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b ib l i cký úvodn ík

O Jóbových přátelích a tak

Když Hospodin k Jóbovi domluvil tato slova, řekl Elífazovi Té‐
manskému: „Můj hněv plane proti tobě a oběma tvým přátelům, pro‐
tože jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Jób. Vezměte
tedy za sebe sedm býčků a sedm beranů a jděte k mému služebníku Jó‐
bovi. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Jób ať se za vás
modlí. Já ho přĳmu milostivě a nepotrestám vás za vaše poblouzení,
že jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Jób.“

Jób 42 7-8
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Způsob, jakým je kniha Jób na-
psána, tedy skutečnost, že
hned na začátku osvětluje pří-

činu jeho nezměrného utrpení, po-
někud odvádí čtenáře od sku-
tečnosti, že pro aktéry příběhu se
jednalo o utrpení bez příčiny, něco
s čím si dodnes lidská mysl neví rady.
Vždyť už děti svým proč vlastně hle-
dají příčinu, aby si obraz poznávané-
ho světa mohli uložit v myslích do
souvislostí.

A podívejme se na Jobovy přáte-
le. Co oni mohli udělat lépe? Přišli za
ním v jeho těžké chvíli a týden s ním
jen mlčky seděli, báli se promluvit,

aby mu neublížili. Kdo z nás by byl
ochoten takovéto účasti? A pokud
ano, nebylo by více než přirozené,
aby lidská mysl za týden vyprodu-
kovala hned několik variant příčin
utrpení, které máme před očima?
A co zas tak špatného o Bohu řekli, že
nad nimi vzplál hněvem? Měli se po-
učit u Jobovymanželky, která se z pří-
běhu vytratila po jedné bláhové
radě? Neměl snad Bůh vzplát hně-
vem spíše proti ní? Co shledal
urážlivého na jejich výrocích? Nedo-
staly by dnes bez problému značku
„nihil obstat“? Kdo by si v Boží bázni
dovolil říct: „Jasně příteli, zasedl si na
tebe“?

Asi bez problémů nahlédneme,
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že hřích nenáležitosti byl v tom, že
Jóbovi přátelé ztotožnili svrchované-
ho vládce vesmíru se svou před-
stavou o něm.

A stejná past, do které padli aktéři
knihy Jób samozřejmě hrozí i nám,
pokud si klademe výše uvedené
otázky – nádoba přece nemůže
hodnotit hrnčíře.

Zkusme ale trochu jiné otázky, ke
kterým nás příběh také může dovést:

Nejsme ve svém vnímání předpo-
jatí? Dokážeme opravdu naslouchat?
Nesnažíme se vnímat druhé optikou
svých životních zkušeností? Jsme

dostatečně otevření, abychom neu-
křižovali Pravdu? Je utrpení dů-
sledkem viny? Je absence utrpení
znakem spravedlnosti? Mohou těžké
zkoušky člověka přivést k Bohu? Od-
vést od něho? Je utrpení podmínkou
hlubokého vztahu k Bohu? Na čem je
založena naše představa o Bohu? Na
čem je založen celý náš život?

Pane je až neuvěřitelné, jak kniha
Job směřuje k Tobě. A vědomi si Tvé
lásky prosíme omilostivé vedení živo-
tem který jsi nám svěřil.

Marek Skotnica

ze sborového ž i vo t a

Zápisky z dubnové schůze staršovstva
� Dubnová schůze začala rozhovorem s Klárou a Jaroslavem Korbelovými, kteří byli

pokřtěni o velikonocích.

� Starší debatovali nad tím, jak dlouho ještě budeme online a co by se dalo
v přenosech vylepšit. I když se v současné doběmůžeme scházet v kostele za účasti
76 lidí, do květnového staršovstva budeme bohoslužby přenášet on-line. Za tímto
účelem byla schválena investice cca 12 000,- Kč do přenosového zařízení – mixážní-
ho pultu, který se bude hodit i na jiné aktivity.

� Současná praxe nevysluhování Večeře Páně zůstane zachována až do svatodušních
svátků, kdy budou bohoslužby znovu úplné.

� Po televizních velkopátečních bohoslužbách náhle přibylo telefonátů a mailů adre-
sovaných sestře farářce.

