
Zpráva staršovstva o životě a stavu 

ostravského sboru za rok 2014 
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 (30.3). Projednalo 

řádné záležitosti (mj. schválení zpráv, volba revizorů sborového hospodaření). Také došlo 

k oficiálnímu rozloučení s farářem Alešem Wranou. 

Staršovstvo (zvolené na období 2011-2017) pracovalo v tomto složení: Jaroslava Drozdová, 

Jiří Friedrich, Jana Grollová, Jana Hašková (místokurátorka), Jarmila Cholevová (náhradnice, 

od 11.6. řádná členka), Eva Jelínková, Robert Kimmel (do 11.6.), Elvíra Krupová, Daniel Mach, 

Iva Pellarová (1. náhradnice), Šárka Rajdusová (2. náhradnice), Marek Skotnica, Hana 

Vlčinská (ordinovaná presbyterka), Michael Waloschek (kurátor). Virilními členy staršovstva 

byli faráři sboru Aleš Wrana (do 31.3.) a Ewa Jelinek. 

Staršovstvo se scházelo k jednání pravidelně každou druhou středu v měsíci (s výjimkou 

prázdnin) a jednou na mimořádné schůzi (průměrná účast včetně náhradníků 11). Věnovalo 

se záležitostem personálním, organizačním a hospodářským. Velká témata byla hledání 

druhého kazatele, náplň práce pokladní a kostelnice, samofinancování církve a protipožární 

ochrana kostela. Četné byly i stavební záležitosti (oprava farářského bytu, farní kanceláře, 

mezipatra, balkonu a fasády soklu fary, sanace kamenného zdiva kostela, posouzení stavu 

majetku). Kvůli tomu byl ustanoven stavební odbor (Jiří Friedrich, Jarmila Cholevová, 

Ladislav Rajdus, Marek Skotnica). O svých jednáních staršovstvo členy sboru informovalo 

v usneseních, která vycházela ve Zpravodaji.  

Zaměstnanci sboru byli Hana Vlčinská (0,5 úvazku jako pokladní/hospodářka) a Jana Krejčí 

(0,7 úvazku jako kostelnice). 

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 kazatelů a Hany Vlčinské 

se na ní podílely Jaroslava Drozdová a Marie Václavíková. Faráři, kurátor a zaměstnankyně 

sboru se scházeli k pravidelným poradám. 

Sborový měsíčník Zpravodaj vyšel 11 krát (o prázdninách jako dvojčíslo). Sloužil k 

informování členů. Redaktorem byl Michael Waloschek. O Velikonocích a Vánocích byl 

Zpravodaj rozesílán jako sborový dopis členům sboru, kteří zaplatili salár. Presbyteři do 

Zpravodaje sestavovali rubriky: Biblický úvodník, Usnesení 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. Průměrná 

http://www.ostrava.evangnet.cz/
http://www.facebook.com/cceostrava
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měsíční návštěvnost domácích stránek byla 563 

(denně cca 20 návštěv; 25.12 bylo 115 návštěv).  

Pod odkazem tinyurl.com/loh3ju8 byl k dispozici 

rozpis jednotlivých aktivit ve sboru. 

O nástěnky v sále a kostele se staral Robert Kimmel, o 

vývěsku na sborovém domě Elvíra Krupová. O počítač 

v kanceláři pečoval Josef Grendziok.  

Ke dni 31.12.2014 uváděl sbor v celocírkevních přehledech 513 členů, z toho 124 

s hlasovacím právem. 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. Salár v roce 2014 zaplatilo 

82 rodin (neboli 102 jednotlivců). 

Kvůli přestěhování vystoupili z našeho sboru manželé Jan a Pavlína Krupovi s dětmi Janem, 

Vojtou a Kateřinou. V rámci revizí byli 

z kartotéky odstraněni: Lucie a Josef 

Kaštankovi, Stanislava Golková (již déle po 

smrti) a přidáni dva členové (byli pokřtění ale 

nezapsaní do kartotéky). Pět členů sboru 

zemřelo (jmenovitě budou zmínění níže). 

Členem sboru se staly: Pavlína Sikorová 

(konfirmací), Veronika Karičáková 

(přístupem), Karolína Kovařčíková a Marie 

Sára Sabóová (křtem).  

3. Bohoslužby 

Nedělní bohoslužby 
Nedělní bohoslužby byly hlavními událostmi sborového života (59x, prům. 69); konaly se 

v letním období v 8:30 v kostele, v zimním období převážně v 9:30 v Třanovského sále.  

