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b ib l i cký úvodn ík

SVÍCNY

Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve
své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny: Vím o tvých
skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo
jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou,
a shledal jsi, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno
a nepodlehls únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku
jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako
dřív. Ne-li, přĳdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže
se neobrátíš. Zjevení 2,1-5

2 zp r a v oda j2 z p r a v oda j

Ten který se prochází mezi
sedmi zlatými svícny, diktuje
Janovi sedm dopisů pro

sedm sborů nacházejících se na
maloasijském pobřeží (dnešní Tu-
recko). Sedm dopisů tvoří celek; do-
pisy se vzájemně jakoby doplňují.
Efez byl významným přístavem a ob-
chodním centrem, stál tu i mohutný
chrám bohyně lovu Artemis, poklá-
daný za jeden ze sedmi divů světa.
Sto metrů dlouhá svatyně budila ob-
div svými dvacetimetrovými sloupy,
udělanými z jednoho bloku. V Efezu
pobýval apoštol Pavel (Sk 19), údajně

zde žila Ježíšova matka Marie a apoš-
tol Jan.

Z apoštolské činnosti Pavla
a Apolla zde vznikl sbor. Ten je nyní
osloven: vím o tvých skutcích. Sbor je
pochválen za úsilí i vytrvalost a ne-
snášení těch, kteří se „vydávají za
apoštoly, ale nejsou“ a jsou odhaleni
jako lháři. Jan si zde pomáhá s vý-
znamy slova snášet: Efezští snášejí
všechno pro Krista, nesnášejí to, co je
od něj odvádí (Jiří Mrázek: Zjevení
Janovo).

Pán církve ale poukazuje na jeden
závažný nedostatek: úbytek lásky.
Dříve psal apoštol Pavel radostně
o „lásce ke všem bratřím“ (Ef 1,15).
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Něco se však od té doby změnilo, lás-
ky ubylo a už není taková jako na za-
čátku. „To mám proti tobě,“ říká Pán
církve a vyzývá k nápravě; ještě není
pozdě, navrať se tam, odkud začal
tvůj pád, než na tebe přijdu a zruším
tvou svíčku.

Janmá psát sedmi církvím v sedmi
konkrétních místech Malé Asie. Je
jeho vzkaz nějak použitelný i pro
dnešní církev?

V této souvislosti je dobře, že říkáš
církev a ne církve. Když je něčeho
sedm (jako třeba dnů v týdnu) tvoří
to celek. Také sedm adresátů dopisů
ve Zjevení tvoří celek a my můžeme
dodnes vnímat, jak jednotlivé
křesťanské komunity tvoří jednu

církev. Každá je přitom jiná, každá se
potýká se svými specifickými vadami
a špatnostmi. A přece nikdo, kdo vy-
znává Ježíše jako Krista, není členem
jen nějaké místní církve, nýbrž je sou-
částí vyššího celku, který jakoukoli
lokalizaci přesahuje. Toto upozornění
skryté v číslovce sedm můžeme číst
i jako upozornění pro nás, že církev je
víc než pár sobě blízkých jednotlivců.
Je však také víc než popsatelné
církevní instituce, které mají své ve-
dení, adresu a IČO, případně své
problémy a svou ostudu. Církev je
tajemné, neviditelné dění Krista mezi
lidmi. (M. Rejchrt, P. Vaďura: Dveře se
otvírají – sbírka úvah pro Ranní slovo
Českého rozhlasu)

Jaroslava Drozdová

ze sborového ž i vo t a

Zápisky ze schůzí
Předchozí Zpravodaj vyšel ještě před výročním sborovým shromážděním, tak-
že zde shrneme to nejdůležitější od té doby

Schůze staršovstva 9.6.
� Červnové staršovstvo kromě obvyklých bodů projednalo příprava materiá-

lů pro Otevřené chrámy, které by představily naše společenství. Starší se
také zabývali přípravou výročního sborového shromáždění, křesťanskou
službou a vyslechli si zprávy z ostravské Diakonie.

