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b ib l i cký úvodn ík

Jeden člověk...
„Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči.
Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Ná‐
hodou šel tou cestou nějaký kněz: viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně
i jeden Levita přišel k tomu místu: viděl ho, ale vyhnul se mu. Ale je‐
den Samařan přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto.
Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho
na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého
dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: Starej se o něho,
a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.“
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Jedno z nejznámějších podo-
benství Ježíše Krista. Vyprovo-
kován učenými židy Ježíš odpo-

vídá na otázku: „A kdo je můj bližní?“
tímto podobenstvím, které je svým
způsobem velmi jednoduché.

Je to však opravdu jen chytrá
otázka, která útokem na nejzá-
kladnější učení židů, chce nachytat
Ježíše a podat důkaz o tom, že není
tím, za co ho lidé pokládají? Anebo
v tom můžeme vidět strach jednoho
ze zákoníků, který si klade otázky: „Je
správné naše učení?“ „Je správné, co
děláme?“ „Má to cenu?“ a „Není to
vše jinak?“

Ježíš odpovídá tímto podoben-

stvím. Vlastně přebírá aktivitu,
a pokud byla tato otázka zamýšlena
jako past, tak ji geniálně obrací ve
svůj prospěch. Avšak byla-li myšlena
jako hledání smyslu vlastního života
jednotlivce, pak rozšiřuje platnost
Boží lásky – a tedy i milosrdenství
člověka k svému souputníkovi – na
všechny lidi, kteří jsou kolem nás.

Židé totiž měli vědět, kdo je jejich
bližní. Různé skupiny sice měly různý
a více či méně fundovaný výklad, ale
pomoc spoluvěrci byla požadovaná.

V textu sice nevíme, zdali olou-
pený a zraněný byl Žid, ale všechny
výklady a komentáře to předpoklá-
dají. Pán Ježíš často ve svých podo-
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benstvích mluví jen v náznacích a vý-
klady jsou možné v několika verzích
a mohou být více či méně rozvinuté.

Právě tak obě první postavy jsou
jen naznačeny. Nějaký kněz, jeden
levita náhodou šel kolem. Jako kdy-
by na tomto nezáleželo. V textu nejde
o vyostření rozdílu mezi těmito po-
stavami a třetí osobou, kterou je sa-
maritán. Nejde o výši majetku, nejde
o zvýraznění sociálního postavení,
nejde o zdůraznění vzdělání, ani pří-
slušnost k jinémenšině. Prostě nějaký
kněz a nějaký levita, které spojuje, že
se považovali za vzor chování
správného Žida, a rovněž za tento
vzor byli ve své době považováni.
Každý z nich mohl mít mnoho důvo-
dů ke své omluvě.

Sám vidím v podobenství pře-
devším tři důvody. Za prvé strach.
Strach z nebezpečí, strach o své
zdraví, strach z nedodržení po-
vinnosti, strach ze zdržení na cestě
a nesplnění cíle, strach z toho, že
něco zkazím a budu se odpovídat.
Druhým důvodem shledávám odů-
vodněnou, opatrnou odvahu, která
omezuje racionální úvahou odvahu
riskovat, odvahu udělat něco s čím
jsem nepočítal, odvahu k řešení
problémů, které mohly nastat. Třetím
důvodem může být obezřetnost
omezující naši schopnost roz-
hodnout se teď, rozeznat ten správný
okamžik, na kterém záleží.

Pán Ježíš ve svém podobenství
nekomentuje rozhodnutí, nehodnotí,
neodsuzuje, jen tak téměř lapidárně
popisuje. To je také typické. Téměř
vždy ponechává Pán Ježíš člověku
další šanci na vývoj, další možnost,
další naději.

Samaritán, jinak asi člověk ne
chudý, ne bez respektu, příslušník
menšiny, která byla tehdejší
společností přezírána. Samaritán
však jako jediná z těchto tří postav,
překonal strach, měl odvahu
nemocného ošetřit, odvezl jej do
hospody a projevil zájem o jeho
zdraví, bezpečí a jeho zajištění.

Pán Ježíš mění položenou otázku.
Ptá se, kdo byl bližním pro tohoto
zraněného člověka. Odpověď byla
jasná i židovským zákoníkům, kteří
odešli asi zahanbeni nebo alespoň
se zmatkem v hlavě.

