kteří si
nepotrpí na nějaké zásadní postoje?
Připusťme, že ani statečnost nemáme
v posledních letech jak dokazovat -–
nikdo nás nepronásleduje, nic
nehrozí, je klid...
Ale ten klid je možná jen navenek
a na čas. Ani ve sborovém ani
v osobním životě se nemůžeme
nechat ukolébat – vždyť kolikrát jsou
naše zápasy o víru vnitřní – s našimi
démony nebo pouhou pohodlností.
A každá naše prohra oslabuje tělo
Kristovy církve, které společně
tvoříme. Nebo na nás „jen“ doléhají
těžkosti a zkoušky, které jsme nečekali
– bolestné ztráty, narušené vztahy,
konflikty či nemoci těla i ducha. I do
těchto situací promlouvají Pavlova
slova, abychom vytrvali ve víře,
zpravodaj

nefňukali, ale byli silní. Protože zápas A nebojte, Bůh bude s vámi všude,
k duchovnímu životu na této zemi kam půjdete.
patří. A na našem postoji záleží!
Hodně zdaru a Božího požehnání
A tak si letos připomínejme, že víra v novém roce přeje,
není jenom to, čemu se věří, nýbrž
váš kurátor
postoj (k životu, bližním, Bohu), který
Michael Waloschek
musíme osvědčit a dosvědčit.

ze sborového života
ZÁPISKY ZE STARŠOVSTVA Z 13. PROSINCE 2017
✓ Jako obvykle se starší zajímali o pastorační aktivity a dozvěděli se také

o třech žadatelích o křest.
✓ Host schůze, sborový kantor, Samuel Mach vyjádřil politování nad tím, že
nebyl přizván k řešení problém zakrývání kláves varhan v Třanovského sále,
načež starší revokovali své minulé rozhodnutí o pořízení nového,
estetičtějšího pláště a svěřili řešení sborovému kantorovi. Starší také přijali
návrh na zakoupení přenosného digitálního klavíru s tím, že br. Mach
vybere vhodný nástroj.
✓ Starší zvolili členy Dozorčí rady střediska Diakonie v Ostravě:
✓ za sbor ČCE Ostrava: Jiří Groll Jiří Friedrich, Libor Janča
✓ za sbor BJB: Daniel Erlich
✓ za odbornou veřejnost: Michaela Sikorová
✓ za zaměstnance střediska: Marcela Choronží
✓ náhradník za sbor ČCE Ostrava: Marek Skotnica
✓ Středisko Diakonie Náruč bude zrušeno asi na rok, klienti budou
přemístěni do jiného zařízení.
✓ Sestra farářka informovala o práci s dětmi a mládeží:
✓ Strašidelné noci se účastnilo 11 dětí + 3 vedoucí
✓ Starší mládež se schází v počtu 5-10 a v říjnu byla na víkendovém pobytu.
✓ V mladší mládeži se schází tři mládežnice a hledá se cesta jak tuto
skupinu rozšířit.
leden 2018
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✓ U našich sousedů ze SCEAV odchází br. f. Vilém Szlauer do důchodu;

farářem zůstává br. Pavel Taska.
✓ Starší schválili, aby korejský sbor mohl použít Třanovského sál v neděli 28.1.
✓ Farářský kurz proběhne 22.-26.1. v Praze.
✓ Presbyteři se také zabývali, jak vyjít vstříc sluchově postiženým (jeden
takový projevil zájem).
✓ Na kostelní věži pravidelně odbíjí jen jeden zvon, protože u druhého byl
bouřkou poškozen motorek. Budeme se snažit o opravu, aby zase bylo slyšet
oba zvony.
✓ Byl vytvořen harmonogram a seznam pro individuální úklid sborových
prostor, který bude vyvěšen na nástěnce a bude se moci do něj dle svých
časových možností a po předchozí domluvě předání klíčů zapojit každý.
✓ Byl předložen přehled plnění rozpočtu. Sejde se i skupinka k vytvoření
návrhu rozpočtu na r. 2018. Ta přijímá návrhy starších, jako je např. oprava
balkónů ve sborovém domě, renovace přední místnosti kanceláře na faře,
okapové svody sborového domu, které místo do kanalizace ústí do země, či
okapový chodník u kostela.
✓ V plnění rozpočtu na r. 2017 zbylo v plánovaných darech cca 3.000,- Kč,
které staršovstvo schválilo přidat ke sbírce na kostel v Gutech.
✓ Stavební skupinka se domluvila, že v případě drobných oprav se v první
řadě obrátí na br. Rajduse, aby se zajistilo co nejrychlejší řešení opravy.
Pokud br. Rajdus bude časově zaneprázdněn, osloví se firma. Větší věci, které
nedozoruje br. Orawski, bude přebírat po domluvě někdo ze stavební
skupinky.
✓ Předvánoční odměna pro s. kostelnici a pokladní byla schválena ve výši
2.000,- Kč pro každou z nich.
✓ Na letním táboře pro děti se ze stanu vedoucích ztratily 4000 Kč. Starší
schválili, aby sbor pokryl tuto škodu.
✓ Na listopadové soustředění ostravských zvonků sbor přispěl částkou 1260 na ubytování a stravu.
✓ Schůze byla zakončena písní „Z tvé ruky Pane můj“.
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VÝZNAMNÉ NAROZENINY V LEDNU
Jaromír Tileček
Hana Vlčinská
Libuše Albrechtová
Amálie Rajdusová
Zdeněk Poledník
Jan Špunda
Anna Špundová

