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biblický úvodník 
DO NOVÉHO ROKU 
Pokořte se před Pánem, a on vás povýší. Bratří, nesnižujte jeden druhého. Kdo 
snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon… Ale kdo jsi ty, že od-
suzuješ bližního? 
A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůsta-
neme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat“ — vy přece nevíte, co bude 
zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! 
Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb 
ono.“ 

List Jakubův 4,10-15

terou nohou vyrazit do nového 
roku? Sebedůvěra „kupředu levá“ 

nám asi není vlastní, jak ale vykročit? 
Nabízí se důvěra, že Bůh jaksi bude 
s námi… A snad ani vykračovat nemu-
síme — ten rok si začne aniž bychom 
se museli pohnout a dny poplynou 
dál bez ohledu na datum v kalendáři.  

A přece je dobré na chvíli zastavit - 
ať už hodláme vyrážet nebo nás čas 
jen tak postrkuje dál. 

Zastavit se a sečíst dary, kterých se 
nám nezaslouženě dostalo, a podě-
kovat, že jsme se dostali až sem: jako 
jednotlivci i jako církev, navzdory na-
šim slabostem, jsme tady.  

Někteří s plány a sny, jiní rádi, že 
jsme rádi, někteří s bolestí, se kterou 
si nevíme rady, stojíme, jak se říká, na 
prahu nového roku. Po manažersku 
bych měl vyzývat k většímu úsilí, aby 
ten nový rok byl ještě úspěšnější než 

minulý, a vzývat růst, aby rostl. Ale 
v církvi nejsem manažer a taky se roz-
hlížím s úzkostí, že tento rok se zase 
o  kousek zmenšíme, že církve bude 
zase méně, že naše snažení nebude 
k větší, ale menší slávě Boží. 

Jakkoliv to zní negativně, začít po-
korou není špatně: Uvědomit si naše 
omezení — časová, prostorová, inte-
lektuální, morální… Pro ta omezení 
budeme chybovat, neuděláme všech-
no, co by se udělat mělo, a hlavně 
vždycky budeme dlužni lásku lidem 
kolem nás. Nejsme a nebudeme do-
konalí. Ale budeme-li pokládat druhé 
za přednější sebe (Filipským 2,3), naše 
vztahy to posílí více než mravní nadřa-
zenost. 

Pokora je opak pýchy, která se 
může projevovat otravnou sebedůvě-
rou úspěšných (silných) i soběstřed-
nou ukřivděností těch (slabých), kdo 

K
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viníka svého neúspěchu hledají je-
nom vně. 

Pokora je také počátek moudrosti 
— začíná bázní před Hospodinem: 
uznáním, že on mě přesahuje v času, 
prostoru, intelektem i mravně. I když 
se nám nebe a země vlivem vědec-
kých objevů poněkud scvrkly, vesmír 
se naopak stále, obrazně i fyzicky 
zvětšuje. A onen Hospodin, kterého 
vyznáváme a skrze Krista v něj věří-
me, přesahuje všechny zářivé hvězdy 
galaxií i temné hmoty ve vesmíru 
i uvnitř nás.  

Přesahuje, a přece není daleko 
tady a teď v Ostravě roku 2020. Přijal 
nás v naší omezenosti a vložil do nás 
svého Ducha, protože nás znovu-
stvořil v Ježíši Kristu. Možná se cítíme 
slabí a nemocní, možná prosíme, ale 
nedostáváme, možná nemůžeme 
vystát jeden druhého, možná ne-

chceme běžet další kolo, možná po-
chybujeme, že to má smysl, možná 
že odcházíme… 

Začněme pokorou před Pánem — 
a pak, bude-li Pán chtít, uděláme to 
neb ono. 

A na závěr (či začátek) poslyšme 
ještě jednoho apoštola: 

Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li 
možno posílit láskou, je-li jaké spole-
čenství Ducha, je-li jaký soucit a slito-
vání: dovršte mou radost a buďte 
stejné mysli, mějte stejnou lásku, buď-
te jedné duše, jednoho smýšlení, v ni-
čem se nedejte ovládat ctižádostí ani 
ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte 
jeden druhého za přednějšího než 
sebe.  

