2018
7-8

zpravodaj
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

jednadvacátý srpen 68
„bratrská“ pomoc

biblický úvodník
STVOŘ MI, BOŽE, ČISTÉ SRDCE...
...obnov v mém nitru pevného ducha.

P

řichází čas prázdnin. Děti se
rozjedou za dobrodružstvím na
tábory, navštíví babičku s dědečkem,
některé se vydají na daleké cesty
s rodiči k moři, nebo jen vyběhnou na
ulici, aby s partou kamarádů využily
volné chvíle bez školní výuky k hrám.
Dospělí si možná na chvíli oddechnou
na dovolené, či si konečně najdou
chvilku přečíst na zahradě knížku, či
okopat zahrádku. Zkrátka červenec a
srpen jsou výjimečné měsíce.
Obvyklé věci nahrazují neobvyklé,
očekávané činnosti neočekávané…
Rutinu bezpečí a jistoty domova
vystřídají úskalí a nástrahy
neznámého a nejistého prostředí
hostitelů.
Také my, táborníci, chystáme
dobrodružnou výpravu za Pokladem
Černého delfína. Společně nejen
s ostravskými dětmi zamíříme na širé
moře a budeme brázdit daleké vody
coby piráti, mořské krysy či tuláci
moří, jak si sami říkávali. Za
romantickou krásou zašlé slávy pirátů,
korzárů či bukanýrů, jak se jim také
říkalo, však nechceme dětem
zamlčovat skutečnost, že na scestí
pirátského řemesla je často vedle
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(Žalm 51,12)
touhy po rychlém zbohatnutí, zavedla
spíše beznaděj a pocit, že jim nic
jiného nezbývá. Spíše než nadějné
vyhlídky poznali pocit pádu až na
samotné dno zoufalství a bezmoci.
Často bez pomoci rodiny, zrazeni
nejbližšími, sami zločinci a někdy
i vrazi utíkali na sám „konec světa“,
s přáním, aby na ně svět zapomněl.
Najednou tu nějak moc intenzivně
slyšíme opětovně znovu a znovu
slovo SÁM?
Se skepsí k lidskému rodu sobě
vlastní se anglický satirik, považovaný
za jednoho z největších básníků
18. století, Alexander Pope, současník
zlaté éry pirátů, pokusil vystihnout
tragédii lidského chybování, která
vede k osamělosti, slovy „Chybovati
jest lidské, odpouštěti božské.“ I ten
největší snílek však nemůže za těmito
slovy neslyšet zoufalství a beznaděj
neměnné osudovosti. A právě do této
temnosti, beznaděje a ztráty identity
zní nejen tehdy, ale i dnes slova písně
o naději: tam, kde slova nestačí, ještě
něco zbývá…
Vybrali jsme si pro letošní tábor
záporného hrdinu, ale takového
hrdinu zná i biblická zkušenost. Ne
zpravodaj

vždy zvolíme správný směr a
vykročíme po správné cestě. Často se
nám stává, že na širém moři ztratíme
orientaci a zabloudíme. Nikdo si
nemůžeme přivlastnit bezhříšnost, ale
jak se vypořádat s tím, že chyby
prostě dělá každý z nás, malý i velký,
zkušený kapitán i plavčík. Některé
chyby jdou napravit, ale řada z nich
napravit nejde a tonoucímu zbývá jen
stéblo k záchraně - odpuštění. Ale
jako ten tonoucí musíme nejprve
vědět, že se topíme, musíme chtít být
zachráněni a po stéblu natáhnout
ruku – o odpuštění musíme stát.
Boží odpuštění, to je Boží láska,
která dává sílu, ale umíme společně
po příkladu krále Davida prosit Boha
o čisté srdce? Není to jednoduché,
ale je dobré se to učit a zkoušet to.
A to je i našim cílem při letošním
dobrodružství s piráty. Nechceme se