� Oprava balkonů v nájemním domě je nadále téma: Je zapotřebí buď
dobrovolníků, kteří by se zapojili, nebo najmout externí firmu.
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Výroční sborové shromáždění 20.6.
� Shromáždění předsedala Simona Kopecká ze Senioráního výboru Morav-

skoslezského seniorátu. Přítomno bylo 44 členů s hlasovacím právem. Byla
prezentována Zpráva staršovstva o životě a stavu ostravského sboru za rok
2020 a dílčí zprávy za jednotlivé služby: biblickou, nedělku, dorost, zvonky,
starší mládež, nokturno, střední generaci, kavárničku, partnerství, sborové-
ho kantora, pěvecký sbor, Diakonii, Logos, křesťanskou službu a Otevřené
chrámy.

� Hanka Vlčinská představila zprávu o hospodaření sboru a rozpočet a Jar-
mila Cholevová přednesla zprávu o revizi hospodaření, která neshledala
žádné nedostatky.

� Následovala diskuse členů sboru, kteří přicházeli s různými podněty, podě-
kováním a reakcemi na zprávy. Padl také dotaz na budoucí vývoj odvodů
do personálního fondu.

� Shromáždění schválilo zprávu o hospodaření a rozpočet a vzalo na vědomí
zprávu o životě a výsledek revize. Revizory byli opět zvoleni Jarmila
Grollová, Libor Janča a Jarmila Cholevová.

� Volbě Pavla Šindlera a Ewy Jelinek za faráře farního sboru ČCE v Ostravě
předcházela diskuse nad pozměňovacím, písemně doručeným návrhem
Aleše Wrany, aby se faráři, který dostane menší počet hlasů zkrátil mandát
na 1 rok. Po diskusi se shromáždění usneslo přejít k dennímu pořádku
a o tomto návrhu nehlasovat.

� Volba samotná byla tajná a použity byly předempřipravené hlasovací lístky
se dvěma jmény.

� Během sčítání pokračovala diskuse, mj. o rozpočtu.
� Po sečtení hlasů se ukázalo, že Ewa Jelinek dostala 36 hlasů pro, 5 se zdr-

želo, byli 3 proti; Pavel Šindler dostal 22 hlasů, 8 se zdrželo, 14 bylo proti.
Předsedkyně shromáždění vyhlásila přestávku na zjištění, jak pokračovat.
Po telefonické poradě s bratrem seniorem navrhla pokračovat dle jeho do-
poručení, tj. opakovat volbu bratra faráře Šindlera samostatně.

� Proběhlo hlasování o umožnění opakování volby 2. faráře, Pavla Šindlera:
Z přítomných 38 členů hlasovalo 26 pro tento návrh. V následující volbě byl
Pavel Šindler zvolen 22 hlasy z 38, 13 hlasovalo proti a 3 se zdrželi.
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� Nutno poznamenat, že tato fáze volby byla provázena emocemi
a stížnostmi a brzy se věcí zabýval Seniorátní výbor MSS.

Stanovisko seniorátního výboru z 26.6. (zkráceno)
1. Volbu Ewy Jelinek potvrzujeme...
2. Volbu Pavla Šindlera prohlašujeme za neplatnou, a to především z důvo-
du nepřehlednosti vyvolané opakovanou volbou a nevhodným způsobem
volby formou společného volebního lístku (to se samozřejmě týká i volby
Ewy Jelinek, nicméně vzhledem k výraznému rozdílu hlasů pro a proti to
nemohlo výsledek zpochybnit).
3. Vyzýváme vás, po konzultaci s církevním právníkem, ke svolání mimo-
řádného výročního shromáždění s volbou Pavla Šindlera.
4. Mezitím jsme se dozvěděli, že Pavel Šindler podal rezignaci. Pokud bude
na ní i nadále trvat, bude jeho další volba bezpředmětná.

