
Zpráva staršovstva  

o životě a stavu ostravského 

sboru za rok 2019 

1. ÚVOD 
Následující zprávu staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické 

v Ostravě předkládá s vědomím, že ostravský sbor je různorodým velkoměstským 

společenstvím, kterého život 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 
Sborové shromáždění jako nejvyšší orgán sboru bylo svoláno dvakrát a to 31.3. 

(výroční) a 20.10. (mimořádné). Výroční sborové shromáždění projednalo řádné 

záležitosti (mj. schválení zpráv, volba revizorů sborového hospodaření) a přijalo dvě 

usnesení: 1. svolání na podzim zvláštního sborového shromáždění s tématem 

večeře Páně, do té doby ve vysluhování pokračovat beze změny (splněno)  

a 2. požádaní synodní radu o vyjádření ke stavu české justice (splněno). 

Mimořádné sborové shromáždění schválilo valnou většinou návrh staršovstva,  

aby ke stávající praxi vysluhování večeře Páně byly přidány i všechny Velikonoční 

neděle a v mezidobí byla vysluhována večeře Páně 2x: první (při rodinných 

bohoslužbách) a třetí neděli v měsíci (splněno). 

Vedení sboru 
Staršovstvo (zvoleno na období 2017-2023) 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 jako faráři: Pavel Šindler 

(zvolen na období 1.9.2016-31.8.2021) a od 1.9. Ewa Jelinek (zvolena na období 

1.10.2011-30.9.2021). Po návratu z mateřské a rodičovské dovolené (5.9.2018-

31.8.2019) se statutárním zástupcem stala Ewa Jelinek. Druhým statutárním 

zástupcem a zároveň kurátorem sboru byl Michael Waloschek, místokurátorkou 

Dita Bartolšicová. 
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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, častější vysluhování večeře Páně  

a křesťanská služba. O svých jednáních staršovstvo členy sboru informovalo  

v zápiscích, které vycházely ve Zpravodaji a na internetových stránkách sboru. 

V roce 2018 rozdělil seniorátní výbor mezi své členy péči o jednotlivé sbory  

za účelem lepší provázanosti a informovanosti v seniorátu (tzv. patronáty). Nám 

patronovala Simona Kopecká (1. náměstkyně seniorátní kurátorky, ČCE Opava). 

Členové sboru 
Ke dni 31.12.2019 uváděl sbor v celocírkevních přehledech 497 členů (loni 523), 

z toho 100 s hlasovacím právem1. Salár v roce 2019 zaplatilo 63 rodin nebo 

jednotlivců (při sečtení všech dospělých členů těchto rodin je to 81 jednotlivců).  

Členů s povinností platit salár bylo 365 (oproti minulým rokům jsme v souladu s řády 

opravili výpočet salárníků2, jinak by se údaj i pro rok 2019 nezměnil, v roce 2018: 

415). 

Členy sboru se stalo 6 osob: Milan Cerman a Alan Kantor (přestupem) a čtyři osoby 

byly pokřtěny (viz níže). Zemřelo 7 členů: Jan Fudor, Marta Olšarová a Amálie 

Rajdusová (pohřeb byl 4.1.2020). Bez církevního pohřbu ve sboru jsme se rozloučili 

také s Antonínem Juřicou, Milanem Cermanem, Jaroslavou Vránovou a Evou 

Kubíčkovou. Ze sboru vystoupila Jitka Vlčinská (do Prahy-Libně). Revizí bylo 

odstraněno 24 členů (např. na základě přehledu pohřbů pohřebních ústavů). 

Další 
Zaměstnanci sboru byli pokladní/hospodářka Hana Vlčinská (0,5 úvazku)  

a po návratu z dočasné pracovní neschopnosti (1.9.) kostelnice Jana Krejčí  

(0,4 úvazku). Po dobu její nepřítomnosti uklízela sál Simona Zábelová (dohoda  

o provedení práce) a někteří členové sboru (dobrovolně). 

