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sme v Malé Asii v 8. století před 
Kristem a zlaté časy Davidova 

a  Šalomounova království jsou ty 
tam. Země se rozdělila a pro Judsko, 
ve kterém je Izajáš povolán za proro-
ka, visí ve vzduchu hrozba nebezpečí 
od Severního Izraele a vzdálenější 
Sýrie a Asýrie. 

Chrám dosud stojí, kněží jsou ve 
svých funkcích, bohoslužba se řádně 
vykonává, svátky se světí, oběti se 
přinášejí, lidé očekávají, že jejich ná-
boženské úkony je zbaví obav i stra-
chu a pojistí budoucnost. Člověk by 
byl v pokušení říci, že hospodářsky je 

Judsko za zenitem, ale zažívá nábo-
ženský rozvoj a duchovní růst. 

Ale co to? Bůh skrze Izajáše pro-
jevuje nejen nespokojenost, ale na 
společnost počínaje autoritami dští 
přímo zdrcující kritiku. Zdá se, že jak 
situace vypadá, vůbec nevypovídá 
o  tom,  jaká ve skutečnosti je. Bůh 
zkoumá srdce člověka, jeho touhy 
a  pohnutky,  jeho žebříček hodnot 
a  vidí,  jak se toto a ne náboženské 
úkony v  posledku zrcadlí na jeho 
jednání. Bůh ale člověka nezatracuje, 
neláme nad ním hůl, je si dobře vě-
dom jeho slabostí. Boha nelze uplatit 

biblický úvodník 
O BOHOSLUŽBÁCH 
Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci, naslouchejte naučení našeho 
Boha, lide gomorský. „K čemu je mi množství vašich obětních hodů, praví Hos-
podin. Přesytil jsem se zápalných obětí beranů i tuku vykrmených dobytčat, 
nemám zájem o krev býčků, beránků a kozlů. Že se mi chodíte ukazovat! Kdo 
po vás chce, abyste šlapali má nádvoří? Nepřinášejte už šalebné obětní dary, 
kouř kadidla je mi ohavností, i novoluní, dny odpočinku a svolaná shromáždění; 
ničemnost a slavnostní shromáždění, to nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše 
novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet. 
Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, 
neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé 
skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte 
proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. Pojďte, pro-
jednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí 
jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. 

Izajáš 1,10 - 18
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dary, obětmi, nebo naklonit si nábo-
ženskými úkony. Je opravdu jako mi-
lující otec čekající, až za ním jeho dítě 
přijde pro pomoc, pohlazení a odpuš-
tění. Nenávidí přetvářku a tajnosti, 
stojí o upřímnost a otevřenost. Jen na 
základě přiznáni si vlastního neutěše-
ného stavu může Bůh začít s budová-
ním našeho charakteru. 

Jsme v Evropě na jaře 21. století 
po Kristu. Zlatá 60. léta poválečného 
rozkvětu jsou pryč. Chrám je zbořen 
a kostely jsou zavřeny. Vláda nám za-
kázala náboženské úkony, které by 
nás zbavily strachu a pojistily naši bu-
doucnost. Ale už od doby Izajášovy 
víme, že taková naděje by byla faleš-
ná. Bohoslužbami slouží Bůh nám, 
skrze naše bratry a sestry nás povzbu-

zuje a utvrzuje ve víře, dává nám pří-
ležitost ke službě ve sboru. Ale co je 
důležité,  je jeho láska, na které je po-
stavena naše víra a naděje. Berme 
tedy tento výjimečný stav jako příleži-
tost k opravdu hlubokému vztahu 
s Pánem. Pojďte, projednejme to spo-
lu, praví Hospodin. 

  
Modlitba: 
Pane,  narušil jsi zažité stereotypy, ve 
kterých jsme se mnohdy zabydleli. 
Dej,  prosím,  ať v tento čas jinakosti, 
kdy nám chybí pravidelná podpora 
bratří a sester, nestrávíme v marnos-
tech, ale moudře využijeme k  pro-
hloubení niterného vztahu s Tebou, 
který měníš lidská srdce. 

