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biblický úvodník 
Z HLUBIN BEZEDNÝCH TĚ VOLÁM, HOSPODINE… 
  Panovníku, vyslyš můj hlas!  
 Kéž tvé ucho pozorně vyslechne  
  moje prosby.  
 Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti,  
  kdo obstojí, Panovníku?  
 Ale u tebe je odpuštění;  
  tak vzbuzuješ bázeň.  
 Skládám naději v Hospodina,  
  má duše v něho naději skládá,  
  čekám na jeho slovo.  
 Má duše vyhlíží Panovníka  
  víc než strážní jitro,  
  když drží stráž k jitru.  
 Čekej, Izraeli, na Hospodina!  
  U Hospodina je milosrdenství,  
  hojné je u něho vykoupení,  
 on vykoupí Izraele  
  ze všech jeho nepravostí. "  
        (Žalm 130)

almista je v těžkém 
sevření a ohrožení 

života. Ve vodních beze-
dných hlubinách hrozí 
zahynutí každému, kdo se 
do nich dostane. Žalmista 
s i uvědomuje, že se 
v  hlubinách ocitl vlastní 
vinou a že musí z nich být 
vytažen a zachráněn, sám 
se z nich nedostane. Je-
diný Bůh může být za-

chráncem. To, že Bůh vy-
slechne žalmistovy prosby, 
není samozřejmostí, ale 
projev smilování a milosti. 
Jen Boží slitování a odpuš-
tění člověka zachraňují 
a  zároveň vzbuzují bázeň. 
Žalmista se odevzdaně 
upíná jen k  samému Hos-
podinu, v něm je pevně 
zakotven. Ví, že u Hospodi-
na najde milosrdenství a že 

Ž
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Hospodin neopustí svůj lid. Hospo-
din vykoupí svůj lid z nepravostí i ze 
smrti. 

  
Modlitba 
„Pane, ptáme se, jak je to s námi 
a  vzpomínáme si, kolikrát už jsi nás 
jako jediný možný zachránce vytaho-
val z našich bezedných hlubin, které 
jsme sami sobě vybrali v domnění, 

že námi zvolená cesta bude lepší než 
ta, kterou jsi nám připravil Ty. Znovu 
jsi nasměroval náš krok směrem 
k Tobě. Děkujeme Ti za tuto obrov-
skou milost a za to, že se k Tobě mů-
žeme v každé chvíli uchýlit. Prosíme 
Tě za Tvé vedení.“ 

Dita Bartolšicová

ze sborového života
ZÁPISKY ZE SCHŮZE STARŠOVSTVA 19. ÚNORA 
✓ Schůzi zahájil biblickým úvodem br. f. Pavel Šindler čtením z knihy M. Bala-

bána „Kvete-li vinný kmen“ o smyslu a cíli modlitby. 

✓ Po schválení zápisu a přehledu korespondence s.f. Ewa Jelinek informovala 
o provedených návštěvách a provedené revizi kartotéky a bratr farář o pří-
pravách k sňatkům. Také další starší informovali o provedených návštěvách. 

✓ Sestra Barbara Řimánková přinesla na rozloučenou výborný koláč a br. kurá-
tor jí poděkoval za její práci a účast ve staršovstvu. 

✓ Vzhledem k  tomu, že sestře farářce vyprší volební mandát v našem sboru 
v září 2021 a bratru faráři v srpnu téhož roku, mělo by staršovstvo vstoupit 
v jednání s kandidáty. Volba by měla proběhnout na podzim r.  2020. 

✓ Proběhla krátká diskuse o zavádění nového znění Apoštolského vyznání 
a Otčenáše. 

✓Dlouze se starší věnovali přípravám na výroční sborové shromáždění. Byl 
přijat tento návrh sestry farářky: „Za člena s  hlasovacím právem je podle 
usnesení staršovstva ze dne 19.02.2020 považován člen sboru starší 18 let, 
pokud on nebo jeho rodina (manžel, manželka, rodič nezaopatřeného dítě-
te) alespoň někdy od počátku předchozího kalendářního roku zaplatil salár, 
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Eva Jelínková 
Jaromír Chodura 

Miroslav Kovář 
Mariana Ochodková

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 BŘEZNU

nebo dal sboru dar“. Starší také schválili jednací pořad a evidenční dotazník. 
Další podklady se dále připravují.  

✓ Starší se také věnovali připravovaným akcím včetně stoletého výročí sboru 
(26.4.). Na 24.5. staršovstvo svolá okrskovou presbyterní konferenci pro 
okolní sbory (Opava, Orlová, Šenov, Frýdek-Místek, Český Těšín). Veřejný 
koncert účastníků zvonkového tábora se uskuteční 16.7. v našem kostele. 

