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zpravodaj
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

Dětský tábor (Střítež)

biblický úvodník
ON NESL HŘÍCH MNOHÝCH...
Uvrz na Hospodina břímě své a on opatrovati tě bude, aniž dopustí, aby na
věky pohnut byl spravedlivý.
Žalm 55,23

P

odle řecké báje
můžeme uvrhnout, dopřevzal silák Héraslova hodit, na něj. Určikles od obra Atlanta
tě se postará o to, co je
nebeskou klenbu.
nad naše síly a co je k
Když viděl, že mu
neunesení. V Kristu nesl
osvobozený obr chce
nezměrné břemeno lidnechat toto těžké bříských vin, opuštěnosti a
mě navždy, Hérakles
bolesti, jak by neunesl
použil lsti: předstíral,
tíhu našich obav a straže si potřebuje dát na
chů?
rameno podušku, aby
Má o nás péči a vzal si
jej klenba tolik netlačinás na starost. Tomu
l a . K d y ž A t l a s n euvěřit znamená mít úplprozřetelně vyhověl
ně jiný přístup k probléjeho prosbě a na chvíli ji podržel, Hé- mům dne i celého života než dřív. V
rakles byl svoboden (a Atlas měl pohledu víry je milostivý Bůh přerůsklenbu zpátky na svých ramenou).
tá, aby na naše stezky padalo jeho
světlo, ne jejich výhrůžný stín.
Tak jedná bůh, jehož si vymyslela
lidská představivost, bůh z Olympu,
Neumím nésti kříže,
kde se „nesmrtelní“ bohové hašteří
slabá jsou bedra moje,
po způsobu lidí. Ale Bůh, který se
duši mou svět jen víže,
dává poznat v Písmu, není lstivý, záplná je nepokoje.
ludný a nespravedlivý. Břemeno, ať je
sebetěžší, nevrací zpět, ale nese je za
Na každý den 1988 – Luděk Rejchrt;
nás. Břemeno starostí, jak to bude dál,
vybrala JD
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ze sborového života
VŠECHNO MÁ URČENOU CHVÍLI
… a veškeré dění pod nebem svůj čas. Byť se to někomu může zdát poněkud
předčasné, máme za to, že nyní je ten správný čas vás požádat o pomoc při
přípravě letošní VÁNOČNÍ DÍLNY.☺
Prosíme ozvěte se nám:
(tel.732939938)
● Pokud máte někdo doma přebytky ovoce či jste ochotni ho někde pro dobrou věc nasbírat (maliny, ostružiny, rybíz všech barev, jablka, hrušky,
švestky, borůvky, ořechy)
● Pokud pěstujete či sušíte bylinky (máta, meduňka, lipový květ, mateřídouška...)
● Pokud vlastníte sušičku (myslím ovoce) a byli byste ochotni se zapojit do
sušení
● Pokud máte prázdné sklenice od pečeného čaje z loňska
● Pokud aspoň tušíte, že máte šikovné ruce, nebo třeba ani ne, ale máte chuť
se nějak více zapojit už do příprav na dílnu
Pozorní čtenáři už asi tuší, že dílnu uspořádáme v našem sboru v sobotu před první adventní nedělí, takže podrobnější informace a instrukce zveřejníme v listopadovém čísle zpravodaje.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci!☺
Ester Pražáková a Pavla Machová
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Děkujme Pánu za jeho péči, ochranu a požehnání během prázdnin a dovolených, za možnost odpočinutí od všedních prací a starostí. Děkujme za spasení,
které nám Pán vydobyl, a prosme o poznání Boží vůle a sílu k jejímu činění na
každý den.
Vzdejme Pánu chválu za všechny, kdo mohli o prázdninách uvěřit nebo načerpat novou duchovní sílu a povzbuzení na křesťanských táborech, akcích, festivalech. Prosme Pána, ať dokážeme účinně rozvíjet jeho dílo během všedních dnů.
Mysleme na děti, mládež, učitele při startu do nového školního roku. Ať jsou
školy místem bezpečí a spolupráce a Pán drží svou ochrannou ruku nad všemi,
kdo mu patří.
Modleme se za sbor, moudrost pro starší, kazatele i ostatní sborové pracovníky,
každý ať nalézá své místo ke službě Pánu. Ať pravdivé zvěstujeme Boží slovo jak
slovem, tak skutkem.
Vyprošujme pomoc a požehnání pro potřebné, práci pro nezaměstnané, uzdravení pro nemocné, úlevu pro trpící, potěchu pro zarmoucené. Nezapomínejme
na Ostravské středisko Diakonie i ostatní zařízení sociálních služeb.
Mysleme v modlitbách na ty, kteří potřebují pomoc, povzbuzení, občerstvení,
podporu. Nezapomínejme na nově pokřtěné, mládež i ty, kteří se od Pána vzdálili. Mysleme na sociální tlak nevěřící společnosti, kterým musí mladí lidé čelit.
Modleme se za v moci postavené a správce věcí veřejných. Ať Pán působí na
jejich svědomí, ať nepodléhají zlu, ale slouží a spravují veřejné záležitosti v bázni
Boží. Modleme se za vládu práva, demokratické smýšleni, dlouhodobě prospěšná rozhodnutí a boj proti korupci.
Stavme se proti oklešťování občanských práv a svobod i proti snahám sociálních inženýrů plíživě zavádět totalitu.
Prosme Pána ať ochraňuje pronásledované a vražděné křesťany, vězně svědomí,
misionáře a ty, kteří odjíždějí pomáhat potřebným. Nezapomínejme na uprchlíky, sirotky, unesené a zotročené. Bojujme na modlitbách proti terorismu a prosme o Boží útěchu pro postižené. Prosme o prosazení Boží vůle při řešení
uprchlické krize.
Modleme se za ukončení bojů v ohniscích válek a neklidu. Ať Pán zabraňuje
vraždění násilí a nenávisti. Stavme se na modlitbách proti rozdmýchávání sporů
a válečnému štvaní. Vyprošujme pokoj pro Izrael a Blízký východ. Stavme se
proti ničeni, drancováni a zneužíváni přírody.
Vyprošujme u Pána ochranu před nepřízní počasí a živelnými pohromami a za
pomoc pro ty, kteří jimi byli již postiženi.