Mimo farářů sboru Aleše Wrany (3x), Ewy Jelinek (43x), je vedli nebo kázali také: Tomáš 

Novotný (5x), Hana Vlčinská (5x), Michael Waloschek (2x), Ji Yun Jang (2x), Vilém Szlauer, 

Eva Šormová, Marek Zikmund, Ludvík Klobása, Leonardo Teca, Petr Haška a Jana 

Hofmanová (1x). 
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Nedělním bohoslužbám předcházela modlitební setkání v sakristii nebo presbyterně.  

Presbyteři se na průběhu bohoslužeb podíleli vítáním příchozích a rozdáváním bulletinků, 

čtením z Bible a vysluhováním večeří Páně. K této službě byl také přizván Josef Grendziok, 

který se účastnil Kurzu pro ordinované presbytery 

(2012-2015).  

Sborová oznámení obvykle připravovali a přednášeli 

kurátor či místokurátorka.  

Na bohoslužby bezprostředně navazovalo posezení u 

kávy, čaje a drobného občerstvení v Třanovského sále, 

které zajištovala Jana Hašková.  

Zpravidla první neděli v měsíci se konaly bohoslužby 

rodinné, kterých se účastnily i děti. V květnu byly tyto 

bohoslužby zaměřeny na seniory.  

V ostatní neděle se pro děti konala Nedělní škola (33x, prům. 5). Zde děti vedli katecheti: 

Marta Machová (10x), Josef Grendziok (8x), Petra Waloschková (7x), Jana Grollová (6x), Jiří 

Friedrich (5x), a od září pomáhala také Marie Sabóová. Učitelé se také sešli ke společným 

schůzkám (8x, prům. 6). 

Sváteční 

bohoslužby 
Kromě 

nedělních 

bohoslužeb se 

konaly také 

sváteční: na 

Nový rok (64), 

Zelený čtvrtek 

(35), dvoje na 

Velký pátek (35, 

35), na Štědrý 

večer (67), Boží 

hod vánoční 

(158, 

bohoslužby 

přenášela Česká 

televize) a Starý 

rok (35). 

Hudba 
Při bohoslužebném zpěvu nás doprovázeli varhaníci Tomáš Novotný (26x), Samuel Mach 

(21x), Michael Skotnica (7x), Alena Skotnicová (2x), Jiří Marek (1x), Shelby Flowers (1x) a 

Ladislav Moravetz s účastníky Ostravského listopadání (1x). Pěvecký sbor pod vedením 

Samuela Macha se pravidelně scházel ke zkouškám a vystupoval při bohoslužbách 
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(vystoupil také v Suchdole nad Odrou a charitním Domě sv. Václava). Při bohoslužbách se 

občas zpívaly také písně s doprovodem jiných hudebních nástrojů. Při jejich vedení 

pomáhali Samuel Mach, Jiří Marek a celá řada dalších muzikantů a zpěváků. Vystupoval 

také vokální soubor Noach pod vedením Tomáše Novotného.  

Samuel Mach s podporou sboru studoval Seminář církevní hudby Evangelické akademie 

(SCHEA).  

Ostatní 
Zvonění na zvony před bohoslužbami obstarávali povětšinou Marie Sabóová a Josef 

Grendziok. Pro bohoslužby byly připravovány tištěné programy (bulletinky), k dispozici 

byla rovněž rozmnožená kázání. K dispozici byla krabička pro podněty k přímluvným 

modlitbám.  

Některé bohoslužby měly zvláštní prvky: V lednu se konaly hudební bohoslužby (dle 

Truvérské mše Petra Ebena). Na Květnou neděli nacvičila skupina dospělých velikonoční 

hru (zamyšlení), kterou zpracovala a režírovala Marta Machová. Na Zelený čtvrtek se 

bohoslužby konaly v kruhu u stolu se čtením pašijí a večeří Páně. Součástí velikonoční 

bohoslužby byla obnova křestních slibů. V listopadu, v rámci Ostravského listopadání, se na 

bohoslužbách aktivně podílela mládež. Na čtvrtou adventní neděli nacvičila skupina dětí, 

mládeže i dospělých vánoční hru pod názvem „Hanba nám, tak přivítán byl Pán aneb 

Vánoční čtení a zpívání“. Hru zpracovala a režírovala Marta Machová. V rámci těchto 

bohoslužeb menší děti dostaly dárky, které připravila Jana Grollová. Na Starý rok rodiny 

Krupových 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, neděle k výročí kostela) byla vysluhována večeře 

Páně (25x, prům. 61). Ve čtyřech případech vysluhovali duchovní večeři Páně také 

v rodinách.  