Úřední hodiny byly stanoveny ve farní kanceláři na 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 nich podílela také Jarmila Grollová. Na listopadové schůzi staršovstva bylo 

odhlasováno odstranění pevné linky a změna úředních hodin (st 9-12 - přítomná byla 

 
1 Za člena s hlasovacím právem je podle usnesení staršovstva (platného do 18.2.2020) 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. 
2 Počet teoretických salárníků: dle řádu hospodaření, čl. 8, bod. 3 platí, že salárníkem je každý 
jednotlivý člen sboru s vlastním příjmem (důchod je také vlastním příjmem). 
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pokladní Hana Vlčinská, čt 9-12 - jeden z farářů). Faráři, kurátor a zaměstnankyně 

sboru se scházeli k pravidelným poradám. 

Stavební záležitosti zajištovali především Vladislav Rajdus (stavební dozor  

a řemeslnické práce), Michael Waloschek (jednání s úřady) a do 30.5. Jaroslav 

Orawski (stavební dozor, zplnomocněnec sboru v jednání s úřady, člen Církve 

bratrské), který z důvodu věku a zdravotního stavu ukončil přes šestnáct let dlouhou 

spolupráci, za kterou jsme mu nesmírně vděční. 

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. Od října byl přibližně jednou měsíčně Ewou Jelinek e-mailem 

rozesílán sborový newsletter. V provozu byly také internetové stránky sboru 

(ostrava.evangnet.cz, facebook.com/cceostrava a instagram.com/fscceostrava),  

o které se starala především Ewa Jelinek. Pod odkazem goo.gl/pUhjDC byl  

k dispozici rozpis jednotlivých aktivit ve sboru. O nástěnky se staraly Elvíra Krupová 

a Ewa Jelinek. 

3. BOHOSLUŽEBNÁ SHROMÁŽDĚNÍ 

Nedělní bohoslužby 
Nedělní a sváteční bohoslužby byly hlavními událostmi sborového života (60x, 

prům. 56); konaly se obvykle: v letním období v 8:30 v kostele, v zimním období 

v 9:30 v Třanovského sále. 
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Mimo farářů sboru Pavla Šindlera (31x) a Ewy Jelinek (16x) vedli nebo kázali  

na nedělních a svátečních bohoslužbách také: výpomocní kazatelé Hana Vlčinská 

(8x) a Michael Waloschek (3x), dále: Pavel Taska (SCEAV Ostrava), Daniel Heller 

(ČCE Valašské Meziříčí), Maroš Klačko (ČCE Praha Smíchov), Noemi Batlová 

(seniorátní kurátorka), Tibor Máhrik (CB Ostrava) a Tomáš Novotný. 

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, Jana Hašková nebo 

místokurátorka. Na bohoslužby bezprostředně navazovalo občerstvení u kávy  

a čaje v sále, které zajištovala především Pavla Fižová. 

Zpravidla první neděli v měsíci se konaly bohoslužby rodinné, kterých se účastnily  

i děti (bez nedělky, s kázáním víc zaměřeným pro děti). V ostatní neděle se pro děti 

konala Nedělní škola (prům. 6). Zde děti vedli katecheti: Marta Machová, Petra 

Waloschková, Jana Grollová, Jiří Friedrich a Ewa Jelinek. Učitelé se také sešli  

ke společným schůzkám (4x). 

Sváteční bohoslužby 
Kromě nedělních bohoslužeb se konaly také sváteční a jiná: na Nový rok (46), Zelený 

čtvrtek (24), Velký pátek (51), Velikonoce (66), Svatodušní (52), Díkůvzdání (56), 

výročí kostela (88), Ostravské listopadání (106), vánoční hra (98), Štědrý večer (58), 

ekumenická půlnoční, Boží hod (65), Starý rok (34). 

