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Revoluce
„Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je
království nebeské.“ (Matouš 5,10)

2 z p r a v oda j

Boží království je revoluční myš-
lenka. Ježíš zvěstoval, že Boží
vláda je blízko a byl umučen

jako rebel. Jeho zvěst tehdejší ži-
dovskou společností rezonovala −
mnozí vyhlíželi vůdce, který by po-
stavil utlačovatelům z Říma a obnovil
království Izraele. A bylo zjevné, že
bez převratu to nepůjde. Jenže k ta-
kové revoluci pod Ježíšovým ve-
dením nedošlo. A když se potom
Židé sami vzbouřili, ztratili chrám
v Jeruzalémě (rok 70), a když to na-
posledy zkusili pod vedenímmesiáše
Bar Kochby, ztratili celou zemi.

Boží království je revoluční myš-
lenka, ale převratem nastolit nelze.
Letos v červenci si připomínáme
šestisté výročí vydání Čtyř artikulů
pražských, které o rok dříve sepsal
Jakoubek ze Stříbra a které se staly
revolučním programem hnutí:

Najprvé: aby slovo Božie po krá-
lovství Českém svobodně a bez pře-
kážky bylo kázáno;

Druhé: aby velebná svátost těla
a krve Božie pod oběma zpósobama

svobodně byla dávána;
Třetí, že mnozí kněžie a mnišie

světským právem panují… aby ta-
kovým kněžím to neřádné panovánie
odjato… aby… příkladně živi byli
a navedeni k stavu Kristovu a apoš-
tolskému;

Čtvrté, aby všichni hřiechové smr-
tedlní a zvláště zjevní… v každém
stavu byli stavováni a kaženi.

Program je to biblicky zdůvodně-
ný a chce spravedlnost pro všechny.
Ale i tahle revoluce se zvrhla v brat-
rovražedný boj.

A ještě si připomeňme komunis-
tický převrat, který si z křesťanství vy-
půjčil myšlenku nebe na zemi. V Rus-
ku vyústil v občanskou válku a desítky
let teroru, v Československu to s po-
mocí sovětských komunistů šlo „li-
dově demokraticky“, ale opět se
revoluce neobešla bez násilí. Parado-
xem je, že Ježíšův příklad před
70 lety následovala žena, která ta-
kové revoluci vzdorovala: teatrálně
odsouzená a přece bez nenávisti a se
vztyčenou hlavou. Milada Horáková
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Zápisky ze schůze staršovstva
10.6.2020
� Schůzi zahájila 118. žalmem sestra farářka. Po schválení zápisu z minula,

přehledu korespondence a kontrole úkolů starší přikročili k hospodářským
záležitostem.

� Během dešťů se projevily závady na okapech sborového domu. Také zdivo
pod okapy opadává. Přivolaný horolezec zjistil, že ve zděné římse pod
okapy jsou praskliny a hrozí, že by zdivo mohlo začít opadávat na chodník
směrem na Husovo nám.Oslovíme firmy, které by mohly opravy realizovat.

� Komín na faře je také v rozkladu a potřeboval by opravu.

� V klubovně pod farou bylo odstraněna omítka z mokré zdi a zeď byla oše-

3č e r v e n e c - s r p e n 2020

byla vydána katu, který ji umučil
k smrti 27. června 1950.

Násilím se Božího království ne-
domůžeme. Ale přece do něj může-
me vstoupit, když začneme revolucí
uvnitř. Revolucí, kterou začal Ježíš,
když vystoupil na horu, posadil se,
otevřel ústa a učil:

Blaze chudým v duchu, neboť
jejich je království nebeské.

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni
budou potěšeni.

Blaze tichým, neboť oni dostanou
zemi za dědictví.

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po
spravedlnosti, neboť oni budou nasy-
ceni.

Blaze milosrdným, neboť oni
dojdou milosrdenství.

Blaze těm, kdo mají čisté srdce,
neboť oni uzří Boha.

Blaze těm, kdo působí pokoj, ne-
boť oni budou nazváni syny Božími.

Blaze těm, kdo jsou pronásle-
dováni pro spravedlnost, neboť jejich
je království nebeské.

Blaze vám, když vás budou tupit
a pronásledovat a lživě mluvit proti
vám všecko zlé kvůli mně...

Michael Waloschek
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třena první sanační vrstvou. O prázdninách nebude klubovna v provozu
a během nich bude pod okno zhotovena nová lavice s průduchy.

� I presbyterna je v nepoužitelném stavu. S renovací „od podlahy“ se počítá
až příští rok, ale starší se rozhodli nechat opravit alespoň omítku, aby se
dala používat.

� Starší neschválili návrh na navýšení částky určené na zhotovení kalicha, aby
mohl být ze stříbrného plechu (ale po schůzi se jedna rodina ze sboru roz-
hodla poskytnout dar, který cenový rozdíl vyrovná).

� Sestra farářka informovala o pastoračních návštěvách.

� Sestra farářka Ewa Jelinek a bratr farář Pavel Šindler chtějí kandidovat na
další období. Starší se budou zabývat přípravami volby na příští schůzi a ve
sboru proběhne diskuse, kde faráři přednesou svou představu práce ve
sboru.

