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Já na tebe
nezapomenu.
Hle, vyryl jsem si tě
do dlaní...
Izajáš 49,16
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Velké bohatství
Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic
jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li
jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel
pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují
lidi do zkázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům.
Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho
trápení. Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o sprave‐
dlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. (1. Timoteovi 6,6-11)

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

Bohatého Ježíška, mi kdosi
přál. A někdo jiný si u štěd-
rovečerní večeře dal pod talíř

pětistovku nebo do peněženky kapří
šupinu, aby se ho příští rok držely
peníze. A v českých koledách se zpí-
vá: „Dítko je to bohatý, ono vám to
oplatí“. Jako by v naší kultuře byly
svátky Ježíšova narození podvě-
domou přehlídkou bohatství nebo
touhy po něm. Jako kdyby se Ježíš
narodil v pětihvězdičkovém hotelu,
snažíme se, aby vánoční večeře byla
štědrá a pod stromeček si dáváme
hodnotné věci, které bychom si
stejně pořídili, ale jaksi symbolicky
s nimi čekáme až na vánoce, aby to
byla větší radost. A k nim přidáme

ještě pár zbytečností, aby každý měl
pocit, že něco dostal, že ten večer je
štědrý, jeho Ježíšek bohatý. Chudí
nebo bohatí, chceme prožít ten
okamžik štědrosti a přejeme si,
abychom se dobře a lépe měli
i v dalším roce. Dost možná semíjíme
smyslem vánoc, jestli nám nedo-
chází, že jediné bohatství, které se
v nich dává na odiv, je štědrost Boží
milosti.

Je přirozené, že toužíme mít se
dobře a lépe, ale s tou touhou při-
cházejí pokušení, před kterými nás
apoštol Pavel varuje. Říká, že bohatí
jsou vlastně ti, kdo se ve zbožnosti
spokojí s tím, co mají. V řeckém textu
doslova stojí „zbožnost (eusebeia) se
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soběstačností (autarkeia)“ a eku-
menický překlad to hezky opsal jako
„zbožnost, která se spokojí s tím, co
má“. Autarkie je přitom antický ideál
pro domácnost nebo obec, která si
měla sama zajistit vše potřebné pro
svou existenci a být tak co nejméně
hospodářsky závislá na svém okolí.
Ekonomicky je tenhle ideální cíl
vlastně v protikladu k myšlence
volného obchodu a globalizaci: kdy-
by ho ctili Američané, pro které
pracuji, zaměstnali by někoho u nich
a nedali by práci českým vývojářům;
taky by se v Česku nevyrobilo milion
aut ročně. Pavel ovšem neřeší ekono-
miku, nýbrž naši touhu. Máme žít tak,
abychom uspokojili základní potřeby
(jídlo, oděv, bydlení…) a nehonili se
za věcmi, na které bychom potře-
bovali mnohem víc peněz, než jsme
schopni poctivě vydělat.

Na spoustu věcí máme – ale to ne-
znamená, že je správné si hned
všechno pořídit. Třebaže marke-

tingoví specialisté vymýšlejí, jak by
povzbudili náš apetit po nových pro-
duktech, a bankéři spěchají s nabíd-
kami půjček, abychomměli i na to, na
co nemáme. Naším úkolem je usi-
lovat o zbožnost, ne zboží.

Navíc od dob apoštola přibyl
další důvod k cvičení se ve
spokojenosti s tím, co máme: starost
o tuhle planetu. Kdyby totiž všichni
konzumovali tolik, co obyvatelé bo-
hatých zemí, mezi které patříme, ne-
bude nám jedna Země stačit, a s naší
současnou spotřebou surovin a ener-
gií, které se na všechny „potřeby“ vy-
naloží, ji brzy zavaříme.

A tak v novém roce přemýšlejme,
co znamená zbožnost, která se
spokojí s tím, co má, a místo zboží
usilujme o spravedlnost, zbožnost,
víru, lásku, trpělivost, mírnost.