V rámci bohoslužeb byly pokřtěny Karolína Kovařčíková a Marie Sabóová, 1 křest byl 

připravován, ale nedošlo k němu. 

Služebnosti 
Církevním sňatkem byli v našem sboru oddáni: Michaela Lusková a Fädi Tapani Zayat, 

Adéla Válková a Petr Šopík, Lucie Konečná a Václav Luňáček, Gabriela Halušková a Benjamín 

Groll (člen sboru). Hana Doubravová (členka sboru) a Alan Kantor byli oddaní Ewou Jelinek 

na území FS ČCE Huslenky. 

Církevním pohřbem byli pohřbeni: Josef Hruška, Rudolf Frydrych, Petr Lapuník (formou 

vzpomínky), Františka Bělíčková, Zdenka Bartošová, Jaroslav Polášek, Oldřich Fiža, Milada 

Polášková, Jaroslav Černík, Josef Lojkásek. Zemřeli také Dušan Hlisnikovský a Dušan Bělunek 

(bez církevního pohřbu). 
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4. DALŠÍ SHROMÁŽDĚNÍ A AKTIVITY 

Katechetická shromáždění 
Biblická hodina pro děti se do června konala ve dvou skupinách: mladší v úterý (20x, prům. 

3), starší ve středu (23x, prům. 4). Od září se starší skupina začlenila do mladší mládeže, a 

pokračovala už jen jedna skupina (10x, prům. 3). Při vedení s Ewou Jelinek (16x) 

spolupracovali: Jiří Friedrich (12x), Jana Grollová (10x), Josef Grendziok (10x), Samuel Mach 

(2x) a Iva Pellarová (2x). 

Dvouletý běh konfirmačního cvičení se dovršil konfirmační slavností. Na Svatodušní neděli 

byli konfirmováni: Ester Holibková, Marie-Louisa Kosowská, Mariana Ochodková, Mikuláš 

Řimánek, Viktorie Řimánková, Pavlína Sikorová a Eliška Vlčinská. V září začal další dvouletý 

cyklus konfirmačního cvičení pro Martina Beránka a Annu Sabóovou. Konfirmační setkání se 

konala jednou za dva týdny (do června 10x, prům. 7; od září 7x, prům. 2). Skupiny vedla Ewa 

Jelinek (15x), Jana Grollová (1x) a vedoucí mladší mládeže Jitka Vlčinská s Veronikou 

Karičákovou (1x), které tímto chtěly propojit konfirmandy se skupinou mladší mládeže. 

Jednou týdně se scházela mladší (středoškolská) mládež, kterou vedly Jitka Vlčinská, 

Veronika Karičáková a Ewa Jelinek (38x, prům. 7). Jednou týdně se scházela starší 

(vysokoškolská) mládež (40x, prům. 5). 

Mimo prázdniny se téměř každý týden konala tradiční biblická hodina (39x, prům. 8). 

Scházela se skupina střední generace (7x, prům. 7). V červnu mělo toto setkání podobu 

opékání na farním dvorku (27). V září vznikla nová skupina třicátníků, která přijala název 

Nocturno a kterou vedl Michael Waloschek (7x, prům. 7). 

Pravidelná shromáždění 
V únoru vzniklo Setkání maminek s dětmi, které nejdřív vedla Ewa Jelinek pak Petra 

Waloschková (19x, prům. 6).  

Farní kroužek informatiky, který vedl Josef Grendziok, skončil v listopadu (11x, prům. 3).  

V říjnu vznikla skupina Ostravské zvonky, která pod vedením Ewy Jelinek a Jany Grollové 

hrála na hudební nástroje handchimes (9x, prům. 13).  

Každé liché úterý dopoledne se konala kavárnička (20x, prům. 5). Čas společných 

modliteb byl stanoven na středy od 20 do 21 hod. 

Ostatní akce 
Marta Machová a Petra Waloschková připravily karneval pro děti (12 děti, 14 dospělých).  

V březnu se pod vedením Jany Grollové a ve spolupráci s Ewou Jelinek a Josefem 

Grendziokem konal víkendový pobyt pro děti v Novém Jičíně (9 dětí). V listopadu se pod 

vedením Ewy Jelinek pro děti konala Strašidelná noc (11 dětí, 6 dospělých).  