Jarmila Boháčková
Eliška Geislerová
Pavla Machová
Svatopluk Bijok
Jindřich Borovec
Jarmila Zygmontová
Milada Kaďůrková

Šárka Beránková
Bohumil Charvát
Lenka Bijoková
Milena Tvrdíková
Přemysl Tardy
Břetislav Maněk
Věra Kučerová

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

ÚMRTÍ V PROSINCI
Jarmila Pechanová (1.3.1933-8.12.2017)
Marie Balabánová (26.7.1935-24.12.2017)

STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE
✓ Elvíře Krupové za zhotovení adventních věnců a svící
✓ Martě Machové za přípravu vánoční hry, také díky všem účinkujícím

a spolupracovníkům
✓ Pavlu Šindlerovi za úpravu zdi v kanceláři (převrtání) a úpravu WC
✓ Janě Haškové a Janě Grollové za vánoční perníčky
✓ Všem, kteří přispěli dětem nedělní školy na vánoční dárky
✓ Za výrobu veršů-záložek, na nichž se letos podíleli Novotní, Fižovi,

Krupovi, E. Pražáková a Hanka Vlčinská
✓ Elvíře Krupové za hezkou nástěnku v šatně (kostel v Gutech)

leden 2018
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modlitební okénko
✤

✤

✤

✤
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✤

✤

✤

✤

✤

Děkujme Pánu za lásku, milost, ochranu a sílu na každý den, za bratry a sestry
kteří jsou pro nás posilou ve víře, za všechny, kdo na nás pamatují ve svých
modlitbách. Buďme jim svým životem i modlitbami k užitku.
Děkujme za Boží shovívavost se světem, že je stále ochoten přijmout každého
kdo činí pokání. Prosme, abychom byli pro hledající a ztracené pomocí na cestě
ke Kristu, za proměňování naší společnosti evangeliem.
Vyprošujme u Pána požehnání a ochranu pro nadcházející rok. Ať mezi námi
působí moc Ducha Svatého. Prosme za Boží vedení, moudrost a zodpovědnost
při rozhodování, za ochotu a nasazení v konkrétní práci pro Boží království ze
strany každého, zvláště pak správců sboru. Mysleme na spolupráci
a zodpovědnost mezi faráři, staršími a všemi členy sboru. Prosme o prosazování
Boží vůle při práci s dětmi, mládeží i hledajícími.
Mysleme v modlitbách na zdárný průběh akcí sboru (tříkrálový koncert),
mezi-sborových (alianční týden modliteb), aby farářům byl k užitku farářský kurz.
Pamatujme na bratry a sestry, kteří potřebují pomoc v nemoci, ve stáří, smutku
či osamění, na cestách, v nemocnicích i jinde mimo domov.
Nezapomínejme na prosbu o požehnání pro partnerské sbory, přidružené
středisko Diakonie i ostatní organizace věnující se službě potřebným. Ať se
správa církve řídí Boží vůlí.
Usilujme na modlitbách o to, aby Pán žehnal křesťanským sborům bez ohledu
na denominaci. Modleme se za ochranu, požehnání a úspěch všech, kteří slouží
Pánu, zvláště pak služebníkům v první linii na misiích, při humanitární pomoci,
v zemích kde je křesťanství potíráno.
Prosme za zimní počasí. Ať nás Pán ušetří dusivých smogů a dá krajině i lidem
odpočinek a ochrání je od depresí. Prosme v modlitbách za bezpečí v rodinách,
v ulicích i na silnicích, za prostředí důvěry a lásky mezi lidmi, která překoná
nenávist a zlobu.
Modleme se za utišení válek a násilností. Prosme Pána o nadpřirozenou pomoc
a ochranu pro pronásledované, postižené válkou, terorem, přírodními
katastrofami i těm kdo postiženým pomáhají. Ať snahy těch, kdo války
a násilnosti rozdmychávají vyjdou naprázdno.
Prosme v modlitbách o moudrost, pokoru, Boží bázeň a sebereflexi pro lidi
v moci postavené. Ať odolávají mamonu a korupci. Vyprošujme vládu práva. Ať
je zlo odhalováno a potíráno v každé podobě. Ať se přijímají zákony, dle Boží
vůle. Prosme Pána ať skrze voliče prosadí svou vůli při lednových
prezidentských volbách v naší republice.

