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b ib l i cký úvodn ík

Adventní biblický challenge (ABC)

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

Ne 28 Najdi definici slova Advent (Izajáš 11,1-10)
Po 29 Běhej nebo se jinak hýbej (Žalmy 119,32)
Út 30 Odlož trochu Cukroví pro kafárnu po bohoslužbách

(Přísloví 24,13-14)
St 1 Čiň Dobro (Kazatel 11,1)
Čt 2 Spočítej si svoji Ekologickou stopu např. hra-o-zemi.cz (Jana 3,16)
Pá 3 Vynech Facebook a jemu podobné (Přísloví 30,8)
So 4 Přečti si příběh o Gabrielovi (Lukáš 1,26-38)
Ne 5 Pověs vánoční Hvězdu (Matouš 1,1-12)
Po 6 Najdi v Bibli význam jména Immanuel

(nápověda: Narození Ježíše Krista)
Út 7 Najdi (pouhým okem) na noční obloze hvězdokupu Jesličky

(Lukáš 2,7)
St 8 Pozvi někoho na Kávu nebo čaj (Genesis 24,17-20)
Čt 9 Přečti si příběh o jednom Losování (Lukáš 1,5-25)
Pá 10 Modli se za náš sbor (Efezským 1,15-16)
So 11 Pokud nemůžeš v Noci spát, modli se (Žalm 119,62.148)
Ne 12 Pozvi někoho naOběd (Lukáš 14,12-14)
Po 13 Udělej si Procházku v přírodě a rozjímej (Jozue 1,8)
Út 14 Najdi jedno jediné v Bibli slovo naQ

(nápověda: Narození Ježíšovo)
St 15 Řekni svým blízkým, že je máš Rád/a (Píseň písní)
Čt 16 Pomodli se za Staršovstvo (1. Korintským 16,15-18)
Pá 17 Nezapínej zbytečně Televizi (Kazatel 1,2; 3,11-12)
So 18 Pořádně si Ukliď doma (Lukáš 15,8-10)
Ne 19 Zúčastni se Vánoční hry; 9:30 v sále (Matouš 1,18-25)
Po 20 Vypni domaWifi a přečti z Bible o síti (Marek 1,16-20)
Út 21 Najdi definici slova Xenofobie a zamyslí se nad sebou

(Skutky 11,1-18)
St 22 Pusť si (např. na YouTube) Vánoční oratorium (Titovi 2,11-14)
Čt 23 Zpívej vánoční písně (Lukáš 1,46-55)
Pá 24 Požehnané Vánoce! (Lukáš 2,10-11)
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28.listopadu začal advent. Na
bohoslužbách jsem vyzvala

mnohé z Vás k výzvě „ABC“. Teď tu
výzvu zopakuji i pro čtenáře Zpravo-
daje s povzbuzením, že lepé později
(začít) než vůbec.

Mezizinárodní abeceda se skládá
z 26. znaků. Letošní advent trvá 26

dní + Štědrý den (což je do západu
slunce také advent).

P.S. doporučený překlad Bible:
Český ekumenický překlad.

Požehnaný Advent a Vánoce přeje
vaše farářka Ewa Jelinek

ze sborového ž i vo t a

Zápisky ze schůze staršovstva 10.11.
� Po obvyklém biblickém úvodu a schválení zápisu starší jednomyslně schvá-

lili povolání Dity Bartolšicové za předčitatelku čtených bohoslužeb.
� CB3 darovala sboru 20 tisíc Kč za období, kdy se scházeli v našem kostele.
� Po projednání korespondence starší promýšleli, jak postupovat při hledání

správce nemovitostí a kde a jak hledat druhého faráře.
� Pokud jde o pastorační pracovnici, počítáme s Hankou Vlčinskou, jakmile

bude moci se vrátit ke svému dřívějšímu úvazku (nyní jej má zkrácený na
0,1 z důvodu péče o člena rodiny).

� Do rozpočtové pracovní skupiny byli povoláni bratři Skotnica a Mach a se-
stry Vlčinská, Drozdová a Cholevová.

� Starší také projednávali, co je možné udělat, aby měli častější přehled
o stavech účetnictví.

