
Zpráva staršovstva o 
životě a stavu ostravského 

sboru za rok 2018 
1. ÚVOD 
Následující zprávu staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické 
v Ostravě předkládá s vědomím, že ostravský sbor je pestrým a živým společenstvím 
a jeho cestu nelze plně vystihnout krátkým shrnutím a několika statistickými daty. Je to 
ale také příležitost k ohlédnutí, zamyšlení a především vděčnosti. 

2. SPRÁVA SBORU 
Sborové shromáždění jako nejvyšší orgán sboru bylo svoláno jednou a to 25.3. Výroční 
sborové shromáždění projednalo řádné záležitosti (mj. schválení zpráv, volba revizorů 
sborového hospodaření). Staršovstvo pracovalo ve složení Dita Bartolšicová, Jaroslava 
Drozdová, Jana Grollová, Jana Hašková, Jarmila Cholevová, Libor Janča, Elvíra Krupová, 
Daniel Mach, Marek Skotnica, Hana Vlčinská, Michael Waloschek. Jako náhradníci 
působili: Zdeněk Krůta, Barbara Řimánková, Šárka Rajdusová a Miroslava Kuzníková. 
Virilními členy staršovstva byli: Ewa Jelinek (první farářka), Pavel Šindler (druhý farář). 
Po odchodu farářky Ewy Jelinek na mateřskou dovolenou se statutárním zástupcem stal 
farář Pavel Šindler. Kurátorem sboru byl Michael Waloschek a místokurátorem byl 
Daniel Mach, kterého vystřídala Dita Bartolšicová (zvolená staršovstvem dne 12.6.).  
Staršovstvo se scházelo k jednání pravidelně každou druhou středu v měsíci (s výjimkou 
prázdnin). Věnovalo se záležitostem personálním, liturgicko-teologickým, 
organizačním a hospodářským. Velkými tématy byly strategie financování sborových 
kazatelských míst a nové zodpovědnosti br. faráře Pavla Šindler po odchodu sestry 
farářky na mateřskou dovolenou. Od konce roku také starší řešili úklid sborových 
prostor a další záležitosti v souvislosti s dlouhodobou nemocenskou sestry kostelnice. 
O svých jednáních staršovstvo členy sboru informovalo v zápiscích, které vycházely ve 
Zpravodaji.  
Zaměstnanci sboru byli pokladní/hospodářka Hana Vlčinská (0,5 úvazku) a kostelnice 
Jana Krejčí (zpočátku 0,75, od srpna 0,4 úvazku). Jana Krejčí je od listopadu na 
nemocenské. 
Sborová správa byla vyřizována především ve farní kanceláři (každý pracovní den 9-12 
hod, ve středy navíc 14-17 hod; o prázdninách jen v po a čt). Vedle farářů a Hany Vlčinské 
se na ní podílela také Marie Václavíková a Jarmila Grollová. Faráři, kurátor 
a zaměstnankyně sboru se scházeli k pravidelným poradám.  
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Stavební záležitosti zajištovali především Vladislav Rajdus (stavební dozor 
a řemeslnické práce), Michael Waloschek (jednání s úřady) a Jaroslav Orawski (stavební 
dozor, zplnomocněnec sboru v jednání s úřady, člen CB). 
Sborový měsíčník Zpravodaj vyšel 11x (o prázdninách jako dvojčíslo). Sloužil 
k informování členů. Redaktorem byl Michael Waloschek. V dubnu a prosinci byl 
Zpravodaj rozesílán jako sborový dopis členům sboru (s hlasovacím právem). Presbyteři 
do Zpravodaje sestavovali rubriky: biblický úvodník, zápisky ze schůzí staršovstva, 
modlitební okénko a poděkování staršovstva. Byly v něm i příspěvky ostatních členů 
sboru. V provozu byly také internetové stránky sboru (ostrava.evangnet.cz 
a www.facebook.com/cceostrava), o které se starala 
především Ewa Jelinek.  
Pod odkazem goo.gl/pUhjDC byl k dispozici rozpis 
jednotlivých aktivit ve sboru. 
O nástěnky v sále a kostele se starala Marie 
Václaviková a Elvíra Krupová, o nástěnku v presbyterně 
Dita Bartolšicová. 
Ke dni 31.12.2018 uváděl sbor v celocírkevních přehledech 523 členů, z toho 124 
s hlasovacím právem.1 Salár v roce 2017 zaplatilo 77 rodin a jednotlivců. 
Zemřela sestra Jiřina Mokošová. Členy sboru se stali: Michal Pražák (stěhováním), 

Drahoslava Šeptáková 
(přístupem) a Zuzana 
Hanešková, Magdalena 
Šlahařová, Rozálie Foltýnová, 
Sarah Pustková, Horst Lassak 
a Marta Friedrichová (křtem). 