Marek Skotnica

ze sborového života
ZÁPISKY ZE VIRTUÁLNÍ SCHŮZE STARŠOVSTVA 
8. DUBNA 
✓ Schůzi jedenácti presbyterů, která poprvé proběhla prostřednictvím tele-

konference Zoom, zahájila sestra farářka Ewa biblickým úvodem a písní. 
✓ Zprávy z ústředí církve ohledně fungování sborů v době nouzového stavu 

jsou starším rozesílány průběžně. Synodní rada nedoporučuje vykonávat 
v době nouzového stavu Večeře Páně prostřednictvím elektronické komuni-
kace, protože preferuje pro tuto příležitost živé společenství. Navrhuje odlo-
žit tuto svátost až po odvolání nouzového stavu. 

✓ Také se farářům nedoporučuje vykonávat návštěvy — proto jsou oba v kon-
taktu s farníky prostřednictvím e-mailů a telefonů. Lidem ale chybí živý kon-
takt, zvláště těm, kteří nemají přístup k internetu. 
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✓Některé sborové aktivity se přesunuly 
na síť. Sestra farářka zajišťuje nedělní 
bohoslužby za účasti některých farní-
ků, formou videokonference probíhá 
dorost, mládež i schůze staršovstva; 
farníkům a příznivcům sboru byly také 
nabídnuty odkazy na bohoslužby z  ji-
ných sborů umístěné na internet. 

✓ Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu a nemožnosti se scházet, bylo výroč-
ní sborové shromáždění odloženo. Uskuteční se jakmile to bude možné. Stej-
ně tak jsou odloženy na neurčito dubnové oslavy 100 let sboru. Totéž platí 
o úklidu kostela. Sestra Jana Grollová informovala, že byl zrušen sborový výlet.  

✓ U partnerské konference se zatím vyčkává, jak dopadne uvolňování stáva-
jících omezení — v tomto případě, zda budou otevřeny hranice. 

✓ Br. Šindler vymaloval se Šimonem Krupou místnost vedle kanceláře, kterou 
zároveň uklidili. 

✓ Ve sklepě na faře byla rozšířena elektroinstalace a bratr farář sklepy vyklízí. 
Po vyklizení je chce vybílit vápnem.  

✓ Br. Šindler je také ochoten otlouct omítku z vlhké zdi v klubovně pod farou 
a omítnout zadní zeď v garáži. Práce budou přizpůsobeny jeho časovým 
možnostem a délkou nouzového stavu. 

✓ Starší se také zabývali stavem podlahy v presbyterně a pověřilo stavební 
skupinku, aby se domluvili na dalším postupu a předložili návrh staršov-
stvu.  

✓Od dubna probíhá výmalba chodby ve sborovém domě a sálu Třanovské-
ho (v době uzávěrky vše již téměř hotovo). 

✓ Zatéká do kostela pod taškami, kde není izolace, proto jako možné řešení je 
zatím svést vodu do kbelíku. Izolace celé střechy je nad naše finanční možnosti. 

✓ Schůze byla zakončena modlitbou bratra faráře Pavla. 

@Prostřednictvím emailu starší na základě vládního opatření schválili, že bo-
hoslužby se budou konat až v neděli 14. června — pokud do té doby vláda 
nerozhodne jinak. 

mw
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Jaroslav Kaďůrek 
Daniel Fiža 

Zdeněk Krůta 
Alena Skotnicová 

Irena Bobková 
Marie-Luisa Kosowská

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 KVĚTNU

PODĚKOVÁNÍ STARŠOVSTVA 

✓ Jsme vděčni za bohoslužby na webu a díky všem, kteří se na nich 
podíleli, zvláště rodinám Machových (Samuelovi a Pavle) a Skotnicových 
za hudbu a zpěv a sestře farářce Ewě Jelinek za zpracování nahrávek 

✓Martě a Danovi Machovým a všem za ušití roušek a distribuci 
potřebným 

✓ Pavlu Šindlerovi a Šimonovi Krupovi za vymalování 2. kanceláře 
a předsíně a úklid 

✓ Všem, kteří pomáhali nejvíce ohrožené věkové skupině s nákupy 
potravin, vyzvedáváním léků z lékáren  a konali pro ně různé pochůzky 
a vyřizování  

✓ A děkujeme všem, kteří se v této nelehké době starají o druhé a věnují 
jim svůj čas a sílu
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modlitební okénko 
✤ Děkujme Pánu za seslání Ducha Svatého o Letnicích. Prosme o jeho moc i ovo-

ce pro naše společenství, ať jsme vyzbrojeni ke každému dobrému skutku, kte-
rý pro nás Pán připravil. 

