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Před 175 lety (4. ledna 1846)
se narodil evangelický farář Jan Karafiát



b ib l i cký úvodn ík

Vidoucí Bože
Vidoucí Bože, požehnej nám, aby tě naše oči poznaly.
Slyšící Bože, požehnej nám, aby naše uši slyšely tvůj hlas.
Provázející Bože, požehnej nám, abychom zůstali na tvých cestách.
Milující Bože, požehnej nám, aby mnozí lidé cítili tvoji lásku.
Blízký Bože, požehnej nám a daruj nám pokoj a radost.
Požehnej vám dobrý Bůh: Otec, Syn a Duch svatý.
Amen.
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Slova irského požehnání na-
bízejí naději jít vstříc našim
každodenním radostem i sta-

rostem. Nic není dost malé či nedů-
stojné, aby to nemohlo být předmě-
tem požehnání. Můžeme slovy
požehnání předávat obraz Boha, „je-
hož radostí je být s lidskými syny," mi-
losrdného Boha Ježíše Krista, který
se raduje s radujícími a pláče s plačí-
cími. I lidé stojící na okraji církve
mohou být nečekaně zasahováni
v hlubinách svého srdce touto Boží
láskou, která nezná hranice času,
prostoru, ani kultur či náboženství…

Požehnání nemůžeme dát sami ze
sebe – požehnání je jen

prostředníkem Boží dobroty a ochoty
žehnat. K přijetí této naděje po-
třebujeme víru, že navzdory lidskému
selhání našemu Stvořiteli záleží na
uchování a rozmnožení života. Při-
jmout do svých srdcí požehnání není
lehkým krokem, přesto můžeme
v biblických textech nejednou číst
ujištění, že Bůh nám slibuje, že
požehná všem, kdo mu budou žeh-
nat, požehná všem národům země.

A nezůstalo pouze u slibů…
Vánoční svátky nám připomínají, že
se splnilo, co bylo ústy proroků zaslí-
beno: „Hosana Synu Davidovu!
Požehnaný, který přichází ve jménu
Hospodinově! Hosana na vý-
sostech!“ (Mt 21,9).

Požehnání na cestu (irské požehnání)

Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu.
Pán ať je při vás, aby vás mohl brát do své náruče a chránit vás.
Pán ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí.
Pán ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte
a aby vás vysvobozoval z pasti.
Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno.
Pán ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí.
Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal.
Amen.

V Ostravě 30.12. 2020 Jana Grollová

Zápisky z prosincové schůze staršovstva
� Telekonferenční schůzi zahájila biblickým úvodem sestra farářka.

� Starší se informovali o pastoračních návštěvách a probíhajících předkřest-
ních a svatebních přípravách.

� Byl vytvořen plán bohoslužeb pro vánoční období – ty v kostele byly bez
online přenosu, bohoslužby ze sálu (v době uzávěrky s kapacitou 12 lidí)
budou vždy přenášeny.

� Ve sborové zásilce jsme od synodní rady dostali úkol připravit rozvojový
plán sboru. Byl přijat návrh, aby se k jeho vypracování přizvali i řadoví
členové sboru, kteří nejsou členy staršovstva. Skupinka se sejde po novém
roce.

ze sborového ž i vo t a
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modl i tby
Bylo by skvělé, Bože, kdyby nás tvůj příchod zastihl natěšené, připravené vítat

v tobě:
Zachránce našich zpackaných životů, prosluněnou Cestu z mlhoviny, naším úsilím
zamotaných a pobloudilých příběhů, Inspiraci pro bezútěšné chvíle sebezpytování,
Jiskru, kterou vzkřísí tvůj Vyvolený na modloslužebném obětišti naší pýchy a jistoty
nás, chvástavých proroků, neomylně semýlících, věřících v sebe, oheň, který nás po-
pálí a pročistí, vždyť Ty a to, co je Tvé, svědčí o zcela jiné chuti a kvalitě a voní jako
po milování láskou, kterou za nás dýcháš, pro níž sebe sama našemu nepřátelství
vydáváš, nabízíš sebe jako doušek občerstvující vody suchem ochraptělých ústům,

poděkován í s t a r šov s t v a

� Pavle Machové a jejím spolupracovníkům za balíčky pro seniory a pří-
pravu vánočního jarmarku za nezvyklých podmínek

� Všem, kteří pomáhali při balení, napekli cukroví, upekli a ozdobili
perníčky

� Těm, kteří připravili biblické verše na záložky pro poslední den roku

� Janě Grollové za přípravu vánočního pásma, účinkujícím i s. f. Ewě Jeli-
nek za technickou spolupráci

� Oběma farářům, kazatelům sboru i těm, kteří každou neděli zajišťují živé
přenosy bohoslužeb

� Obdrželi jsme žádost z redakce Kostnických jisker o finanční podporu
Evangelického týdeníku. Starší rozhodli, že za tímto účelem bude vy-
hlášena jedna sbírka v lednu.