Mimořádná schůze staršovstva 27.6.
� Starší schválili návrh, aby s Pavlem Šindlerem byla uzavřena nájemní

smlouva za stejných podmínek, jaké by byly ve smlouvě o nájmu kazatel-
ského bytu. Smluvní období je do 31.8.2022

Schůze staršovstva 28.7.
� Na začátku se starší seznámili se sestrou Brtníkovou, která byla v červen-

ci pokřtěna Pavlem Šindlerem.
� Na schůzi byli přítomni také zástupci Seniorátního výboru: Noemi Bat-

lová, Pavel Prejda a Pavel Lukáš.
� Hlavním bodem programu byla situace ve sboru, k níž se jednotliví

presbyteři vyjadřovali. Obecně lze říct, že vedení sboru nebylo připra-
veno na nezvolení Pavla Šindlera, není jednotné v hodnocení situace
a nebylo s to se domluvit, kdo bude dělat jeho práci. Navíc z některých
služeb odstoupila Jana Grollová z důvodu stěhování, Hanka Vlčinská je
dlouhodobě na ošetřovném a Jana Krejší na nemocenské.

� Padaly i návrhy na rezignaci celého staršovstva. V čem se starší shodli, je
uspořádat na podzim sborové shromáždění, které by vyřešilo otázku po-
čtu farářských úvazků.O termínu se rozhodne v září. Také správamajetku
bude zřejmě téma, kterým se sbor bude muset více zabývat.

mw
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modl i tby
Děkujme Pánu za jeho péči, ochranu a požehnání během prázdnin a dovo-

lených, za možnost odpočinutí od všedních prací a starostí. Děkujme za spasení,
které nám Pán vydobyl a prosme o poznání Boží vůle a sílu k jejímu činění na
každý den.

Vzdejme Pánu chválu za všechny, kdo mohli o prázdninách uvěřit nebo na-
čerpat novou duchovní sílu a povzbuzení na křesťanských táborech a akcích. Ať
nás všednodenní starosti neodvádějí od věcí podstatných a důležitých.
Mysleme na děti, mládež, učitele při startu do nového školního roku. Ať Pán

ochraňuje děti před epidemií a školy jsou místem bezpečí a spolupráce. Ať se
po dovolené nezhorší výrazně epidemiologická situace a není třeba dalších
omezení.
Modleme se za sbor,moudrost pro starší, kazatelku i ostatní sborové pracovníky.

Každý ať nalézá své místo ke službě Pánu a abychom byli schopni zastoupit
chybějící služebníky. Ať pravdivě zvěstujeme Boží slovo jak slovem, tak skutkem.

Vyprošujme pomoc a požehnání pro potřebné, práci pro nezaměstnané,
uzdravení pro nemocné, úlevu pro trpící, potěchu pro zarmoucené. Nezapomí-
nejme na ostravské středisko Diakonie i ostatní zařízení sociálních služeb.
Mysleme v modlitbách na ty, kteří potřebují pomoc, povzbuzení, občerstvení,

podporu. Nezapomínejme na nově pokřtěné, mládež i ty, kteří se od Pána vzdá-
lili. Mysleme na sociální tlak nevěřící společnosti, kterému musí hlavně mladí
lidé čelit.
Modleme se za v moci postavené a správce věcí veřejných. Ať Pán působí na

jejich svědomí, ať nepodléhají zlu, ale slouží a spravují veřejné záležitosti v bázni
Boží. Modleme se za vládu práva, svobodu slova a vyznání, demokratické smýš-
lení, dlouhodobě prospěšná rozhodnutí a boj proti korupci. Ať nastávající volby
dopadnou dle Boží vůle.
Prosme Pána o ochranu pronásledovaných a vražděných křesťanů, vězňů svě-