Hudba 
Při bohoslužebném zpěvu doprovázeli varhaníci Samuel Mach, Dita Bartolšicová, 

Michael Skotnica, Eliška Vlčinská, dále také: Ladislav Moravetz a Jan Trusina. 

Od ledna se k této službě přidaly občas také hudebně nadané děti a mládež (hraním 

pre- a postludii). Při bohoslužbách se občas zpívaly také písně s doprovodem jiných 

hudebních nástrojů. Při jejich vedení pomáhali Samuel Mach a další. 

Pěvecký sbor vedla Hana Šlahařová. Sbor se scházel ke zkouškám a vystoupil  

2x, především na vánočních bohoslužbách. 

Ostatní 
Pro bohoslužby byly připravovány tištěné programy (bulletiny), k dispozici byla 

rovněž rozmnožená kázání. 

Některé bohoslužby měly zvláštní prvky. Kromě rodinných bohoslužeb byly  

to následující bohoslužby. V lednu se konaly hudební bohoslužby. Na Zelený čtvrtek 

se bohoslužby konaly v kruhu u stolu se čtením pašijí a večeří Páně. V listopadu, 

v rámci Ostravského listopadání, se na bohoslužbách aktivně podílela mládež.  
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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. Na Starý rok rodiny Pražákových, 

Fižových a Krupových 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 

(26x, prům. 46) v podobě chleba a vína nebo vinné šťávy. Po mimořádném 

sborovém shromáždění byla večeře Páně vysluhována také třetí neděli v listopadu. 

Staršovstvo rovněž rozhodlo, že večeře Páně bude, pokud možno, vysluhována 

rychleji (dvě sady liturgického náčiní). Večeře Páně byla vysluhována rovněž 

v rodinách (7x) a během bohoslužeb v Domově pro seniory Kamenec. 

V rámci bohoslužeb byli pokřtěni: Barbora Koděrová, Antonie Kantor, Matyáš Mach 

(malé děti) a Gabriela Reková (dospělá). Nikdo nebyl konfirmován. 

4. DALŠÍ SHROMÁŽDĚNÍ A AKTIVITY 

Katechetická shromáždění 
Dorost (biblická hodina pro děti) se konal ve čtvrtky (prům. 6). V první polovině roku 

dorost vedla Jana Grollová, od září Ewa Jelinek s Janou Grollovou. 

Jednou týdně se pod vedením Jířího Friedricha (první polovina roku) a Ewy Jelinek 

scházela starší (vysokoškolská) mládež (prům. 5). 

Mimo prázdniny se pod vedením Pavla Šindlera téměř každý týden konala tradiční 

biblická hodina (prům. 4). Na programu se podíleli také Ewa Jelinek a Jaroslav 

Nováček. 

Jednou měsíčně se pod vedením Jiřího Grolla nebo Pavla Šindlera scházela skupina 

střední generace (prům. 5). Zpravidla jednou měsíčně se scházelo Nokturno,  

které vedl Michael Waloschek (prům. 7). Setkání pro zájemce o členství ve sboru 

(zpravidla formou předkřestní přípravy) vedli faráři s 5 lidmi (v případě křtu 

miminek – s jeho rodiči). Z toho do sboru přistoupily (dosud) 3 osoby. Pohovory  

se snoubenci vedl Pavel Šindler s 4 páry. 

Příležitostná shromáždění 
Církevním sňatkem byli v našem sboru oddáni: Tereza Skalníková a Horst Lassak, 

Denisa Plucnarová a Martin Pelhřimovský, Kristina Včelná a Dariusz Bombik, Lucie 
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Střižíková a Jakub Palička.  Církevním pohřbem jsme se v našem sboru rozloučili  

s dvěma osobami (viz výše). 