� I v této pandemické době probíhají křestní a předsvatební přípravy pod vedení
bratra faráře. Budou obnoveny jeho návštěvy v Domovince. Také v domově na Ka-
menci už je možno provozovat bohoslužby.
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� Bratr Janča přinesl zprávy z ostravské Diakonie, která zakončila loňský rok v plusu.

� Sestra kostelnice si vybírá třítýdenní dovolenou.

� Probíhá rekonstrukce jednoho z nájemních bytů (elekřina, kotel). Několikrát se také
setkala stavební skupinka. Také se musí vyřešit zatékání do kostela (ucpaný dešťový
svod).

� Klubovna je hotová a zbývá vymalovat přilehlé prostory, na čemž se chceme
domluvit se sborem SCEAV.

� Oprýskávající kámen u schodiště kostela jsme reklamovali u firmy, která čistila sokl,
ale nic se neděje. Je potřeba obnovit jednání...

� Závady nalezené při revizi elektroinstalace jsou už téměř odstraněné.

� Sbor objedná 100 nových zpěvníků.

� Byl schválen záměr udělat sborovou sbírku na sociální fond.

� Noc kostelů proběhně 28.5. a letos ji organizujeme my – koordinátorem je Jana
Grollová. Jen není jasné, jak bude akce probíhat.

Hledáme dobrovolníky
Otevřené chrámy
Od soboty 29. května se o víkendech opět otevře náš kostel zvídavým zrakům turis-
tů. Pro zajištění letošního průběhu hledáme nové průvodce. Co takové průvod-
cování obnáší:
� Kostel je otevřen každou sobotu a neděli od 14-18 (od konce května do října)

� Průvodci se střídají a většinou je zapotřebí pomoci 1-2x za měsíc

� Materiály o historii kostela a jeho stavebním vývoji jsou k dispozici, a to včetně
překladů do cizích jazyků nejen průvodcům, ale také turistům

Noc kostelů
Poslední pátek v květnu se bude konat Noc kostelů (28.5.2021). Pro zajištění průbě-
hu programu bude zapotřebí pomoci při organizaci, dohledu a pořádání různých
aktivit.

Máte-li zájem a chuť zapojit se do takových sborových aktivit či se chcete dozvědět
bližší informace, ozvěte se na e-mail: jana.grollova@gmail.com.
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modl i tby
Člověče, Synu Boží! Tolik nás toho děsí, nahání nám strach! Nechceme se nechat
zahnat do kouta, když silnější zaštěká. Prosíme za dění ve světě. Za ukrajinské ženy,
děti, civilisty i vojáky… za suverénnost země, její občanská práva, za její svobodu
vybírat si, jakým jazykem budou mluvit, koho si zvolí za prezidenta, z jakých učebnic
a s jakou povědomostí o historii vlastní země a výkladů dějin se budou potýkat
jejich děti… Prosíme za tuto možnost rozhodovat se a přebírat za svá rozhodnutí
zodpovědnost, které nejsou jen výsadou člověka a jeho morálním právem ale
i imperativem, bez kterého je člověk snižován na úroveňmajetku či věci. Za všechna
takovámísta a země, kde se člověku vyhrožuje ztrátou svobody, kde se po něm chce
jen to, aby se podřídil cizí vůli, kde dochází k znásilňování svědomí, překrucování
pravdy, vydírání, zastrašování, manipulaci… protože dospělost, ta vlastní zodpo-
vědnost a svoboda vmyšlení a jednání, je nazírána jako ohrožující a každý její projev
má být „po zásluze“ trestán. Svobodou a vůlí přeci ručíme tobě za sebe, za to, co
jsme konali dobrého i zlého! Pro koho je tak ohrožující, čí zájem má v tom prsty, že
člověk nemůže být tím, čím se narodil, usilovat o to, čím bude, pracovat k prospěchu
svému a druhých okolo, že je mu vzata zodpovědnost? Bože, ty víš, kolik je takových
míst ve světě, v našich vztazích domácích i zahraničních,mezi partnery, v našich sbo-
rech a povšechné církvi. Ty víš, jak často své bližní nebereme dost vážně, podce-
ňujeme je, využíváme je, manipulujeme jimi k osobnímu prospěchu, nesnažíme se
jim porozumět, neumíme je mít rádi takové, jací jsou, chceme je změněné a vy-
lepšené k obrazu svému… Prosíme tě, Pane, odpusť nám to! Ty, který chceš, aby
všichni dospěli a všichni rozhodli se pro to, co je v nás a pro nás nejlepší, přesvědčuj
nás o své náklonnosti k nám, o tom, co pro tebe znamenáme, a tak nás veď amotivuj
k lepšímu. Uč nás nepohrdat pravdou. Zříkat se nenávisti, myšlenek na „spraved-
livou“ odplatu…Ať se neradujeme ze špatnosti, z toho, že jsme jako urvaní ze řetě-
zu, že si děláme, co chceme, že nás nikdo nemá rád, musí se bát.

