
Ph
ot
o1

95
26
85
99

©
Se
rg
iiZ
ys
ko
Dr
ea
m
sti
m
e.c
om

o
st
ra

vs
ký

e
va

n
g
e
li
ck

ý zp r
avo
d a j

3/
2 0 2 1



b ib l i cký úvodn ík

Pozvedám své oči k horám
„Pozvedám své oči k horám:
Odkud mi přĳde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina,
on učinil nebesa i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha,
nedříme ten, jenž tě chrání.
Ano, nedříme a nespí
ten, jenž chrání Izraele.
Hospodin je tvůj ochránce,
Hospodin je ti stínem po pravici.
Ve dne tě nezasáhne slunce
ani za noci měsíc.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého,
on chrání tvůj život.
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení
nyní i navěky.“

(Žalm 121)
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Tato poutní píseň líčí Boží
ochranu na cestě. Zvedání
očí má konkrétní liturgické

pozadí. V určitém okamžiku bohoslu-
žeb poutníci, kteří byli pokorně sklo-
nění, zvedali oči nebo tváře, aby
vzhlížením k Hospodinu vyjádřili, že
jen od něj čekají smilování a pomoc.
Pomoc nemůže přijít z hor, kde býva-
la pohanská božiště. Odtud nelze
očekávat pomoc. Jedině Hospodin

poskytne pomoc, ta přichází z obe-
cenství s Hospodinem, který své
věrné neopustí. On je svrchovaný
Vládce nebe a země. Kde je Bůh
u díla, ustupuje vše zlé, mizí i moře,
které bylo pro starověkého Izraelce
symbolem protibožské vzpoury
a ohrožením života. Kde Bůh pomáhá
a žehná, tam jeho věrné nikdo neo-
hrozí.

Uklouznutí nohou znamená, že
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jde o ohrožení života. Ochránce však
„nedříme a nespí“. Poutník na cestě
pouští nezahyne. Nejenže Bůh ne-
ustále bdí nad svým lidem, Hospodin
se stává protikladem přírodních bož-
stev starého Předního Orientu.

Boží ochrana je „zastíněním“.
Blahodárný účinek stínu plně po-
chopí jen ten, kdo zná sluneční žár
palestinského léta. Mít po pravici
Hospodina znamená mít bezpečnou
ochranu před každou zloumocí. Hos-
podin ochraňuje od zla jakéhokoliv
druhu.

„Vycházení a vcházení“ naznačuje
pravidelné předstupování před Hos-
podina v modlitbě i s obětí před kaž-

dým dílem, ke kterému se člověk
chystá, aby se mohl ujímat svěřených
úkolů s Božím požehnáním a s díky se
zase vracet do svatyně a prosit
o novou Boží mocnou ochranu do
dalšího života.

Nebeský Otče, děkujeme Ti, že Ti mů-
žeme svěřit své životy. Ty nad námi dr-
žíš ochrannou ruku ve dne i v noci.
Ani chaos světa, nepřehlednost situa-
ce, starost o zdraví i o samotný náš
život nemohou nás vytrhnout z Tvé
láskyplné péče o nás. Upevni naši dů-
věru v Tebe.

Dita Bartolšicová

ze sborového ž i vo t a

Zápisky z únorové schůze staršovstva
� Schůzi desátého únorového dne zahájil bratr farář úvodem, pak jsme

schválili minulý zápis a prošli úkoly z minula.

� Jako obvykle se starší zajímali o potřebné – za kým zašli, komu zavolali, kdo
dostal povzbudivé přání, jak probíhají předkřestní a předsvatební rozhovo-
ry i návštěvy starších členů sboru...

� Sestra farářka byla v Horní Čermné na semináři pro vedoucí praxí vikářů.
V nejbližší době budeme mít praktikanta Jana Lukáše.

� Bratr farář si od poloviny února vybíral dovolenou.

