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s b o r u Če s ko b rat 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

T. G. Masaryk ve Filadelfii podepisuje deklaraci
o založení Demokratické unie 26. října 1918

biblický úvodník
ŽIVOT JE BOŽÍ DAR

P

ojem „život“ obsahuje myšlenku
hluboké jednoty živé bytosti. Člověk je celek, dokonalá jednota. Jeho
tělo a duch, jeho dech a duše jsou
sjednoceny. Bůh dal člověku život tím
způsobem, že mu do nozder vdechl
dech života (Gn 2,7), který se ve všech
živých bytostech projevuje dýcháním.
Život tvoří nedělitelný celek. Každá
část těla má plnou funkci, současně
fyzickou i psychickou.
V myšlence života jsou obsaženy
pojmy pohyb a činnost. Jde o přítomnost aktivní síly, která pohání člověka k pohybu. Mrtví už nemají tuto
aktivní sílu života. K pojmu život se
váže ještě důležitější myšlenka – myšlenka plnosti a intenzity života. Žít neznamená pouze existovat v běžném
slova smyslu, ale i život znovu nalézt,
ožít nebo přežít, když slabost, nemoc
a smrt útočily na živou bytost. Sloveso
žít znamená obnovit úplně životní síly,
a tak se vrátit do života po smrti,
uzdravit se. Žít neznamená jen těšit se
dobrému zdraví, ale i mít dostatek,
prosperovat. Život je synonymem štěstí a pokoje. Mít život znamená tedy
mít největší možný majetek.
Nelze uvažovat o plnosti života,
totožné se štěstím člověka a nepočítat
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s Bohem. Pravý a úplný život je dán
postojem člověka vůči Božímu zákonu. Každý, kdo poslouchá Boží přikázání, vydává se na cestu života. Naopak ten, kdo se zpronevěřuje Hospodinovu zákonu, jde cestou smrti.
Život a smrt se nazývají poslušnost
a neposlušnost Boží vůle. Také se život a smrt nazývají dobro a zlo, ve
smyslu toho, co je dobré nebo zlé
před Božíma očima. Prosperita a štěstí
v životě jsou proto Boží požehnání.
Život je Boží dar, milost, kterou
Bůh v plnosti poskytuje těm, kdo ho
milují a poslouchají. Hospodin je Bůh
života, je živý Bůh, On v míře ještě
vyšší než člověk vlastní život v jeho
jedinečnosti a plnosti. Bůh je život
i dárce života, není pasivní bytost ve
vzdáleném nebi, tvoří svět a člověka,
mluví, vede, zasahuje v dějinách, trestá, vysvobozuje. Život je největší
z hodnot, je ohraničen časem, jehož
mezí je smrt, je pomíjející. Život závisí
podstatně na Bohu, který jej dává.
Život, který On dal, je možno stejně
přijmout jako zničit. Člověk je za užití
svého života odpovědný před Bohem,
soudcem živých i mrtvých.
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„Pane, děkujeme Ti za dar života.
Nauč nás žít ho a naplňovat každý
den podle Tvé vůle, ať jsme Tvým stvořením ke Tvému obrazu. Dej nám sílu
vytrvat ve zkouškách, ať poznáme, že
život má smysl nejen ve chvílích radosti a bezstarostnosti, ale i v těch
nejtěžších situacích. Ať poznáme, že
Tobě žijeme a Tobě umíráme. Buď
nám, prosím, jistotou, že nás nikdy

neopouštíš, i když nám zůstáváš skryt
a zrovna Tě nevidíme. Uč nás plně Ti
důvěřovat a nechat se Tebou vést
a spoléhat na Tebe. Za kým jiným bychom šli? Vždyť Tvoje cesta vede k životu. Tobě patří sláva!“
Dita Bartolšicová
(Použitá literatura: Jean-Jacques von
Allmen: „Biblický slovník“)

ze sborového života
ZÁPISKY ZE SCHŮZE STARŠOVSTVA Z 12. ZÁŘÍ
✓ Po odchodu sestry farářky Ewy Jelinek na rodičovskou dovolenou presbyteři

