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b ib l i cký úvodn ík

Izajáš 40, 1-5
„Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma,
provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provině‐
ní. Vždyť z Hospodinovy ruky přĳal dvojnásobně za všechny své hří‐
chy. Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnej‐
te na pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno,
každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní
a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvor‐
stvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“
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Dnešní doba nám dává po-
chopit, co to znamená če-
kat. Všichni teď na něco če-

káme. Až se uvolní opatření. Až bude
dost lidí naočkovaných. Až to všech-
no zase přejde. Až bude svět jako
dřív. Až bude lépe.

Mnozí říkají, že jsme si tuhle situa-
ci vlastně vysloužili.

A někteří se ptají, kam ten svět
spěje?!

„Potěšte, potěšte můj lid,“ pravil
kdysi v těžké situaci ústy proroka náš
Bůh. A na často pokládanou otázku,
kam ten svět spěje, tady odpovídá:
„I zjeví se Hospodinova sláva a všech-
no tvorstvo společně spatří, že
promluvila Hospodinova ústa.“

„Čekáš, až zahřmí?“ vyptávala se
moje maminka, když po mně něco
chtěla a já pořád nic. Čekáme, až za-
hřmí, než se pustíme do práce na pří-
pravách cesty? No ano, ale jak to
udělat? Jak připravovat cestu, vy-
rovnávat silnici, a umíme vůbec vyvy-
šovat údolí a snižovat pahorky? Chtě-
li bychom zasypávat propasti nedů-
věry a nenávisti, snižovat pahorky –
a hory, ba i velehory – pýchy. Právě
v téhle době, bránící setkávání mezi
lidmi, je to ale těžší než jindy. Vždyť
tahle situace naopak propasti
a pahorky mezi lidmi zvětšuje. Je
těžké bránit se hněvu na ty, kdo
hodnotí situaci jinak než my; jedni se
hněvají na „hloupé popírače“, jiní na
„vyděšené stádo skotu“. A tak musí-
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me být vynalézavější než jindy, když
máme krajinu narovnávat, činit
jasnou, přehlednou, bez zákeřností
a pastí.

Na biblických hodinách v po-
slední době narážíme na téma vstu-
pu do Božího království, na téma Kris-
tova druhého příchodu, na téma sou-
du. A někdy se zdá, že víc než co ji-

ného čekáme Dies irae, den hněvu.
Izajáš však slibuje den, kdy se zjeví
Hospodinova sláva. Snažme se tedy
narovnávat krajinu, aby ta sláva byla
vidět odevšad. Ať můžeme s ra-
dostným očekáváním volat Marana
tha! Pane, přijď!

Hanka Vlčinská

Zápisky z lednové schůze staršovstva
� Schůze začala 13. ledna zamyšlením nad Hospodinovou přítomností, byl

schválen minulý zápis a proběhla kontrola úkolů z minula. Starší se dohod-
li, že lednovou schůzi rozdělí na dvě části a hospodářskými záležitostmi
a rozpočtem se budou zabývat ještě 27. ledna.

� Probíhají předkřestní a předsvatební rozhovory i návštěvy starších členů
sboru. Sestra Pavla Machová dělá seniorům radost zasíláním pozdravů
a přání.

� Bohoslužby jsou stále omezené - nejvýše v počtu dvanácti. Nadále se tedy
přenášejí přes internet, což starší vedlo k zamyšlení, jestli v tomto stavu vy-
sluhovat Večeři Páně dvakrát v měsíci. Zůstali u toho, že ano.

� Br. kurátor informoval o přípravách na online konvent Moravskoslezského
seniorátu ČCE (který s poněkud kratším programem hladce proběhl
23. ledna).

� V průběhu ledna se sešla rozpočtová skupinka (J. Drozdová, J. Grollová,
M. Skotnica, H. Vlčinská, J. Cholevová) a připravila návrh rozpočtu. Na
druhé lednovém setkání (27.1.) staršovstvo návrh schválilo, i když dosud
nemáme účetní uzávěrku za rok 2020. Ale víme, že loňský rok místo
schodku skončil přebytkem, který v roce 2021 upotřebíme především na

ze sborového ž i vo t a
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poděkován í s t a r šov s t v a

� Ostravským kazatelům za organizaci Aliančního týdne modliteb za nou-
zového stavu,

� Ewě Jelinek za organizaci a podílení se na bohoslužbách online

� Muzikantům, kteří zpívají a hrají při bohoslužbách: Janě Grollové, Báře
Řimánkové, Jiřímu Krejčí, Ditě Bartolšicové, Samuelu Machovi, Elišce Vl-
činské, Michaelu Skotnicovi. Děkujeme také dětem za preludia a postlu-
dia.

� Br. Tomáši Novotnému za bohoslužby v poslední den roku 2020

� Pavle Machové za péči o bratry a sestry pokročilého věku v rámci
křesťanské služby a všem, kteří navštěvují ty nejstarší, pokud je to za sou-
časné situace možné

� A opět veliké poděkování těm, kteří každou neděli zajišťují živé vysílání
nedělních bohoslužeb, také 24. a 31.12. 2020

údržbu sborového domu. Rozpočet předložíme ke schválení výroční-
mu sborovému shromáždění, které chystáme na 28. března.