� Z ústředí církve jsme se dozvěděli, že nebude-li se moci sejít výroční sbo-
rové shromáždění do konce března, platí rozpočet z minulého roku, nebo
(v našem případě) návrh rozpočtu.
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modl i tby

Existenciální tázání: Kdo jsme a kam jdeme? Jak těsně, Bože, naše existen-
ciální úzkosti stávají se současně otázkami etickými… jak je těžké, nebo
nemožné – když už jednou jsme – abstrahovat od toho, jak jsme a kde jsme
a proč jsme…

Existuje vůbec poslední zdůvodnění morálky? Zakládáme-li morálku na rozhodnutí, pak lidé
svá rozhodnutí mohou revidovat. Zakládáme-li ji na pocitu, pakmůžeme jen apelovat: Cítíte to
stejně? Zdůvodňujeme-li ji všeobecným prospěchem, může se s ní rozloučit každý, kdo ve
svém kalkulu žádný prospěch nenajde. Zdůvodníme-li ji konsensem, je možno ho kdykoli od-
volat. To, co o světě víme, vypovídá jen o tom, co se fakticky děje, nikoli však o tom, co se dít
má. Naše vědomosti o normách říkají jen, že některé platí, nikoli však to, proč by platit měly.
Nemáme poslední zdůvodnění etiky, nemá je ani náboženství, ale máme zkušenost: Bůh je
hodnota sám v sobě. Tak i člověk, jeho věrný obraz. Proto je jisté: Život má být! Lidé mají žít!
V této jistotě musí svědomí objevit samo, co dobrého se má dít.

Ty, který jsi k nám a našim životům řekl své ANO, aniž bys málo věděl a znal,
bez náznaků cyničnosti… zdá se nám, že musíme zhrubnout, otupět,
abychom ten rozpor mezi hodnotným a bezcenným v našich zkušenostech,
nepovažovali za silný argument, proč neříci k životu svému a téhle planetě,
podobně radikálně znějící, NE! Potácíme se mezi imperativem života
a dobrovolností jeho uspořádání, která pramení ze suverénnosti živých, po-
volaných ke svobodě. Ty, který víš, jak moc jsme autentičtí v tom, co o sobě
povědět můžeme, pomoz nám vzít vážně svět jaký je, jaký má být a jednou
bude, a nás v něm, jeho vklad a součást.

Co znamená mýtus o tom, že Bůh se stal člověkem? Naše kultura je plná cynismu. Naše knihy
pro děti jsou ale plné optimistické morálky. Vkládáme do nich víru, že život může být zdařilý!...
Tento hlas vzal na sebe podobu dítěte. Slovo se stalo tělem. Poselství zní: Protože se to dítě
narodilo na zemi, může i přes náš cynismus život na zemi být zdařilý. Jeho vtělení nám pomá-
há, abychom se stali lidmi.

� Starší se také zabývali pronájmy a údržbou bytů ve sborovém domě,
revizí elektrických zařízení a rozvodů (našly se závady) i topením
v šatně.

� A nakonec dobrá zpráva, že kalich by měl být hotov do konce února.
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Že se Bůh stal člověkem je obraz. Bůh chce v člověku přebývat od kolébky do hrobu, od prvního
výkřiku do posledního dechu, ve štěstí i v utrpení, v úspěchu i v nezdaru. Člověk má neko-
nečnou hodnotu, je-li Bůh připraven mít v něm příbytek. Když teologové staré církve odmítali
učení, že Bůh se stal člověkem zdánlivě, bojovali za své lidství, za to, že se Bůh prosazuje
v jejich životě skutečně, nikoli jen zdánlivě.

Jedna mladá maminka se takto modlila:

Pane Bože, dobrej Bože, ochraňuj malýho Maxíka, ať tam, kde končí dohled rodičů, ho chráníš
ty a tví andělé, ať se mu nic nestane a je šťastnej a zdravej.

Pane Bože, ochraňuj Terezku, ať tam, kde končí dohled rodičů, ji chráníš ty a tví andělé, ať je
v bezpečí a nikdo jí neublíží.