� SCEAV upozornila na rozbité okno v kostele v kolumbáriu a navrhuje řešit
opravu zvenku.

� Schůze byla zakončena modlitbou.
� 24.11. se starší sešli k mimořádnému setkání, kde promýšleli předložený

„rozvojový plán sboru“. Zatím se jedná o pracovní materiál, kterým se bu-
dou dále zabývat.

mw
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v ý znamné narozen iny v pro s inc i
Drahomíra Pastušková Barbora Pivodová Aleš Wrana

Magdaléna Šlahařová Anna Jarošová Magda Majwaelderová

Kryštof Waloschek Jana Chlebounová

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

poděkován í s t a r šov s t v a

� Br. Alexandru Flekovi za bohoslužby a besedu v Třanovského sále, br.
faráři Volnému, který vedl diskuzi

� Všem, kteří se starali o hosta a zdárný průběh dne a zastoupili tak ty, kteří
nemohli být přítomni

� Br. Láďovi Rajdusovi za dokončení jednoho balkonu a Elvíře Krupové
a Markovi Skotnicovi, kteří mu pomohli

� Průvodcům Otevřených chrámů: Za náš sbor tuto službu konají Jiří
Friedrich, Jarmila a Jana Grollovy, Elen Hlavsová
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modl i tby

Pane Bože, děkujeme ti, že ty přicházíš do našeho světa a s tebou naše
vykoupení, vysvobození ze všech úzkostí a trápení.

Modleme se za lidi opuštěné, nemocné a vyčleněné z běžné společnosti.
Prosme za všechny, kteří budou vánoce prožívat sami, za dostatek služební-
ků, kteří je budou v těchto dnech navštěvovat a podporovat.

Prosme o útěchu pro ty, kdo po celém světě truchlí nad svými zemřelými.
Prosme, aby Pán dodal sílu a energii pro všechny lékaře, záchranáře a peču-
jící o nemocné postižené nemocí COVID 19.

Prosme Pána Boha za dar moudrosti lidem, kteří odpovídají za vedení na-
šeho sboru. Přemýšlejme, k jaké práci nás Pán povolává, jak šířit radostnou
zvěst.

Modleme se za to, aby náš sbor byl skutečně otevřený a přátelský lidem
přicházejícím do sboru. Prosme, abychom se uměli otevřít osobnímu se-
tkání a dialogu se všemi lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než
my.

Prosme za všechny, jejichž všední den je výrazně poznamenán starostmi
s rostoucími cenami energií a vysokou inflací. Posiluj nás k solidaritě se vše-
mi, kdo utrpěli velké materiální škody.

Modleme se za charitativní projekty v našem městě. Vyprošujme podpo-
ru pro chudé a potřebné a služby a organizace, které se o ně starají. Modle-
me se za Ostravu, aby byla dobrým místem pro život.

Mysleme na všechny, kteří nesou odpovědnost za dění v tomto světě.
Prosme v modlitbách, aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností
a láskou k pravdě. Modleme se za to, aby Bůh hatil plány svevolníků a po-
zvedal spravedlivé. Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření
a usilovali o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství.

Čerpejme posilu z Kristova ujištění: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj
vám dávám; ne jako svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí.
(Jan 14, 27)

Dan Mach
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Adventní slovo synodního seniora
Pavla Pokorného
„Potěšujte, potěšujte můj lid… Panovník Hospodin přichází s mocí.“ (Izajáš 40, 1.10)

„Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím tvým pokojem.“
(Píseň 399, Evangelický zpěvník, Praha 2021)

Milé sestry, milí bratři,
letošní adventní čas je zvláštně setmělý. Pandemie koronaviru nás svírá další
vlnou. Opět přibývá těžce nemocných, na zdravotníky je opět naloženo ne-
bývalé břemeno. Ubývá sil fyzických i psychických, sráží nás zklamání, že
nejsme z ohrožení vysvobozeni. Nadto jsme rozděleni názory na očkování
a na přiměřenost vyhlašovaných opatření. Není snad rodiny, která by tím ne-
byla osobně zasažena.