� Z ústředí církve jsme dostali pokyn k volbě našich dvou farářů. Už dříve
jsme chtěli uspořádat předvolební setkání s oběma faráři – a to nejlépe
osobní a živé. Takže ještě chvíli počkáme, zda a kdy nám to epidemie
dovolí. Samotné volby bychom chtěli uskutečnit do konce května.

� A nakonec jsme se dozvěděli, že naše velkopáteční bohoslužby chce
vysílat Česká televize.
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modl i tby
Děkujme Pánu za jeho lásku, péči a milost, i za sílu a naději, kteroumůžeme čerpat

z jeho slova i jednání na světě. Ať je nám Jeho láskyplná oběť zdrojem síly a útě-
chy. Děkujme mu za možnost alternativních cest jak být spolu, sdílet se a duchovně
podporovat i na dálku.
Děkujme za obětavé nasazení zdravotníků a sociálnich pracovníků v době, kdy je

zvýšená absence a zároveň přibývá práce a starostí o nemocné. Prosme o nadpřiro-
zenou posilu, pokoj a odměnu pro takto nasazené.
Prosme o požehnání a ochranu farářů a kaplanů, kteří mnohdy mají jako jediní

přístup na uzavřená oddělení nemocnic, nebo sociálních služeb, aby účinně přiná-
šeli potěchu a ujištění o Boží milosti.
Modleme se za nemocné, nuceně odloučené od svých bližních, trpící, trápené

depresí, čekající na zrušené operace. Ať naleznou útěchu v lásce našeho Pána
a účastenství jeho Ducha.
Prosme za účelné využití času a schopností, které jsme dostali. Ať se prohlubuje

náš vztah k Pánu i k lidem, rosteme ve víře, svatosti, poznávání a činění Boží vůle.
Modleme se za sílu pro splnění našich předsevzetí i za odvahu a sílu pro nové začát-
ky a nové způsoby jak sdílet svědectví o Boží milosti v této podivné době.
Modleme se za zmírnění sociálních důsledků lockdownu. Ať se neprohlubuje so-

ciální nerovnost a pomoc přichází těm, co ji potřebují. Stavme se proti vykopávání
příkopů mazi různými vrstvami společnosti a stavění plotů neporozumnění a ponor-
kových nemocí v rodinách a uzavřených skupinách.
Mysleme na studenty, žáky, pedagogy a rodiče. V tomto období je vzdělávání,

studium, praxe a příprava na zkoušky mnohem náročnější.
Vyprošujme u Pána nadpřirozenou pomoc pro ty, kteří hledají životní partnery.

Tato doba navazovní vztahů vskutku nepřeje.
Mysleme na sborové a církevní akce, které jsou omezeny z důvodů zdravotních

nařízení. Ať nalezneme technické možnosti jak konat volební shromáždění, konven-
ty, apod. nutné ze zákona. Mysleme na sbory, které nemají technické, materiální
nebo personální zázemí pro online fungování ať naleznou účinné cesty, jak se vzá-
jemně podporovat ve víře. Nezapomínejme na partnerskě sbory, které nám tolikrát
obětavě pomohly. Modleme se za spolupráci mezi křesťany různých denominací.
Mysleme na lidi v moci postavené, vládu, správce, policii a soudy. Vyprošujme pro

ně Boží bázeň, pokoru, moudrost, neúplatnost a lásku k druhým.
Prosme Pána o smíření a pokoj ve světě, ať lidstvo nenechá sobě napospas.

ms
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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

v ý znamné narozen iny v únoru

Kamil Šimečka Jaromír Pustka Miroslava Kuzníková,

Eva Mazancová Květuše Tostová

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.



7úno r 2 021

program na únor

úterý, 2. února 19:00 Starší mládež (online)
středa, 3. února 17:00 Konfirmandi (online)

17:00 Biblická (online), 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 4. února 16:00 Dorost (online)

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

10:30 Kavárna (online)
úterý, 9. února 19:00 Starší mládež (online)
středa, 10. února 17:00 Konfirmandi (online)

17:00 Biblická (online)
18:15 Staršovstvo (online), 20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 11. února 16:00 Dorost (online)
pátek, 12. února 19:00 Střední generace (online)
neděle, 14. února 09:30 Bohoslužby (sál+online)

10:30 Kavárna (online)
úterý, 16. února 19:00 Starší mládež (online)
středa, 17. února 17:00 Konfirmandi (online)

17:00 Biblická (online), 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 18. února 16:00 Dorost (online)
neděle, 21. února 09:30 Bohoslužby s VP (sál + online)

10:30 Kavárna (online)
úterý, 23. února 19:00 Starší mládež (online)
středa, 24. února 17:00 Konfirmandi (online)

17:00 Biblická (online) 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 25. února 16:00 Dorost (online)
neděle, 28. února 09:30 Bohoslužby s VP (sál + online)

10:30 Kavárna (online)



Zasedání konventu, sborové verše, alianční týden a sněhulák před farou