S přáním požehnaného roku
Váš kurátor,

Michael Waloschek
(psáno v pokušení něco si koupit)

ze sborového ž i vo t a

Zápisky ze schůze staršovstva 8.12.
� Po čtení z Písma a modlitbě starší schválili minulý zápis a začali se zabývat

bohoslužbami: rozpisem služeb a novými zpěvníky.
� Jako obvykle následovaly informace o pastoračních návštěvách, návrhy,

komu poděkovat ve Zpravodaji a za co se modlit.
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v ý znamné narozen iny v l ednu
Martin Beránek Jarmila Cholevová Milada Kaďůrková

Anna Sabóová Břetislav Maněk Libor Janča

Věra Kučerová

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

� Za uspořádání vánoční dílny a vánočního bazaru rodinám Machových
(Pavle a Samuelovi), Krupových a Pražákových

� Všem, kteří se podíleli na bohoslužbách s dětmi 19.12. (video, zpěv, hu-
dební doprovod)

� Ondrovi Holubcovi, který nám dovezl zpěvníky
� Pavle Machové za dlouhodobou pomoc při revizi sborové kartotéky
� Jarce Drozdové za opakovanou aktualizaci dat ve FARPRu

� Hledání správce i nového faráře je stále na začátku. Na středu 19.1. jsme
pozvali starší ze Šenova, abychom probrali zda a jak hledat faráře
společně.

� Byla zvolena dozorčí rada ostravského střediska Diakonie: Jiří Friedrich – za
ČCE Ostrava, Libor Janča – za ČCE Ostrava, Jiří Groll – za ČCE Ostrava,
Marcela Choronží – za zaměstnance střediska, Jaromír Drozd – za od-
bornou veřejnost střediska, Daniel Erlich – za BJB Ostrava, Josef Vašek – za
ČCE Štramberk; náhradník – Marek Skotnica – za ČCE Ostrava.

� Starší také projednali nabídku propagačních pohlednic a magnetek s foto-
grafií kostela.

� Souhlasili také s návrhem SCEAV na úklid suterénu fary a kostela, který bu-
dou i v příštím roce zajišťovat.

� V šatně je nový koberec.
� Sestra farářka se zúčastní farářského kurzu od 24. do 28. ledna.

mw
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modl i tby

Děkujme Pánu za všechny příznivé zprávy vminulém roce.Děkujme za jehomilost
a lásku, která ho vedla z Betléma až na Golgotu. Za všechny, kteří jsou pro nás posi-
lou ve víře, za ty, kdo na nás pamatují ve svých modlitbách. Děkujme za Boží shoví-
vavost se světem, za naději pro každého, kdo činí pokání.

Prosme za nový rok, abychombyli pro hledající a ztracené pomocí na cestě ke Kristu.

Mysleme na to, abychom svým životem i modlitbami byli druhým ku pomoci,
abychom přinášeli naději a smíření.

Pamatujme na bratry a sestry, kteří potřebují pomoc v nemoci, ve stáří, smutku či
osamění, na cestách, v nemocnicích či neví kudy kam. Prosme o Boží potěchu
a pokoj pro ty, kteří mají v srdci bolest ze ztráty, nebo utrpení.

Vyprošujme u Pána požehnání do nových začátků i ochranu pro nadcházející rok.
Ať nás moc Ducha Svatého vede k moudrosti a nasazení v práci pro Boží království.
Prosme Pána o nápady k novým způsobům služby. Modleme se za ovzduší spolu-
práce a zodpovědnost mezi všemi členy sboru. Mysleme na děti a mládež, kteří
musí čelit tlaku nevěřících vrstvníků.

Modleme se za alianční týden modlitebi na lednové akce sboru a církve. Nezapo-
mínejme na prosbu o požehnání pro partnerské sbory. Pamatujme na naše středis-
ko Diakonie i jiné sociální služby.

Mysleme na situaci ve zdravotnictví. Prosme za zodpovědnost, vzájemný respekt
a ohleduplnost ke zdraví a životu mezi lidmi. Ať se snižuje počet vážně nemocných.

Prosme za politickou situaci v naší zemi, novou vládu, za zodpovědnost,
otevřenost, dodržování slibů, vládu práva. Stavme se v modlitbách proti mamonu,
korupci, svévoli, zneužívání moci ve státních i s soukromých strukturách.

Modleme se za ochranu, požehnání a úspěch všech, kteří slouží Pánu, zvláště pak
služebníkům na misijích, při humanitární pomoci, v zemích, kde je křesťanství po-
tíráno.

