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biblický úvodník 
OKAMŽIK PRAVDY 
Ještě ani nedomluvil a hle, zástup, a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden 
ze Dvanácti; přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš mu řekl:“ Jidáši, políbe-
ním zrazuješ Syna člověka?“ 

(Lukáš 22, 47-48)

ejsou dny jeden jako druhý, ply-
nou, možná ubíhají, jako ručičky 

našich hodinek, zdánlivě bezmyšlen-
kovitě, řízeny důmyslným mechanis-
mem, který je pohání zevnitř, tik, tak, 
tik, tak, nespěchají, tempem, ve  kte-
rém není nic nepravidelného, pronika-
jí do čtyř světových stran i do našeho 
srdce, neboť  (to je zvláštností času) 
mimo prostor, ve kterém se děje, tak-
tovka toho pedantského dirigenta 
mlčí. Bez prostoru není čas. Tik, tak, 
tik, tak, abychom nezmeškali snídani 
a stihli včas přijít do práce, tik, tak, tik, 
tak, nemilosrdně hodnotí, kolik práce 
se stihlo a co si s sebou nejspíš odne-
seme domů. A večer zase: tik, tak, tik, 
tak dává zapravdu víčkům, která se 
přivírají. Měří po vteřinách, v  očeká-
vání čehosi zlého. A když po minu-
tách, den i noc je příliš dlouhá… 
po  hodinách, dnech i rocích ubíhá 
čas. Věříme, že stárneme spolu s  ča-
sem, závislí jeden na druhém životem, 
ve  kterém se odehrává a hromadí 
všechno podstatné i  nepodstatné, 

milé i  nemilé… Také naše čest, řekl 
jeden velký básník: „…často závisí na 
tom, kolik právě ukazují ručičky 
hodin.“ (G. Appolinaire)  

Žijeme v  konkrétním čase a kon-
krétním prostoru a díky těm dvěma je 
možno vidět nás i naše činy jako něco 
konkrétního a ne dílo slepé náhody. 
Život se skládá z  tisíců okamžiků, ale 
všechny tyto okamžiky se dají převést 
na jeden, na chvíli, kdy člověk sám 
sobě pohlédne do tváře. Představme 
si, radí J.  L.  Borghes, že když Jidáš 
políbil Ježíše, pocítil v té chvíli, kým je 
a že jeho osudem je být zrádcem 
muže, kterého miloval… Tak Jidáš na-
šel sám sebe a své místo v příběhu. 

A tak, když jsem mluvil o tom, že 
všechny okamžiky dají se převést na 
jeden, přeji vám i sobě, aby se nám 
ten okamžik pravdy „o sobě“ nevy-
hnul, aby k  nám byl ale milosrdný, 
jako je milosrdný Bůh Otec a jako je 
v  lásce věrný jeho Syn, abychom to, 
co uvidíme, dokázali unést. 

Pavel Šindler

N
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Magda Šlahařová
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ze sborového života

ZÁPISKY ZE SCHŮZE STARŠOVSTVA 11. BŘEZNA 
✓ Po biblickém úvodu a schválení zápisu z minulé schůze se starší se seznámili 

se sborovou korespondencí. Byl v ní i dopis od synodního seniora Daniela 
Ženatého na téma bohoslužeb v době epidemie. V té době bylo ještě mož-
né shromažďování 100 lidí, tak starší plánovali bohoslužby zachovat. 

✓ Sestra farářka a další presbyteři se informovali o pastoraci. 
✓ V části liturgicko-teologické se hodnotila praxe vysluhování Večeře Páně ze 

samostatných kalíšků. 
✓ Velkou část schůze pak zabrala příprava výročního sborového shromáždění, 

které se mělo konat poslední březnovou neděli. Byly schváleny zprávy o ži-
votě a o hospodaření sboru včetně účetní uzávěrky a rozpočtu. 

✓ Starší se zabývali podnětem, aby na sborové shromáždění byla zařazena dis-
kuse o dvou farářských místech. Po krátkém jednání výraznou většinou po-
tvrdili zachování dvou farářských míst. 

✓ Také byla řeč o připravovaných oslavách výročí sboru, na něž jsou vytištěny 
pozvánky (v naději, že se uskuteční). 

✓ Komponovaný pořad z díla Komenského byl přesunut na později. 
✓ Z Diakonie se nám dostalo pozvání na den otevřených dveří a poděkování 

za finanční podporu, díky které mohlo začít fungovat středisko Náruč. 
✓ Úklid kostela měl proběhnout 28.3. 
✓ Starší schválili žádost organizátorů Listopadání o pokrytí schodku hospoda-
ření z minulého roku ve výši 5 882 Kč. 