                                                                            
1 Za člena s hlasovacím právem je podle usnesení staršovstva považován člen sboru starší 18 let, kterého rodina 
(manžel, manželka, dítě do 26 let) aspoň někdy v uplynulých 3 letech zaplatila salár nebo dala sboru dar. 
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3. BOHOSLUŽEBNÁ SHROMÁŽDĚNÍ 

Nedělní bohoslužby 
Nedělní a sváteční bohoslužby byly hlavními událostmi sborového života (55x, prům. 
54); konaly se obvykle: v letním období v 8:30 v kostele, v zimním období v 9:30 
v Třanovského sále.  
Mimo farářů sboru Pavla Šindlera (28x) a Ewy Jelinek 
(19x) vedli nebo kázali na nedělních a svátečních 
bohoslužbách také: výpomocní kazatelé Hana 
Vlčinská (5x) a Michael Waloschek (4x), dále: Petr 
Haška, Vladimír Kopecký, Václav Radoš, Noemi 
Batlová, Martin C. Putna, Pavel Sikora, Aleš Wrana, 
Jakub Pavlús, Pavel Janošík, Jan Lukáš, Štěpán 
Janča. 
Nedělním bohoslužbám předcházela modlitební 
setkání v sakristii nebo presbyterně.  
Presbyteři se na průběhu bohoslužeb podíleli vítáním příchozích a rozdáváním 
bulletinů, čtením z Bible a vysluhováním večeří Páně. 
Sborová oznámení obvykle připravovali a přednášeli kurátor či Jana Hašková.  
Na bohoslužby bezprostředně navazovalo posezení u kávy, čaje a drobného 
občerstvení v Třanovského sále, které zajištovaly především Eliška Vlčinská, Marie 
Sabóová a Jana Krejčí. 
Zpravidla první neděli v měsíci se konaly bohoslužby rodinné, kterých se účastnily i děti 
(6x). V ostatní neděle se pro děti konala Nedělní škola (33x, prům. 6). Zde děti vedli 
katecheti: Marta Machová (12x), Petra Waloschková (8x), Jana Grollová (7x), Jiří 
Friedrich (7x), Ewa Jelinek (5x), Josef Grendziok (2x) a Eliška Vlčinská (1x). Učitelé se také 
sešli ke společným schůzkám (2x). 
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Sváteční bohoslužby 
Kromě nedělních bohoslužeb se konaly také sváteční a jiná: na Nový rok (50), Zelený 
čtvrtek (23), Velký pátek (56), Velikonoce (65), Svatodušní (76), Výročí kostela (120), 
Listopadání (107), Vánoční hra (110), Štědrý večer (55), Boží hod (55), Starý rok (27). 

Hudba 
Při bohoslužebném zpěvu doprovázeli varhaníci Samuel Mach (18x), Michael Skotnica 
(11x), Dita Bartolšicová (21x), Eliška Vlčinská (3x), Alena Skotnicová (1x), dále také: 
Ladislav Moravetz a Marie Pluhařová (2x). Pěvecký sbor do září vedl Samuel Mach a po 
něm vedení převzala Hana Šlahařová. Sbor se scházel ke zkouškám a vystupoval při 
bohoslužbách a při různých příležitostech. Při bohoslužbách se občas zpívaly také písně 
s doprovodem jiných hudebních nástrojů. Při jejich vedení pomáhali Samuel Mach 
a další. 
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Ostatní 
Pro bohoslužby byly připravovány tištěné programy (bulletiny), k dispozici byla rovněž 
rozmnožená kázání. 
Některé bohoslužby měly zvláštní prvky: V lednu se konaly hudební. Na Zelený čtvrtek 
se bohoslužby konaly v kruhu u stolu se čtením pašijí a večeří Páně. Během bohoslužeb 
na výročí kostela vystoupili hudebníci ze souboru BaroKEA z Konzervatoře Evangelické 
akademie v Olomouci; kázal Aleš Wrana. V listopadu, v rámci Ostravského listopadání, 
se na bohoslužbách aktivně podílela mládež. Na čtvrtou adventní neděli nazkoušela 
skupina dětí, mládeže i dospělých vánoční hru, kterou zpracovala a režírovala Marta 
Machová. V rámci těchto bohoslužeb děti dostaly dárky, které připravila Jana Grollová 
a Petra Waloschková. Na Starý rok rodiny Krupových, Pražákových, Fižových a 
Novotných připravily sborové verše ve formě záložek. 