Konaly se táborové schůzky (6x, prům. 5), na nichž byl připravován tábor pro děti. Ten se 

konal ve Stříteži nad Bečvou pod vedením Jany Grollové a dalších spolupracovníků: Jiřího 

Friedricha, Ewy Jelinek, Veroniky Karičákové, Samuela Macha, Hany Maděrové a Aleše 

Rosického. Tábora se zúčastnilo 15 dětí: 2 z ostravského sboru, dalších 9 z jiných sborů ČCE 

(Kdyně, Praha, Ratiboř, Kateřinice), a 4 známí Anny Sabóové. 
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Konaly se sborové dny. V lednu byl hudební kvíz připravený Jiřím Friedrichem a pak 

Tříkrálový koncert pod vedením Jany Grollové. V únoru, po společných bohoslužbách, 

připravil Korejský sbor v Ostravě kvíz o Jižní Koreji, korejské jídlo a písně. V březnu, v rámci 

Světového dne modliteb, mluvil Michael Waloschek o Egyptě. V dubnu mluvil o 

půstu Marek Zikmund. V květnu, v rámci neděle se seniory, byl hostem Ludvík Klobása. 

V červnu mluvila Eva Šormová o katechezi. V září povídali o prázdninových akcích jejich 

vedoucí a účastníci. V září mluvil o Diakonii ČCE její ředitel Petr Haška. V říjnu přednášela 

na téma vysluhování podobojí Jana Grollová. V listopadu povídaly o partnerském sboru 

v Purley jeho členky Felicity Harris a Judith Johnson. Besedy byly většinou spojeny se 

společným obědem. Na přípravě jídla se podíleli členové sboru nebo byly zajištěny z 

externích zdrojů. 

Jana Grollová připravila jednodenní sborové výlety: pravidelný květnový (Velká Lhota, 

Brumov-Bylnice, Sidonie, Rymice; 16 účastníků) a mimořádný do Prahy k výročí Podobojí 

(4). Alena Skotnicová několikrát připravila spontánní výlety (např. do Beskyd). Jeden 

z takových výletů byl završen opékáním na farním dvorku. 

Mládežníci pod vedením Benjamína Grolla, Ewy Jelinek a Ester a Elvíry Krupových připravili 

Ostravské listopadání (50).  

Vánoční posezení sboru připravily Elvíra Krupová a Jana Grollová (21). 

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 
V lednu došlo ke sloučení ostravského střediska Diakonie ČCE se střediskem v Příboře. Byla 

zvolena nová Dozorčí rada. Za ostravský sbor byli jejími členy: Jiří Groll (v březnu byl zvolen 

předsedou), Libor Janča, Jiří Friedrich a Marek Skotnica (náhradník). Aleš Wrana docházel do 

Domovinky konat pobožnosti. Od března byl ve středisku zaměstnán na dohodu (pastorace 

a rozvíjení povědomí zaměstnanců o křesťanském charakteru diakonie). Vánočního 

posezení pro zaměstnance Diakonie se zúčastnili Jiří Friedrich, Jiří Groll a Ewa Jelinek (s 

pobožností). 

Charita a pastorace navenek 
V říjnu byl uspořádán sběr potravin pro Potravinovou banku během Dnů proti chudobě a 

odvoz cukroví a ovoce pro klienty Azylového domu v období Vánoc. Z iniciativy Jitky 

Vlčinské proběhla předvánoční akce Krabice od bot, která měla za cíl potěšit děti z 

chudších rodin. 

Ewa Jelinek jednou měsíčně docházela do Domova pro seniory Kamenec, kde vedla 

biblickou hodinu nebo bohoslužby (12x, prům. 7).  
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V červnu, z iniciativy a za účasti členů sboru, se pro klienty a pracovníky Hospice sv. Lukáše 

(Charita Ostrava) konal koncert souborů The Southminster Ringers (USA) a Zvonky dobré 

zprávy (Ratiboř a Kateřinice). 

Misijní aktivity 
Kromě několika už zmíněných akcí, které v sobě mají misijní prvky (např. karneval, tábor 

pro děti, bohoslužby přenášené do televize) je možno zmínit, že za velkého zájmu 

návštěvníků proběhla Noc kostelů (cca 750). Příprav se účastnili Hana Vlčinská, Josef 

Grendziok (který také v rámci Farního kroužku informatiky připravil prezentaci sboru na 

CD) a další. 

Ekumena 
Pokračovala ekumenická spolupráce s Farním sborem Slezské církve evangelické a. v.: 

společnými bohoslužbami s večeří Páně na Nový rok, k výročí otevření kostela a také 

během Ostravského listopadání. Společné bohoslužby se konaly také na Boží hod vánoční 

(kvůli přenosu bohoslužeb televizí). Statutární zástupci ČCE a SCEAV se scházeli ke 

společným schůzkám, na nichž řešili mnoho věcí společného zájmu. V říjnu se konala 

brigáda na úklid kostela. Zúčastnili se jí dobrovolníci s řad členů obou sborů. V Domově pro 

seniory Kamenec se konaly: v druhou středu biblické hodiny a v čtvrtou středu v měsíci 

bohoslužby s večeří Páně. Na vedení těchto shromáždění se Ewa Jelinek podílela s kazateli 

SCEAV. V režii obou sborů byla akce Noc kostelů, zaštiťovala ji Alena Szlauerová (SCEAV). 