Zoufalí utečenci jsou opět zadržováni na hranicích Evropy. Blíže nám než
dříve, neboť jde o našeho polského souseda. Neutěšený je chlad nadcházejí-
cího ročního období i mrazivé vztahy mezi státy i mezi mnoha lidmi.

Očekáváme toužebně Hospodinův příchod. Přiznáváme tím, že jsme se
dostali, kam jsme nechtěli, a že sami nemáme řešení ani odvahu ani sílu. Při-
znáváme svůj podíl na bídě světa.Očekáváme Hospodinův příchod v podobě
betlémského dítěte. Vyznáváme tím svou víru a naději v cestu milosrdenství,
soucitu a lásky ke všem lidem bez rozdílu. Vyznáváme svou ochotu nechat se
Boží přítomností opět proměnit.

Bůh je v pohybu směrem k nám, pojďme tedy my jemu vstříc. Jít vstříc
Bohu znamená jít vstříc bližnímu tak, jak to vidíme u Ježíše Krista. V tento
setmělý čas je to výzva k ohleduplnosti. V osobním kontaktu, v našich rodi-
nách, v našich shromážděních, ve vztahu ke zdravotníkům. Z ohledu na druhé
dbejme předběžné opatrnosti a prevence třeba i za cenu osobní nechuti a ne-
pohodlí. Z naděje na blízkost Boží čerpejme vnímavost a odvahu.

Hospodine, svatý Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, přijď svým Du-
chem mezi nás, daruj nám odvahu k soucitu, posilni v nás důvěru v cestu mi-
losrdenství, podpoř odhodlání jít ti vstříc: navštívit nemocného, obdarovat
chudého, zastat se utištěného, povzbudit zklamaného, ocenit obětavého, do-
přát odpočinek znavenému. Pane, smiluj se. Amen.

Pán Bůh vám žehnej,
Váš

Pavel Pokorný
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Milí přátelé, známí i neznámí,
Možná si mě někteří z vás
ještě pamatují. Jmenuji se

Dana Krupová a byla jsem (a ještě
pořád jsem) členkou vašeho ostrav-
ského sboru. Vyrůstala jsem v nevěří-
cí rodině a moje setkání s Pánem
Ježíšem se odehrálo až v mé dospě-
losti. Pokřtěná jsem byla v jedné
evangelikální církvi, ale následně
jsem do žádného sboru nepatřila.
Těch několik let „samoty“ utužilo můj
osobní vztah s Bohem. On se stal
mým skutečným Mistrem a Pastýřem.
Později přišel čas, kdy jsem cítila, že
by mě Pán rád přivedl zpět do spole-
čenství svého lidu. Ale jak najít ten
správný sbor? „Pane, nemohl by jsi
mi trochu napovědět?“ Můj Pastýř se
musel postarat, abych získala po-
zvání na koncert, který se „náhodou“
konal v Třanovského sále. Na infor-
mační nástěnce u vchodu jsem se
dočetla, že sál patří církvi a tedy jsem
se dovtípila, že bych mohla své hle-
dání sboru začít zde. Kostel na Hu-
sově náměstí se mi stal druhým
domovem a následující roky v něm
strávené byly skutečně šťastné
a mnohé jsem měla možnost poznat
a prožít mezi vámi – zpíváni v pě-
veckém sboru, vedení nedělní školky,
tábory s mládeží, krásné společenství
přátel u Večeře Páně.Dodnes jsem za

ten čas vděčná.Můj vztah s Bohem se
prohluboval a „zintenzivňoval“. Zvol-
na, po dalších několika letech jsem
nabývala pocit, že mě chce Pán vést
ještě o něco dál. Náš kostel mi začal
být těsný, potřebovala jsem roztáh-
nout křídla a vyletět do světa. Ptala
jsem se Ježíše co dál? A 26. prosince
2006 jsem uslyšela, že chci-li najít své
štěstí, musím opustit vše... V tu chvíli
jsem řekla ANO svému řeholnímu
životu a usedla k počítači k hledání
„svého“ kláštera. A Pán mi zase
nemohl vybrat lépe. O mnoho let
později, už jako novicce komunity
Sester z Grandchampu mi bratr Fran-
tišek z Taizé řekl: „Sestro Dano, vy
máte tu kapacitu riskovat vše, abyste
mohla postoupit dál.“