ms
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ZÁHADA MRTVÉHO NAVÍC VYŘEŠENA.
V sobotu 17. srpna se vrátilo devatenáct dětí a osm vedoucích z letního tábora ve Stříteži nad Bečvou. V průběhu čtrnácti dnů se jim podařilo společně
s bratrem Cadfaelem vyřešit záhadnou vraždu neznámého, poznat život ve
středověkém benediktinském klášteře a seznámit se s novými kamarády
a kamarádkami. Zároveň se dětem naskytla příležitost vyučit se řemeslu zahradnickému, tesařskému a písařskému a nejeden z nich dosáhl i mistrovské
zkoušky v dané profesi. Zážitků bylo mnoho a těšíme si již nyní na nová dobrodružství v příštím roce a děkujeme sboru za podporu, pomoc i modlitby.
Jana Grollová
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VÝZNAMNÉ NAROZENINY V ZÁŘÍ
Jaroslav Jonšta
Libuše Hošková
Dana Prymusová
Renata Rýdlová

Karin Foltýnová
Anna Šagátová
Oldřich Zbíral
Václav Boháček

Jana Hašková
Jaroslav Hajdík

Narozeniny zveřejňujeme podle klíče: 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76, 77...
Respektujeme, pokud nahlásíte kazateli, 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 – září
úterý, 3. září

19:00 Starší mládež

středa, 4. září

17:00 Biblická hodina, 20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 5. září

16:00 Dorost

pátek, 6. září

19:00 Nokturno

neděle, 8. září

08:30 Bohoslužby s Večeří Páně
10:00 Beseda na téma Večeře Páně s Alešem Wranou

úterý, 10. září

09:00 Kavárnička, 19:00 Starší mládež

středa, 11. září

17:00 Biblická hodina
18:15 Staršovstvo, 20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 12. září

16:00 Dorost

pátek, 13. září

19:00 Střední generace

neděle, 15. září

08:30 Bohoslužby

úterý, 17. září

19:00 Starší mládež

středa, 18. září

17:00 Biblická hodina
18:00 Ostravské zvonky, 20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 19. září

16:00 Dorost

neděle, 22. září

08:30 Bohoslužby s křtem

úterý, 24. září

09:00 Kavárnička, 19:00 Starší mládež

středa, 25. září

17:00 Biblická hodina, 18:00 Ostravské zvonky
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 26. září

16:00 Dorost

neděle, 29. září

08:30 Bohoslužby

úterý, 1. října

19:00 Starší mládež

středa, 2. října

17:00 Biblická hodina
18:00 Ostravské zvonky, 20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 3. října

16:00 Dorost

pátek, 4. října

19:00 Nokturno

neděle, 6. října

8:30 Bohoslužby rodinné - díkůvzdání s Večeří Páně

Dětský tábor (Střítež)