Svátosti 
Při některých bohoslužbách (adventní neděle s výjimkou Vánoční hry, postní a sváteční 
neděle, každá druhá neděle v měsíci, 1. neděle v říjnu jako neděle díkůvzdání, 1. neděle 
v listopadu k výročí kostela) byla vysluhována večeře Páně (28x, prům. 47). Vysluhována 
byla také během bohoslužeb v Domově pro seniory Kamenec. Večeře Páně byla 
vysluhována také v rodinách. 
V rámci bohoslužeb byli pokřtěni Zuzana Hanešková, Magdalena Šlahařová, Rozálie 
Foltýnová, Sarah Pustková, Horst Lassak a Marta Friedrichová. Nikdo nebyl 
konfirmován. 

Služebnosti 
Církevním sňatkem byli v našem sboru oddáni: Tereza Bednaříková a Jiří Richter, 
Kateřina Kodysová a Jan Krapáč, Jana Žigmundová a Zdeněk Skopal, Rebeka 
Kostelecká a Karel Hons. Požehnání se dostalo Martině Ďoubalové – dítěti Moniky 
a Ondřeje. Církevním pohřbem byli pohřbeni: Marie Balabánová, Jozef Prívara 
a Michael Vaško. 

4. DALŠÍ SHROMÁŽDĚNÍ A AKTIVITY 
Katechetická shromáždění 
Dorost (biblická hodina pro děti) se konal ve čtvrtky (33x, prům. 5). V první polovině roku 
dorost vedla Ewa Jelinek, od září pak Jana Grollová. Na programu dorostu se podíleli 
také Marta Bukáčková, Eliška Vlčinská, Jiří Friedrich, Josef Grendziok a Pavel Šindler.  
Středoškolská mládež se sešla 13x pod vedení Ewy Jelinek (do června). Jednou týdně se 
pod vedením Jířího Friedricha a Ewy Jelinek a scházela starší (vysokoškolská) mládež 
(40x, prům. 6). 
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Mimo prázdniny se pod vedením Pavla Šindlera téměř každý týden konala tradiční 
biblická hodina (41x, prům. 4). Na programu se podíleli Ewa Jelinek, Hana Vlčinská, 
Jaroslav Nováček a Jaroslava Drozdová. 
Měsíčně se pod vedením Pavla Šindlera scházela se skupina střední generace (9x, prům. 
8) a v přípravách programů se střídali Jiří Groll, Hanka Vlčinská, Zuzana Hanešková, Aleš 
Wrana a Pavel Šindler. 
Nepravidelně se scházela skupina, která přijala název Nokturno a kterou vedl Michael 
Waloschek (6x, prům. 7). Předkřestní přípravu vedli Ewa Jelinek a Pavel Šindler. 

Pravidelná shromáždění 
Ostravské zvonky, které vedla Jana Grollová (zkoušky: 37x, prům. 7), vystupovaly na 
tříkrálovém koncertu a pak v Brušperku, v Třanovského sále, dvakrát v našem 
kostele, v Hospici sv. Lukáše společně s pěveckým sborem pod vedením Samuela 
Macha, ve SCEAV Orlová, v kostele Svatého Ducha, v Městské knihovně a na Alšově 
náměstí. Účastnily se také jednoho víkendového soustředění.  
Každé liché úterý dopoledne se konala kavárnička (cca 21x, prům. 9). Čas společných 
modliteb byl stanoven na středy od 20 do 21 hod. 

Ostatní akce 
V listopadu se pod vedením Jany Grollové konala Strašidelná noc pro děti (20).  
Na táborových schůzkách se od ledna do června vždy jednou za měsíc scházeli při 
přípravách vedoucí a instruktoři společně s Ewou Jelinek. Tábor se konal ve Stříteži nad 
Bečvou pod vedením Jany Grollové a dalších spolupracovníků. Z řad vedoucích to byli: 
Jiří Friedrich, Martin Maděra, Hanka Maděrová a Michael Skotnica. Instruktory 
byli: Tomáš Halmazňa, Daniel Kubáň a Eliška Vlčinská. Tábora se zúčastnilo 17 dětí.   
 
