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Gedeon pohledem katechety…
aneb biblické poselství z pohledu nedělní školy
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Každý katecheta, tedy učitel
nedělní školy, se již určitě
dobře seznámil s letošní ka-

techetickou příručkou Zástup stále
přichází, která má pomoci učitelům
s přípravami na nedělní školy. Věřte,
že to, co v ní můžeme nalézt, není jen
převyprávěný příběh pro malé,
středně velké a velké děti. Zvolený
příběh obsahuje vždy motivační uve-
dení, exegetické poznámky, formula-
ce příběhu, úskalí textu, tématu a li-
nie příběhu, nabízí osnovu vyprávění
a podává informace, jak pracovat
s pracovním listem. Katecheta v něm
získává podněty k rozhovoru s dětmi,
ale třeba také liturgický rámec, který
má pomoci uvědomit si, že s dětmi
vždy slavíme neděli, společně s nimi
vedeme bohoslužbu, a to přesto, že
našemu setkání neřekneme jinak než
nedělní škola.

V minulém týdnu byly prázdniny,
někteří onemocněli, a tak se stalo, že
nebylo nikoho, kdo by připravenému
katechetovi mohl naslouchat…, a tak
se nyní, milé sestry a milí bratří, obra-
cím na vás a zvu vás tímto na malou
ochutnávku takovéhoto kateche-

tického podkladu o postavě Gedeo-
na podle biblického textu knihy
Soudců a její 6.–7. kapitoly. Zamysle-
me se společně nad tématem stra-
chu a důvěry, jak jsou uchopeny pří-
během o Gedeonovi.

Vstupní verš: Ž 46,2n

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc
v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se
bát nebudeme, byť se převrátila země
a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Čeho všeho se člověk bojí? Dá se
strach nějak překonat? Co vám při-
tom pomáhá? Víte, čeho se báli Ge-
deón a Izraelci?

Povolání Gedeóna
Gedeón se bojí a tajně mlátí obilí ve
vinném lisu (ten býval obehnán zdí,
na rozdíl od obilných mlatů, které
bývaly na zdaleka viditelnýchmístech
– kryje si tedy záda), ale Bůh si povo-
lává i v takových situacích i lidi, kteří
se bojí, o jejichž víře by se dalo po-
chybovat.

Oslovení „Hospodin s tebou, udatný
bohatýre!“
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Zní to značně ironicky (udatný boha-
týr, který tajněmlátí obilí, aby se s ním
rychle někam ztratil). Ironií ale není
přání „Hospodin s tebou“ – to je
ujištění a zaslíbení – jenže právě
o tom Gedeón pochybuje (tam, kde
o tom pochybovat přestane, tam se
stává skutečným udatným bohatý-
rem). Podobné přání – zaslíbení slyší
Marie, když jí zvěstuje Gabriel (Buď
zdráva, milostí zahrnutá, Pán s te-
bou!).

Někdy se člověku zdá, že Bůh je
daleko. Že už nepůsobí.
Může to být důsledek nevěry (jako
v knize Soudců), víry, která se prů-
běžně neposilovala a vyprchala, ale
nemusí – je mnoho okolností, kdy se
člověku může zdát, že je Bohem
opuštěn. Ať tak či tak, smíme slyšet
pozdrav „Hospodin s tebou,“ „Pán
s vámi“.

„Gedeóna vyzbrojil (doslova
„oblékl“) duch Hospodinův“ (6,34)
Znovu připomenuto, že sílu ke svému
úkolu dostává od Boha, odjinud než
ze sebe. Sílu pro čas, kdy je toho po-
třeba.

Protřídění vojska
Motiv, který ukazuje jednak na to, že
vítězství nebude důsledkem izraelské
vyzbrojenosti a síly, ale dílem Hospo-
dinovým, a zároveň na měřítka toho,
co je k boji (víry?) nezbytné. Kdo se

bojí, má jít domů. Strach může být
projevem nedůvěry, nebo snad
dokonce víry v božstva protivníků.
Netřeba se přetvařovat, nikdo není
nucen, a ti, kdo strach přiznají, nejsou
nijak posmíváni.

Příběh začíná motivem strachu
izraelských i Gedeóna; strach
se pak objevuje i při výběru

bojovníků, aby to nakonec byli Mid-
jánci, kdo se bojí. Kdo se spolehne
na Hospodina (kdo se „bojí“ Hospo-
dina), nemusí se bát ničeho jiného.