Váš kurátor 

Michael Waloschek

ze sborového života
ZÁPISKY ZE SCHŮZE STARŠOVSTVA 11.12. 
✓ Po obvyklých úvodních bodech se starší zabývali způsobem informování 

o pastoračních návštěvách — pastorace je na jedné straně něco výsostně 
důvěrného a obtížně měřitelného (pouhá evidence počtu vykonaných ná-
vštěv může mezi faráři vyvolávat pocit konkurence), na straně druhé se jed-
ná o formu křesťanské služby (návštěvy členů, kteří nemohou docházet) 
a tato by měla být koordinována. Tato otázka zůstává nadále otevřená.   

✓ Starší se také zabývali doporučením nových liturgických formulářů, aby vy-
znání vin, slovo milosti a pozdrav pokoje byly součástí každých bohoslužeb - 



 zpravodaj4

stejně jako vyznání víry. Domluvili se, že nechají na úvaze kazatele, zda a jak 
je zařadí do pořadu bohoslužeb i bez Večeře Páně. 

✓ Pokračují přípravy na oslavy stoletého výročí založení sboru. 
✓Mluvilo se také o varhanním koncertu olomoucké Konzervatoře evangelické 

akademie a přípravách na půlnoční bohoslužby. 
✓ Tradiční vánoční sbírku ovoce a cukroví pro Armádu spásy rozšíří sbírka pro 

Novou šanci, která se zaměřuje na resocializaci vězňů. 
✓Od br. Janči se starší dozvěděli, že Diakonie úspěšně přestěhovala „Domo-

vinku“ do nových prostor. Město má zájem o obnovení činnosti „Náruče“ 
s příslibem dotaze 330.000,- Kč. Ale v prostorách střediska Náruč je třeba 
zrekonstruovat kuchyňku a sociální zařízení, proto Diakonie požádala o jaký-
koliv finanční dar. Starší odsouhlasili mimořádný dar pro tyto účely ve výši 
25.000,- Kč, který bude Diakonii zaslán v lednu. 

✓Do rozpočtu na rok 2020, který sestavuje rozpočtová skupinka, byly navrženy 
tyto výdaje: 
✓ vymalování sálu Třanovského, chodby ve sborovém domě a druhé míst-

nosti v kanceláři 
✓ elektroinstalace ve sklepích na faře + výmalba 
✓ úprava zahrady 
✓ oprava podlah  ve farářských bytech a sanace podlah v  presbyterně 

a případně oprava podlahy v klubovně pod farou. 
✓ Starší se také domluvili, že kontaktují několik kandidátů, kteří by se mohli ve 

sboru starat o stavebně-inženýřskou činnost a přípravu projektů. 
✓ Kalich byl neobvyklým kurýrem odvezen do Prahy, aby se stal předlohou 

k výrobě kalicha nového. 
mw
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modlitební okénko 
✤ Děkujme Pánu za to, že se nad námi smiloval a vzal na sebe naše člověčenství 

i trest. Děkujme za jeho lásku, milost, ochranu a sílu na každý den. Za všechny, 
kteří jsou pro nás posilou ve víře, za ty, kdo na nás pamatují ve svých modlit-
bách. Buďme jim svým životem i modlitbami ku pomoci. 

✤ Děkujme za Boží shovívavost se světem, za naději pro každého, kdo činí pokání. 
Prosme, abychom byli pro hledající a ztracené pomocí na cestě ke Kristu, za 
proměňování naší společnosti evangeliem. 

✤ Pamatujme na bratry a sestry, kteří potřebují pomoc v nemoci, ve stáří, smutku či 
osamění, na cestách, v nemocnicích či neví kudy kam. Prosme o Boží potěchu 
a pokoj pro ty, kteří mají v srdci bolest ze ztráty, nebo utrpení. Mysleme též na 
rodinné příslušníky a všechny dotčené tragickou událostí v Porubě. 

✤ Vyprošujme u Pána požehnání do nových začátků i ochranu pro nadcházející rok. 
Ať nás moc Ducha Svatého vede k moudrosti, zodpovědnosti, nasazení v práci 
pro Boží království. Prosme Pána o nápady k novým způsobům služby ve sboru 
i mezi hledajícími. Modleme se za ovzduší spolupráce a zodpovědnost mezi 
faráři, staršími a všemi členy sboru.  