✤ Vzdávejme Bohu díky za naději, kterou nám vydobyl Pán Ježíš svou poslušností 
až na smrt. Pamatujme, že nás povolává k vydanému životu. Proto vyznávejme 
své hříchy, prosme za odpuštění a odpouštějme druhým. Prosme za tichá a 
pokorná srdce, ve kterých může zakořenit Boží slovo a přinášet ovoce. 

✤ Prosme Pána o pomoc pro nemocné, vyčerpané, strádající, zoufalé, izolované, 
ty, kterým se nedostává pomoci. Ať je Pán uzdravuje, občerstvuje, potěšuje, 
posiluje a plní nadějí. Ať se zdravotní služby dostanou ke všem, kdo je potře-
bují. Modleme se za Boží útěchu pro ty, kteří přišli o své blízké. 

✤ Děkujme Pánu za každou dobrou zprávu, za všechny, kteří obětavě a nezištně 
pomáhají ať přímou péčí o druhé, nebo jinou podporou. Vyprošujme pro ně 
posilu a požehnání. Prosme Pána o pomoc pro všechny, kteří ztratili práci, trápí 
se v ní, nebo jsou v tíživé situaci, ať jim Pán připraví východisko z nouze. 

✤ Děkujme za sborovou práci v nových formách. Prosme o moudrost, požehnání 
a nápaditost ve zvěstování evangelia jinými způsoby. Ať Pán žehná těm, kteří 
připravují slovo povzbuzení nebo výkladu či celé bohoslužby v elektronické 
formě. Modleme se za sebe navzájem. 

✤ Mysleme na domácnosti v novém režimu, na vztahy v rodinách, které by mohly 
utrpět. Ať dokážeme změněné podmínky využít podle Boží vůle. Nezapomí-
nejme na ty, kteří víru ztratili, nebo ji ještě nenalezli.  

✤ Věnujme čas modlitbám za partnerské sbory, prosme na země, kde se epide-
mie nekontrolovaně rozšířila. 

✤ Nezapomínejme na diakonii, její zaměstnance i klienty, lidi izolované v domo-
vech pro seniory, pečovatelských ústavech, hospicech, nemocnicích. 

✤ Mysleme na rozvoj naší země, ať se minimalizují následky epidemie. Prosme 
o Boží bázeň, poctivost a zodpovědnost pro ty, kteří rozhodují. Prosme za 
moudrost v uvolňování opatření, ať se výjimečná situace nezneužije k oslabení 
demokracie. Ať nás aktuální informace neodvádějí od věcí, které jsou důležité. 
Prosme za odvahu čelit všemu, co ještě přijde. 

✤ Prosme o vláhu, příznivé počasí, ochranu od pohrom. Modleme se za mír pro 
země, kde se válčí, prosme za zmírňování mezinárodního napětí. 

✤ Modleme se za misionáře, pronásledované, týrané, vězně svědomí, mučedníky 
a jejich blízké. Ať jim Pán žehná, ochraňuje je a osvobozuje. 

ms



program ve sboru – květen 

každé úterý 19:00 eStarší mládež (zoom) 
každou středu 20:00 Spojme se v modlitbách 
každý čtvrtek 17:00 eDorost (zoom) 
každou neděli 08:30 eBohoslužby 
 17:00 eNedělka (zoom) 
středa, 13. května 18:15 eStaršovstvo (zoom) 
každý den vám mohou pomoci vaši faráři — neváhejte jim zavolat

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 
Stojíte-li o příležitostné informace rozesílané emailem, přihlaste se na stránkách sboru: 
ostrava.evangnet.cz/kontakty/ 
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: 23 00 36 55 61 / 2010 
Redaktor Zpravodaje:  Michael Waloschek

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


Nově vymalovaná 2. kancelář na faře

Presbyterna — skladiště