zvolili předsedou staršovstva Michaela Waloschka a místopředsedou faráře
Pavla Šindlera.
✓ Starší ukončili platnost tzv. kazatelského statutu, který definoval rozdělení
zodpovědností mezi dva faráře. Povolací listina faráře zůstává beze změn;
konkrétní náplň jeho činnosti bude připravena do příští schůze. Bratr farář
bude mít volnou poslední neděli v měsíci (zpravidla).
✓ Úklid kostela od srpna zajišťuje SCEAV, což vedlo ke zkrácení úvazku kostelnice. Ta bude pravidelně k dispozici od pondělí do čtvrtka od 8 do 12 hodin; jinak dle domluvy.
✓ Starší se seznámili s novým rozdělením zodpovědnosti za službu dětem.
✓ V úředních hodinách budou v kanceláři: v pondělí a ve středu Hana Vlčinská, v úterý a ve čtvrtek Pavel Šindler, v pátek Jarmila Grollová příp. Jarmila
Cholevová.
✓ Soubor ručních zvonků v Kateřinicích získal grant na zakoupení nových
zvonků a „Ostravské zvonky“ díky tomu dostanou zvonky z Kateřinic.
✓ Na 9.12. se chystá adventní koncert „Ostravských zvonků“ (15:00 v kostele).
říjen 2018
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✓ Starší také schválili bezplatné poskytnutí kostela pro výchovný koncert ZŠ

a MŠ (23.10.)
✓ Na okrskové presbyterky, které by se měly věnovat strategii financování
kazatelských míst, byli nominováni Pavel Šindler, Michael Waloschek, Jana
Grollová a Libor Janča.
✓ Staršovstvo zvážilo založení rezervního fondu pro krytí rozpočtových ztrát,
jak mu uložilo výroční sborové shromáždění, a rozhodlo, že jej nezřídí.
Bude se ale zabývat zřízením stavebního fondu (oprav).
✓ Na začátku října se budou natírat lavice v kostele poničené při loňském
koncertu. Opravu uhradí pojišťovna pořadatele.
✓ Byly dokončeny opravy farní kanceláře.
✓ Starší odsouhlasili dosud vzniklé náklady na revitalizaci farního dvorku (mj.
posezení zhotovené bratrem farářem) a odsouhlasili další opravy (přeložka
potrubí, střešní svod, zazdění otvoru ve sklepě…)

STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE
✓ Sestře farářce Ewě Jelinek, která odchází na rodičovskou dovolenou, za

dosavadní službu ve sboru
✓ Bratru faráři Šindlerovi za zhotovení hezkého posezení na farní zahradě
✓ Všem, kteří se zasloužili o letní tábor pro děti ve Stříteži nad Bečvou
✓ Janě Grollové, která vedla zájezd mládeže do Purley
✓ Samuelu Machovi za vedení pěveckého sboru
✓ Janě Grollové za zpracování žádosti o grant na vitráže
✓ V. Rajdusovi a R. Martynkovi za množství práce vykonané na budovách

na Husově nám. 3 a 4 a v jejich okolí
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modlitební okénko
✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

Děkujme Pánu za jeho milost, laskavost i ochranu. Děkujme mu za to, že
můžeme žít ve svobodě a v míru. Děkujme, za stále otevřenou nabídku spásy pro každého.
Prosme za požehnání sborových i církevních akcí v nadcházejícím měsíci. Za
Boží ochranu a vedení pro novorozence, děti, mládež, dospělé, rodiny. Ať je
náš sbor vstřícný k hledajícím, pravdivě zvěstuje Boží slovo a přináší užitek
pro Boží království. Modleme se za Boží moudrost a vedení při správě sborů i církve, stejně jako při jednání a komunikaci navenek. Mysleme v modlitbách na přípravu Listopadání, organizační tým, zajištění financí, účinkující
i posluchače. Prosme o požehnání pro všechny ve sboru sloužící.
Modleme se za dobré vztahy mezi sbory různých církví a vzájemnou spolupráci při šíření evangelia, růst v počtu i ve víře. Vyprošujme pro všechny
ochranu před pokušením, usilování o svatost, čistotu a poznání našeho Pána.
Mysleme na mezilidské vztahy v rodinách, mezi generacemi, různými sociálními skupinami, na pracovištích. Ať vědomí Kristovy lásky přemáhá každou zlobu či strach. Prosme o víru pro nevěřící rodinné příslušníky.
Přimlouvejme se u Pána za posilu pro slabé, uzdravení pro nemocné, pomoc pro bezmocné a potřebné, radost pro smutné. Mysleme na sociální
a zdravotní služby, diakonii, vyprošujme požehnání a ochranu pro ty kteří
zde slouží i kterým je služba určena.
Prosme o prosazení Boží vůle po krajských a senátních volbách. Ať jsou koalice sestaveny ve prospěch voličů a pro dobro země. Ať Boží bázeň vede
politiky, státní správu a soudce k čestnému a spravedlivému jednání. Ať Pán
zabraňuje protirodinnému a protidemokratickému směřování EU. Mysleme
také na kongresové volby v USA.
Věnujme pozornost i situaci ve světě. Mysleme na postižené přírodními pohromami - zemětřesení, tropické cyklóny, požáry, hladomor, nemoci. Modleme se za utišení válečných vřav, ať tvůrci pokoje a smíření vítězí nad těmi,
kdo rozsévají nenávist.
Modleme se, ať Pán nadpřirozeně ochraňuje naše bratry a sestry v Kristu na
misijních cestách, v místech, kde jim hrozí nebezpečí. Prosme za Boží posilu
a pokoj pro ty, kteří trpí pro víru, jsou vyháněni ze svých domovů, vězněni,
nebo dokonce vražděni.
ms
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VÝZNAMNÉ NAROZENINY V ŘÍJNU
Jan Jurčák
Karel Klimonda
Jan Merenda
Milan Staněk
Jaroslav Havlíček