✤ Mysleme na alianční týden modliteb (téma: Náprava věcí lidských) i na lednové 
akce sboru. Pamatujme na farářský kurz (27.-31.1.), ať je pro účastníky k užitku 
a požehnání. 

✤ Nezapomínejme na prosbu o požehnání pro partnerské sbory, přípravu konfe-
rence v Dessau. Pamatujme na přidružené středisko Diakonie, které obnovuje 
činnost zařízeni pro děti i ostatní organizace věnující se službě potřebným. 

✤ 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. 

✤ Modleme se za utišení válek a násilností. Prosme Pána o nadpřirozenou pomoc 
a ochranu pro pronásledované, postižené válkou, terorem, přírodními katastro-
fami i těm kdo postiženým pomáhají. Ať snahy těch, kdo války a násilnosti roz-
dmychávají vyjdou naprázdno. 

✤ Prosme v modlitbách o moudrost, pokoru, Boží bázeň a sebereflexi pro lidi 
v moci postavené. Ať odolávají mamonu, korupci a svévoli. Vyprošujme vládu práva. 

✤ 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 ne-
návist a zlobu. 

ms
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PODĚKOVÁNÍ 

STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE: 

✓ Všem, kdo se účastnili adventní dílny, přišli a vytvořili výbornou 
atmosféru i hezké výrobky; Pavle Machové a Ester Pražákové za 
organizaci, Michalu Pražákovi za výborný oběd 

✓ Těm, kdo připravili a zabalili vánoční balíčky pro seniory 

✓ Všem, kdo připravili a nazkoušeli vánoční hru, účinkujícím dětem 
i dospělým a zvláště autorce hry Martě Machové 

✓ Všem, kdo přišli na vánoční zpívání v klubovně, přinesli cukroví a jiné 
dobroty, Janě Grollové a doprovázejícím muzikantům a všem, kdo 
připravili klubovnu 

✓ Také všem, kteří během adventu a vánoc 
přinášeli do sboru cukroví, buchty a jiné 
občerstvení,  takže se ho sešlo hojné 
množství 

✓Markovi Skotnicovi, který celý rok 
prováděl drobné i větší opravy 
sborového majetku 

✓ Těm, kdo připravili novoroční verše: 
Ester a Michalu Pražákovi, Pavle a Liboru 
Fižovi, Elvíře Krupové a Ewě za podporu.  

Pěvecký sbor Chorus Ostrava děkuje za občerstvení a poskytnutí 
sborových prostor
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Jaromír Tileček 
Milena Kantorová 
Libuše Albrechtová 
Lumír Adamus 
Zdeňka Dedková 
Pavel Lapuník 
Radek Wicker 

Zdeněk Poledník 
Jarmila Boháčková 
Ivana Wickerová 
Jarmila Konečná 
Jindřich Borovec 
Jarmila Zygmontová 
Milada Kaďůrková 

Libuše Štípková 
Bohumil Charvát 
Zdena Fonová 
Břetislav Maněk 
Libor Janča 
Věra Kučerová

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

VÝZNAMNÉ NAROZENINY V LEDNU

racím se k článku (Pavla Šindlera) z prosincového Zpravodaje. Snažil jsem 
se dobrat k jeho podstatě. A větě, že „výsledek slavení bohoslužeb je dle 

některých sdělení na pováženou“ rozumím tak, že se ve sboru možná ozývá 
kritika vůči těm, kdo bohoslužby vedou. K tomu pisatel říká: „Ano, patří ke ka-
zatelské zodpovědnosti, co si kdo z bohoslužeb odnese. Je ale také zodpo-
vědnost každého z  nás to, s  čím do bohoslužeb přicházíme a s  čím 
odcházíme...  Není a nemůže to být úkol kazatelův o tom přesvědčit všechny, 
kdo pochybují.“ Některý kazatel se tedy zřejmě potkává s  lidmi, kteří jeho 
službu zpochybňují zásadně, kdo jsou vůči němu možná i negativně předpoja-
tí. Možná takoví lidé v  kostele opravdu jsou. Myslím však, že pro naprostou 
většinu to neplatí. Například já, když do kostela jdu, tak se vždy těším. Proč 
bych tam jinak chodil? Jsem natěšený na evangelium, a jsem už i docela 
skromný, stačí mi, pokud uslyším dobrou zvěst třeba i v  jednoduché formě. 
Takže svou odpovědnost za to, „s čím do bohoslužeb přicházím“, snad plním. 
Když se však stane, že z bohoslužeb odcházím duchovním slovem nenasycen 
nebo něčím otráven (nebo dokonce naštvaný, osobně jsem citlivý třeba na 
nesrozumitelnost kázání), co mám dělat s tím? Jaká je tady má „zodpovědnost 
za to, s čím z bohoslužeb odcházím“? Tohle bych potřeboval ještě dovysvětlit. 