Povolání Gedeóna zvýrazňuje,
„koho si Bůh povolává“ – i lidi
ustrašené, kterým ovšem zaslíbení
a víra pomohou činit odvážné činy,
zbavovat strachu ostatní. Ale právě
v tom se ukazuje, že tak nečiní jen ze
své vlastní síly, víry, odvahy – ale že je
tu síla odjinud – síla Boží.

Gedeón není bezchybný a doko-
nalý hrdina z akčního seriálu, ale oby-
čejný člověk, který v určité situaci při-
jme povolání, jež dostal. Na začátku
jsou strach a pochyby; přestože
nejdřív jednu modlu zbořil, tak na
konci příběhu pro změnu jednu po-
staví (možno zmínit s tím, že víra je
neustálý zápas, ve kterém člověk
nikdy není hotov.) Ale to nesnižuje
dílo, které s Boží pomocí vykonal.

Boření modly – v současné mul-
tikulturní společnosti by mohlo být
vnímáno jako projev netolerance.
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V příběhu jde ale o osvobození od
strachu, otročení a cizí nadvlády, če-
hož je modla symbolem, nikoli o ná-
boženskou nesnášenlivost. Nelze
ovšem zastřít, že víra vidí zotročující
modly v mnoha oblastech lidského
života, i tam, kde je většina nevidí,
a snaží se od nich člověka osvobodit.

MODLITBA
Často bychom chtěli být stateční a si-
lní a udatní. A nejde nám to. Jdeme

na to špatně, protože si chceme po-
moci sami. Hospodine, Pane celého
světa, Otče náš, daruj nám, prosíme,
důvěru k tobě a s ní i statečné srdce.
Děkujeme za všechny své schopnosti
a obdarování. Prosíme, ať je umíme
dobře využít a nezneužít. Amen

Citováno z katechetických materiálů
faráře Martina Féra

z příručky Zástup stále přichází.
Text vybrala Jana Grollová

ze sborového ž i vo t a

Zápisky ze schůze staršovstva 13.10.
� Schůzi zahájila biblickým úvodem s. farářka čtením z proroka Ezdráše a při-

pomenutím výročí tolerančního patentu (13.10.1781).
� Br. kurátor předložil starším výhled financování sboru do r. 2026 coby

podklad pro mimořádné sborové shromáždění, které bylo svoláno na ne-
děli 17.10. 2021 k otázce dvou farářských míst a pastoračního pracovníka.
Starší diskutovali nad příjmy a výdaji.

� Dalším bodem programu mimořádného sborového shromáždění byla
otázka správy nemovitostí, přičemž se starší shodli na náplni práce správ-
ce, kterého by – z rozhodnutí sborového shromáždění – měli začít hledat.

� Sestra Hana Vlčinská požádala o snížení úvazku, aby se dál mohla starat
o člena rodiny.

� Z Diakonie jsme se dozvěděli, že paní ředitelka ostravského střediska je zá-
roveň ředitelkou v Sobotíně.

� Na začátku listopadu se sestra farářka zúčastní mezinárodního filmového
festivalu v německé Chotěbuzi (Dolní Lužice), kde zasedne v ekumenické
porotě.
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� Starší vyplnili „návratku“ na konvent Moravskoslezského seniorátu, který se
uskuteční 13.11. v Olomouci.

� Na příští rok chystaný sjezd křesťanů byl zrušen, ale ve stejném termínu se
uskuteční sjezd mládeže.

� Je potřeba doplnit pohlednice kostela a jeho interiéru, které si návštěvníci
mohou zakoupit při „Otevřených chrámech“. Starší vybrali ze stávajících
vzorů dvě barevné varianty.

� Starší se znovu zabývali pokračováním úprav presbyterny – tentokrát chys-
tanou skříní.

� Zbývá také koupit vhodný koberec do šatny, než se 14.11. přesuneme do
sálu.

� Sbor SCEAV navrhl zateplit půdu na faře, protože je v horních bytech v létě
velké teplo a v zimě zase chlad. Až dostaneme cenový odhad, zvážíme za-
hrnutí do rozpočtu na rok 2022.

� Starší schválili návrh Pavly Machové, aby se pořídilo skládací polohovací
křeslo/lehátko pro případ, že by se někomu udělalo nevolno, nebo si
jenom potřeboval trochu odpočinout.

Mimořádné sborové shromáždění 17.10.
� Mimořádnému sborovému shromáždění předsedal br. senior Marek Zik-

mund.
� Po dlouhé diskusi sborové shromáždění schválilo, aby byla obsazena obě

farářská místa a pověřilo staršovstvo, aby neprodleně zahájilo hledání
druhého faráře (26 ano, 16 ne, 3 se zdrželi).