Jiná pravidelná setkání 
Ostravské zvonky, které vedla Jana Grollová (prům. 6) vystoupily 4x: 27.1. v našem 

kostele jako hosté na koncertě Cantores Domini "Pocta Petru Ebenovi"; 6-9.2.  

na koncertním turné do Německa, kde zahrály společně se sólisty na benefičních 

koncertech v Speyeru a Dessau (výtěžek byl určen na restaurování vitrážových oken 

v našem kostele); 13.10. na koncertě zvonkoher spolu se skupinami z Ratiboře, 

Kateřinic a Kašarisk (Slovensko) v našem kostele (v rámci projektu Erasmus+ Zvonky 

otevírají srdce Evropy) a při této příležitosti převzaly ruční zvonky, později také stoly, 

matrace a paličky (díky laskavosti Zvonky Dobré zprávy z.s.). Jako účastníci projektu 

Erasmus+ se zvoníci účastnili také víkendového soustředění na Slovensku ve dnech 

21.-25.2. a měli příležitost rozšířit řady účastníků zvonkového tábora v Kateřinicích 

ve dnech 12.-17.8. 

Každé liché úterý dopoledne se konala kavárnička (prům. 8). Ve středy od 20 do 21 

hod byl čas společných modliteb. 

Ostatní akce 
Na táborových schůzkách se od ledna do června vždy jednou za měsíc scházeli při 

přípravách vedoucí a instruktoři. Tábor pro děti na téma „Jeden mrtvý navíc“  

a s biblickým programem o Desateru 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: 

Šimon Lukáš a Martina Palochová. S biblickým programem vypomohla také Ewa 

Jelinek. Tábora se zúčastnilo 19 dětí (v tom 4 děti z ostravského sboru). 

Konaly se sborové dny. V lednu byl Tříkrálový koncert pod vedením Jany Grollové  

a beseda o Koránu s hostem Petrem Pelikánem. V únoru se konala beseda "Gayové, 

lesby a translidé v církvi" se zástupci Logosu Jiří Votava a Jan Škrob. V březnu farář 

Štěpán Janča vykládal o strategickém plánu ČCE. V dubnu mluvil o Nové šanci, 

projektu pro lidi propuštěné z výkonu trestu, její ředitel Petr Novák. V červnu k nám 

na bohoslužby a besedu přijel farář Maroš Klačko. V září povídali o prázdninových 

akcích jejich vedoucí a účastníci pod vedením Jany Grollové. V říjnu jsme na 

bohoslužby a besedu pozvali Tibora Máhrika, nového kazatele Církve bratrské 

v Ostravě. 30. výročí listopadové revoluce a zároveň výročí kostela jsme strávili 

spolu s SCEAV v Ostravě u přednášky Niny Pavelčíkové na téma „Předvečer  

a průběh Sametové revoluce na Ostravsku“. Ještě v listopadu jsme měli možnost 

seznámit se zkušenostmi Judit Blažkové z misie v Ghaně. Krom toho jsme také 
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třikrát debatovali na téma večeře Páně: v květnu s farářem Danielem Hellerem, 

v září s farářem Alešem Wranou a v říjnu s Janou Grollovou. Besedy byly většinou 

spojeny se společným obědem. Na přípravě jídla se podíleli členové sboru. 

Přelom května a června strávilo několik rodin s dětmi z našeho sboru společně,  

v Chatě pod Stolovou (Kunčice pod Ondřejníkem), a to hlavně díky Martě Machové 

(6 rodin a 23 jedinců).  

V červnu připravila Jana Grollová sborový výlet (14) kolem severní dráhy císaře 

Ferdinanda (Studénka, Odry, Slavíč, Hustopeče nad Bečvou). V červnu se konalo 

opékání na farní zahradě (cca 15).  