✓ Podlahy v bytě br. Šindlera jsou opraveny, v bytě sestry farářky probíhají. 
Podlaha v presbyterně se posoudí po sundání krytiny (také se odstraní oblo-
žení stěn). A podlahu v klubovně též opravíme. 

✓ Zhotovitel kopie kalicha navrhuje použití původního materiálu (stříbra), což 
si musíme ujasnit. 

✓ A v hodině deváté se starší zpěvem písně rozloučili. 
mw
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modlitební okénko 
✤ Milý Pane, Bože, potěš monologem skeptika unavenou duši, málo věrné srd-

ce, ústa, uši! Vyčerpaní, bezradní, nejistí z toho, co bude dál, zklamaní, naštva-
ní, zdraví, nebo nemocní, stojíme před otazníky: co se to kolem nás a v nás 
děje, co prožíváme a co musejí prožívat jiní, čemu dnes nerozumíme, co 
s obavou vyhlížíme? Bojíme se, že je to jen odkrytá špička ohromného ledov-
ce ukrytého pod hladinou nerozumění, nevidění, dezorientace, mlhy nikdy 
nekončící aktivity, honby za životem, za prací, penězi, požitky… Možná je to 
především setrvačnost pohybu, která nás donutila k opatřením: komunikovat 
na „bezpečnou vzdálenost“, „přikrývat svá ústa“, redukovat kontakty s živými 
za únosnou mez. Možná na tom všem není nic zcela nového. Možná jsme 
dávno přestali důvěřovat vztahům, lidí se naučili bát, přestali jim rozumět 
a teprve tehdy, když jsme ji ztratili, začali jsme ji, lásku, jako dobří kupci a znal-
ci, prodávat: její váhu, její míry, účinky… v přesném odhadu její ceny podařilo 
se nám ji nakonec dokázat… víme bezpečně, co jí je a co jí není, jako pozná-
me pravé zlato od falešného… Nakolik to pomohlo lásce a kolik nám? Kdo na 
tom obchodě zbohatl a kdo prodělal? Kolik nebožáků se chytlo do našich 
tenat, kolik se jich ještě bude muset vejít do na našeho neporozumění, sché-
mat, kolik se jich nechá zapřáhnout do jednoho jha našich potřeb, stát se 
loutkami, které je možno ovládat, prostředky k dosažení našich cílů, věcmi, za 
které je možno odpovídat, protože je můžeme vlastnit? A kolikrát se my chy-
tíme do podobných pastí nastražených pro nás našimi milými bližními?  Ro-
hoží u našich prahů ať nám není člověk, kterého nepoznáváme, do něhož si 
nohy utíráme! Ať nejsme tolik sebevědomí! Tak odvážní! Nespoutaní! Zbabělí! 

✤ Prosíme o všenápravu církve, společnosti, nás samých. Prosíme za ne mocné, 
ohrožené, zlomené… za „košile“, které přes tenkou slupku kůže přiléhají k tep-
lu našeho srdce okysličovaného krví vztahů, i „pláště“ — tu někdy těžko identi-
fikovatelnou hranici, za níž je prostor cizího, nepoznaného… Pomoz nám, pro-
síme, svět nevychovávat dřív, než mu porozumíme. Odpomoz nám od těch 
„posvátných obchodů“ se životem, smrtí, zdravím, nemocemi, láskou, nenávis-
tí… Ty nás vychovávej, Bože. Ty nás uzdravuj. Spas. Jsou ti, kdo Tvou pomoc 
potřebují více než já/my. Jsou ti, o jejichž osudu se mlčí. Jsou smutní, osamělí, 
nešťastní obyčejným lidským neštěstím, plaší… Pane, za ně se přimlouváme, 
o Tvou pomoc žádáme. Vyslyš nás!  Amen 

pš
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Jan Kostruch 
Jarmila Friesová 

Jaroslav Nováček 
Věra Bergrová 

Vlasta Haráková

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 DUBNU

PODĚKOVÁNÍ 

STARŠOVSTVO SBORU DĚKUJE 

✓ Sestře farářce Ewě Jelinek a jejím spolupracovníkům za uskutečnění 
víkendové akce dorostu v Přerově na přelomu února a března 

✓ Skupince pro přípravu sborového rozpočtu 

✓ Všem, kteří připravili zprávy o životě sboru a hospodaření sboru

EKUMENICKÁ VÝZVA KE SPOLEČNÝM  
MODLITBÁM V TĚŽKÉ DOBĚ 
Církve sdružené v Ekumenické radě církví vyzývají křesťany v České 
republice k modlitbám... Každý den se v pravé poledne můžeme spojit 
v prosbách i děkování.  