Riskovat vše, postoupit dál



8 zp r a v oda j

Od roku 2008 tedy trvale žiji ve
Švýcarsku v komunitě Sester z Grand-
champu, kde jsem o deset let později
skládala své Věčné sliby. Naše mo-
nastická komunita sdružuje okolo 50
sester z různých zemí, kultur a konfe-
sí. Naším ekumenickým povoláním je
snaha o smíření – mezi křesťany ale
i mezi národy, zeměmi, náboženství-
mi, v rodinách, respekt ke všemu
stvořenému. Ale začátkem takového
úsilí je vždy nejdříve smíření se se-
bou samým, se svou vlastní historií,
se svými vlastními úspěchy či neú-
spěchy, zraněními a spáchanými hří-
chy. Je to cesta odpuštění a nových
začátků. Naším největším „cvičným“
polem a působištěm je naše vlastní
komunita, náš společný komunitní
život. Pokud by neměl základ v životě
modlitby a v osobním vztahu každé

z nás s Ježíšem Kristem, byla by ko-
munita odsouzena k zániku již brzy
po svém vzniku (a to ve 40. letech mi-
nulého století). Život v Grandchampu
tedy stojí na třech pilířích – na životě
modlitby, na komunitním životě a na
příjmu hostů (což u nás znamená do-
provázení hostů, kteří touží po ztišení
a po pár dnech v tichu před Boží tvá-
ří).

Mimo svých osobních modliteb
se scházíme ke společným modlit-
bám v kapli čtyřikrát denně. Večeře
Páně je u nás slavena každou neděli
a každý čtvrtek večer a navíc při pří-
ležitosti různých svátků. Hosté, kteří
zrovna u nás pobývají, se svobodně
mohou rozhodnout na modlitbu při-
jít či si raději odpočinout a zůstat ve
svém pokoji. Mou vlastní prací je
právě práce v kapli a příprava boho-
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služeb. Není to práce těžká, jen vyža-
duje vytrvalost a dochvilnost. Snaží-
me se začínat včas, nyní navíc i z toho
důvodu, že nás lidé poslouchají
i přes internet. Líbí se mi, že všechny
přípravy se vykonávají předem a ve
skrytosti. A když pak během modlit-
by, zvláště jedná-li se o velké
slavnostní bohoslužby, nikdo nic ne-
hledá, slova a zpěv volně plynou
v pokoji a nikdo mne nepotřebuje,
mohu si ve skrytosti své duše říct, že
jsem odvedla dobrou práci... V této
práci sakristánky se sestry musí nau-
čit dvě věci. Modlitba v kapli je naším
místem a časem práce, ale také naší
vlastní modlitbou – a to není vždycky
jednoduché spojit. Modlit se a zá-
roveň jedním okem pořád bdít.
Druhou potíž mi určitě všichni faráři
potvrdí: neustálé přemisťování
v čase. Není ještě moc těžké od-
poledne předcházejícího dne při-
pravit ranní modlitbu dne následují-
cího (a pak také na ní být skutečně
svým duchem přítomný), ale o něco
náročnější už je přemýšlet jak zor-
ganizovat velkou Velikonoční boho-
službu, koho pozvat do procesí, kdo
bude bdít jako náš „hasič“, kdo z hos-
tů bude číst a který text... a od-
poledne se pak vrátit de reálného
času a přestěhovat kapli na slavení
eucharistie „Zeleného“ čtvrtku
(a koncentrovat se zase ve své mysli
na tuto konkrétní bohoslužbu).

Někdy si dělám legraci ze sebe
samé, že jsme jen včera vstoupily do
adventního období a já už mám na
stole přípravy na Vánoční bohosluž-
bu!