Benjamín Groll, Ester Pražáková a faráři připravili 27.ročník Ostravského 

listopadání. Na programu byly: koncerty (prům. 35), které se konaly v Klubu Parník 

(Jarda Svoboda, FAQband, improvizační divadlo All Imp, Jan Dospiva a Šansonika, 

Adonai, Martina Trchová a Prune), PUB, vokální dílna pod vedením Ladislava 

Moravetze (20) a nedělní mládežnické bohoslužby (106), na kterých kázal Pavel 

Šindler. Zároveň se ve stejnou neděli konala v našem sboru řádná vizitace 

seniorátního výboru moravskoslezského seniorátu. 

Na sobotu 30.11 Pavla Machová a Ester Pražáková připravily vánoční dílnu (27). 

Výrobky se pak prodávaly během prosince formou „bazaru“. Výtěžek se použil  

na balíčky pro seniory. Vánoční zpívání a muzicírování připravily Elvíra Krupová  

a Jana Grollová (25). 

Od října probíhaly pod vedením Ewy Jelinek přípravy oslav 100. výročí založení 

sboru (26.4.2020). 

Spolu se SCAEV proběhly dva úklidy kostela, na jaře a na podzim. V prosinci 

proběhla brigáda zaměřená na úklid sklepu bytu na Husově náměstí 6. 

Sborové prostory (především kostel a sál) byly využívány ve veřejném zájmu i pro 

účely kulturní (přičemž organizátoři kulturních akcí se ve smlouvách o pronájmu 

zavázali, že prostory nepoužijí ke komerčním účelům). V roce 2019 se v kostele 

konaly tyto kulturní akce: jeden koncert v rámci Hudebních výletů 

Svatováclavského hudebního festivalu, jeden koncert v rámci Mezinárodního 

hudebního festival Leoše Janáčka, tři koncerty v rámci Svatováclavského 

hudebního festivalu, dva koncerty Chorus Ostrava, benefiční koncert (Vašo Patejdl 

a další), mikulášský koncert (Hradišťan a Jiří Pavlica) a dva vánoční školní koncerty 

(Matiční gymnázium a Waldorfská škola). V sále se krom jednorázových pronájmu 

konaly pravidelné zkoušky vokálního souboru Adash pod vedením Tomáše 

Novotného. 
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5. PASTORACE 
Podpůrné a pastorační rozhovory či návštěvy konali faráři a další aktivní laici 

(především presbyteři) osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailů. 

Ve Zpravodaji a v rámci oznámení během bohoslužeb byli zveřejňováni významní 

jubilanti z řád členů a přátel sboru. 

Křesťanská služba 
Od začátku 2019 se pod vedením Pavly Machové pokoušíme rozšířit a zastřešit 

křesťanskou službu. Tato potřeba vznikla s uvědoměním si skutečnosti, že velkou 

část sboru tvoří nejstarší generace. Někteří se mohou sborového života účastnit 

aktivně, jiní ze zdravotních nebo i jiných důvodů mezi nás už nedocházejí. Je také 

mnoho tváří a jmen, žel jen někteří umí obojí správně propojit. Myšlenkou tedy  

je i vzájemné poznání a sbližovaní se. Malá skupinka v různých obměnách (4-7 lidí) 

se scházela k poradám (3x). Díky mnoha ochotným rukám (vánoční dílna a následný 

prodej výrobků), proběhla (už podruhé) akce s vytvořením vánočních balíčků pro 

seniory a potřebné. Byly rozesílány narozeninové pozdravy jubilantům či starším 

členům a také pozdravy lidem, kteří byli nemocní nebo v nějaké těžké situaci. 

Nadále byly koordinovány tyto služby: doprava na bohoslužby těch, kteří se sami 

dopravit nemohou (Hana Vlčinská) a podpora sestry DV v nákupech a návštěvách, 

do kterých byli a jsou zapojeni mnozí členové našeho sboru. Byl zřízen sociální fond 

(pro členy i přátele sboru v situacích různé sociální nouze) a byl poskytnut jeden 

příspěvek v celkové výší cca 8.745 Kč. 