Církev ve světě se ve středu 25. března ve 12.00 spojila v modlitbě Páně, aby 
se tímto způsobem přimlouvala za svět uprostřed koronavirové epidemie. Pro-
tože vnímáme společnou modlitbu jako významnou součást života církve, do-
poručujeme v iniciativě z 25. března pokračovat. 

Každý den se ve 12.00 spojme v přímluvných modlitbách takovou formou, 
jaká je komu blízká a jakou komu Duch svatý položí na srdce. 

Přimlouvejme se za nemocné a za lidi v karanténě, ale také za ty, kdo jsou 
v první linii boje s epidemií, za zdravotníky, policisty, vojáky, hasiče a za všech-
ny, kteří svou službou a nezištnou pomocí nesou riziko nákazy. 
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Vyzýváme farnosti, sbory a náboženské obce členských církví ERC, aby bě-
hem nedělních bohoslužeb po dobu trvání omezení pohybu osob v modlit-
bách pamatovali na všechny ohrožené epidemií i na ty, kteří svým nasazením 
pomáhají obětem nebo udržují naši společnost v chodu (sbory Církve adven-
tistů sedmého dne se k této výzvě připojují na svých sobotních bohoslužbách). 
K tomu mohou církve využít následující přímluvy a modlitbu: 

Modleme se: 
✤ za všechny země světa a za všechny lidi zasažené koronavirem, za všechny 

pozůstalé, kteří byli zasaženi smrtí svých blízkých a milovaných, 
✤ za všechny mocné tohoto světa, za členy vlád a úřadů a za všechny, kdo se 

snaží skrze preventivní opatření zabránit eskalaci šíření epidemie, 
✤ za všechny lidi dobré vůle, aby respektovali nutná preventivní opatření, 

chovali se zodpovědně k sobě i ve vztahu k druhým, nepodléhali panice, 
zoufalství a rezignaci, ale nacházeli potěšení a naději v Pánu Bohu a přijetí 
a porozumění v kruhu svých blízkých, 

✤ za lékaře, zdravotní sestry, zdravotnické záchranáře, hasiče, vojáky a policis-
ty a mnohé další pomáhající profese, které přicházejí do styku s lidmi a jsou 
zvláště v těchto dnech vystavené náporu fyzickému i psychickému, aby 
měly dostatek síly a také odvahu vydržet a nepodléhaly rezignaci, 

✤ za děti, studenty, aby měli v této době sebedisciplínu k učení a zvládali 
úkoly na ně kladené, aby nepodléhali pasivnímu trávení volného času a za-
hálce, ale nacházeli inspiraci k vlastnímu rozvoji, 

✤ za učitele, aby dokázali správně motivovat žáky a studenty k samostudiu, 
✤ za církve, duchovní a pastorační pracovníky, aby i v době zavřených kostelů 

měli srdce otevřené pro lidi v jejich potřebách a mohli moudře a správně 
využít všech dostupných prostředků ke zvěsti evangelia prostřednictvím 
internetu, pastoračních rozhovorů, telefonů či jiných komunikačních kanálů, 

✤ za pokoru a odevzdanost celé situace Pánu Bohu, za ochranu před náka-
zou, za milost pokání a novou orientaci na nepomíjející hodnoty v životě 
mnohých lidí. 