Jak už jsem psala výše, komunita
dostala do vínku touhu po jednotě
a po smíření. V žádném lidském
společenství by nebylo možné žít
v pokoji a v míru, pokud bychom si
nedokázali vzájemně odpustit,
pokud bychom ztratili víru, že dalšího
dne můžeme začít znovu. To si žádá
nemalou kuráž. Rozdíly mezi námi vy-
plývající z odlišnosti našich charakte-
rů, generací, kultur, tradic, konfesí
etc. se snažíme vnímat jako oboha-
cení, nikoliv jako ohrožení. Každá
sestra se zvolna učí způsobům nená-
silné komunikace, aby tak uměla vy-
jádřit své potřeby a uměla naslou-
chat záměrům druhých. Občas se
smějeme zjištění, že jsme se sestrou
obě vášnivě hájily svá „rozdílná“
stanoviska, abychom po určité delší
či kratší době zjistily, že vlastně obě si
myslíme to samé, jen máme odlišné
způsoby vyjadřování... Z toho vy-
plývá, že neshodu v názorech či roze-
při nepovažujeme za tragédii, je to
znak zdraví komunity. Tragédie začne
tam, kde se sestry znovu nesejdou si
pohovořit, nesnaží se si skutečně na-
slouchat a vzájemně si odpustit. Akt
odpuštění je tedy volba srdce, roz-
hodnutí, ke kterému nám naše mod-
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litba a liturgie také napomáhá. Při po-
slední modlitbě dne, při tzv.
kompletáři, a zvláště pak při sobot-
ním Velkém kompletáři, kdy se při-
pravujeme na přijetí Krista v eucha-
ristii, se modlíme : „Bože lásky, Otče
našeho Pána Ježíše Krista, mnoho
jsme hřešily – v myšlenkách, slovy
a v našich skutcích, vůči tobě, vůči na-
šim bližním a vůči sobě samým. Pro
lásku tvého Syna Ježíše Krista, naše-
ho Pána, odpusť nám a dopřej nám ti
sloužit v novosti života pro slávu tvé-
ho jména. Amen.“ Novostí života je
myšlen nový počátek, obnovení
vnitřní radosti. S těmito slovy pře-
dáváme Pánu Ježíši tíhu našich pro-
hřešků, abychom následující den
mohly zase společně začít. Je pro nás
důležité i zformovat tato slova v urči-
tém aktu. Proto jednou za rok, v pátek
před Pašijovým týdnem, se celá ko-

munita schází ke slavení Velkého
Pardonu. Sestry stojí v kruhu a vzá-
jemně se žádají a si odpovídají : „Se-
stro M., přijmi mě a odpusť mi.“ „Se-
stro L., přijímám tě a odpouštím ti.“
Toto páteční odpoledne má silný
emocionální náboj, ale je pro život
komunity nezbytný.

Zvolna se dostávám k poslednímu
pilíři naší komunity – k přijímání hostů
a jejich duchovnímu doprovázení.
Komunita vznikla v období, kdy věřící
z protestantských církví začali znovu
objevovat důležitost ticha,
kontemplaci, praktikování Lectio divi-
na. První sestry otevřely domy naší
komunity pro veřejnost a tím
i možnost přijet na pár dní, obnovit
v tichu a při modlitbě svůj osobní
vztah s Bohem. Vybrané sestry hosty
(a dobrovolníky, kteří u nás bydlí
a pomáhají nám) duchovně do-



11p r o s i n e c 2021

provázejí a vedou je na jejich revizi
života, na sestupu do jejich nitra. Ne-
radíme, co má jaký člověk udělat či
jaké rozhodnutí učinit. Naším prvořa-
dým „úkolem“ je naslouchat a zr-
cadlit slova, která byla hostem vyslo-
vena. Sami asi víte, že odpověď na
drtivou většinu otázek, které si klade-
me, se nachází v nás samých. Žel,
někdy je tato odpověď skrytá tak hlu-
boko, že je těžké se k ní bez pomoci
doprovázejícího propracovat. Hosté
se společně s námi modlí v kapli, jí
spolu s námi v refektáři, mohou od-
počívat v pro ně vyhrazené části za-
hrady. Učí se vnitřnímu tichu a na-
slouchání. Naše klauzura je pře-
devším klauzurou srdce a jen některé
obytné prostory sester jsou hostům
zapovězeny. Tak mají hosté možnost
prožít svůj pobyt v klášteře, ale
řekněme spíše na poušti, v ústraní, ve
veliké intenzitě. Pandemie tuto
otevřenost značně omezila, téměř
jsme se staly skutečně přísně klauzu-
rovanými sestrami. S kreativitou nám
vlastní se postupně vracíme do „nor-
málu“ a věříme, že Bůh právě v tomto
období tvoří něco nového. Toto
všechno tvoří součást našeho způso-
bu přijetí hosta jako Krista samého
(jak ostatně nabádá ve svých
pravidlech i sv Benedikt). Už mě tolik
nepřekvapuje, jak často jsou hosté
dojati pouhou malou vázou s květi-
nou na stole v jejich pokoji. „Někdo