Modleme se za utišení válek a násilností. Prosme Pána o nadpřirozenou pomoc
a ochranu pro pronásledované, postižené válkou, pronásledováním, katastrofami.
Ať snahy těch, kdo eskalují napětí vyjdou naprázdno.

ms
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Minulý rok 2021

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?“ ptal se za
Žalmistou v roce 2021 ostravský sbor. Tříkrálový koncert se nekonal
vůbec a 90. ročník ostravského Aliančního týdne modliteb se konal

pouze v online prostoru. I když se jednoho setkání starší mládeže zúčastnila
posléze pozitivně testovaná na COVID Lydia, ostatní účastníci nemuseli do ka-
rantény, protože se už delší dobu scházeli jen online. Sestra farářka Ewa
dostala výborný dort jako poděkování za 10 let služby ve sboru. Krysokřeček,
který neumí psát, napsal Šnečkovi ze Speyeru dopis jako pozdrav v rámci
partnerské neděle. Kolem kostela se vyrojilo několik sněhuláků. Květuše
Tostová oslavila 98. narozeniny. Na jedny bohoslužby dorazily také Rút a No-
emi. Kostel byl vládními nařízeními uzavřen pro návštěvníky, a tak byl zpří-
stupněn ve virtuálním prostoru a to dokonce 24/7. Jana Hašková donesla na
bohoslužby sněženky. Některé členky sboru v Jablonci n. N. oplakaly stě-
hování Jaroslavy Grollové do ostravského sboru. Velkopáteční bohoslužby
byly přenášené Českou televizi a měly mnoho pozitivních ohlasů. Klára a Jaro
byli pokřtění. Na setkání starší mládeže se připojili účastníci z Kraslic u Kar-
lových Varů, Březové nad Svitavou, Kateřinic na Vsetínsku, Bohumína, Ostravy,
trati mezi Ústí nad Orlicí a Letohradem,Marhani na Slovensku a Drážďan v Ně-
mecku. Během posledních bohoslužeb přenášených na YouTube tleskalo se
Michaelovi Waloschkovi, Davidovi Mertovi a Jaroslavovi Korbelovi za jejich
službu při přenosech. Flašinetáři zahájili Noc kostelů. Bratr farář s pomoci
Charity sv. Alexandra rekonstruoval klubovnu. Dorostenci skákali panáka před
kostelem a konfirmandky vylezly až na věž. O tom, jak si Ježíš povídal s Niko-
démem, si po sedmi a půl měsících povídaly také děti s Janou na prezenční
nedělce. Během grilování na zahradě byl zprovozněn nový kávovar v sále.
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Tonička a Martička se pokoušely
pochopit dospělácké řeči na vý-
ročním sborovém shromáždění ale
brzy to vzdaly a šly za ostatními dět-
mi na zahradu. Sborové shromáždě-
ní zvolilo Ewu Jelinek farářkou sboru
na dalších pět let. Volba Pavla Šindle-
ra byla seniorátním výborem zne-
platněná, ale mezitím bratr farář po-
dal rezignaci. „Všechno má určenou
chvíli,“ bylo napsané na parte Draho-

míry Gonsiorové. Áron byl pokřtěn a byl u toho náležitě slyšen. Starší
rezignovali na nápad rezignovat na úřad starších. „Vstávat, jde se spát,“ znělo
každý večer na dětském táboře M*A*S*H 2021. Sbor přišel o jednoho faráře,
jednu vedoucí dorostu, (částečně) hospodářku sboru a získal (dočasně) prak-
tikanta Jana Lukáše. Michael Skotnica vytroubil preludium a tak začaly potá-
borové bohoslužby. Konfirmandky v konfirmační soutěži skončily na krásném
třetím místě; porazily je jen dva týmy: rodičů a starších, kteří skončili druzí
a třetí od konce. Laserovým výstřelem začal další ročník dorostu. Bára
Machová plánovala, že si během konfirmačních bohoslužeb cestou ke křti-
telnici dá placáka s ostatními konfirmandkami, žel na to nedošlo, nejspíš z dů-
vody trémy. V rámci úklidu kostela byla varhanní skříň důkladně vyčištěna.
Staršovstvo zahájilo hledání správce nemovitostí. Otevřeným chrámemprošlo
během celého roku skoro 1600 lidí. Michael Waloschek byl zvolen do senio-
rátního výboru a Dita Bartolšicová se stála sborovou předčitatelkou. Proběhla
vánoční dílna. Kvůli nákupu nájezdové rampy se kostel stál snáz dostupný i vo-
zíčkářům. Dorazily nové Evangelické zpěvníky a hned se začalo z nich zpívat.
Účastníci silvestrovských bohoslužeb si vzali do dlaní záložky s ujišťujícím bib-
lickým veršem, že si i je Hospodin vyryl do dlaní.