ms
6

zpravodaj

PROGRAM ALIANČNÍHO TÝDNE MODLITEB
Den

Místo bohoslužby

Slovem slouží

Čas

Neděle
7. ledna

Bratrská jednota baptistů Ostrava
Ostrava-Zábřeh, Závoří 101/32
Tram. Karpatská

Jan Kočnar
CB
Ostrava-centrum

18.00

Pondělí
8. ledna

Českobratrská církev evangelická
Ostrava, Husovo nám. 4
Třanovského sál
Trol. Husův sad, Tram. Stodolní

Petr Polach
CB
Ostrava-Poruba

18.00

Úterý
9. ledna

Křesťanské společenství Ostrava
Ostrava-Písk. doly, V Zálomu 1,
bývalá základní škola
Tram. Karpatská, Bus Pískové doly

Bohuš Sikora
AC Ostrava

18.00

Středa
Církev bratrská Ostrava
10. ledna Ostrava centrum, 28. října 148
Tram. Krajský úřad nebo Dům
energetiky

Ewa Jelinek
ČCE Ostrava

18.00

Čtvrtek
Slezská církev evangelická a.v.
11. ledna Ostrava, Husovo nám. 4
Lutherův sál
Trol. Husův sad, Tram. Stodolní

Filip Fṻrst
CASD Ostrava

18.00

Pátek
Církev adventistů sedmého dne
12. ledna Ostrava
Ostrava-Přívoz, Trocnovská 725/20
Tram., Bus. i Trol. Sad B. Němcové

Pavel Taska
SCEAV Ostrava

18.00

Sobota
Církev bratrská Ostrava – Poruba,
Antonín Kratochvíl 18.00
13. ledna Žilinská 1889/13 Ostrava-Poruba
KS Ostrava
Tram. Sokolovská či vozovna
Poruba, Bus. Nám. Družby, Bajkalská
Neděle
Apoštolská církev, Ostrava – Přívoz,
14. ledna Palackého 25
Tram. Důl Odra, Bus. Na Mlýnici
leden 2017

Tomáš Oliverius
JB Ostrava

18.00
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PERNÍČKOVÁ TRADICE
Jak to začalo?