na mě myslel ještě před mým příjez-
dem do Grandchampu...“ říkají. Nyní
rozumíte, že přijetí hosta není jen zá-
ležitost jedné konkrétní doprovázejí-
cí sestry, ale celé komunity – od na-
psání prvního mailu, přes sestry v ku-
chyni, v prádelně, z úklidu domů až
po... přichystání květiny ve vázičce

Je čas toto psaní ukončit, už tak je
až moc dlouhé. Bude lépe, když při-
jedete a sami uvidíte, zažijete a zaku-
síte, jak dobrý je náš Pán.

S přáním všeho dobrého, s. Dana
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soc i á ln í s lu žby / d i akon i e

Z byznysu do Náruče
Rozhovor se Simonou Pultarovou

1. Můžete se krátce sboru ČCE v Ostravě představit a říci, co je náplní vaší
práce?
Dobrý den, jmenuji se Simona Pultarová a pocházím ze Šenova u Ostravy. Má
pracovní kariéra měla úplně jiný směr, pracovala jsem v rozhlasových, tis-
kových médiích v oddělení propagace – marketingu. Přestěhovala jsem se za
kariérou do Prahy, ale tam má největší výhra byla, že jsem potkala svého bu-
doucího manžela, se kterým jsem se přestěhovala zpět do Ostravy. Založili
jsme rodinu a já si na mateřské dovolené uvědomila, že se již nebudu chtít
vrátit do sféry financí a byznysu, ale cítila jsem potřebu aktivně pomáhat
druhým. Přihlásila jsem se na vysokou školu – obor sociální pedagogika, kte-
rou jsem během mateřské dovolené dostudovala.

2. Jak jste se dostala do Diakonie ČCE?
Když mé děti mohly nastoupit do školky, začala jsem se rozhlížet, kde bych
mohla svou potřebu pomoci druhým uplatnit. Měla jsem hned jasno, když
jsem objevila inzerát na pracovníka přímé péče v Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc Náruč. Pomáhat dětem, které pomoc potřebují. Co víc si
přát!

Dostavila jsem se na výběrové řízení bez jakékoliv pracovní zkušenosti
v této oblasti. Měla jsem sice obavy, ale zároveň obrovskou chuť a přesvěd-
čení, že právě já jsem ten správný člověk na toto místo. Dostala jsem příleži-
tost, pan ředitel mě přijal. Nastoupila jsem v lednu 2011 a postupně jsem pro-
šla pracovními pozicemi: výchovný nepedagogický pracovník, terénní sociální
pracovník, zástupce vedoucí až vedoucí zařízení.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč (zkr. ZDVOP Náruč)
fungovalo do prosince 2017, pak byl jeho provoz z finančních důvodů poza-
staven. Znovu se zařízení otevřelo v lednu 2020. Po tuto dobu jsem pracovala
s jinou cílovou skupinou (dospělými lidmi s mentálním a kombinovaným po-
stižením), kde práce byla velmi obohacující. Tam jsem si uvědomila, že člověk
si musí vážit hlavně toho, že je zdráv, má zdravé děti i rodinu.
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Když jsem dostala podruhé šanci nastoupit v lednu 2020 zpět do ZDVOP
Náruč, ani minutu jsem neváhala. Cítila jsem, že tam je mé místo, že tam pa-
třím.Měla jsem obrovskou radost z toho, že opět bude ZDVOPNáruč v provo-
zu a bude moci poskytnout azyl všem dětem, které ji budou potřebovat.