    Aleš Wrana

k zamyšlení a diskusi 
NAD PROBLÉMEM AUTORITY

V



 zpravodaj8

m • NEHMEN UND G E B E N T A K E AND GIVE VZIT A DA 
• LEBEN IN BALANCE L IVE IN BALAMCE 2 IV0T V ROVNOVAZE 

17. Mezinarodni konference partnerstvi a 

G L O B A L P L A Y E R - L^m^m IN B A L A N C 

Mezinarodni setkani middeze 

25.cervence - 02.srpna 2020 v Dessau 
MM sestry a mill bratfi z Hartfordu, Ostravy, Purley a Speyer, 

srdedne V^s zveme na 17. Mezinarodni konferenci partnerstvi a na§e d§ti a mlMei na 
Mezinarodni setk^nl mlideie do Dessau. 

Na cestS naiim v§kem se n^§ î ivot se odvfjl ve znameni brani a divSni. \Ji iivot sdm je dar. A 
my jsme poielin^ni a mSli bychom byt po2ehn6nim. To se od nis ki^tanCi o6ek6v6. 
Jako kfesfan6 jsme na cestd spole5n§, v r^mcl obci, nejsme sami. Cestu si nerazime s n^mahou, 
n^bri jsme na cestd ndsiedovnictvi. Cestu u2 pro nds prorazil Je2:i§ Kristus. 
V iivot§ se vypofddivdme s napdtimi. Mezi iivotem ve spote5enstvf a v osamSnf, stejn§ jako 
mezi branim a dav^nim. Mezi t§mito nap§tfmi hiedime rovnov^hu. A konefin§ se pt^me, za 
jakymi cfli se vyplatf jit, co po n^s zCistane? Kratce shmuto to znameni: jsme poiehnanf na cest§ 
a chceme aby na§e niimaha nesia piody. 
Ktoniu chceme kcnzultovat Sibil, pfsmo na§! vlry, a take diskutovat mezi set^ou. DoufSme, ze 
njzn6 zkulenosti, kter6 jako kfesfan6 z ruznych mist naSeho sv§ta sbirdme, n ^ spoiebnS 
posunou d l̂ a posili n^s. Doufdme, ie v tomto ohiedu zakusime, 2e jsme spoledenstvf poutnikCi. 

T§ma bude rozvijeno ve tfech krocich formou pfedn^Sek a diskuzf. 
1. PHjetf poi^ehnlini - Gen. 12.1-3 a Ust Galatskym 3.6-14 
2. na cestS - Jan 10,27-30, Jan 15,16, Joh.16,12-13 
3. Pfiniieni plodO - Jan 15,5 Jeifi Kristus pravf: „J6 jsem vinny kmen, vy jstt ratolesti. Kdo 

zCist^v^ ve mn§ a j i v n6m, ten nese hojn6 ovoce; nebotf beze mne nemCiiete 6init nic." 

PoCft̂ me s 15 dosp§lymi udastnlky z kaid6 oboe a ddtmi a mlideii od 10 let na Mezindrodnim 
setkani middeie. 

Poptatek za konferenci: 220 euro 
OCastnlcky poplatek setkani mlideie: 110 euro „ „_ 
Konec pi^hlaiek: Sl.ledna 2020 

Bude pfipraven^ zajimavy program s pfedn^§kami, diskuzemi a vytety. 
Pro d$ti a ml̂ de2 od 10let se bude konat setkani mlttdeie v ml^deinickd ubytovn6. Jsou pozvdni 
na vyiety s ilifiastnlky konference. 