Pokračovala také ekumenická spolupráce s Korejským sborem: společnými bohoslužbami 

během únorového sborového dne a k výročí otevření kostela. Ewa Jelinek byla pozvána na 

společný oběd s členy Korejského sboru a také na Konferenci korejských a polských farářů 

v Polsku (na náklady zvací strany). V rámci spolupráce všech tří sborů, se v Třanovského 

sále konal koncert hudební skupiny z Jižní Koreje.  

Ostravští kazatelé se scházeli ke společným schůzkám 4x za rok v různých sborech. 

V lednu se sbor do Aliančního týdne modliteb aktivně výjimečně nezapojil. 

Partnerství 
Sbor má partnerské vztahy se sbory v německých městech Dessau a Speyer, americkém 

Hartfordu a anglickém Purley. 

V září sbor navštívili čtyři lidi z Dessau a v říjnu sedm lidí z Purley. V lednu se konala 

partnerská neděle a v září partnerské modlitby za pokoj a mír ve světě. 

Scházela se přípravná skupinka pro konferenci v Ostravě 2016 (2x, prům. 6). 

Podíl sboru na činnosti ČCE 
Členy konventu byli Ewa Jelinek, Michael Waloschek, Hana Vlčinská a Jaroslava Drozdová. 

Jitka Vlčinská a Karolína Sikorová byly náhradními členky Seniorátního odboru mládeže 

(2013-2015). Jana Hašková byla náhradní členkou seniorátní pastýřské rady (2011-2016). Jiří 

Groll a Jaroslava Drozdová byli seniorátními revizory (2013-2017). Jana Grollová byla 

členkou seniorátního Poradního odboru pro práci s dětmi (2011-2015). Aleš Wrana byl 

členem Komise pro vikariát. Ewa Jelinek a Štěpán Groll byli členy Celocírkevního odboru 

mládeže (2013-2015). Štěpán Groll byl také zástupcem mládeže na synod (2013-2014) a 
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členem Komise pro církevní výročí (2012-2014). Ve sborových prostorách se mj. konalo 

seniorátní setkání učitelů nedělních škol, společná pastorální konference (ČCE a SCEAV) a 

Kurzy pro přípravu ordinovaných presbyterů. 

6. ZHODNOCENÍ A VÝHLED 
Staršovstvo s radostí konstatuje, že 

nekleslá celková obětavost členů a 

zvyšuje se jejich aktivita ve sborové 

práci. Velmi povzbudivou událostí 

byla konfirmace sedmi mladých lidí 

o svatodušních svátcích a také 

skutečnost, že na pravidelná 

shromáždění přicházejí noví lidé. 

Pro budoucnost sboru je důležité, 

aby pro takové lidi vytvářel 

prostředí a aktivně je přijímal, aby tak církev mohla být majákem a útočištěm lidem, kteří 

hledají duchovní zázemí.  

V této souvislosti je nutné připomenout důležitost modliteb, které – soudě podle prázdné 

krabičky na podněty k přímluvným modlitbám – nepatří mezi silné stránky sboru.  

Je mnoho služeb, které by mohly fungovat intenzivněji. Z dlouhodobého hlediska 

důležitým prvkem pro život sboru je angažování druhého faráře (diakonie, pastorace, 

misie, prezentace a zintenzivnění činnosti sboru navenek a dovnitř). Staršovstvo si 

uvědomuje, jak závažné budou změny ve financování sborů a církve poté, co synod 

rozhodne, jak peníze z finanční náhrady použije. Ať to ovšem dopadne jakkoli, náš sbor by 

si neměl činit menší ambice, než být nejen finančně soběstačným, ale také schopným 

pomáhat menším a chudším sborům. Klíč k duchovnímu i fyzickému růstu našeho sboru 

ovšem neleží v rukou jednoho člověka (prvního nebo druhého faráře), ale v zapojení 

každého jednoho z nás. My všichni máme sloužit ostatním tím darem, který jsme přijali od 

Pána – zapojit se do služby může opravdu každý. Na závěr zprávy připomínáme biblické 

heslo Jednoty bratrské na rok 2015: „Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k 

slávě Boží přijal vás“ (Ř 15,7). 

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. 