� Starší dále řešili uvedení klubovny do provozuschopného stavu, což za-
hrnuje sestavení lavice pod oknem, vybroušení a nátěr podlahy
a malování.

hojivou mastí bolavým očím… stáváš se tím, koho nutně potřebuje naše tělo i duše,
bez koho nikdy nenabydeme úplného zdraví, ale smýkáni záludností příznaků na-
šich onemocnění, stonáme, zdánlivě bez příčiny i bez naděje, neschopni žít.

Bylo by skvělé a ještě skvělejší, Bože, kdybychom z tvého mluvení k nám uměli
čerpat sílu, kdybychom se nepohoršovali nad domnělou rozšklebeností toho, co je
tvou podstatou a tím, jak svou slávu světu zjevuješ. Kdybychom uměli vyznat, že ty
a činy, které o tobě mluví, které tě dokládají, jste jedno, tak jako vůle Otce a vůle
Syna, jsou jednou vůlí… a Království, které ohlašuješ v tobě nabývá tvaru, zákonů
a hranic… jsi tím, co kážeš, kážeš o tom, čím jsi a čím se stáváš jménem nepostiži-
telným, nevyslovitelným, tak vemlouvavě neodolatelným a blízkým pro nás a naše
spasení zjeveným…

Bylo by, co není, všechno skvělé, nebýt toho, že jsme v koncích, Bože, se svou
fantazií, chutí žít a nad životem vítězit, se zvědavostí, znát ještě něco jiného, než co
zná každý, s touhou se novému učit.. s tím, co předpokládá důvěru - sdílením o tom,
co považujeme za cenné, co nás definuje a určuje bez nároků na „správnost“…
s cenou upřímnosti, pravdivosti, kterou nejsme ochotni platit každému za pozdvi-
žení a rozpaky, které tím způsobíme... Stávají se z nás zrádci, zloději, neupřímně za-
kukleni v tom, co o nás nevypovídá, z nenávisti těch, kteří se příliš bojí světa tam
venku i tady, doma a ve tvé církvi, míst, kterým nerozumíme, lidí, s nimiž se necítíme
být spříznění jinak, než v touze hledat útočiště tam, kde se budeme moci doneko-
nečna bezpečně míjet…

Bože, kdybys dokázal i chtěl změnit naší hříšnou náturu, byl by svět chudší o to,
co jsme prožili, bez paměti, jako zrcadlo, které neodráží toho, který odešel…Než se
tak, jednou, stane, dej nám, prosíme, sílu, svou milost, své slovo, svou blízkost, svou
upřímnost, lásku a z ní radost, těch, kteří mají naději.

Slyš nás, když k tobě společně voláme za své bratry a sestry v různých profesích
v čase jako je tento. Za bratry a sestry církevní i necírkevní, věřící i nevěřící, podle
konfese i konfesemi napříč… ať už věří komukoli a čemukoli, společně se namáhají,
stejně jako kdokoli jiný trpí, bývají unaveni z mnohé práce, odpovědnosti a toho, co
je ještě čeká…Za zdravotníky, prosíme. Také za lidi nemocné a jejich blízké. Také za
lidi, kteří v důsledku opatření nemohou konat svou práci, hrozí jím exekuce, nemají
z čeho splácet hypotéky… Za ty, jejichž podnikání takový otřes nepřežilo. Za dopa-
dy, které to má na rodiny, vztahy uvnitř rodiny... Za ty, kteří nemohou čekat návštěvu
a ty, kteří nesmějí navštívit, za lidi izolované nejen od potenciálního nebezpečí, ale
i před vnějším světem a tím, co jim může přinést dobrého. Prosíme tě, vyslyš nás!.

pš



Minulý rok
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Budete mě hledat a nalezne-
te mě, když se mne budete
dotazovat celým svým srd-

cem, napsal Jeremiáš v kapitole 29,
verši 13, a ostravský sbor si to pro rok
2020 vzal za své. Během hudebních
bohoslužeb vystoupily Ostravské
zvonky a Jitka Vlčinská – ty první
v rámci pre- a postludia, ta druhá ze
sboru (do Libně). Faráři se učastnili
farařského kurzu v Praze a biblickou
hodinu vedl Jaroslav Nováček. Zlo-
mila se jedna z klaves v digitálních
varhanech. Ostravská soudkyně
Hana Šlahařová byla hostem starší
mládeže. Z Holandska dorazila nová
klávesa. Na Slovensku se konalo sou-
středění nejen Ostravských zvonků.
V Přerově proběhl zimní výlet doros-
tů CB a ČCE Ostrava na téma Jan
Amos Komenský hrou. Výborným ko-
láčem se Barbara Řimánková rozlou-
čila s práci ve staršovstvu. Na týden
před karanténou byly poprvé k veče-
ří Páně použité kališky na víno. Vláda