Ewa Jelinek
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Modlitba vděčnosti za vánoční jarmark
Pane Bože,
je spousta pěkného,co smíme ve svých životech prožívat – každý sám u sebe, ale také
na půdě sboru.
Proto se chceme nyní ještě vrátit na konec roku a poděkovat ti :
- za všechny ochotné a šikovné lidi,kteří se zapojili do vánočního tvoření
- za všechny,kteří vymýšleli , pekli, vařili, šili, sušili, lepili, poseděli, povídali si nebo
na nás jen mysleli....
- za tvůj dar pro nás – že jsme se mohli i přes nepříznivé okolnosti setkat
- za naši různorodost (ať už věkovou nebo názorovou, s jinými životními příběhy...),
za to, že jsme mohli být takto pospolu
- za všechny, kteří si výrobky zakoupili a třeba jimi i někoho obdarovali
- za to, že jsme mohli z výtěžku vytvořit balíčky pro nejstarší a potřebné v našem
sboru a taky podpořit další aktivity křesťanské služby
- za to, že nás vedeš k tomu, abychom viděli ty druhé okolo nás.
Pane, děkujeme za vše,co smíme od tebe přĳímat! Amen.

 

Den  Místo bohoslužby a modlitebního setkání Slovem slouží Čas 
 

Neděle   

9. ledna 

Křesťanské společenství Ostrava  
Ostrava-Pískové doly, V Zálomu 1 
Tram. Ferona nebo Karpatská,  
Bus Pískové doly 

Pavel Kolegar, KS Ostrava                                                           
+ příchozí P, K, F     

 

18.00 hod. 

Pondělí       

10. ledna 

Bratrská jednota baptistů Ostrava          
Ostrava-Zábřeh, Závoří 101/32 

Tram. Karpatská, Bus Závoří  

Bohuslav Sikora, 
Apoštolská církev Ostrava                       
+ příchozí P, K, F   

 

18.00 hod. 

Úterý     

11. ledna 

Římsko-katolická církev Ostrava              
kostel Don Bosco, Vítkovická 1949/28     
 
Tram. Don Bosco  

Pavel Moravec, ŘKC 
Ostrava                      + 
příchozí P, K, F              

 

18.00 hod. 

Středa     

12. ledna 

Českobratrská církev evangelická Ostrava, 
Třanovského sál, Husovo nám. 4 
 
Trol. + Bus Husův sad, Tram. Stodolní 

Ewa Jelinek, ČCE Ostrava                      
+ příchozí P, K, F 

 

18.00 hod. 

Čtvrtek   

13. ledna  

Slezská církev evangelická a.v. Ostrava,  
Lutherův sál, Husovo nám.4                                                          
 
Trol. Husův sad, Tram. Stodolní   

Vladislav Volný, SCEAV 
Ostrava                       + 
příchozí P, K, F 

 

18.00 hod. 

Pátek      

14. ledna 

Církev adventistů sedmého dne Ostrava    
Ostrava-Zábřeh, Mňukova 1127/17 

Tram. Dolní nebo Karpatská   

Michal Jurkovský, CASD  
+ příchozí P, K, F 

 

18.00 hod. 

Sobota 

15. ledna 

Církev bratrská Poruba                       
Ostrava-Poruba, M. Majerové 1733/6     

Bus Josefa Skupy  

Petr Polách, CB Poruba  

+ příchozí P,K,F 

 

18.00 hod. 

Neděle  

16. ledna 

Církev bratrská Ova-centrum                    
Ostrava, 28. října 148                      
Tram. Krajský úřad nebo Dům energetiky            

Tibor Mahrik CB Ostrava    
+ příchozí P, K, F 

 

18.00 hod. 

 

Vysvětlivka: příchozí P+K+F znamená: příchozí pastoři, kazatelé, faráři 
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Program Aliančního týdne modliteb
v Ostravě, 9. – 16. leden 2022
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18.00 hod. 

Úterý     
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kostel Don Bosco, Vítkovická 1949/28     
 
Tram. Don Bosco  

Pavel Moravec, ŘKC 
Ostrava                      + 
příchozí P, K, F              

 

18.00 hod. 