� Schůze byla zakončena zpěvem písně.

poděkován í s t a r šov s t v a

� Jaroslavu a Elvíře Krupovým za nátěr obložení v šatně

� Manželům Fižovým a Fonovým za přípravu výstavy k 100 letům ostrav-
ského sboru ČCE

� Pavle Fižové za přípravu nejen kávy a čaje, ale také za zajištění a přípravu
Večeře Páně

� Sboru SCEAV za přípravu Noci kostelů jakož i všem účinkujícím

� Všem, kteří mají zásluhu na tom, že se v letošním roce zvládlo velké
množství hospodářských věcí



5č e r v e n e c - s r p e n 2020

mod l i t b y

Děkujme Pánu za milost, spásu, naději, požehnání i ochranu. Vzdejme mu chválu
za jeho oběť, bez které bychom se topili ve svých hříších. Buďme mu vděčni za to,
že ochraňoval členy sboru před nákazou, že se můžeme znovu scházet, že v době
zákazu shromažďování sbor nepřestal ve své činnosti, za vše co se ve sboru podaři‐
lo. Děkujme za všechny, kteří v nelehké době pomáhali a pomáhají ostatním.
Prosme za členy sboru, které něco trápí, jsou nemocní, hledají pomoc, či ori‐

entaci v nové, nebo nelehké situaci. Vyprošujme ochranu a požehnání pro tábory,
letní aktivity, cesty, dovolené. Mysleme na děti a mládež: zkoušky na VŠ, ochranu
před pokušením a prázdninovými zdravotními riziky, hledání cest, služeb ve sboru.
Modleme se za nevěřící přátele, příbuzné, kolegy; za účinné zvěstování evangelia i
návrat k Bohu pro ty, kdo odešli. Prosme Pána za hospodářskou situaci ve sboru,
havarĳní stav budov, které máme ve správě, hospodárné využití prostředků na
opravy. Prosme za milost, pokoj a požehnaní pro všechny, kdo ve sboru pomáhají
a starají se o množství detailů, čímž umožňují jeho fungování.
Vyprošujme požehnání a záštitu pro křesťanské akce, pro všechny, kteří dovo‐

lenou tráví službou Pánu. Prosme za odpočinek od všedních starostí, který bude
přivádět lidi k poznávání Boží vůle a do jeho blízkosti. Modleme se za všechny,
kteří se vlivem krize dostali do svízelné situace, ať je Pán vyvede z úzkosti. Modle‐
me se za mírné počasí, ochranu úrody, ochranu před extrémy počasí. Za mezilidské
vztahy, vztahy v rodinách, mezi sociálními skupinami, proměnu životů evangeli‐
em. Mysleme na politiku, soudy, policii, správu věcí veřejných - prosme o čestnost,
neúplatnost, Boží bázeň, zákony dle Boží vůle, ochranu rodinných hodnot, zodpo‐
vědnost, ochranu před neúměrným zadlužováním země.
Mysleme na šíření evangelia ve světě, proměnu myslí Duchem Svatým, poznání

úžasné Boží lásky. Modleme se za požehnání a ochrana misionářů, pronásle‐
dovaných, trpících pro víru a vězňů svědomí. Usilujme na modlitbách o uvolňování
mezinárodního napětí, ukončení válečných konfliktů a válečné propagandy,
nenávisti k Izraeli. Prosme o zdravý rozum, moudrost, zodpovědnost a Boží bázeň
pro všechny v moci postavené. Modleme se za ovzduší spolupráce mezi národy, ře‐
šení uprchlické krize, nedrancování planety. Stavme se na modlitbách proti nesmy‐
slným ideologiím, sociálnímu inženýrství, převracení pravdy, nálepkování, po‐
mluvám a falešným bohům.
Modleme se za dostatek vody a úrody, absenci pohrom a katastrof kdekoli na

světě.
ms
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i n f o rmace o sbo ru
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

vý znamné na ro zen iny o prá zdn inách

Antonín Plachý Marie Sabóová Drahomíra Gonsiorová

Danuše Hájková Alena Machová Jan Kynčl

Božena Hodanová Věra Prívarová Milan Hrabec

Vlasta Kovářová

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.



7č e r v e n e c - s r p e n 2020

prog r am na prá zdn iny

neděle, 12. července 08:30 Bohoslužby (Pavel Šindler)

neděle, 19. července 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (Pavel Šindler)

neděle, 26. července 08:30 Bohoslužby (Aleš Wrana)

neděle, 2. srpna 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (Pavel Šindler)

pondělí, 3. srpna Tábor pro děti - Střítež nad Bečvou (začátek)

neděle, 9. srpna 08:30 Bohoslužby (Michael Waloschek)

sobota, 15. srpna Tábor pro děti - Střítež nad Bečvou (konec)

neděle, 16. srpna 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (Pavel Šindler)

neděle, 23. srpna 08:30 Bohoslužby

neděle, 30. srpna 08:30 Bohoslužby (Ewa Jelinek)

úterý, 1. září 19:00 Starší mládež (naživo a Zoom)

středa, 2. září 17:00 Biblická hodina (Pavel Šindler)

pátek, 4. září 19:00 Nokturno

neděle, 6. září 08:30 Bohoslužby rodinné s Večeří Páně

(Ewa Jelinek)

každou středu 20:00 Čas modliteb

o t e v ř ené chrámy

Evangelický Kristův kostel je již čtvrtým rokem otevřeny pro turisty, a to
o víkendech odpoledne.
Otevírací doba (od 13. června do konce října):
Sobota 14:00-18:00
Neděle 14:00-18:00
Vstup do kostela je zdarma. Přítomnost průvodce po celou otvírací dobu.
Více na doo.cz/otevrenechramy



Rodinný výlet do Palkovických hůrek