domí, misionářů, těch, kteří odjíždějí pomáhat potřebným. Nezapomínejme na
uprchlíky, sirotky, unesené a zotročené. Bojujme na modlitbách proti terorismu
a prosme o Boží útěchu pro postižené. Prosme o prosazení Boží vůle při řešení
uprchlické krize i strašlivé situace v Afghánistánu.
Vyprošujme u Pána ochranu před nepřízní počasí a živelnými pohromami a za

pomoc pro ty, kteří jimi byli již postiženi (Haiti).
Prosme za pokoj pro Izrael a Blízký východ. Stavme se proti ničení, drancování

a zneužíváni přírody.
ms
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v ý znamné narozen iny v zá ř í
Oldřich Kovařčík Drahoslava Vlasta Šeptáková Ondřej Šimečka

Václav Boháček Jana Hašková Monika Štreitová

Květoslava Wranová Koubová

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.

Poděkování Pavlu Šindlerovi

Před pěti lety jsme ve sboru přivítali faráře Pavla Šindlera a dnes je
mou smutnou výsadou se s ním rozloučit. Jak asi víte, na sborovém
shromáždění sice napodruhé byl zvolen, ale pro nejasnosti, které

tuto volbu provázely, jsme byli seniorátním výborem vyzváni, aby se volba
opakovala. Mezitím se ale Pavel rozhodl rezignovat a na konci srpna skon-
čit svou práci v církvi. Mnohým z nás je to líto a Pavlova služba nám bude
chybět. Někteří nechtějí, abychom měli dva faráře, někteří možná čekali
faráře ideálního – ale takoví neexistují – jsou jen lidé, kteří více nebo méně
odpovídají nějakým našim ideálům. Vždyť i v dějinách Božího lidu je
spousta neideálních mužů, kteří přesto věrně sloužili Hospodinu a zane-
chali významnou stopu. Pavel přicházel s kůží na trh a poctivě kladl otázky
na naši i svou víru, kázal, vedl biblické hodiny, kavárničku, střední genera-
ci, přípravy ke svatbám a křtům, angažoval se v Logosu, chodil za členy
sboru, chodil do Diakonie a na Kamenec, brousil podlahy, otloukal omítky,
staral se o zahradu… a je pro mě i příkladem skromnosti, takže tuším, že
vůbec nestojí o to, abych pokračoval.
Pavle, chtěl bych ti za sebe a mnohé další poděkovat za těch pět let, které
jsi tomuhle sboru dal…

poděkování kurátora, které zaznělo 29.8. při bohoslužbách
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Milý Jane Lukáši, kdo jste? Odkud
přicházíte? Máte rodinu? Prozraďte
nám něco o sobě.

Kdo jsem? To je otázka, kte-
rou si častěji kladu, a myslím
si, že není v průběhu života

zodpověditelná. Snad až v jeho závě-
ru, či lépe po smrti, kdy je z něj
možné vykročit a vidět jej z odstupu.
Pro mé sebe-pochopení je ovšem
důležité, že jsem se narodil před více
než čtvrtstoletím ve Zlíně učitelce
angličtiny a inspicientovi městského
divadla. První stupeň ZŠ jsem ab-
solvoval na Všemině, kam jsme se
s rodiči přestěhovali, a osmileté gym-
názium jsem navštěvoval opět ve Zlí-
ně. Na vysokoškolská studia jsem se
přesunul do Prahy. Tam jsem se coby
student evangelické teologie setkal
s kolegyní Irenou, svou budoucí
manželkou.

Dnes spolu žijeme v Táboře
amáme rok a půl starou dceru Alžbě-
tu. Kromě teologie se zajímám
o umění, zvláště hudbu, literaturu
a divadlo, méně pak o výtvarné umě-
ní. Z hudby mám zájem především

o tu starou, nejvíce barokní, ve Zlíně
jsem členem smíšeného sboru, který
se zabývá její interpretací, ale také
jsem před odchodem do Prahy něko-
lik let hrál na kontrabas v cimbálové
muzice. Těším se také, že si časem
přečtu více z antických autorů, ale též
na to, že se díky dceři vrátím k litera-
tuře pro děti, zejména k Hobitovi.
Učitelky a učitelé z ETF ve mně také
vzbudili lásku ke starým jazykům,
i k archeologii.