Středa     

12. ledna 

Českobratrská církev evangelická Ostrava, 
Třanovského sál, Husovo nám. 4 
 
Trol. + Bus Husův sad, Tram. Stodolní 

Ewa Jelinek, ČCE Ostrava                      
+ příchozí P, K, F 

 

18.00 hod. 

Čtvrtek   
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Slezská církev evangelická a.v. Ostrava,  
Lutherův sál, Husovo nám.4                                                          
 
Trol. Husův sad, Tram. Stodolní   

Vladislav Volný, SCEAV 
Ostrava                       + 
příchozí P, K, F 

 

18.00 hod. 

Pátek      

14. ledna 

Církev adventistů sedmého dne Ostrava    
Ostrava-Zábřeh, Mňukova 1127/17 

Tram. Dolní nebo Karpatská   

Michal Jurkovský, CASD  
+ příchozí P, K, F 

 

18.00 hod. 

Sobota 

15. ledna 

Církev bratrská Poruba                       
Ostrava-Poruba, M. Majerové 1733/6     

Bus Josefa Skupy  

Petr Polách, CB Poruba  

+ příchozí P,K,F 

 

18.00 hod. 

Neděle  

16. ledna 
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Ostrava, 28. října 148                      
Tram. Krajský úřad nebo Dům energetiky            

Tibor Mahrik CB Ostrava    
+ příchozí P, K, F 

 

18.00 hod. 

 

Vysvětlivka: příchozí P+K+F znamená: příchozí pastoři, kazatelé, faráři 



10 zp r a v oda j

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

Hledá se správce sborových nemovitostí, který

� Udržuje plán oprav a projektů, které je potřeba vykonat
� Ke každému úkolu pořizuje fotodokumentaci před a po uskutečnění
� Zajišťuje pravidelné revize
� Zajišťuje drobnou údržbu
� Poptává firmy, zadává a přebírá jejich práci, podle potřeby organizuje

kontrolní dny
� Jedná s památkáři
� Předkládá staršovstvům (ČCE i SCEAV) ke schválení rozpočty prací

a projektů
� Předkládá staršovstvům zprávy o vykonaných pracích
� Sleduje dotační příležitosti a připravuje žádosti o dotace

Popis práce je možno dle domluvy upravit. Práce na částečný úvazek, DPP, IČO…



11l eden 2022

program na l eden

úterý, 4. ledna 19:00 Starší mládež (ZOOM)
středa, 5. ledna 17:00 Biblická (fara)

18:15 Staršovstvo - řádné, 20:00 Čas modliteb
pátek, 7. ledna 19:00 Nokturno
neděle, 9. ledna 09:30 Bohoslužby (sál)

11:00 beseda s Ladislavem Moravetzem o novém
zpěvníku, 12:00 Společný oběd,
13:00 Tříkrálový koncert

úterý, 11. ledna 09:00 Kavárnička nejen pro seniory
19:00 Starší mládež (fara+ZOOM)

středa, 12. ledna 18:00 Alianční týden modliteb (ČCE Ostrava)
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 13. ledna 16:00 Dorost
pátek, 14. ledna 19:00 Střední generace (fara)
neděle, 16. ledna 09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (sál)

14:30 Ustanovení seniorátního výboru (Přerov)
úterý, 18. ledna 19:00 Starší mládež (fara+ZOOM)
středa, 19. ledna 17:00 Biblická (fara+ZOOM)

18:15 Staršovstvo - mimořádné, 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 20. ledna 16:00 Mladší mládež
pátek, 21. ledna 19:00 Nokturno
neděle, 23. ledna 09:30 Bohoslužby (sál)
úterý, 25. ledna 09:00 Kavárnička nejen pro seniory

19:00 Starší mládež (ZOOM)
středa, 26. ledna 17:00 Biblická (fara), 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 27. ledna 16:00 Dorost, 16:00 Setkání pro pečující
pátek, 28. ledna 19:00 Logos
neděle, 30. ledna 09:30 Partnerské bohoslužby (sál)
úterý, 1. února 19:00 Starší mládež (fara+ZOOM)
středa, 2. února 17:00 Biblická (fara+ZOOM), 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 3. února 16:00 Dorost
pátek, 4. února 19:00 Nokturno
neděle, 6. února 09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (sál)