✓Nakonec se starší věnovali úkolům v hospodářské oblasti, z nichž mnohé se 
objeví opět na příští schůzi. 

mw

PODĚKOVÁNÍ 

STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE 

✓ Všem, kteří připravují sál Třanovského na bohoslužby po dobu 
nepřítomnosti sestry kostelnice. 

✓ Sestře, která nechce být jmenována, za vypracování návrhu zprávy 
o životě sboru na výroční sborové shromáždění.
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modlitební okénko 
✤ Vzdávejme díky Pánu za jeho lásku, zdroj naší víry a naděje i za jeho péči 

a ochranu, se kterou se o nás stará. Děkujme za možnost žít v míru a ve svo-
bodné, ekonomicky stabilní zemi. 

✤ Mysleme na to, jak využít postní období k prohloubení našeho vztahu k Pánu 
i k lidem, jak můžeme pomáhat a růst ve svatosti. Prosme o moudrost, Boží 
bázeň, vedení Duchem Svatým, jeho moc i ovoce. Vyprošujme moudrost, po-
žehnání, energii i nové nápady pro všechny, kdo slouží. Ať Pán zasahuje srdce 
ztracených. 

✤ Prosme Pána o ochranu a pomoc pro všechny členy sboru, za ty, kteří prožívají 
těžké období nebo nemoc. Ať vždy nalézají řešení (2. Korintským 4,8). Vypro-
šujme ochranu před epidemiemi (chřipky, coronaviry, ebola apod.). Mysleme 
na děti a mládež, ať dokáží odolávat tlaku vrstevníků. Nezapomínejme na ty, 
kteří se Pánu vzdálili. Prosme o touhu po Božím Slově. 

✤ Modleme se za náš národ, ovzduší porozumění a spolupráce ve společnosti, 
v rodinách, ve sboru, napříč denominacemi, generacemi a sociálními skupi-
nami. Vyprošujme požehnání pro bratry a sestry v partnerských sborech i ve 
sborech v našem regionu. Prosme za diakonickou a charitativní službu, za 
partnerské středisko DČCE, za pracovníky v sociálních a zdravotních službách 
a také jejich klienty a pacienty. Mysleme na manželství a rodiny, ať odolávají 
vnitřním i vnějším tlakům. 

✤ Vyprošujme u Pána ochranu pro přírodu — dostatek vláhy a odpočinutí přírody 
od škůdců a extrémů počasí. 

✤ Prosme za ty, kteří jsou v moci postaveni. Ať správcové spravují ke prospěchu 
všech, soudy a policie milují právo a spravedlnost a politici ctí demokracii 
a vůli voličů. Stavme se proti snahám oklešťovat svobodu a demokracii, úplat-
kům a klientelismu. 

✤ Vyprošujme posilu, ochranu a požehnání pro Boží služebníky a misionáře ve 
světě, ať je Boží jméno v úctě a vážnosti. Mysleme na pronásledované a trpící 
pro víru. Prosme o ochranu a posilu pro dobrovolníky, kteří pomáhají potřeb-
ným a nemocným.   

✤ Stavme modlitební hráz konfrontační politice a nenávistným ideologiím. My-
sleme na neutěšenou situaci v uprchlických táborech. Prosme o mír a pokoj 
pro Izrael a země ve kterých se válčí, či hladoví.  

ms
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REVIDOVANÉ ZNĚNÍ APOŠTOLSKÉHO VYZNÁNÍ 
Vysvětlení z 1. zasedání 35. synodu ČCE 
V textu Apoštolského vyznání jsou navrhovány dvě drobnější a jedna výrazná 
změna. 
(1) Stávající spojení pod Pontským Pilátem nahradit zněním pod Ponciem Pilá-
tem. Dosavadní forma první části Pilátova jména „Pontský“ vychází z chybného 
překladu Bible kralické (podobně Sýkora-Hejčl) novozákonních zmínek o Pilá-
tovi (Lk 3,1; Sk 4,27 a 1Tm 6,13). Tento překlad svádí k představě, že jméno 
připomíná Pilátovo rodiště v Pontu, zatímco ve skutečnosti to bylo jméno řím-
ské rodiny Pontii… 
(2) Stávající formulaci sedí na pravici nahradit zněním sedí po pravici. Pro 
změnu předložky jednoznačně mluví důvody jazykové: „sedět na pravici“ má 
dvojznačný význam, „po pravici“ přesněji překládá latinské ad dexteram, stej-
né znění je v Nicejsko-cařihradském vyznání. Také tato změna povede k eku-
menickému přiblížení k římsko-katolickému znění, zatímco znění ERC 2009 je 
shodné s dosavadním zněním ČCE. 
(3) Změnu vyžaduje především spojení svatých obcování. Archaické „obcovat“ 
má v současné češtině, pokud se vůbec užívá, konotace sexuálního styku, což 
vede ke zcela zavádějícímu chápání této výpovědi. Jako dobře srozumitelná 
náhrada se nabízí společenství, přesný překlad termínu původního textu (la-
tinského communio, případně řeckého κοινωνία). Tato změna ovšem vyžaduje 
změnu slovosledu (společenství svatých místo svatých obcování), kterou je 
pak třeba provést i v následujících dvou klauzulích: odpuštění hříchů, vzkříše-
ní těla (místo stávajícího hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení). V tomto 
znění třetího článku AV se shodují verze ERC 2009 a římsko-katolická.  