Otázky na Jana Lukáše
Rozhovor s praktikantem
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Jak jste se dostal ke studiu
teologie?

Má cesta k podání přihlášky na ETF
začala nepochybně, když jsem se po-
prvé seznámil s fenoménem evange-
lictví. To bylo v poměrně raném věku
na faře u strýce, tehdy faráře ve
Sněžném. Když jsem v oktávě rozva-
žoval, kam podat přihlášky, a po-
chybuje, zda mě nakonec vůbec
někam vezmou, napadla mě
i teologie, kterou mi jednou strýc
(v žertu) navrhnul. Nakonec jsem po-
dal přihlášek šest: na regionální geo-
grafii do Olomouce, na historii i ar-
chivnictví a pomocné vědy historické
do Olomouce a do Prahy a nakonec
na evangelickou teologii. Pak jsem se
ale dostal na všech šest oborů a měl
jsem potíž si z nich vybrat. Posléze
jsem zvolil dva jedno-obory, a to his-
torii na FF UK a evangelickou
teologii. Tehdy jsem v pomaturitním
návalu optimismu myslel, že dokáži
všechno, co si budu přát, ačkoliv mě
od studia dvou prezenčních oborů
současně téměř všichni odrazovali.
Nakonec měli pravdu. Obojí jsem se
značným vypětím zvládnul rok a po-
tom jsem si opět musel vybrat.

Rozhodl jsem se pro teologii už
jen z důvodu, že mě její studium více
zneklidňovalo a méně jsem jí rozu-
měl. V teologii se ještě více a s větší

závažností draly na povrch otázky po
smyslu a po pravdě (i když na historii
také). Rovněž mi učarovala evange-
lická fakulta se svou zvláštní atmo-
sférou, většinou komorní. To s sebou
neslo také ztrátu anonymity oproti
nerozlišenému davu studentů na filo-
sofické fakultě a(le) také možnost
bližších vztahů se studenty a učiteli
a větší prostor diskutovat své otázky.
Tázání po základech víry nebylo vždy
jednoduché, stejně jako dekonstruk-
ce a přehodnocení vlastních život-
ních postojů. Pro jiné se ukázaly být
překážkou zase klasické jazyky. Do
prvního ročníku na teologii nás na-
stoupilo dohromady asi dvanáct, do
druhého ročníku jen dva. A nyní jsem
zde.

V září budete v našem sboru
praktikantem. Vysvětlete nám,
o jakou praxi se jedná a proč ji
musíte absolvovat.

Jde tu o třítýdenní praxi, které musí
kandidát služby v církvi podle řádů
splnit dvě, a to s odstupem alespoň
jednoho roku. Teprve poté dle
platných ustanovení smí nastoupit
kandidát služby v církvi na vikariát čili
roční praxi v některém sboru. V mém
případě se jedná o druhou praxi. Na
první jsem byl v Mladé Boleslavi
u bratra faráře Jonatana Hudce.
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Co bude náplní Vaše praxe?

Náplň praxe definuje v základních
obrysech dokument Program praxe
dostupný na stránkách ÚCK v záložce
bohoslovci. Z něj vyplývá, že bych
měl minimálně jednou kázat, alespoň
jednou vést celé bohoslužby. Dále
bych se měl účastnit katechetických
setkání a vyzkoušet si vést setkání
mládeže, biblické hodiny aj. Rovněž
se mám seznámit s administrativní
stránkou sborové práce. To jsou tedy
hrubé kontury. Současně počítám
s tím, že nadto se úkoly v různých
sborech mohou velmi lišit. Na své
první praxi jsem například psal pach-
tovní smlouvu, pomáhal realizovat
sochařskou vernisáž nebo stavěl stře-
chu přístavku v Libštátu. Sám jsem
zvědavý, čím mě praxe ve Vašem
sboru překvapí.