Co však my, jak na tom jsme my?
Vše se přesouvá z naučených tézí

a vzorů do každodenního okamžiku,
do každodenního života a okamži-
tého rozhodnutí. Po tomto podoben-
ství následuje další velmi známý pří-
běh o Marii a Martě, v němž jde
o správné rozhodnutí v konkrétním
okamžiku. Zařazení podobenství tak
asi není náhodné.

Toto podobenství je pro mne vel-
mi důležité. Nechci zneužívat příkla-
dy a zaběhlé zvyky a náhledy na
dnešní situaci. Uvědomuji si však, že
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ze sborového ž i vo t a

Zápisky z říjnové schůze staršovstva
� Starší se sešli 13.10. prostřednictvím Zoomu a dohodli se, že pokud by

délka schůze měla přesáhnout hodinu, budou hlasovat o prodloužení,
a pokud to bude nutné, sejdou se znovu za týden. Jako obvykle následoval
biblický úvod, schvalování zápisu a kontrola úkolů.

� Jedním z hlavních bodů programu byla tzv. návratka na konvent, jejíž sou-
částí byly nominace do synodní rady (shodli jsme se, že podporujeme tu
stávající), dotazník „Přežije náš sbor rok 2025,“ (máme naději) a dvě menší
změny v církevním zřízení.

� Jedním z témat na programu měla být aktualizace povolávacích listin, kte-
ré potřebujeme k přípravě (opakovaných) voleb obou farářů. Tyto však ne-
byly včas připraveny k projednání a starší se jimi budou zabývat 4. listopa-
du.

v životě nejde jen o vědomosti a do-
držování zažitých zvyků. Jde o to, zda
dnes dokážeme nemít strach, mít od-
vahu a právě teď vidět, co je po-
třebné, přijmout odpovědnost i za
riziko svého rozhodnutí a k tomu mít
trochu soucitu, lítosti s osudem
druhých, zájem o lidi kolem nás. To si
rozhodujeme každý sám za sebe.
Z milosti Boží však máme zítra další

možnost, nejsme za naše selhání
hned odsouzeni, a to je naděje pro
nás všechny. Platí však pro nás výzva,
nebojte se, buďte odvážní a snažte se
alespoň chvilkami následovat naše-
ho učitele, budete obohaceni něčím,
co není skryto v pokladech zde na
zemi, ale je trvalejší.

Jiří Groll
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NEVÍM, CO MI ZÍTŘEK TAJÍ…

Strasti bez konce se zdají,
mraky cestu zakrývají,ale
BŮH JE SPÁSA MÁ !

Což je jistě dobrázpráva:)
A tak i přesvšechnunejistotuzůstavámeklidnémysli, v naději ,plánujeme….

A taky setěšíme,žesnadopětspoluzahájímeAdventní časpři

VÁNOČNÍ DÍLNĚ

Pokud námtobudeumožněno, jste zváni nasobotu 28.11.dosáluTřanovského,
kdeod9hod do15hodbudetemítmožnosttvořit nebose jenobčerstvit, či spolu
promluvit apobýt:)

Pro zájemcebudepřipraven i oběd(hlásit semůžetenatel.732939938)

Kdo máte,vezmětesebounůžkyatavící pistole snáplněmi.

Pokud nebudemožnésesejít osobněči dojdeke změnědata,budeteinformováni
sborovýmmeilemnebosi prosímzavolejte nauvedenýtelefon adozvíte se jak aco
sebudedít.
Nebojte se:), vymýšlíme i alternativní plán, abychommohli uskutečnitprodej
výrobků- jejíchž výtěžek budeopětsloužit k vytvoření balíčků proseniory a
potřebnév našemsboru.

Děkujemezaspolupráci,buďtesPánemBohemav následujících dnechať vámv
(d)uších zní…
RADUJTE SE BRATŘI,NEBOŤ BLÍZKO JE PÁN !

zapřípravný týmPavla Machová
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modl i tby
Všemohoucí Bože,
bojíme se toho, co neznáme. V této obtížné, zmatené a nejisté době Tě
prosíme o pokoj pro celý svět.
V čase starostí o naše zdraví buď naší nadějí.
V čase mediálních zpráv, které nás někdy vedou až k panice a nahání nám
strach, buď naší důvěrou.
V čase ohrožení a slabosti buď naší silou.
V čase trápení buď naší úlevou.
V čase rozdělení buď láskou, která sjednocuje.