Za politiku a politiky, prosíme. Za ty, na která se vkládají těžká břemena odpo-
vědnosti mnohokrát větší, než je ryzost jejich charakteru, odvaha, nebo síla…Za
všechny, kdo nasazují své zdraví a životy, připraveni plnit své poslání, vojáky, policis-
ty a také za zdravotníky a pečovatele u lůžek nemocných a za ty, kdo trpí samotou,
tou samotou uprostřed lidí, štvance marně se domáhající pochopení, za ty, kteří
ztratili někoho ze svých blízkých… za mladé ženy i muže bez partnera, rozvedené
páry a jejich děti… Člověče, Synu Boží, Ježíši, je toho tolik, zač tě prosíme a ještě
mnohem víc a větší břemena na tebe klademe, vyslyš nás, žádáme!

pš
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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: úterý 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

poděkován í s t a r šov s t v a

� Sestře farářce Ewě Jelinek za hezké e-zpravodaje, jejichž rozesílání e-
mailem udržuje komunikaci ve sboru v době, která nepřeje setkáváním.

� A stále děkujeme týmu, který zajišťuje přenos on-line nedělních boho-
služeb: Davidu Mertovi, Michaelu Waloschkovi, Ewě Jelinek a nově Jaro
Korbelovi.

v ý znamné narozen iny v kvě tnu
Jaroslav Kaďůrek Jana Palátová Zdeněk Krůta

Lenka Foltýnová Glacová Jarmila Grollová

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.



7k v ě t e n 2021

program na kvě t en

úterý, 4. května 19:00 Starší mládež (online)
středa, 5. května 17:00 Biblická (online) ,17:40 Konfirmandi (online)

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 6. května 16:00 Dorost (online)
pátek, 7. května 19:00 Nokturno (online)
neděle, 9. května 08:30 Bohoslužby (kostel)
úterý, 11. května 19:00 Starší mládež (online)
středa, 12. května 17:00 Biblická (online), 17:40 Konfirmandi (online)

18:15 Staršovstvo (online), 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 13. května 16:00 Dorost (online)
pátek, 14. května 19:00 Střední generace (online)
neděle, 16. května 08:30 Bohoslužby (kostel)
úterý, 18. května 19:00 Starší mládež (online)
středa, 19. května 17:00 Biblická (online), 17:40 Konfirmandi (online)

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 20. května 16:00 Dorost (online)
neděle, 23. května 08:30 Svatodušní bohoslužby s Večeří Páně (kostel)

15:00 Slavnost instalace f. Volného (SCEAV)
úterý, 25. května 19:00 Starší mládež (online)
středa, 26. května 17:00 Biblická (online)

17:40 Konfirmandi (online), 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 27. května 16:00 Dorost (online)
pátek, 28. května 18:00 Noc kostelů
sobota, 29. května 14:00 Otevřené chrámy
neděle, 30. května 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (kostel)
úterý, 1. června 19:00 Starší mládež (online)
středa, 2. června 17:00 Biblická (online), 17:40 Konfirmandi (online)

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 3. června 16:00 Dorost (online)
pátek, 4. června 19:00 Nokturno (online)
neděle, 6. června 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (kostel)



Od Velikonoc zpátky v kostele: Velký pátek s Českou televizí,
Velikonoční neděle se křty