Na co se nejvíce těšíte, až přijedete
do Ostravy a do našeho sboru?

Budu odpovídat podle pořadí dané-
ho otázkou. Těším se na samotné
město, neboť je pro mě dosud terra
incognita, až na důl Michal a Ikeu
z Ostravy osobně neznám nic. Přitom
vím o Ostravě z četby a doslechu, že
je to pozoruhodné místo na rozhraní
Moravy a Slezska, kde se spolu stý-
kaly a potýkaly různé kulturní vlivy a
jazyky, kde zely a zejí propasti v kraji-

ně doslovné i sociální, a kde toho
i v postindustriální periodě má
možnost vzniknout mnoho zajímavé-
ho. Jistě se těším i na ostravský sbor.
Doufám, že v době mé praxe nebu-
dou v platnosti žádná větší omezení
pro osobní setkávání a sborovou prá-
ci. Těším se na rozhovory, také na
sborové aktivity jako je pěvecký sbor
a další.

V červnu letošního roku jste
státnicoval. O čem byla Vaše
diplomová práce?

Diplomovou práci jsem psal na ka-
tedře Starého zákona pod vedením
bratra Martina Prudkého. Téma jsem
si zvolil sám, a sice výklad třinácté
kapitoly knihy Izajáš. Tato kapitola
obsahuje prorocký výrok proti
Babylónu a nenabízí pro něj žádnou
možnost záchrany. Do názvu jsem
zvolil část jednoho verše v kralickém
překladu: A příšery tam skákati bu-
dou. Práce je zaměřena především
na původní hebrejský text a další sta-
rověké překlady a také na podrobný
výklad jednotlivých veršů. Jedna
podkapitola by měla vyjít také ča-
sopisecky.

1. října nastupujete na vikariát. Do
jakého sboru?

Dá-li Bůh, pak nastoupím do sboru
ČCE v Jindřichově Hradci. Také tam
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se velmi těším, protože místní sbor je
na poměry Jižních Čech docela velký
a činorodý. Myslím, že mám šanci se
tam mnohému naučit.

Máte nějaké životní krédo?

Dosud se mi dařilo žít podle sokol-
ského hesla: Ni zisk, ni slávu.…Těžko
říct, spíš mě v různých fázích života
zvláštním způsobem oslovuje něco ji-
ného, často krátká průpověď, verš
nebo jeho část. Líbil se mi incipit žal-
mu 127: „Nestaví-li dům Hospodin,
nadarmo se namáhají stavitelé. Ne-

střeží-li město Hospodin, nadarmo
bdí strážný“ což je básnickou obraz-
ností negativně vyjádřená podobná
myšlenka jako: „Bude-li Pán chtít, bu-
deme naživu a uděláme to neb ono.“
z Jk 4,15. Často si ale také říkám
spolu s Kainarem, „že malý štěstí stačí
a je ho plnej dům.“

Děkuji za rozhovor

ptala se Ewa Jelinek

Účastníci „rodinné dovolené“ v Lachově
před sousoším bratří Čapků v Malých Svatoňovicích



12 zp r a v oda j

LETNÍ BIB‐
LICKÁ ŠKOLA
V TRHANOVĚ
U DOMAŽLIC

Od 17. do 23. 7. 2021 jsme
byli na Letní biblické ško-
le na zámku v Trhanově

u Domažlic. První společný program,
nedělní bohoslužba, proběhla v ka-
tolickém kostele sv. Jana Nepo-
muckého, kde kázal Petr Vaďura.
Ranní program před snídaní bylo za-
myšlení nad texty z Genesis a Janova
evangelia pod vedením Martina Sko-
řepy. Dopolední program zahrnoval
výklad biblického textu 1. epištoly
Petrovy, které měl doc. Jiří Mrázek.
Následovaly přednášky prof. Pavla
Hoška o některých
tématech dnešní
doby („Jak dalece
se nás týkají envi-
romentální téma-
ta?“; „Jak překo-
návat polarizaci
společnosti a
církve?“; „Jak dale-
ce se Hospodin za-
jímá o naši sexuali-
tu?“; „Jak se orien-
tovat v politických
otázkách souvisejí-