Prosíme za všechny, jejichž všední den je výrazně poznamenán pandemií.
Buď blízko nemocným a umírajícím i těm, kdo se cítí osaměle a nemají
nikoho na své straně. Dej jim jistotu, že přes nutná opatření jsme s nimi stá-
le spojeni ve Tvém Duchu.

Utěšuj ty, kdo po celém světě truchlí nad svými zemřelými. Daruj sílu
a energii všem lékařům, záchranářům a pečujícím. Vědcům dej inspiraci
a politikům moudrost a jasnost pro jejich správná rozhodnutí. Posiluj nás
k solidaritě se všemi, kdo utrpěli velké materiální škody. Buď v rodinách,
které v době karantény obtížně zvládají soužití. Dávej trpělivost a dobré ná-
pady učitelům.

Milosrdný Bože, slituj se nad námi a neopouštěj nás. Posiluj naši víru a obo-
hacuj nás o nekonečnou důvěru, že ty jsi Pán nad životem a smrtí.
Amen

Daniela Hamrová, 55 let, referentka pro ekumenu, Praha-Žižkov
(převzato z https://www.e-cirkev.cz/clanek/6689-Pozvani-k-modlitbe/index.htm)

v ý znamné narozen iny v l i s topadu

Horst Lassak Otomar Kantor Jindřich Řepka

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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Byl začátek roku 1990. Václav
Havel již byl prezidentem.
Byla zrušena moc KSČ. Všich-

ni jsme sledovali další vývoj v naší
zemi a nebylo již žádným hrdinstvím
zakládat další OF. Také na půdě ost-
ravského sboru se začala scházet
skupinka lidí z několika církví –
členové z obou našich sborů v Ost-
ravě, z Církve bratrské, z Bratrské
jednoty baptistů, z Československé
církve husitské a možná jsem na
někoho dalšího zapomněl. Disku-
tovalo se, co budeme
dělat my, protestanské
sbory. Zařadit se do politické
organizace jsme brzy
odmítli. Vynořila se
však myšlenka založení stře-
diska Diakonie ČCE, která
tehdy již v ČR existovala. Dále se ob-
jevila myšlenka a vize mít mateřskou
školku, případně školu, a zapojit se
do školy a školní výchovy samo-
statnými přednáškami. Z těchto vizí
a nápadů se uskutečnila jen část.
Bratr Petr Firbas chodil se svými
přednáškami na jednu nebo dvě zá-
kladní školy a uskutečnilo se za-
ložení střediska Diakonie ČCE. Poz-
ději krátkou dobu jsme mohli ovliv-

ňovat běh střední zdravotní školy
v Novém Jičíně. Škoda, že jsme ne-
získali větší podporu na ústředí naší
církve.

Středisko Diakonie ČCE v Ost-
ravě nejdříve začalo s poradenskou
činností, pak přibyl šatník a dis-
tribuce nejnutnějšího ošacení. Zá-
kladní myšlenkou bylo vkládat do
poskytování sociálních služeb zá-
kladní křesťanské etické principy ve
vztahu ke klientům, jako je úcta
k člověku, umění naslouchat, pomoc

potřebným. Později začala
pečovatelská služba, která se

stala základem
dnešního stře-

diska Diakonie ČCE
v Ostravě.

Středisko se začalo in-
stitucionalizovat. Ze začátku jsme
byli pod ústředím Diakonie ČCE
v Praze, pak vzniklo samostatné stře-
disko v Ostravě. Celkem brzy jsme
mohli získat prostory na Žofínské uli-
ci, kde už mohlo být tenkrát ještě
existující poradenské středisko, šat-
ník a pečovatelská služba. V rámci
šatníku byla možnost i osobní hygie-
ny a další činnosti.

Po několika letech se naskytla

30 let střediska Diakonie ČCE v Ostravě
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možnost získání vily ve Vítkovicích
a začala velká přestavba této vily
s možností umístit do této budovy
péči o staré lidi v Domovince
a v horním patře možnost práce
s dětmi – azylový pobyt dětí. To byl
základ současné práce a posky-
tování sociálních služeb v ostrav-
ském středisku.

