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Hlásej slovo Boží
„Hlásej slovo Boží, ať přĳdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej,
napomínej v trpělivém vyučování…“ (2. Timoteovi 4, 2)

2 z p r a v oda j

Počátky kázání jsou spojeny
s působením Ježíše Krista,
přestože slovo je užíváno i ve

spojení s Janem Křtitelem. V tomto
případě však se pojí s odkazem na
budoucí události: přiblížilo se Boží
království, proto přináleží jeho
činnost spíše k řadě proroků než
kazatelů. Kázání je tedy odkazem
Ježíšovým, který je pojímá jako svou
úlohu. Hlásá naplnění staro-
zákonních zaslíbení a vyhlašuje počá-
tek nového Božího království, které
se v něm stalo skutečností. Proto se
jeho kázání tolik odlišovala od
dobových výkladů zákoníků, proto jej
doprovází divy a znamení, protože
Ježíšovo kázání a vyučování do-
provází uzdravování jako pomoc na
duši i těle. Ježíš Kristus zůstává
v kazatelské činnosti aktivní – sám jde
vstříc, nekonkretizuje místo ani čas
setkání. Jeho kázání vyhlašuje a zpří-
tomňuje Boží království, což se
projevuje Boží mocí, která je věřícím
dokladem pravdivosti Ježíšovy
zvěsti.

Pro Ježíšovy následovníky je však

nejdůležitějším odkazem zpřítomně-
ní zmrtvýchvstalého Krista v jejich
kazatelských slovech. Kázání Ježí-
šových učedníků a všech, kteří jej bu-
dou následovat, nemají podobu
zprávy o minulých událostech, nebu-
dou kronikou dávno prožitých příbě-
hů, ale oni sami se stanou slovem
Kristovým. Prostřednictvím jejich slov
bude promlouvat sám Kristus,
a pokud je sám Kristus kazatelem,
pak slova kázání jsou slovem božím,
a tudíž slova kázání jsou zpřítomně-
ním Krista. V tomto výkladu se stává
kázání svátostí, a proto kázat může
pouze ten, kdo byl Kristem pověřen.
Epištola Římanům staví vedle sebe
kázání a poslání, jehož je vzkříšený
Ježíš předpokladem. Kazatel je jeho
pověřencem, heroldem, který ve
shodě s Ježíšem nutí posluchače
kázání k volbě, k životnímu roz-
hodnutí. Kázání vždy žádá odpověď:
víru nebo nevíru, poslušnost nebo
zatvrzení.

Novozákonní kázání obsahuje ra-
dostnou zvěst o božím království, kte-
ré je prohlášeno a vyhlašováno
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Zápisky z virtuální schůze staršovstva
13.5.2020
� Schůzi zahájil biblickým úvodem bratr farář. Po schválení zápisu z minula,

přehledu korespondence a kontrole úkolů se starší informovali o návště-
vách s Večeří Páně, pastoraci spíše telefonické či emailové a probíhajících
přípravách na křest či svatbu.

� Starší velice kladně hodnotili vysílání on-line bohoslužeb.

� Byl schválen návrh Pavla Šindlera poslat pozdrav partnerským sborům.

� Starší se také zabývali organizací prvních bohoslužeb (scházíme se opět od
17.5.), aby byla dodržena hygienická opatření (rozdělení lavic, rozestupy,
zpěvníky, desinfekci, způsob vysluhování apod.).
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a které se nyní uskutečňuje a zpříto-
mňuje všude tam, kam přichází Ježíš.
S příchodem božího království souvi-
sí pokání, které je vyvolané jeho blíz-
kostí a umožňuje člověku mít na něm
účast. Smyslem kázání je vyvolat
pokání a přinést usmíření s Bohem
těm, kdo v něj věří a začnou nový
život. S pokáním pak souvisí od-
puštění hříchů, jež je ovocem božího
království a současně soudem nad
hříchem.

Evangelijní texty zmiňují předání
kazatelského pověření slovy Jděte a
kažte, že se přiblížilo království ne-
beské, nejen učedníkům, ale také

jejich následovníkům. Pověřují
učedníky úkolem: A řekl jim: „Jděte
do celého světa a kažte evangelium
všemu stvoření.“ Evangelium má být
hlásáno všem národům, v čemž bude
učedníkům posilou Duch Svatý, a vý-
zvě se dostává kladné reakce ze stra-
ny učedníků, kteří dle svědectví Skut-
ků apoštolských šli a kázali, pán
s nimi působil a jejich slovo po-
tvrzoval znameními.

V Ostravě 3.6. 2020
Jana Grollová
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� Od 18.5. také probíhají jiná shromáždění – např. biblická hodina, kavárnič-
ka. Dorost se postupně přesune z kyberprostoru na zahradu některých
z rodičů.

� Nový termín výročního sborového shromáždění byl stanoven na 7.6.