� Shromáždění také souhlasilo s návrhem staršovstva, aby bylo v ostravském
sboru zřízeno místo pastoračního pracovníka až do doby obsazení druhé-
ho farářskéhomísta a pověřilo staršovstvo, aby zahájilo hledání pastorační-
ho pracovníka.

� Shromáždění schválilo, aby sbor najal správce nemovitostí na základě
předloženého popisu práce, a pověřuje staršovstvo, aby zahájilo jeho hle-
dání.

� Anakonec sborové shromáždění vyjádřilo důvěru současnému staršovstvu
a přeje si, aby pokračovalo v současném složení až do řádných voleb.

mw



  
    Zatajte dětem , prosím vás,
   že kdysi chodil děda Mráz.
   Zpět je zas  lásky čas .
   Krajem se nese zvonů hlas.

   Mír do duší nám budiž dán.
   Sníh pokryl les i pole lán.
   Zpět je zas lásky čas,
   Zas narodil se Kristus Pán
                      (Jiří Suchý)
                          

Ano, opět k nám přichází Advent- a než začne- máme možnost společného setkání se!

                          ZVEME VÁS VŠECHNY NA VÁNOČNÍ DÍLNU 

Pokud nám to bude dopřáno, potkáme  se v sobotu 27. 11 . v sále Třanovského
Dílna bude otevřena od 9.00 do 15.00 hod.

Je možné přijít na celou dobu nebo jen na chvíli.
Je možné přijít tvořit, pomoct s balením výrobků  nebo  jen nakouknout , popovídat si 
 a  ohřát se, vypít si kafe či čaj…..

 Pro zájemce bude i navařeno:) 
( zájem o oběd prosím nahlaste na tel. 732 939 938 nebo se napište na připravený papír v sále pod 
nástěnkou nejpozději do neděle 21.11.  Přihlášení prosím počítejte s drobným finančním přispěním)

Může přijít kdokoliv – všichni budou vítáni ☺

Vy, kdo chcete pomáhat – můžete-li  vezměte ,prosím, sebou:  
štětec, tekuté lepidlo Herkules , nůžky, manikůrní nůžky, tavící pistoli a náplň do ní , 
respirátor - na který můžete dostat vánoční razítko:)

První adventní neděli – 28.11. pak po bohoslužbách zahájíme prodej výrobků.

Výtěžek bude stejně jako každý rok použit na pořízení  vánočních balíčků pro seniory 
a potřebné v našem sboru a na další aktivity křesťanské služby.

Děkujeme všem ,kdo už se nějak zapojili a těšíme se na setkání  s vámi:)
                                                                                                    za přípravný tým Pavla Machová
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modl i tby

Děkujme Pánu za milost žít v demokratické zemi, bez válek, pronásle-
dování pro víru, s dobrou sociální sítí a zdravotnictvím. Děkujme za rela-
tivně pokojné léto i vzedmutí obětavosti při živelných pohromách. Buďme
vděčni za to, že volby přinesly novou naději.
Prosme za pokojné vyjednávání po parlamentních volbách, ať koalice ne-

propásnou šanci ke změně politiky k slušnosti a zodpovědnosti. Ať Pán za-
sypává propasti nepřátelstí a nepochopení vyhloubené mezi různými soci-
álními skupinami. Modleme se za vyjasnění situace v prezidentském úřadě.
Ať se Bůh staví proti svévolníkům a dávámilost pokorným. Prosme za návrat
Evropy ke Kristu, za vládu zákona a návrat smyslu pro čest.
Usilujme o vděčnost, pokoru a charakter budovaný Božím slovem. Měj-

me na mysli rozdělenost názorů v našem sboru. Modleme se za růst víry,
poznání Boží vůle a vedení Duchem a moudrost pro staršovstvo i všechny
členy našeho sboru. Prosme o svatost, abychom byli dobrými svědky Boží
lásky v době, kdy je všechno relativizováno a převraceno.
Nezapomínejme v modlitbách na nemocné, unavené, potřebné, osamě-

lé, handicapované, lidi v úzkosti. Ať v nouzi nacházejí skrze Boží služebníky
pomoc, lásku a pochopení. Stavme se proti obchodníkům s chudobou.
Mysleme na rodiny, ať drží při Kristu a při sobě, nedávají prostor zlému, od-
vracejí se od hříchu, lnou k dobrému.
Mějme na paměti nárůst další vlny covidové epidemie.Ať ji s Boží pomoci