zakázala konání bohoslužeb. Aktivity
sboru se přenesly na internet a faráři
prošli rekvalifikaci na kostelníky
a youtubery. Na farní zahradě rozkve-
tl šafrán jarní. Uplynulo 100 let od
vzniku sboru a žádné oslavy se neko-
naly. 100 let ostravského sboru, je
důvod slavit bezesporu, zaznělo ve
videu, které z důvodu zrušení oslav
připravila Marta Machová. Je to ně-
jak naruby, padlo v úvodu zjevení na
cestě na Emu. Na prvních bohosluž-
bách po karanténě dostali účastníci
domácí úkol – sborové bingo. Chrám
se otevřel Otevřeným chrámům. Na
výročním sborovém shromáždění si
Matyášek a Martička hráli s bublifu-
kem. V rámci Noci kostelů byla zahá-
jena fotografická výstava k výročí
sboru. Starší mládež opékala buřty
na farní zahradě. Michael Skotnica si
kvůli roli vikinga na dětském táboře
nechal narůst plnovous. Theo Pustka
překonal svůj strach z výšek a v rámci
výletu dorostu vyjel výtahem na věž

Nové radnice. Na tramvajové zastáv-
ce Karpatská začal výlet s průvodcem
Jaroslavem Nováčkem. Židovský svá-
tek Roš hašana oslavila starší mládež
náležitě, u Ostravice. Po čtyřech le-
tech začal další cyklus konfirmačních
setkání. Týdenní partnerská konfe-
rence v Dessau se proměnila v hodi-
nu a půl dlouhou videokonferenci.
Vláda zakázala zpívat a Ewa Jelinek
odeslala 20 dodatků Evangelického
zpěvniku chomutovskému sboru.
Druhou vlnu koronaviru sbor strávil
na přímých přenosech bohoslužeb
a online setkáních. Sestra kostelnice
se vrátila z nemocenské. Listopadání
bylo prozíravě zrušeno už na jaře.
Pavla Machová za křesťanskou službu
rozeslala seniorům povzbudivé dopi-
sy, které se setkaly s velkým ohlasem.
Stoupla průměrná účast na biblické
hodině z 5 (v kanceláři) na téměř 9
(online během karantény). Pohřby
Anny Blechové a Antonína Plachého
byly naživo přenášeny na internetu.
V rámci utužování sousedských
vztahu v Šenově kázal Michael Wa-
loschek a v Ostravě Štěpán Marosz.
Na první adventní neděli se boho-
služby konaly v sále a v kostele mrz-
nul křeček, nový fanda sboru.
Vánoční dílna proběhla po

domácnostech. Bety Kubaňová zača-
la vést dorostovou kroniku. V rámci
jarmarku se vybralo 8.500 Kč a výtě-
žek byl použit na vytvoření balíčků
pro seniory a potřebné. Máte pozi-
tivní test, uslyšela od Gabriely Andě-
lové Marie Nazaretská a lekla se, že
bude muset jít do karantény. Bůh
svou jasností jde proti tmám, zpívali
účastníci štědrovečerních bohoslu-
žeb potmě, jen s pohledém na roz-
svícený stromek a kříž. Po bohosluž-
bách na Boží hod vánoční, které se
konaly v kostele, putovalo donešené
cukroví a jiné občerstvení do
azylových domů Charity Ostrava. Sle-
dovanost sborového Youtube kanálu
se zvýšila z 20 na jaře na 74 na konci
roku. Hospodin je světlo mé a moje
spása, koho bych se bál v roce 2021?,
ptal se za Žalmistou ostravský sbor.

ewajelinek@gmail.com
(S laskavým svolením Ivana Lampera,

autora rubriky “Minulý týden”
v časopise Respekt)
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Článek manželů Grollových
v listopadovém Zpravodaji ve
mně probudil vzpomínky

dávno zapomenuté a tak na výzvu s. f.
Ewy Jelinek tvořím pokračování.

V lednu 1990 mělo svou asi první
schůzi Křesťanské fórum v sále
Třanovského. Zde v květnu o Diakonii
přednáší její ředitel Schwarcz. V září
br. f. Klobása na schůzi staršovstva
informuje o možnosti založení stře-
diska Diakonie v Ostravě. Představa:
„křesťanská linka důvěry a usilování
o zřízení domu pro věřící důchodce“.