Jako rodina jsme jezdili o prázdninách pravidelně do našeho střediska
v Chotěboři. Asi před 40 lety nás Janinka Titěrová nalákala na tvoření perníčků.
Docela mě to zaujalo a chtěl jsem zkušenost zúročit, a tak jsem nejdřív zkusila
pár figurek na vánoce a hlavně srdíčkové PF. Docela to mělo úspěch, tak další
rok už toho bylo více, ale to se figurky vykrajovaly nožem podle papírových
vzorů – formičky přišly na řadu až za pár let. To už jsem zkusila jiný recept
s kakaem, protože bílo zdobení více vyniklo.
Pro představu o množství, obnášelo to 200 figurek do balíčků dětem
a mládeži, 40 větších pro seniory, 60 na stromeček a 80-100 PF. Zdobilo se
nejprve doma, ale brzy jsem zaangažovala mládež, která jednu předvánoční
schůzku věnovala zdobení perníčků v sále. Jak odrůstali, ubývalo zájemců
a nakonec to zase bylo jen na rodině, která protestovala a já už řekl, že končím.
Na to navrhla Elvíra Krupová, až se k tomu zase mládež vráží, ale už několik
vánoc se toho chopili naši obyvatelé sborového domu, a tak jim to zůstalo.
Letos, po 40 letech jsem předala zkušenosti mladší generaci (Janě Grollové).
Spolu jsme zadělaly sice jen z poloviční dávky, ale na začátek to stačilo; pak
jsme i upekly a já jsem jen ráda, že dlouholetá tradice ve sboru zůstane.
Novoroční srdíčko jsem si ponechala, tak i pro rok 2018 vám spolu s PF přeji
hlavně Boží požehnání.
A recept?
2 kg hladké mouky, 1 kg mletého cukru, 0,5 kg medu, 10 vajec, 25 dkg ceresu,
13 dkg kaka, 7 lžiček jedlé sody, 7 lžiček koření (skořice, fenykl, anýz, pepř,
nové koření, hřebíček, badyán).
Jana Hašková
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VÁNOČNÍ HRA 2017
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k zamyšlení
PREZIDENTI A DÉMONI
Jsa slabý mám porozumění pro slabosti. A ze zkušenosti vím, že démoni
existují. Lhostejno, co jsou zač – zda nevědomé vzorce chování, mozkové
procesy běžící na pozadí naší mysli či duchovní ďáblové – (ř. diabolos
= pomlouvač, žalobce).
Když pozoruji příběhy dvou prezidentů z české kotliny nejviditelnějších –
jednoho lokálního a druhého globálního/imperiálního – nemohu se ubránit
myšlence, že jsou to muži, kteří podlehli svým démonům. Ctižádost, uražená
ješitnost, intelektuální pýcha, potřeba popularity, závislost na alkoholu nebo
nutkavé zveřejňování svých myšlenkových zkratek na sociálních sítích – to
všechno jsou věci, kterých je obtížné se jen tak zbavit – a zdá se je to
s přibývajícím věkem i těžší.
Ale než je odsoudím, připusťme, že i já selhávám ve svých malých
pokušeních a že jsem neselhal tváří v tvář pokušení moci je možná jen tím, že
jsem dosud nebyl pokoušen. A že ani Zeman ani Trump nejsou démoni, nýbrž
lidé, a že souboj mezi dobrém a zlem se nevede mezi kandidáty, nýbrž v nich.
A tak mě napadá, zda ještě důležitější než program, charisma či
reprezentativnost není to, jak moc jsou jednotliví kandidáti svobodní od svých
běsů nebo jak jsou jim schopni čelit. Protože jen ten, kdo je vnitřně svobodný
(a svobodu zná vážiti každou) nebude z lidí dělat otroky jako ten, kdo otročí
svým démonům.
Michael Waloschek
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Právě přišla zpráva o genderové diverzitě a čísla
vůbec nevypadají dobře
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
ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY
Na sborové aktivity a především na bohoslužby zajišťujeme možnost
dopravy pro ty, kteří se sami dopravit nemohou. Neváhejte této služby
využít. Omezená pohyblivost by neměla bránit setkávání.
Telefonicky se můžete obracet na Hanku Vlčinskou (tel. 734 240 550)
ADRESA:
TELEFON:
E-MAIL:
WEB:
FARÁŘI:

Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava
596 122 943
ostrava@evangnet.cz
ostrava.evangnet.cz
Ewa Jelinek (tel. 776 793 093)
Pavel Šindler (tel. 777 065 911)
KURÁTOR:
Michael Waloschek (tel. 608 004 356)
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 230 036 5561/2010
Redaktor Zpravodaje: Michael Waloschek
leden 2018
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program ve sboru – leden
pondělí 8. ledna
úterý 9. ledna
středa 10. ledna
čtvrtek 11. ledna
pátek 12. ledna
sobota 13. ledna
neděle 14. ledna

úterý 16. ledna
středa 17 ledna
čtvrtek 18. ledna
neděle 21. ledna
úterý 23. ledna
středa 24. ledna
čtvrtek 25. ledna
neděle 28. ledna
úterý 30. ledna
středa 31. ledna
čtvrtek 1. února
pátek 2. února
neděle 4. února

18:00 Alianční týden modliteb (ČCE, Třanovského sál)
18:00 Alianční týden modliteb (KS, V Zálomu 1)
18:00 Alianční týden modliteb (CB Ostrava, 28 října 148)
20:00 čas modliteb
16:00 dorost,
18:00 Alianční týden modliteb (SCEAV, Husovo nám. 4)
18:00 Alianční týden modliteb (CASD Trocnovská 20)
19:00 střední generace
18:00 Alianční týden modliteb (CB Poruba, Žilinská 13)
9:30 BOHOSLUŽBY s večeří Páně (sál), nedělní škola
kavárna, 17:00 pěvecký sbor,
18:00 Alianční týden modliteb (AC, Palackého 25)
9:00 kavárnička, 19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina, 18:15 staršovstvo,
20:00 čas modliteb
16:00 dorost, 17:30 mladší mládež
9:30 BOHOSLUŽBY (sál), kavárna (presbyterna)
17:00 pěvecký sbor
19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina, 18:00 Ostravské zvonky
20:00 čas modliteb
16:00 dorost, 17:30 mladší mládež
9:30 BOHOSLUŽBY (sál), nedělní škola, kavárna
9:00 kavárnička, 19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina, 18:00 Ostravské zvonky
20:00 čas modliteb
16:00 dorost, 17:30 mladší mládež
19:00 nokturno ( = jarní pololetní prázdniny)
9:30 RODINNÉ BOHOSLUŽBY (sál), kavárna,
17:00 pěvecký sbor

Ve dnech 22.-26.1. jsou faráři na farářském kurzu v Praze.

