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b ib l i c k ý úvodn ík z e sbo rového ž i vo t a

PUTOVÁNÍ DO KOSTELA
„Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu!
A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme.“ (Žalm 122, 1-2)

Zápisky ze schůze staršovstva 29.7.2020
� Prázdninovou schůzi zahájil biblickým úvodem bratr farář. Jako obvykle se

na začátku schválil zápis, prošla se korespondence a úkoly z minula.
� Tentokrát měly přednost záležitosti personální. Starší se podělili o ztížené

možnosti návštěv v době pandemie a faráři přidali výčet předkřestních
a předmanželských příprav.

� Oběma našim kazatelům vyprší mandát příští rok po prázdninách (a oba
přijali kandidaturu do našeho sboru). Podle nových pravidel pro povo-
lávání farářů je na začátku třeba požádat seniorátní výbor o schválení výše
pracovních úvazků. Znovu byla otevřena otázka o udržitelnosti a využi-
telnosti dvou farářů, avšak většina starších podpořila žádost o dvě kazatel-
ská místa. (V době uzávěrky byla tato žádost schválena seniorátním výbo-
rem.) S kandidáty proběhne sborová beseda 18.10.

� Opět se řešily omítky, okapy či komín. Zeď v klubovně vlhne také proto, že
v rohu fary (mezi schody a klubovnou) není kanalizace a špatný spád a po-
vrch chodníku problém zhoršuje. Úřad městského obvodu se vyjádřil, že
rekonstrukce chodníků není v jejich možnostech. Alespoň že vyčistili uliční
vpusť. Bratr farář se svým synem sami vyčistili okapové svody u kostela.

� Oprava a nátěr balkonů ve sborovém domě byla z finančních důvodů pře-
rušena.

� Do šatny bude zakoupen modrý koberec.
� Jako obvykle se presbyteři rozloučili písní.
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Tento žalm patří mezi takzvané
poutní písně a zaujal mě tím
radostným očekáváním, které

je z něho jasně slyšet. Jít do domu
Hospodinova znamenalo jít do chrá-
mu v Jeruzalémě a pro mnohé pout-
níky to byla zajisté dlouhá a možná až
vyčerpávající cesta. Pisatel žalmu se
však na ni připravuje s radostí. Těší se
a raduje, protože jde za Tím, jehož
má rád. Únava z cesty je tu vedlejší.

Asi to dneska nemáme do kostela
tak daleko, cestujeme
dopravními prostředky
a únava z cestování tam
ani zpátky nám tolik ne-
hrozí a nohy netrpí.
Někdy je na překážku
počasí – příliš prší nebo
je příliš horko, někdy
nám zabrání cestě do
domu Páně řada jiných
důvodů, závažných
i méně vážných.

Co nám možná chy-

bí, je ta žalmistova touha a očekávání.
Jistě, dnes jsme v trochu jiné situaci
než byli poutníci v době staro-
zákonní. Kristus má svůj dům – a tím
domem jsme my. I když se zpravidla
scházíme v nějakém chrámovém
prostoru, Kristus není zajatcem čtyř
stěn. On přebývá v nás, kteří jsme
jeho a nad tímto duchovním domem
vládne. Dává mu svůj domovní řád.

Co bychom umět měli (a neumí-
me): svým dětem zprostředkovat ra-

dost, když jim v neděli
ráno říkáme skoro to-
též co žalmista: Půjde-
me do Hospodinova
domu!

Jaroslava Drozdová

(+L. Rejchrt, NKD 1988) poděkován í s t a r šov s t v a

� Všem budovatelům a organizátorům letního dětského tábora ve Stříteži
nad Bečvou.

� Těm, kdo zastupují sestru kostelnici po dobu její nemocenské.
� Všem, kdo se podíleli na přípravě kavárničky a biblických hodin v letních

měsících.
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mod l i t b y

V tomto životě a v tomto čase, je toho tolik, co nám nahání hrůzu, co si vybírá svůj
podíl ve strachu, který se nás zmocňuje při pohledu na čísla, statistiky nemocných,
statistiky rozvedených, statistiky sebevražd, statistiky… je toho tolik, co lze počítat
a je současně mnohé, které spočítat, vyčíslit nelze… Za to, co vyčíslit nedovedeme,
čím ses nám stal, abychom se my nemuseli tolik bát, uměli se veselit, takto k tobě
mluvíme:

Tobě sluší, Bože trojjediný,
Vzdávat chválu, neboť jsi toho hoden.
Činíš nové a velké věci.
I dnes jsi nám dopřál probudit se do nového dne,
Obnovil jsi naše smysly,
Abychom mohli vnímat dobrotu,
Krásu i nevypočitatelnost tvého stvoření.
Tobě patří dík i za to,
Že jsme si mohli užít prázdninové volnosti,
Slunce, vzduchu a vody.
A chválíme tě i za nový školní rok,
Za povinnosti a práci,
Za příležitost dozvídat se nové věci
A tvořit nové dílo.
A zvláště ti děkujeme za budoucnost,
Kterou před námi otevíráš,
Za naději, že to nejlepší, ať jsme mladí nebo staří,
Máme teprve před sebou:
naše časy jsou ve tvých rukou a ty jsi láska a věčnost...

PARTNERSTVÍ
Těšili jsme se v létě na partnerskou konferenci do Dessau. Ze známých dů-
vodů jsme však zůstali doma. Ale touha setkat se se známými a přáteli byla
tak silná, že jsme uvítali a podpořili návrh bratří a sester z Dessau využít so-
ciální sítě a uskutečnit Zoom konferenci.

Jsme zváni ke společné pobožnosti, která se uskuteční v sobotu 26. září
ve 20,00 hod v sále.

Do programu přispěje každý sbor pětiminutovou zprávou o činnosti
sboru. Celý průběh pobožnosti zajistí dessauští a bude trvat asi 60-90 mi-
nut. Těšíme se na setkání. Pokud máte zájem zúčastnit se této pobožnosti a
zapojit se do programu přihlaste se u Jarmily Grollové, získáte taky bližší
informace o průběhu celé akce. Podpořme společně naše partnerství se
sbory v Dessau, Hartfordu, Purley a Speyeru.

Jarmila Grollová

Foukej, foukej, větříčku,
dej nám jablko, hruštičku,
taky švestka dobrá je,
když se dobře zpracuje,
v čaji vždycky zahřeje.

Třešně, višně... kdo co má
nebo někde nasbírá −
třeba lesní plody chutné
pro dobrý čaj − je to nutné!
každý si pak na něm slupne

Sušené houby (jedlé), ořechy
sklidí zaručeně úspěchy!
Příjemnou náladu nám navodí
voňavé bylinky, co jazýčku lahodí
(jen pelyněk se příliš nehodí)

Nakonec připojujem prosbičku
pro ty, kdo vlastníte sušičku.
Budeme rádi za vaši ochotu,
ušetříte nám čas pro jinou robotu
a vytvoříte fakt dobrotu!

Velký dík všem, kdo přispějete
a nějaké ovoce nám přinesete!
Nevěšte hlavu,

pokud jak pomoci nemáte tucha,
důležitější je

mít na mysli ovoce Ducha
a k druhým mít nastražená ucha!

za přípravný tým Pavla M.

Opět po roce, koledujem ovoce
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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

prog r am na zá ř í

úterý, 8. září 09:00 Kavárnička
středa, 9. září 17:00 Biblická hodina (Pavel Šindler)

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 10. září 18:00 Ostravské zvonky
pátek, 11. září 19:00 Střední generace
sobota, 12. září 15:00 Výlet s průvodcem br. Nováčkem

(sraz tram. Karpatská)
neděle, 13. září 08:30 Bohoslužby

10:00 Pěvecký sbor
úterý, 15. září 19:00 Starší mládež
středa, 16. září 17:00 Biblická hodina

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 17. září 16:00 Dorost

18:00 Ostravské zvonky
neděle, 20. září 08:30 Bohoslužby s Večeři Páně

10:00 Pěvecký sbor
úterý, 22. září 09:00 Kavárnička

19:00 Starší mládež
středa, 23. září 17:00 Biblická hodina

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 24. září 16:00 Dorost

18:00 Ostravské zvonky
sobota, 26. září 20:00 Partnerská Zoom konference
neděle, 27. září 08:30 Bohoslužby

10:00 Pěvecký sbor
úterý, 29. září 19:00 Starší mládež
středa, 30. září 17:00 Biblická hodina

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 1. října 16:00 Dorost

18:00 Ostravské zvonky
pátek, 2. října 19:00 Nokturno
neděle, 4. října Oslavy 100. let sboru

10:00 Bohoslužby s Večeří Páně - oslavy sboru

vý znamné na ro zen iny v z á ř í

Drahoslava Vlasta Šeptáková Václav Boháček

Jana Hašková Karel Klimonda

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.



Letní tábor pro děti ve Stříteži nad Bečvou