Se srdednym pozdravem 

Pfeds. v^boru partnerstvi 
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Den Místo bohoslužby Slovem slouží Čas

Neděle 
5. ledna

Církev bratrská Ostrava-centrum, 
28. října 148 
Tram. Krajský úřad  nebo Dům energetiky

Pavel Moravec 
Řkc Plesná

18.00

Pondělí 
6. ledna

Církev adventistů sedmého dne Ostra-
va – Přívoz, 
Trocnovská 725/20 
Tram., Bus i Trol.  Sad B. Němcové

Adam Parma 
CB 3 Ostrava

18.00

Úterý  
7. ledna

Církev bratrská Ostrava – Poruba, 
Žilinská 1889/13 Poruba,  
Bus Nám. Družby, Ostrava-Poruba 
Tram. Sokolovská nebo  vozovna Bajkal-
ská

Marek Bužga 
KS Ostrava

18.00

Středa  
8. ledna

Českobratrská církev evangelická Ost-
rava,   
Husovo nám. 4 
Třanovského sál 
Trol. Husův sad, Tram. Stodolní

Jiří Marek 
BJB Ostrava

18.00

Čtvrtek  
9. ledna

Slezská církev evangelická a.v. Ostra-
va,   
Ostrava-centrum, Husovo nám. 4 
Lutherův sál 
Trol. Husův sad, Tram. Stodolní

Jan Pokorný 
CB Ostrava

18.00

Pátek   
10. ledna

Armády spásy Ostrava-Poruba, 
M.Majerové 1733/6 
Bus Josefa Skupy

Daniel Kašlík 
CASD Ostrava

18.00

Sobota 
11. ledna

Bratrská jednota baptistů Ostrava-Zá-
břeh, 
Závoří 101/32  
Tram. Karpatská, Bus Závoří

Tibor Máhrik 
CB Ostrava

18.00

Neděle 
12. ledna

Křesťanské společenství Ostrava-Pís-
kové doly, 
V Zálomu 1 
Tram. Ferona nebo Karpatská,   Bus Pís-
kové doly

Ewa Jelinek 
ČCE Ostrava

18.00

ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB
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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:   Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava 
ÚŘEDNÍ HODINY:  středa a čtvrtek 9:00-12:00 
E-MAIL:   ostrava@evangnet.cz  
WEB:   ostrava.evangnet.cz 
FARÁŘI:   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

mailto:cce.ostrava@volny.cz
http://ostrava.evangnet.cz
mailto:cce.ostrava@volny.cz
http://ostrava.evangnet.cz


program ve sboru – leden 
pondělí, 6. ledna Zjevení Páně (Epifanie) 
středa, 8. ledna 18:00 Alianční týden modliteb: Jiří Marek (sál) 
 20:00 Čas modliteb 
čtvrtek, 9. ledna 16:00 Dorost 
 18:00 Ostravské zvonky 
neděle, 12. ledna 09:30 Bohoslužby 
 11:00 Pěvecký sbor 
úterý, 14. ledna 09:00 Kavárnička 
 19:00 Starší mládež 
středa, 15. ledna 17:00 Biblická hodina 
 18:15 Staršovstvo 
 20:00 Čas modliteb 
čtvrtek, 16. ledna 16:00 Dorost, 18:00 Ostravské zvonky 
pátek, 17. ledna  19:00 Střední generace 
neděle, 19. ledna 09:30 Bohoslužby s Večeří Páně 
 11:00 Pěvecký sbor 
úterý, 21. ledna 19:00 Starší mládež 
středa, 22. ledna 17:00 Biblická hodina 
 20:00 Čas modliteb 
čtvrtek, 23. ledna 16:00 Dorost 
 18:00 Ostravské zvonky 
neděle, 26. ledna 09:30 Bohoslužby 
 11:00 Pěvecký sbor 
úterý, 28. ledna 09:00 Kavárnička 
 19:00 Starší mládež 
středa, 29. ledna 17:00 Biblická hodina 
 20:00 Čas modliteb 
čtvrtek, 30. ledna 16:00 Dorost 
 18:00 Ostravské zvonky 
pátek, 31. ledna Pololetní prázdniny 
neděle, 2. února  09:30 Bohoslužby s Večeří Páně, rodinné 
 11:00 Pěvecký sbor
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