� Také pro oslavy 100 let sboru byl schválen náhradní termín na 4.10. Vý-
stava k tomuto výročí sboru by měla být otevřena již nyní, když začnou opět
fungovat otevřené chrámy.

� 12.6.2020 by měla proběhnout také Noc kostelů, i když v omezenějším du-
chu. Kostel bude otevřen pouze do 22:00 hod. Doprovodný program
bude minimální, spíše se bude jednat o komorní prohlídky.

� Partnerská konference v Dessau je zrušena, nicméně organizátoři přemýš-
lejí o dalších možnostech jak si tuto ztrátu vynahradit a přivítají jakékoliv
návrhy. V této souvislosti byl také přijat návrh, aby sborové video připra-
vené k výročí založení sboru bylo opatřeno titulky a přeloženo do angličti-
ny.

� Činnost Diakonie pokračuje; kromě Domovinek, kde jsou ubytováni vojáci,
kteří pomáhají v nemocnicích.

� Starší schválili, aby byla schůze i o prázdninách (29.7.).

� Obecně prospěšné společnosti Moment, které pronajímáme obchodní
prostory, byla na jejich žádost poskytnuta sleva na nájemném ve výši 30 %
(na 2. čtvrtletí).

� Proběhla výmalba chodeb sborového domu a Třanovského sálu.

� Bratr farář se zapojením rodiny provedl vyklizení všech sklepů a dílny a s br.
Rajdusem odvezl odpad do sběrného dvora.

� Zhotovitel kopie kalicha potvrdil, že původní kalich je ze stříbrného plechu
a navrhuje kopii zhotovit také ze stříbra, což by celkovou cenu navýšilo asi
o 11 tisíc. K tomu se starší vyjádří až po rozeslání cenové nabídky.

� Schůzi zakončila modlitbou sestra farářka.
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mod l i t b y
Bože,
Který jsi stvořil každého z nás v rozmanitosti
Naší lidské přirozenosti, dovol nám milovat tě tak,
jako ty odedávna miluješ nás.

Ježíši, náš Pane,
Který nacházíš boží sílu ve slabosti,
Náš shovívavý příteli,
Dej, ať snášíme druhé a přĳímáme se navzájem tak,
jako ty jsi přĳal nás.

Duchu svatý,
Přebývající v každém z nás,
Chválíme tě, že nás navzájem spojuješ poutem lásky
a pravdy.

Dej nám svou uzdravující milost, abychom spolu žili
V jednotě a sloužili jeden druhému
V pokoji a radosti. Tak ať mezi nás přichází tvé
království.

Modlitby, uspořádali Jan Jun a Rut Kučerová. Vydal Kalich 2004.

v ý z n amné n a r o z e n i n y v č e r v n u
Anna Blechová Mária Luhová

Narozeniny zveřejňujeme podle klíče: 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76, 77... Respektuje-
me, pokud nahlásíte kazateli, že si zveřejnění nepřejete.
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i n f o rma c e o s b o r u
SLUŽBY, které vám, vedle pravidelných shromáždění, rádi poskytneme (podrobnější informa-
ce 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, REDAKTOR: Michael Waloschek (tel. 608 004 356)
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 23 00 36 55 61 / 2010

pod ě k o v á n í s t a r š o v s t v a
� Br. faráři Šindlerovi za službu při malování v Třanovského sále

� Všem brigádníkům za úklid po malování sálu a všem, kteří přišli uklízet
kostel 16.5.

� Sestře Jarmile Grollové za vyprání záclon

� Br. faráři Šindlerovi a br. V. Rajdusovi za odvoz nepořádku od sborového
domu

� Všem, kteří přispěli na sborové sbírky a Hlavní dar lásky Jeronýmovy
jednoty

� Oběma farářům za přípravu bohoslužeb na webu po dobu celého nou-
zového stavu
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p r o g r am n a č e r v e n
úterý, 9. června 19:00 Starší mládež (naživo a Zoom)
středa, 10. června 17:00 Biblická hodina

18:15 Staršovstvo
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 11. června 16:00 Dorost
pátek, 12. června 18:00 Noc kostelů
neděle, 14. června 08:30 Bohoslužby

Oblastní setkání sborů (Šumperk)

úterý, 16. června 09:00 Kavárnička
19:00 Starší mládež (naživo a Zoom)

středa, 17. června 17:00 Biblická hodina
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 18. června 16:00 Dorost
neděle, 21. června 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně

úterý, 23. června 19:00 Starší mládež – opékání na farní zahradě
středa, 24. června 17:00 Biblická hodina

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 25. června 16:00 Dorost
pátek, 26. června 18:00 Táborová porada
neděle, 28. června 08:30 Bohoslužby

úterý, 30. června 09:00 Kavárnička
19:00 Starší mládež – opékání na farní zahradě
(náhradní termín)

středa, 1. července 20:00 Čas modliteb
neděle, 5. července08:30 Bohoslužby s Večeří Páně