přečkáme s co nejemenší bolestí a nejsou opět zahlceny nemocnice a
odkládána potřebná pomoc.
Vyprošujme posilu, ochranu a požehnání pro misionáře, pronásledované

ve víře i pro ty, kdo ztrácejí odvahu. Modleme se za Izrael, ochranu Židů
doma i v diaspoře před nenávistnými ůtoky, za utišení válek a návraty bě-
ženců domů.
Modleme se za odvrácení zhoršující se ekonomické situace doprovázené

inflací a nedostatkem energií. Prosme za počasí blížící se zimy bez extrémů,
obezřetnost pro účastníky silničního provozu, ochranu těch, kdo jsou na
cestách či bez domova.
Ať Boží láska přemáhá svět.

ms
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soc i á ln í s lu žby / d i akon i e

Okna pro Náruč
„V Náruči nacházejí přístřeší a podporu děti, vyžadující okamžitou pomoc.
Každý rok pomůžeme asi 75 dětem – utíráme slzičky, pomáháme s úkoly
a snažíme se jim vynahradit to, že nemohou být doma. Náruč sídlí ve vile
z 30. let a tak již naléhavě potřebujeme vyměnit okna. Ta původní totiž špatně
těsní, profukují a jejich zavírání má taky značné mouchy. Na výměnu oken mu-
síme získat prostředky od dárců.Děkujeme, že váš dar nás přiblíží k bezvadné-
mu výhledu.“
Odkaz na bližší informace jak lze finančně pomoci, můžete zde:
http://www.ostrava.diakonie.cz/naruc

Informační okénko o sociálních a zdravotních službách v Ostravě

Poradenství

Od 1.10. mohou občané města Ostravy využívat zdarma poradenství v oblasti soci-
álních a zdravotních služeb a to buď osobně v budově Nové radnice:

Magistrát města Ostravy, Nová radnice, kancelář 51
Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava

nebo emailem či telefonem:
e-mail: sociopoint@ostrava.cz
zelená linka: 800 700 650

Provoz od 01.10.2021 v základních úředních hodinách magistrátu.
Sociální pracovnice místa prvního kontaktu:
Mgr. Eva Neboráková Mgr. Markéta Urbanová
599 443 821 599 443 821
725 870 411 725 870 394

Odlehčovací služba

Od 1.1. 2022 se také v rámci Ostravy rozjíždí nová služba a to terénní odlehčovací
služba Mobilního hospice Ondrášek. Bližší informace v případě potřeby podá Mgr.
Gabriela Stašová, DiS., sociální pracovnice, tel.: 724 975 278
Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., Gurťjevova 11, 700 30 Ostrava - Zábřeh
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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

� Hance Vlčinské za práci, kterou vykonává pro sbor navíc i v době ošet-

řování člena rodiny

� Sestře farářce za přípravu konfirmační slavnosti

� A velké poděkování těm, kteří přišli uklízet kostel

v ý znamné narozen iny v l i s t opadu
Otmar Kantor Jindřich Řepka

Narozeniny zveřejňujeme podle klíče: 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76, 77... Respektujeme, pokud
nahlásíte kazateli, že si zveřejnění nepřejete.



11l i s t o p ad 2021 11l i s t o p ad 2021

program na l i s t opad

úterý, 9. listopad 19:00 Starší mládež
středa, 10. listopadu 17:00 Biblická (fara+ZOOM)

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

čtvrtek, 11. listopadu 16:00 Dorost
pátek, 12. listopadu 19:00 Střední generace
neděle, 14. listopadu 09:30 Bohoslužby (sál)
úterý, 16. listopadu 09:00Kavárnička nejen pro seniory

19:00 Starší mládež
středa, 17. listopadu 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 18. listopadu 16:00 Dorost
pátek, 19. listopadu 19:00 Nokturno
neděle, 21. listopadu 09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (sál)
úterý, 23. listopadu 19:00 Starší mládež
středa, 24. listopadu 17:00 Biblická (fara+ZOOM)

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 25. listopadu 16:00 Dorost
pátek, 26. listopadu 19:00 Logos
sobota, 27. listopadu 09:00 Adventní dílna (sál)
neděle, 28. listopadu 09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (sál)
úterý, 30. listopadu 09:00 Kavárnička nejen pro seniory

19:00 Starší mládež
středa, 1. prosince 17:00 Biblická (fara+ZOOM)

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 2. prosince 16:00 Dorost
pátek, 3. prosince 19:00 Nokturno
neděle, 5. prosince 09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (sál)