Jiří Groll podporuje myšlenku zří-
dit pobočku pražské Diakonie
s alespoň jednou placenou silou a 1)
zavést službu křesťanské pomoci li-
dem v různé nouzi; 2) zřídit dům asi
pro 50 lidí různě postižených (víceú-
čelový dům – penzion), kde stát by
zařídil dům, a církev by pečovala kli-
enty. V listopadu 1990 s. Jarmila
Grollová informuje o založení středis-
ka v Ostravě, v jehož kuratoriu jsou
členové pěti protestantských sborů
ČCE, CB, BJB, Metodisté. První
schůze se konala v listopadu pod
patronací Diakonie v Praze. Vytýčily
se úkoly 1) pomoc v domovech pro
opuštěné seniory 2) zřízení střediska

křesťanské pomoci (pastorační a růz-
né konkrétní pomoci).

V březnu 1991 br. K. Fon infor-
muje o fungování kanceláře Diakonie
na ul. 30. dubna, kde bude každé
úterý různá poradenská služba.
V květnu 1991 obdržela Diakonie od
města dům v Ostravě – Zábřehu, kde
by dopoledne mohla probíhat reha-
bilitace pro postižené děti a od-
poledne útulek pro děti jako odleh-
čovací služba rodičům těchto dětí.
V listopadu téhož roku předkládají
sestry L. Jariabková a J. Grollová žá-
dost o zřízení knihkupectví v razít-
kárně ve sborovém domě.

Začíná fungovat středisko
křesťanské pomoci se sídlem na
Žofinské ulici, kde je vedoucí s. Jar-
mila Grollová. Právní subjektivitu zís-
kalo středisko 1.9.

Ostravská Diakonie vznikla jako
ekumenická iniciativa křesťanů pro-
testanských církví, které v roce 1990
spojily své síly k poskytování sociální
služby pro všechny potřebné
spoluobčany. V roce 1991 se zřizují-
cí sbory rozhodly požádat o začleně-
ní do rámce celostátně působící Dia-
konie ČCE.

V lednu 1992 je zahájeno posky-

tování služeb v rodinách. Začíná se
s rekonstrukcí na Syllabové 20, kde
se počítá s poskytováním křesťanské
péče.

V březnu 1992 MUDr. D. Balabán
žádá o větší spolupráci sboru ČCE
v Ostravě se střediskem Diakonie
(odkud odstupuje sbor CB a zakládá
Elim).

Prvními zaměstnanci jsou kromě
J. Grollové ještě P. Fižová a V. Kyn-
člová. V představenstvu K. Fon, E. Je-

línková, MUDr. D. Balabán,
J. Hašková, J. Jančová, a možná jsem
ještě na někoho zapomněla.

Začátky určitě nebyly snadné, ne-
měli jsme žádné zkušenosti, ale dnes
má naše středisko své nezastupitelné
místo a mezi obyvateli Ostravy dobrý
ohlas.

Jana Hašková

30 let střediska Diakonie v Ostravě
(pokračování a trochu podrobností)
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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

program na l eden

úterý, 5. ledna 19:00 Starší mládež (online)

středa, 6. ledna 17:00 Konfirmandi (online)
17:00 Biblická (online), 20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 7. ledna 16:00 Dorost (online)
pátek, 8. ledna 19:00 Nokturno, 19:00 Střední generace
neděle, 10. ledna 09:30 Bohoslužby (sál + online)
úterý, 12. ledna 19:00 Starší mládež (online)
středa, 13. ledna 17:00 Konfirmandi (online)

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

čtvrtek, 14. ledna 16:00 Dorost (online), 18:00 Ostravské zvonky
neděle, 17. ledna 09:30 Bohoslužby s VP (sál + online)
úterý, 19. ledna 19:00 Starší mládež (online)
středa, 20. ledna 17:00 Konfirmandi (online), 17:00 Biblická (online)

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 21. ledna 16:00 Dorost (online), 18:00 Ostravské zvonky
neděle, 24. ledna 09:30 Bohoslužby (sál + online?)
úterý, 26. ledna 19:00 Starší mládež (online?)
středa, 27. ledna 17:00 Konfirmandi (online?), 17:00 Biblická (online?)

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 28. ledna 16:00 Dorost (online?), 18:00 Ostravské zvonky
neděle, 31. ledna 09:30 Bohoslužby (sál + online?)
úterý, 2. února 19:00 Starší mládež
středa, 3. února 17:00 Konfirmandi 1

17:00 Biblická, 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 4. února 14:45 Konfirmandi 2, 16:00 Dorost

18:00 Ostravské zvonky
pátek, 5. února 19:00 Nokturno
neděle, 7. února 09:30 Bohoslužby rodinné s Večeří Páně

v ý znamné narozen iny v l ednu

Veronika Kluzová Jaroslava Drozdová Jarmila Cholevová-

Mikuláš Řimánek Milada Kaďůrková Dana Vadinová

Břetislav Maněk Libor Janča Věra Kučerová

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.