Pane Bože, ochraňuj obě děti, ať usínají každý večer šťastné a zdravé ve svých postýlkách, ať se
dožijí dospělosti a mají děti a vnoučata.

Pane Bože, ochraňuj moje děti, ať tam, kde náš dohled končí, chráníš je ty se svými anděly. Ať
každý večer usínají šťastné a zdravé ve svých postýlkách, ať se dožijí dospělosti a mají děti
a vnoučata.

Pane Bože, chraň všechny děti na celém světě před hloupými a zbytečnými nehodami a před
násilím. Ať jsou šťastné a zdravé, dožijí se dospělosti a mají děti a vnoučata.

Dobrej Bože, prosím, chraň všechny rodiče na celém světě před touhle strašnou ztrátou.

Máme strach, Bože, o ty, námmilé, blízké. Vědí to? Poznají to? Vždycky? Bo-
jíme se, že ne. Za jejich zdraví, štěstí a život, prosíme.

Údiv nad tím, že vůbec něco existuje, když to mohlo nebýt, můžeme prožít jako štěstí. Kdopak
slaví narozeniny každý den? Ale může se nám z toho také zatočit hlava jako při pohledu do
propasti, když nám dojde, že všechno mohlo také nebýt. Jsme konfrontováni se smrtí.

Za všechno, co je, nejpozději pozdě, poděkujeme. Za dobré i zlé. Věkem se
snad naučíme, co jsme v mládí zameškali. K tomu si nás vychovávej, k tomu
veď, ať jako strom, byť starý, když ucítí vodu, k vděčnosti a úctě rosteme.
Amen

Všechny citace, psané kurzívou, jsou, až na jednu výjimku, modlitbu mladé maminky,
převzaty z knihy meditací o víře a rozumu s názvem: Poeticko-kritický katechismus

z pera novozákonního teologa Gerda Theissena
připravil Pavel Šindler
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i n fo rmace o sboru
SLUŽBY, které vám, vedle pravidelných shromáždění, rádi poskytneme (podrobnější informace 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 bře znu

Eva Jelínková Zdeněk Pravda Miroslav Kovář

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.

p o d ě k o v á n í s t a r š o v s t v a

� Staršovstvo sboru stále děkuje všem, kteří pravidelně zajišťují živé vysí-
lání nedělních bohoslužeb

� Pavle Machové za dopisy, které rozesílá nejstarším členům sboru
� Těm, kteří se starají o organizaci setkání střední generace a Nokturno

on-line
� Br. faráři P. Šindlerovi za olejování podlahy v klubovně a práce s tím spojené
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program na březen

úterý, 9. března 19:00 Starší mládež (online)
středa, 10. března 17:00 Biblická (online), 17:40 Konfirmandi (online)

18:30 Na kafe se synodní radou - online
20:00 Čas modliteb

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

10:30 Kavárna (online)
úterý, 16. března 19:00 Starší mládež (online)
středa, 17. března 17:00 Biblická (online), 17:40 Konfirmandi (online)

18:15 Staršovstvo (online)
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 18. března 16:00 Dorost (online)
neděle, 21. března 09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (sál + online)

10:30 Kavárna (online)
úterý, 23. března 19:00 Starší mládež (online)
středa, 24. března 17:00 Biblická (online), 17:40 Konfirmandi (online)

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 25. března 16:00 Dorost (online)
neděle, 28. března 09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (sál + online)

10:30 Kavárna (online)
úterý, 30. března 19:00 Starší mládež (online)
středa, 31. března Výročí založení sboru 31.3.1920

17:00 Biblická (online), 17:40 Konfirmandi (online)
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 1. dubna Zelený čtvrtek
17:00 Bohoslužby s Večeří Páně (sál + online)

pátek, 2. dubna Velký pátek
10:00 Bohoslužby s VP (kostel + ČT2)
19:00 Nokturno (online)

neděle, 4. dubna Velikonoce
08:30 Bohoslužby s Večeří Páně a křty (kostel)