Amen. 
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Modlitba v čase koronavirové epidemie 
Prosíme, Pane, za uzdravení všech, kteří se nakazili, 
všude na světě, kam se jen virus rozšířil. 
Prosíme tě za ty, kdo již ztratili své blízké, 
i za ty, které o ně nemoc ještě připraví. 
Prosíme tě za lékaře, sestry a ostatní zdravotníky, 
dej jim inspiraci v jejich péči a chraň jejich vlastní zdraví. 
Prosíme tě za moudrost pro vědce, kteří všude na světě 
s nejvyšším úsilím hledají lék. 
Prosíme tě za veřejné činitele, kteří musí přijímat těžká rozhodnutí 
a rozhodovat o izolaci a karanténě, aby zastavili virus; 
prosíme tě ale i za ty, kteří jejich rozhodnutí těžce nesou 
a mají pocit, jako by byli uvězněni. 
Prosíme tě za všechny, kdo jsou nespravedlivě stigmatizováni 
pro svou rasu, národnost nebo etnickou příslušnost. 
Spolu se všemi křesťany na tomto světě 
chceme přinášet Kristovu uzdravující přítomnost a pokoj 
do těchto těžkých časů plných bázně. 
Prosme také Boha, aby nám v této celosvětové krizi nedal zapomenout 
na miliony Božích dětí, které žijí v místech bez zdravotní péče. 
Ať Bůh otevře naše srdce, ale i naše materiální zdroje a naši politickou vůli 
k pomoci, 
aby se naděje na lepší budoucnost mohla stát realitou pro všechny Boží děti. 
O to prosíme tebe, Bože, náš stvořiteli, 
pro utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista, který nás vykoupil, 
v síle Ducha Svatého, který v nás uskutečňuje Boží vůli. 
Amen 

(Podle modlitby Rev. Dr. J. Herberta Nelsona z Presbyterní církve v USA) 
  

Ke společným večerním modlitbám se můžete připojit také každý den ve 20.00 
hod. na webových stránkách e-cirkev.cz nebo na facebooku. Modlitby připravu-
jí laici z Českobratrské církve evangelické.  
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k zamyšlení 
OPRAVIT NEBO VYMĚNIT? 
Možná znáte ten pocit, když se vám podaří něco opravit. Třeba nějakou po-
třebnou věc, co nebyla zrovna levná. U mě to teď byly dva rozbité telefony 
a pokažený vysavač. Už měly něco odslouženo, ale zas tak moc jim nechybě-
lo — vyměnit displej nebo jenom pořádně vyčistit. Chtělo to trochu odvahy — 
všechny ty titěrné šroubečky vyšroubovat a odložit tak, abych věděl, kde kte-
rý byl, protože stačí, abych ten o desetinu milimetru větší dal zpátky, kam 
nepatří, a už by mohl způsobit zkrat. A taky hledejte na zemi šroubek co má 
na délku půl druhého milimetru. A když se snažíte odlepit baterku, na které 
je varování o nebezpečí exploze, a vyloupnout anténku, která vypadá jenom 
jako nálepka, ze které čouhají nějaké cancourky, tak máte strach, jestli to na-
konec bude fungovat. Nehledě na to, že jsem rodině pro legraci, když mám 
na očích dvoje brýle, abych na to vůbec viděl. 

Ale ten pocit na konci, kdy se to po několikahodinové operaci rozsvítí 
a funguje, ten stojí za to. Je v tom hrdost, že jsem to dokázal, ale taky vděč-
nost — při téhle práci se člověk fakt modlí, protože stačí opravdu malinko. 
A radost — že to, co mi sloužilo, nemusí do odpadu, že jsem tomu vrátil život. 

Kdybych poslechl ducha doby, už bych byl na nákupech nové „spotřeb-
ní“ elektroniky. Prodejci bych udělal radost, výrobce by měl zisk, pár lidí by 
mělo proč přijít do práce, někde v zemi by vznikla další díra po surovinách 
a ve vzduchu přibylo něco jedů a skleníkových plynů… 

Kdyby mě Pán Bůh neměl rád a neměl tu příslovečnou svatou trpělivost, 
už by mě dávno vyměnil. Přece jenom už nikdy nebudu vypadat jako nový, 
mám nějaké ty škrábance, taky se se mnou nazlobil, když po mě něco chtěl 
a já se zrovna zasekl. Třeba by si mohl sám, zcela ekologicky, stvořit někoho 
nového… Ale on že ne. Že prý stačí stvořit nové srdce, provést malou trans-
plantaci, a toho starého Michaela si ještě nechá. Že se to pokáním opraví…  

A že prý nejsme jen tak ledajaké věci za pár haléřů, ale bytosti, za které 
stálo za to jít na kříž. 

mw 
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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

Text celocírkevní výzvy, kterou ostravské staršovstvo podporuje, obdrželi čle-
nové sboru poštou. Koukněte také na https://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz/

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


program ve sboru – duben 

Stojíte-li o příležitostné informace rozesílané emailem, přihlaste se na strán-
kách sboru http://ostrava.evangnet.cz/kontakty/ 

http://ostrava.evangnet.cz/kontakty/
http://ostrava.evangnet.cz/kontakty/


Církev v době koronavirové

Takto se vzájemně viděl dorost skrz obrazovky počítače