6. ČINNOST SBORU NAVENEK 

Ostravské středisko Diakonie ČCE 
Za ostravský sbor členy Dozorčí rady byli: Jiří Groll (předseda), Libor Janča,  

Jiří Friedrich (místopředseda) a Marek Skotnica (náhradník). 

Pavel Šindler navštěvoval dvakrát měsíčně klienty zařízení Domovinka pro seniory. 

V Azylovém domě Debora pro ženy a matky s dětmi měl Pavel Šindler biblický 

program jen pro zaměstnance zařízení (2x). 

Charita a pastorace navenek 
Sbor finančně podpořil tyto jednotlivce a organizace v církvi a mimo ni: Diakonie 

ČCE Ostrava, Jeronymova jednota, Fond rychlé pomoci seniorátu, Nadační fond 

Compaternitas, Tomasz & Miriam Chmielovi (misie na Ukrajině), Kmotrovství o.p.s. 

(podpora dětí žadatelů o azyl), kurz Psychologie pro studenty teologie (aktivita 
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mimo jiné Jitky Vlčinské), ČCE Frýdek-Místek (na opravy kostela), postní sbírka 

Diakonie (na pomoc syrským rodinám)3. 

V období Vánoc jsme organizovali sbírku cukroví a ovoce pro klienty Azylového 

domu.  

Pavel Šindler jednou měsíčně docházel do Domova pro seniory Kamenec, kde vedl 

biblickou hodinu nebo bohoslužby (prům. 5) a účastnil se setkání společenství Logos 

Ostrava, které se scházelo ve farní kanceláří a na římskokatolické faře v Ostravě-

Třebovicích (prům. 8). 

Misijní aktivity 
Kromě několika už zmíněných akcí, které v sobě mají misijní prvky, je možno zmínit, 

že za velkého zájmu návštěvníků proběhla Noc kostelů (cca 700 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 2212 návštěvníků). Průvodci (dohody  

o provedení práce) z našeho sboru byli: Hana Vlčinská, Jarmila, Jiří a Jana Grollovi. 

V kostele byla také výstava obrazů z tvorby studentek atelieru Malba 1, Fakulty 

umění Ostravské univerzity, kterou zprostředkoval Daniel Balabán. 

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. Během Ostravského Listopadání se se svolením SCEAV konaly 

naše bohoslužby v 10 hod v kostele s přítomností členů sboru SCEAV. Na pozvání 

SCEAV jsme se zúčastnili spolu s ostravskými církvemi ekumenického půlnoční 

v kostele. V režii obou sborů byla akce Noc kostelů (koordinátorem byl náš sbor). 

Ve spolupráci s Církvi bratrskou v Ostravě se v únoru konala (už čtvrtá) společná 

zimní víkendovka dorostů (20, 4 z našeho sboru). 

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).  

Další aktivity farářů  
Ewa Jelinek kázala v ČCE Kateřinice, ČCE Ratiboř, v Církvi bratrské v Ostravě (2x), 

zúčastnila se instalace nového kazatele v Církvi bratrské v Ostravě a bohoslužeb 

k usamostatnění se sboru Církve bratrské Trojka. Byla pozvána na sborový den 

 
3 Podrobnější informace jsou k nalezení v účetní závěrce a ve zprávě o hospodaření sboru. 
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SCEAV v Ostravě s besedou ke Dni matek, na formální setkání v Generálním 

konzulátu Polské republiky v Ostravě (seznámení s novou konzulkou)  

a na neformální setkání „vánoční punč“ Národního divadla moravskoslezského. 

Před Vánocemi se na pozvání OKD zúčastnila pietní akce na připomínku důlního 

neštěstí, při kterém v roce 2018 zahynulo 13 horníků. Na akci byli pozvání také 

Tomáš Tyrlík, biskup SCEAV a pomocný biskup Martin David. 