bát dětem svědčit, že jsou chvíle, kdy
Boží odpuštění je to jediné, co zbývá.
Musíme jen přijmout podanou ruku
a prosit: Stvoř mi, Bože, čisté srdce,
obnov v mém nitru pevného ducha.
Král David zpívá v 51. žalmu svou
vroucí modlitbu za odpuštění hříchů
a obnovení srdce, zní v ní upřímná
lítost, pokora a důvěra v Boží
milosrdenství. Bůh dává novou šanci,
nabízí nový začátek, i když my sami
jsme nad sebou již dávno zlomili hůl.
Ničím si odpuštění nemůžeme
zasloužit, a právě proto je to něco
krásného a velikého, a my můžeme
zase jít s čistým štítem dál:
Před tvou tváří, Pane, nemám
vůbec nic, jen tvé slovo dané:
Jdi a nehřeš víc. (Svítá 276)
Jana Grollová

ze sborového života
ZÁPISKY ZE STARŠOVSTVA Z 12. ČERVNA
✓ Starším se představily žadatelky o křest: Zuzana Hanešková a Magda

Šlahařová.
✓ Místokurátorkou byla zvolena Dita Bartolšicová.
✓ Faráři a starší se vzájemně informovali o provedených pastoračních
návštěvách a probíhajících předkřestních a předsvatebních přípravách.
✓ Na popud Jany Krejčí (kostelnice) se otevřela jednání se SCEAV o úklidu
kostela. Starší si váží její práce a doporučili, aby Jana nadále prováděla
úklid kostela byť s poloviční frekvencí, přičemž druhou polovinu by
červenec-srpen 2018
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zajišťovala Slezská církev. Tato varianta je však v době uzávěrky pro druhou
stranu nepřijatelná a představitelé obou sborů budou dál hledat řešení.
✓ Pavel Šindler se od 1. září stane statutárním zástupcem sboru, zatímco sestra
farářka Ewa nastoupí mateřskou a rodičovskou dovolenou.
✓ Starší schválili finanční dar pro celocírkevního kantora L. Moravetze
z hudebního fondu ve výši 20 tisíc Kč.
✓ Starší se dále zabývali tématem strategie sborových kazatelských míst
a konkrétně tématy pro okrskové presbyterky, které se chystají v rámci
seniorátu. Na nich bude příležitost diskutovat o strategické spolupráci
s okolními sbory. Sestra Jana Grollová také informovala o strategických
záměrech ústředí církve.
✓ Přípravou nové smlouvy s ostravským střediskem Diakonie bude pověřená
pracovní skupina. Starší osloví navržené členy.
✓ V prostorách kostela se chystá výstava o reformaci.
✓ Během bohoslužeb v kostele bude (na popud manželů Machových) hrací
koberec pro děti. Jeho zakoupení přivítali i ve SCEAV. Starší se také zabývali
dalšími úpravami možnými sborových prostor pro rodiny s dětmi.
✓ Sestra pokladní představila čerpání rozpočtu.
✓ Starší odsouhlasili nabídku na rekonstrukci farní kanceláře a může se začít
s realizací.
✓ Opravu lavic v kostele poškozených při loňském koncertu uhradí pojišťovna
organizátora.

STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE
✓ Martě Machové za flexibilitu při organizování výletu Nedělní školy