Konaly se sborové dny. V lednu byl Tříkrálový koncert pod vedením Jany Grollové. 
V březnu beseda s Vilémem Szlauerem. V dubnu Václav Radoš měl besedu o projektu 
Diakonie doma. V květnu byli hosty besed pastorační pracovnice Noemi Batlová 
a Martin C.  Putna. V červnu mluvila Dita Bartolšicová o výletu do Izraele. V září povídali 
o prázdninových akcích jejich vedoucí a účastníci pod vedením Jany Grollové. Besedy 
byly většinou spojeny se společným obědem. Na přípravě jídla se podíleli členové sboru. 
Jana Grollová připravila sborový výlet na Hlučínsko (14). V červnu se konalo opékání na 
farní zahradě (23).  
Benjamín Groll, Ester a Michal Pražákovi, Elvíra Krupová, Jana Grollová a Pavel Šindler 
připravili 26.ročník Ostravského listopadání. Na programu byly: koncerty, které se 
konaly v Klubu Parník, PUB v klubovně pod farou, hudební dílna pod vedením Ladislava 
Moravetze a nedělní mládežnické bohoslužby (107), na kterých kázal Jakub Pavlús.  
Na začátku prosince Pavla Machová, Ester Pražáková a Elvíra Krupová připravily 
vánoční dílnu. Výrobky se pak prodávaly během prosince formou „bazaru“. Výtěžek se 
použil na balíčky pro seniory. 
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Vánoční zpívání a muzicírování připravily Elvíra Krupová a Jana Grollová. 
 

4. PASTORACE 
Pastoraci (návštěvy a osobní setkání se členy sboru) konali kromě farářů i další 
pomocníci z řad presbyterů i členů sboru.  
Na sborové nástěnce a ve Zpravodaji byly uveřejňovány narozeniny členů sboru. 

5. ČINNOST SBORU NAVENEK 
Ostravské středisko Diakonie ČCE 
Za ostravský sbor členy Dozorčí rady byli: Jiří Groll (předseda), Libor Janča, Jiří Friedrich 
a Marek Skotnica (náhradník). 
Pavel Šindler navštěvoval dvakrát měsíčně klienty zařízení Domovinka. Na programu 
byl zpěv, biblický program a nějaké čtení na pokračování či jiné téma, povídání si 
a modlitba. V Domě pro matky s dětmi Debora měl Pavel Šindler biblický program jen 
pro zaměstnance zařízení. 

Charita a pastorace navenek 
V období Vánoc jsme organizovali odvoz cukroví a ovoce pro klienty Azylového domu. 
Pavel Šindler jednou měsíčně docházeli do Domova pro seniory Kamenec, kde vedl 
biblickou hodinu nebo bohoslužby (12x, prům. 5).  
Pavel Šindler se účastnil setkání společenství Logos Ostrava, které se setkává ve farní 
kanceláří a na římskokatolické faře v Ostravě-Třebovicích. Náplň těchto programů 
tvořilo čtení z bible, výklad, zpěv písní, modlitba a jiné. 

Misijní aktivity 
Kromě několika už zmíněných akcí, které v sobě mají misijní prvky, je možno zmínit, že 
za velkého zájmu návštěvníků proběhla Noc kostelů (850 návštěvníku), kterou jsme 
pořádali společně se sborem SCEAV.  
V rámci projektu „Otevřené chrámy“, který s finanční podporou Moravskoslezského 
kraje organizovala Diecéze ostravsko-opavská, byl kostel o víkendech od května do října 
zpřístupněn pro turisty (celkem 1103 návštěvníků). Průvodci z našeho sboru byli: 
Jarmila, Jiří a Jana Grollovi a Hana a Eliška Vlčinské. 
V kostele byla také výstava k výročí reformace, kterou zprostředkovala Jana Grollová. 