Zařízení je pobytovou službou azylového přechodného ubytování podle
§ 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění poz-
dějších předpisů. Posláním zařízení je poskytnout okamžitou, krizovou, krát-
kodobou pomoc ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření
do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakte-
ru. Jedná se o děti, které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným
způsobem ohrožena jejich základní práva, jejich život nebo příznivý vývoj je
vážně ohrožen, které jsou tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, kte-
ré se ocitly bez péče přiměřené jejich věku, nebo které se ocitly bez jakékoliv
péče. Zařízení poskytuje těmto dětem ochranu a pomoc, která spočívá
v uspokojování základních životních potřeb včetně ubytování, stravy, ošacení,
zajištění předškolní přípravy, školní docházky či přípravy na povolání, zajištění
zdravotní péče zdravotnickými zařízeními a psychologické a jiné obdobně
nutné péče.

3. Co vás na vaši práci nejvíc baví, v čem vidíte její smysl?
Jakožto vedoucí tohoto zařízení řídím tým lidí, kteří zajišťují, aby po celou
dobu pobytu se dítě v našem zařízení cítilo spokojeně, bezpečně, setkávalo
se s pochopením a podporou, s laskavostí a otevřenou Náručí pro jakoukoliv
jeho emocionální potřebu.

Tato práce je nesmírně psychicky náročná: Vidět všechny ty životní příběhy
dětí, které za nic z toho nemohou. Nemají to v životě vůbec jednoduché a je
otázkou, zda to někdy vůbec jednoduché mít budou. Naší snahou je, aby děti
na pobyt v našem zařízení v dobrém slova smyslu nikdy nezapomněly. Aby si
odnášely zážitky ze společných aktivit ve formě získaných dovedností a zna-
lostí

Smysl této práce vidím v každém dítěti, u kterého vykouzlíme úsměv na
tváři.

Co mě na této práci nejvíce baví? Ty šťastné konce, ať už se dítě vrací zpět
do své rodiny (v některých případech širší rodiny), případně do náhradní rodi-
ny, je-li to v zájmu dítěte. To je hlavním cílem našeho zařízení.

ptala se Marta Machová
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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
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program na pros inec

úterý, 7. prosince 19:00 Starší mládež (fara+ZOOM)

středa, 8. prosince 17:00 Biblická (fara+ZOOM)

18:15 Staršovstvo, 20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 9. prosince 16:00 Dorost

neděle, 12. prosince 09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (sál)

úterý, 14. prosince 09:00 Kavárnička nejen pro seniory

19:00 Starší mládež (fara+ZOOM)

středa, 15. prosince 17:00 Biblická (fara+ZOOM)

20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 16. prosince 16:00 Dorost

pátek, 17. prosince 17:00 Vánoční zpívání (klubovna)

sobota, 18. prosince 09:00 Zkouška vánoční hry

neděle, 19. prosince 09:30 Bohoslužby s vánoční hrou (sál)

úterý, 21. prosince 19:00 Starší mládež - vánoční

středa, 22. prosince 20:00 Čas modliteb

pátek, 24. prosince 16:00 Bohoslužby (sál)

sobota, 25. prosince 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (kostel)

neděle, 26. prosince 09:30 Bohoslužby (sál)

středa, 29. prosince 20:00 Čas modliteb

pátek, 31. prosince 16:00 Bohoslužby s losováním veršů

neděle, 2. ledna 10:00 Ekumenické bohoslužby s Večeří Páně (kostel)



Zveme malé i velké hudebníky, kteří chtějí předvést své umění
a také všechny, kdo jste zvědaví na to, jaké hudební talenty ve sboru máme,

na tradiční

Tříkrálový koncert
v neděli 9. 1. po společném obědě v Sále Třanovského

Hudebníci, hlaste se, prosím u Samuela Macha
(mobil: 737 141 890, e-mail: mach.samuel@seznam.cz)

Na tuto neděli přislíbil účast také celocírkevní kantor Ladislav Moravetz,
který po bohoslužbách před obědem povede besedu o novinkách v novém

evangelickém zpěvníku s ukázkami a společným zpěvem.