do ZOO
✓ Všem, kteří připravili opékání na farní zahradě
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modlitební okénko
Děkujme Pánu za milost, spásu, naději, požehnání a sílu na každý den.
Žijme s vědomím vděčnosti za jeho oběť, bez které bychom zůstali ve svých
hříších.
Sbor:
✤ Členové sboru které něco trápí, nemocní, hledající pomoc či orientaci, nově
pokřtění
✤ Ochrana a požehnání pro tábor, cestu do Anglie i konferenci mládeže v Purley
✤ Nově narozená miminka - ochrana, Boží vedení a požehnání, pokoj a odpočinek
rodičům
✤ Děti a mládež - konec školy bez stresu, ochrana před pokušením
a prázdninovými zdravotními riziky, hledání brigád, práce, hledání cest, služeb ve
sboru, festivaly
✤ Dovolené - opravdový odpočinek dle Boží vůle, ochrana a požehnání na cestách
✤ Sborová práce - z vděčnosti, k Boží oslavě, s láskou a zodpovědností
✤ Nevěřící přátelé, příbuzní, kolegové - zvěstování evangelia, návrat k Bohu
ČR:
✤ Požehnání a záštita pro křesťanské akce, tábory, festivaly, evangelizace, kurzy, pro
všechny, kteří dovolenou tráví službou Pánu
✤ Odpočinek od všedních starostí, který bude přivádět lidi k poznávání Boží vůle
a do jeho blízkosti
✤ Ochrana na cestách a dovolených, při sportech a letních aktivitách
✤ Dostatek vláhy, mírné počasí a ochrana úrody
✤ Mezilidské vztahy, vztahy v rodinách, mezi sociálními skupinami, proměna životů
evangeliem
✤ Politika, soudy, policie, správa věcí veřejných - čestnost, neúplatnost, Boží bázeň,
zákony dle Boží vůle, ochrana rodinných hodnot, snižování dluhu
Svět:
✤ Šíření evangelia ve světě, proměna myslí Duchem Svatým, ať muslimové nalézají
milujícího Boha
✤ Misie, požehnání a ochrana misionářů, pronásledovaných, trpících pro víru
a vězňů svědomí
✤ Uvolnění mezinárodního napětí, ukončení válečných konfliktů a válečné
propagandy, nenávisti k Izraeli
✤ Zdravý rozum, moudrost, zodpovědnost a Boží bázeň pro v moci postavené
✤ Ovzduší spolupráce mezi národy, řešení uprchlické krize, nedrancování planety
✤ Dostatek vody a úrody, absence pohrom a katastrof
✤
✤

ms
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VÝZNAMNÉ NAROZENINY V ČERVENCI A SRPNU
Ester Holibková
Růžena Kobíková
Zuzana Wroblowská
Mája Balabánová
Antonín Plachý
Danuše Leksovská
Jarmila Suchánková
Drahomíra Gonsiorová
Tomáš Kučera
Pavel Leksovský
Anna Zápalková
Karel Fon
Olga Havlíčková
Danuše Hájková

Alena Machová
Jaroslava Havlíčková
Kamila Kořená
Jaroslav Albrecht
Darina Dvořáková
Jiří Staš
Jiří Bláha
Miroslav Leksovský
Věra Merendová
Rudolf Gabzdil
Adam Lokajíček
Ludmila Palmiová
Miloslav Polčák
Věra Prívarová

Olga Božoňová
Jiřina Kryštůfková
Milan Hrabec
Radmila Sládková
Viktorie Řimánková
Vítězslava Knittlová
Vlasta Kovářová
Vladimír Chodzinský
Jaroslav Kolařík
Petra Waloschková
Miloslav Klimčík
Marta Belháčová

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

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:
KURÁTOR:
BANKOVNÍ SPOJENÍ:

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)
Michael Waloschek (tel. 608 004 356)
230 036 5561/2010

Redaktor Zpravodaje:

Michael Waloschek
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program ve sboru – červenec a srpen
neděle 1. července
neděle 8. července
neděle 15. července
neděle 22. července
neděle 29. července

8:30 BOHOSLUŽBY s požehnáním dítěte a křtem
8:30 BOHOSLUŽBY s večeří Páně
8:30 BOHOSLUŽBY
8:30 BOHOSLUŽBY
8:30 BOHOSLUŽBY

neděle 5. srpna
neděle 12. srpna
neděle 19. srpna
neděle 26. srpna

8:30 BOHOSLUŽBY
8:30 BOHOSLUŽBY s večeří Páně
8:30 BOHOSLUŽBY
8:30 BOHOSLUŽBY

neděle 2. září

8:30 RODINNÉ BOHOSLUŽBY
s besedou o prázdninových akcích a obědem

DALŠÍ AKCE

středy, 20:00-21:00
21-29. července
1-11. srpna
26. srpna - 1. září

čas přímluv
Mládežnická konference partnerských sborů (Purley)
letní tábor pro děti Poklad černého delfína
(Střítež nad Bečvou)
letní seniorátní týden mládeže (Hodoňovice)

ÚŘEDNÍ ZÁLEŽITOSTI
Úřední hodiny v kanceláři:
Mimo úřední hodiny:

pondělky a čtvrtky 9:00-12:00
viz telefonní číslo farářů

Otvírací doba Evangelického Kristova kostela v rámci projektu Otevřené
chrámy: soboty a neděle: 14:00-18:00 (květen-říjen). Přítomnost průvodce
po celou otvírací dobu.