Jiří Ležák
Dagmar Kolaříková
Anna Lacinová
Václav Kobík
Marta Rýdlová

Zdenka Ochvátová
Miroslav Řepka
František Skalický

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

Zářijové zvonění
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Z JEDNÉ SBOROVÉ NÁSTĚNKY:

říjen 2018
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k zamyšlení
IVAN ŠTAMPACH: SVĚTLO A TMA V POLITICE

N

Naše zeměpisná poloha nám
skýtá záminku k neustálé nespokojenosti. Nemám na mysli pozici
na západovýchodní linii. Role mostu
mezi Východem a Západem, s níž
snad přišel Edvard Beneš, se neosvědčila. Spíš se svádí boj o to, je-li
naším regionem smutně proslulý Východní blok, respektive chceme-li se s
Jánem Kollárem opírat o mocné to
tam dubisko. Nebo se spolu s Kollárovým mladším současníkem Karlem
Havlíčkem Borovským politickému
snění o všeslovanské jednotě vysmějeme a budeme demokratickým a liberálním Západem. Nejde o nějakou
abstraktní filosofii dějin. O tom se
rozhoduje v posledních letech v každých volbách.
Tentokrát mi jde o naše místo
zhruba uprostřed mezi rovníkem
a pólem. V tropech to mají psychologicky dané, že v životě je stejně tolik
světla jako tmy. Jak je rok dlouhý,
slunce tam vychází na východě v šest
ráno a zapadá na protilehlé straně
oblohy o dvanáct hodin později.
V poledne je nad hlavou a nevrhá
téměř žádný stín.
Duchovní a morální volba poučená
přírodou tam má vždy dočasnou a relativní platnost. Sotva lze s takovou
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zkušeností planout pro světlo (naší)
Pravdy a (našeho) Dobra a doufat, že
se nám podaří temný protějšek definitivně vyřídit. Ušlechtilá duchovní praxe tohoto regionu počítá s tím, že
i v záři probuzeného a osvobozeného
lidství (a zároveň probuzeného
a osvobozeného kosmu) je pořád ve
hře slabost, pošetilost, prostě všemožné trápení pomíjivého světa. Vyjadřují to tak, že samsára (tok života
a životů) pomíjivé, prázdné a bolestivé reality je totéž jako, řekněme, blaženost buddhovství. Jde spíš o úhel
pohledu.
Tady u nás slunce vychází na východě a zapadá na západě jen ve
dvou dnech v roce, o obou rovnodennostech. Po celý zbytek roku se
jeho objevení nad obzorem sune od
severovýchodu k jihovýchodu a zpět.
A hlavně, světlá část dne je na začátku
léta zhruba dvojnásobně dlouhá než
ve dnech kolem zimního slunovratu.
Vždy je něčeho málo a už předjímáme další týdny a měsíce, kdy se to
napraví. Před pár dny jsme vyhlíželi
chládek, který teď máme.
Stíny jsou dlouhé už i kolem poledne. Slunce už tolik neunavuje naše
oči. Ale už zase hledíme o úsek času
dál a vadí nám, že, že zejména ráno
zpravodaj

rapidně ubývá světla. Kdo má začátek
pracovního dne brzy, vstává už teď
v prvních dnech astronomického
podzimu za tmy. Už aby se dny začaly
prodlužovat, večer od svátku svaté
Lucie (Světlany) a ráno kolem Nového
roku.
Rovník a pól, dva extrémy, mezi
kterými se nacházíme. Jde o úhel pohledu, a podobné je to i v chápání
společenského uspořádání.
Naříkáme si na temnoty politického prostoru a vyhlížíme utopické světlo, či snad Světlo, pokud by nám je
politické šachy dokázaly zprostředkovat. Ve svém pokročilém věku nepamatuji dobu, kdy bychom byli definitivně spokojeni. V jedenačtyřiceti letech komunistického režimu jsme vyhlíželi den, kdy už to padne, kdy se
mávnutím kouzelného proutku teror
raného režimu a marasmus režimu
končícího mávnutím kouzelného
proutku změní v orgie svobody a demokracie. Vyhlíželi jsme konec dějin
ve smyslu dosažení cíle a ukončení
zásadní pře o podobu společenského
uspořádání.
Já jsem začal podle prvních symptomů lehce pochybovat o nastupujících poměrech kolem poloviny prosince 1989, ale chvíli jsem ještě doufal. Špinavé tahy kolem voleb roku
1990 mne znepokojily, pomlčková
válka, štěpení Československa, odstavení disidentů a nástup cynických,
v každém režimu úspěšných kariéristů
říjen 2018