Ekumena 
Pokračovala ekumenická spolupráce s Farním sborem Slezské církve evangelické a. v.: 
společnými bohoslužbami s večeří Páně na Nový rok a k výročí otevření kostela (navíc 
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spolu s Korejským sborem). V březnu jsme besedovali emeritním farářem Vilémem 
Szlauerem a během Ostravského Listopadání se se svolením SCEAV konaly naše 
bohoslužby v 10 hod v kostele s přítomností členů sboru SCEAV. 
V režii obou sborů byla akce Noc kostelů. 
V únoru se konala společná zimní víkendovka s dorostem CB Ostrava, se kterým se 
podobná víkendovka pořádala již počtvrté. Této akce se účastní i děti, které nechodí 
pravidelně do dorostu a víkend strávený ve větším počtu děti (i z jiné církve) baví 
účastníky a vedoucí ještě víc.  
Ostravští kazatelé se scházeli ke společným schůzkám 4x za rok v různých sborech. 
V lednu se sbor zapojil do Aliančního týdne modliteb (ve sboru kázal vězeňský kaplan 
Jan Kočnar). Ewa Jelinek se zúčastnila narozeninové oslavy biskupa Františka 
Lobkowicze. 

Partnerství 
Sbor má partnerské vztahy se sbory v německých městech Dessau a Speyer, americkém 
Hartfordu a anglickém Purley. V lednu se konala partnerská neděle a o prázdninách 
mládežnická konference v Purley.  

Podíl sboru na činnosti ČCE 
Seniorátní sbor 
Členy konventu byli Ewa Jelinek, Pavel Šindler, Michael Waloschek, Hana Vlčinská 
a Jana Grollová. Karolina Sikorová je členkou a Eliška Vlčinská náhradnicí Seniorátního 
odboru mládeže.  
Aleš Wrana byl členem seniorátní pastýřské rady (2017-2022). Jaroslava Drozdová, Jiří 
Groll a Hana Vlčinská byli seniorátními revizory. Jana Grollová je členkou seniorátního 
Poradního odboru pro práci s dětmi, 1. náhradníkem v předsednictvu konventu (2015-
2019) a členkou synodu. Ewa Jelinek byla členkou pastorálkové komise (2016-2018). 
 
Povšechný sbor 
Ewa Jelinek byla členkou Celocírkevního odboru mládeže (2013-2015, 2015-2017) 
a celocírkevního Poradního odboru ekumenického (od 2016). Jiří Groll byl zvolen 
náhradníkem do Dozorčí rady Diakonie ČCE (2017-2021). Aleš Wrana byl členem 
poradního odboru evangelizačního a misijního. 

6. ZHODNOCENÍ A VÝHLED 
Z výčtu aktivit se zdá, že náš sbor je velmi živé společenství a všem, kteří se na sborovém 
životě podílejí – vyjmenovaným i anonymním – patří velké díky. Průměrná účast na 
bohoslužbách však opět poklesla a nelze se ubránit dojmu, že velkou část aktivit sboru 
obstarávají stále stejné sestry a bratři. Také chybějící (mladší) mládež je důvodem ke 
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znepokojení. Staršovstvo se otázkou, jak mládež zaujmout a získat pro život v církvi začalo 
vážně zabývat. Povzbuzením je v této oblasti ekumenická spolupráce s dorostem Církve 
bratrské.  

I meziroční nárůst obětavosti (o 7 %) je důvodem k vděčnosti. A šest křtů v uplynulém roce 
je viditelným znamením, že Bůh je nám stále milostiv.  

Objevují se i lidé, kteří nejsou členy – sbor je otevřeným prostředím pro ty, kdo hledají. 
Hledají s námi Boží království, žízní po spravedlnosti – jak se o tom píše v letošním 
sborovém verši: „Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou 
nasyceni.” (Mt 5,6) 

Kéž jim dokážeme předat naději evangelia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ZÁVĚR 
Jde jen o shrnutí, takže zde nejsou vyjmenováni všichni, kteří měli podíl na životě a stavu 
sboru. Velký dík tak patří nejen těm, kteří zmíněni byli, ale také těm, kteří podporují 
život sboru svými modlitbami, vytvářením přátelské a otevřené atmosféry. Za všechnu 
zde uvedenou a neuvedenou angažovanost ve prospěch sboru je staršovstvo členům i 
přátelům vděčno. V případě, že máte zájem o podrobnější informace, není lepší 
příležitosti než se zúčastnit sborového shromáždění. V průběhu roku se pak můžete 
obracet se svými dotazy, názory, náměty a připomínkami ohledně sborového života na 
kteréhokoli z presbyterů. 
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