Dnes středisko provozuje asi
šest základních sociálních služeb
a možná, že přibudou další. Je spo-
jeno se střediskem v Příboře. Od
střediska se odloučila škola pro po-
stižené děti. Středisko má další bu-
dovu naproti naší vily, která prošla
velkou rekonstrukcí. Zaměstnává asi
50 zaměstnanců. Z hodnocení práce
našeho střediska na úrovni města
a kraje vyplývá, že sice není veliké,
ale že dělá kvalitní péči a provozuje
své služby na profesionální úrovni.

Na začátku byla obava o ekono-
mickou životaschopnost střediska.
Byla obava, že nebezpečně zatíží
naše sbory. Dnes je součástí měst-
ského systému poskytování soci-
álních služeb a v některých službách
je jeho činnost těžko nahraditelná.
Ekonomicky stojí na vlastních
nohách a obrat představuje daleko
větší část finančních prostředků, než
je roční obrat sboru. Za tím stojí prá-
ce ředitelů a vedení jednotlivých slu-

žeb. Řediteli byla Jarmila Grollová,
velice krátkou dobu vedl středisko
Milič Kaštánek, poté přišel br. Ing.
Josef Rzyman, který převedl přes
počáteční problémy středisko do
dnešní doby a dnes vede středisko
Ing. Barbora Zedníková, která si
vede velice dobře a pokračuje v prá-
ci br. Rzymana.

Co se neuskutečnilo? Původní
představa byla, že naše středisko
bude i příležitostí uplatnění svého
vzdělání pro naše členy a naše děti.
Toto se nestalo, dnes práci zajišťují
lidí mimo naši církev. Ani z naší
církve nejsou zájemci o dobro-
volnickou práci v našem středisku.
Zahanbuje nás v této věci Apoš-
tolská církev. Důvodů je jistě více
a dnešní příspěvek není vhodným
místem pro zamyšlením, proč tomu
tak je.

Co se podařilo: Středisko Diako-
nie ČCE v Ostravě žije vlastním živo-
tem. Ve středisku působí br. farář
Pavel Šindler a částečně i ses. farářka
Ewa Jelinek. Tato spolupráce je
hodnocena dobře, a to je fajn. Škola
funguje samostatně a vede si dobře.
Podařilo se něco, v co věřil málokdo,
a za to musíme být vděčni Pánu, pro-
tože na tom máme jen malou zá-
sluhu.

Jiří a Jarmila Grollovi



9l i s t o p ad 2020

23. listopadu -6. prosince 2020

Chcete udělat radost dětem z chudých rodin?
Darujte jimk Vánocům krabici od bot plnou dárků.

Sběrná místa máme po celé republice.

Na nawebu sbírkysi předemvyberete,
pro jak staré dítě a kde dárekodevzdáte.

Více nawww.krabiceodbot.cz nebo naFacebooku.

Krabice odbot

NE
JV

ĚT
ŠÍ

SB

ÍRK
A DÁRKŮ PRO DĚTIV

ČR



10 zp r a v oda j

i n fo rmace o sboru
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
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program na l i s t opad

úterý, 3. listopadu 19:00 Starší mládež (online)
středa, 4. listopadu 17:00 Konfirmandi (online)

17:00 Biblická (online)
18:00 Staršovstvo (online)
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 5. listopadu 16:00 Dorost (online)
pátek, 6. listopadu 19:00 Nokturno (online)
neděle, 8. listopadu 09:30 Bohoslužby (online)

10:30 Kafárna (online)
úterý, 10. listopadu 19:00 Starší mládež (online)
středa, 11. listopadu 17:00 Konfirmandi (online)

17:00 Biblická (online)
18:00 Staršovstvo (online)
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 12. listopadu 16:00 Dorost (online)
neděle, 15. listopadu 09:30 Bohoslužby (online)

10:30 Kafárna (online)
středa, 18. listopadu 17:00 Konfirmandi (online)

17:00 Biblická (online)
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 19. listopadu 16:00 Dorost (online)
neděle, 22. listopadu 09:30 Bohoslužby (online)

10:30 Kafárna (online)
úterý, 24. listopadu 19:00 Starší mládež (online)
středa, 25. listopadu 17:00 Konfirmandi (online)

17:00 Biblická (online)
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 26. listopadu 16:00 Dorost (online)
sobota, 28. listopadu 09:00 Vánoční dílna (sál)
neděle, 29. listopadu 09:30 Bohoslužby (online)

10:30 Kafárna (online)



Obrázky ze sborového života - dorost, mládež, bohoslužby