po roce 1992 mne zbavily posledních
iluzí. Pořád mám tendenci doufat, že
najdu politickou stranu, která spojí
údajně nespojitelné, solidaritu se
svobodou, a která nás napevno usadí
v civilizované, právní, sociální a otevřené Evropě. Vyhlížím světlo s pocitem temnot, které přece musí být vystřídány.
Možná ani v přírodě samé to nejde
od extrému k extrému, a to můžeme
být rádi, že nebydlíme poblíž pólů,
kde je půl roku den a půl roku noc.
I v přírodě tma patří ke světlu a světlo
ke tmě. Světlo vlastně nevidíme. Světlo je to, díky čemu něco vidíme. Abychom však něco viděli, musí světlu
něco vstoupit do cesty. Souhrou světla a tmy vznikají v našem zorném poli
barvy a tvary. Světlo nám poskytuje
informaci, jen protože je v něm přimísena tma.
V přírodě a lidském životě nemusí
tma být jen chladná a smrtící. Existuje
i živoucí teplá temnota, v níž klíčí život, rostlinný v půdě, živočišný a lidský v mateřském lůně. A život je světlo
uprostřed temnoty. I duchovně myslíme na něco, co bývá označováno
jako půlnoční Slunce.
Zdá se, že je to tak i v občanském
životě. Že vedle temných a vražedných pozic blízko okrajů je toho mnoho uprostřed jako směs oprávněných
důrazů, které není snadné dát dohromady. A k nim jsou přimíseny
důrazy a motivy neoprávněné, ale
9

plynoucí z pochopitelné lidské nedoI kdybychom si to bláhově mysleli,
konalosti. Politik může prosazovat ob- vždy volíme reálnou směs světla
čansky prospěšný program, a přitom a tmy, dobra a zla, míru a boje, solidaz politické pozice osobně těžit…
rity a soupeření, svobody a řádu, občanské rovnosti a sociální nerovnosti,
Máme rezignovat? Přestalo mít naděje a střízlivého realismu. A naši
smysl volit, tedy vybírat mezi mož- přátele, kteří budou volit (trochu?)
nostmi? Snad stačí, když si nebudeme jinak, se nestávají našimi nepřáteli.
myslet, že výběrem lístku se senátorským kandidátem, pokud se nás to
Se svolením autora převzato z http://
letos týká, a zakřížkováním stran či denikreferendum.cz/clanek/28366-sveosobností (nebo obojího) v komunáltlo-a-tma-v-politice
ních volbách konečně nastolíme záři(redakčně kráceno)
vé poměry a vyřadíme politické nepřátele.

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
Pavel Šindler (tel. 777 065 911)
Ewa Jelinek (na mateřské dovolené)
Michael Waloschek (tel. 608 004 356)
230 036 5561/2010

Redaktor Zpravodaje:

Michael Waloschek
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program ve sboru – říjen
úterý 9. října
středa 10 října

9:00 kavárnička, 19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina, 18:15 staršovstvo,
20:00 čas modliteb
čtvrtek 11. října
16:00 dorost
pátek 12. října
19:00 střední generace
neděle 14. října
8:30 BOHOSLUŽBY s večeří Páně (kostel),
nedělní škola, kavárna (sál)
úterý 16. října
16:00 setkání„DOMA“ - viz poslední strana
19:00 starší mládež
středa 17. října
17:00 biblická hodina, 18:00 Ostravské zvonky,
20:00 čas modliteb
čtvrtek 18. října
16:00 dorost
pátek 19. října
8:30 úklid kostela
neděle 21. října
8:30 BOHOSLUŽBY (kostel), nedělní škola,
kavárna (sál)
úterý 23. října
9:00 kavárnička, 19:00 starší mládež
středa 24. října
17:00 biblická hodina, 18:00 Ostravské zvonky,
20:00 čas modliteb
čtvrtek 25. října
16:00 dorost
pátek 26. října
19:30 LOGOS (fara Třebovice)
neděle 28. října
8:30 BOHOSLUŽBY (kostel), nedělní škola,
kavárna (sál), (zimní čas)
úterý 30. října
19:00 starší mládež
středa 31. října
17:00 biblická hodina, 18:00 Ostravské zvonky,
20:00 čas modliteb
čtvrtek 1. listopadu 16:00 dorost
pátek 2. listopadu
19:00 nokturno
neděle 4. listopadu 8:30 EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY
k výročí kostela s večeří Páně a vystoupením
Evangelické akademie (kostel),
beseda s obědem (sál)

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.