Text navrhovaného znění:  
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, 
Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se 
z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohř-
ben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí 
po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím 
v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění 
hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.  

(Schváleno na 1. zasedání 35. synodu ČCE (16. – 18. května 2019), tisk 18/2)
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SLAVNOSTNÍ 
OTEVŘENÍ 

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY
V HLUČÍNĚ

 
 9. 3. 2020 ve 14:00

Mateřská škola 
a základní škola 

speciální Diakonie ČCE 
Ostrava

Vás srdečně zve na
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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

  

 

Pozvání na sborový výlet po Jižní Moravě  
 

Z pohádky do pohádky 
(Napajedla – Zlín – Velké Bílovice – Břeclav) 

 

termín: 18.-19. dubna 2020 
 

Odjezd v sobotu v 7:45 hod. od fary na Husově náměstí 4 
Příjezd v neděli 18.45 hod. k faře na Husově náměstí 4 

 
PŘIHLÁŠKY   

do 12. dubna u Hanky Vlčinské  (FS ČCE, Husovo náměstí 4, Ostrava);  
tel. 596 122 943, e-mail: ostrava@evangnet.cz  

zaplatit zálohu 1000,- Kč na bankovní účet: 230036  5561/2010 
variabilní symbol: 20201819 

 
CENA VÝLETU 

doprava minibusem 1000,-Kč (děti a studenti 700,-Kč) 
ubytování: 400,-Kč za noc 

posezení ve sklípku: platíme, co vypijeme (1 láhev vína 0,7 za 90,-Kč) 
strava vlastní (k dispozici kuchyňka) – podrobnosti budou domluveny mezi účastníky  

  vstupy do památkových objektů cca 300,-Kč (děti a studenti 220,-Kč) 
 

 

 

 

 

 

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


program ve sboru – březen 
úterý, 3. března 19:00 Starší mládež 
středa, 4. března 17:00 Biblická hodina, 20:00 Čas modliteb 
čtvrtek, 5. března 16:00 Dorost, 18:00 Ostravské zvonky 
neděle, 8. března  09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (2. postní) 
 11:00 Pěvecký sbor 
úterý, 10. března 09:00 Kavárnička, 19:00 Starší mládež 
středa, 11. března 17:00 Biblická hodina, 18:15 Staršovstvo 
 20:00 Čas modliteb 
čtvrtek, 12. března 16:00 Dorost, 18:00 Ostravské zvonky 
pátek, 13. března 19:00 Střední generace, 19:00 Nokturno 
neděle, 15. března 09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (3. postní) 
 11:00 Pěvecký sbor 
úterý, 17. března 19:00 Starší mládež 
středa, 18. března 17:00 Biblická hodina, 20:00 Čas modliteb 
čtvrtek, 19. března 16:00 Dorost, 18:00 Ostravské zvonky 
neděle, 22. března 09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (4. postní) 
 11:00 Pěvecký sbor 
úterý, 24. března 09:00 Kavárnička, 19:00 Starší mládež 
středa, 25. března 17:00 Biblická hodina, 20:00 Čas modliteb 
čtvrtek, 26. března 16:00 Dorost, 18:00 Ostravské zvonky 
neděle, 29. března Změna času na letní (z 2:00 na 3:00) 
 09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (5. postní)  
 s Výročním sborovým shromážděním 
úterý, 31. března Výročí založení sboru 31.3.1920 
 19:00 Starší mládež 
středa, 1. dubna 17:00 Biblická hodina, 20:00 Čas modliteb 
čtvrtek, 2. dubna 16:00 Dorost, 18:00 Ostravské zvonky 
pátek, 3. dubna 19:00 Nokturno 
neděle, 5. dubna  09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (6. postní)