cích se Státem Izrael?“; „Co víme o
nebi?“; „Jaká je spiritualita prů-
měrného sekulárního Čecha?“). Od-
polední čas bylo možno využít k po-
znání krásných míst Chodska
(malebné město Domažlice,
Horšovský Týn) a nebo ke koupání v
nedalekém přírodním koupališti
Babylon. Někteří podnikli výlet do za-
niklých vesnic Mýtnice, Pila, Lučina.
Po večeři následovala Literární čajov-
na Petra Vaďury. Autory čtených textů
byli G. Bernanos, V. Šalamov, V. Na-
bokov, H. H. Jahnn, J.W. Goethe. Zá-
věrečným programem dne byl až do
nočních hodin Filmový seminář doc.
Vladimíra Suchánka na téma "Shake-
speare ve filmu". Přednášky budou
k poslechnutí v mp3 na www.letni-
biblicka-skola.cz.
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Po celou dobu jsme byli v příjem-
ném společenství asi 80 účastníků,
sester a bratrů z různých denominací
v ČR. Spolu jsme sdíleli nejen
společný program, ale také osobní
zkušenosti křesťana v každodennosti.
Dále nabízí se zde možnost zakou-
pení knih z velké nabídky. Ani vzdá-

lenost 550 km z Ostravy na místo
samotné nemůže být překážkou
účasti na tak obohacujícím prožitém
týdnu. Termín příští LBŠ bude 23. -
29. července 2022 opět v Trhanově.
Pojeďte s námi!

Dita Bartolšicová, Jaroslava Drozdová,
Zuzana Hanešková

Áron Lokajíček. Pokřtěn 25.7.2021.
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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: úterý 9:00-12:00
E-MAIL: ostrava@evangnet.cz
WEB: ostrava.evangnet.cz
FARÁŘKA: Ewa Jelinek (tel. 776 793 093)
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

� Oběma farářům sboru s. f. Ewě Jelinek a br. f. Pavlu Šindlerovi za
jejich práci pro sbor za uplynulé období

� Všem, kteří vyklízeli presbyternu před nastávajícími pracemi

� Učitelům nedělní školy a s. farářce za postavičku Krysokřečka pro
děti

� Jarmile Grollové za organizaci ZOOM partnerské konference

� Všem, kteří připravovali červnové grilování na farní zahradě: Pavlu
Šindlerovi, Janě Krejčí, Michalu Skotnicovi, Jirkovi Friedrichovi
a dalším
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program na zář í

úterý, 7. září 09:00 Kavárnička

19:00 Starší mládež

středa, 8. září 17:00 Biblická

18:00 Staršovstvo s konfirmandy

20:00 Čas modliteb

pátek, 10. září 19:00 Střední generace

neděle, 12. září 08:30 Bohoslužby s křtem

úterý, 14. září 19:00 Starší mládež

středa, 15. září 17:00 Biblická

20:00 Čas modliteb

pátek, 17. září Nokturno (Mozartova 2)

neděle, 19. září 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně

úterý, 21. září 09:00 Kavárnička

19:00 Starší mládež

středa, 22. září 17:00 Biblická

20:00 Čas modliteb

pátek, 24. září 19:30 Logos

neděle, 26. září 08:30 Bohoslužby

úterý, 28. září Den české státnosti

středa, 29. září 17:00 Biblická

20:00 Čas modliteb

pátek, 1. října 19:00 Nokturno

neděle, 3. října 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně a konfirmací

Každou sobotu a neděli od 14 do 18 h je kostel otevřen v rámci projektu
Otevřené chrámy
Termíny programů pro děti a mládež budou upřesněny v průběhu září.



tábor ve Stříteži