Pavel Šindler se aktivně zúčastnil shromáždění na Masarykově náměstí v rámci 

festivalu Ostravský Pride. Kázal v ČCE Opava, ČCE Orlová. V ostravské Diakonii  

se zúčastnil přátelského setkání v Domovince (určeného příznivcům a rodinným 

příslušníkům klientů), vánočního večírku a slavnostního otevření 

zrekonstruovaného domu na Syllabově ulici pro poskytování sociálních služeb. 

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 v září v rámci bohoslužeb zazněly partnerské „modlitby za pokoj“. 

Podíl sboru na činnosti ČCE 
Faráři se každý měsíc účastnili pravidelných měsíčních pastorálních konferenci 

Moravskoslezského seniorátu. 

Členy konventu byli Ewa Jelinek, Pavel Šindler, Michael Waloschek, Jaroslava 

Drozdová a Jana Grollová. Eliška Vlčinská byla zvolena místopředsedkyni 

Seniorátního odboru mládeže (2019-2021). Aleš Wrana byl členem seniorátní 

pastýřské rady (2017-2022). Jaroslava Drozdová, Jiří Groll a Hana Vlčinská byli 

seniorátními revizory (2017-2021). Jana Grollová byla členkou seniorátního 

Poradního odboru pro práci s dětmi, členkou synodu (2019-2023) a byla zvolena do 

předsednictva 51. konventu MSS (2019-2023). Michael Waloschek byl  

1. náhradníkem na synod (2019-2023) a byl zvolen do předsednictva 51. konventu 

MSS (2019-2023). 

Ewa Jelinek byla členkou celocírkevního Poradního odboru ekumenického  

(od 2016). Jiří Groll byl náhradníkem v Dozorčí rady Diakonie ČCE (2017-2021). Aleš 

Wrana byl členem poradního odboru evangelizačního a misijního. 

V prostorách sboru jsme 2x hostili setkání seniorátního výboru a dvě akce seniorátní 

mládeže (setkávání konfirmandů a mladší mládeže, Seniorátní dny mládeže).  
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7. HOSPODAŘENÍ SBORU 
Součet salárů, darů a sbírek určených pro běžný život a službu sboru činil 505 301,00 

Kč (loni 478 062 Kč).  

Součet ostatních vykonaných sbírek odesílaných jinam (např. celocírkevní povinné  

i dobrovolné) činil 54 636 Kč. Sbor ze svých financi podpořil také další jednotlivce  

a organizace v jejich činnostech (71 000 Kč)4. 

 
4 Podrobnější informace jsou k nalezení v účetní závěrce a ve zprávě o hospodaření sboru. 
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8. ZHODNOCENÍ A VÝHLED 
Množství činností a služeb shrnutých v této zprávě za rok 2019 ukazuje na činorodé 
společenství, které statečně provozuje zaběhnuté služby, ale se nebojí ani nových 
témat (LGBT lidé v církvi) či liturgických diskusí (Večeře Páně), chce rozšiřovat svou 
službu (tzv. křesťanská služba seniorům) a uvědomuje si důležitost mladých rodin 
(pobyt v Kunčicích).  
Mnoho aktivit však nezakryje, že klesá účast na bohoslužbách a ostatních setkáních. 
Ochota ke službě a štědrost jsou chvályhodné a každý činorodý člen  
a podporovatel sboru si zaslouží díky. A přesto se zdá neudržitelné rozšiřovat službu 
a zvyšovat finanční obětavost, když nás ubývá. A to je výzva k zamyšlení  
i modlitbám: jako bychom uměli sloužit a dávat, ale neumíme přivádět lidi ke Kristu 
a do církve. Nenaučíme-li se to - a nepřidá-li Bůh k našim počtům - bude výhled 
neradostný a z našich mnoha služeb zůstane těžké břemeno. 

9. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBOROVÝ VERŠ PRO ROK 2020: 
Budete mě hledat a naleznete mě,  

když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.  

Jr 29,13 


