
Zpráva staršovstva  

o životě a stavu sboru  

za rok 2021 

1. ÚVOD 
Jako každý rok chceme v této zprávě poskytnout přehled 

aktivit a nejdůležitějších událostí v životě sboru za minulý 

rok. Může to být důvod k vděčnosti tam, kde se nám dařilo,  

i modlitbám v oblastech, kde jsme slabí. 

2. SPRÁVA SBORU 

Sborové shromáždění 
Sborové shromáždění jako nejvyšší orgán sboru bylo svoláno dvakrát. 

Výroční a volební sborové shromáždění (20.6., 44) projednalo řádné záležitosti, 

mj. schválilo zprávy a rozpočet, zvolilo revizory sborového hospodaření (Jarmila 

Grollová, Libor Janča a Jarmila Cholevová). Nedílnou součásti byly také volby Pavla 

Šindlera a Ewy Jelinek za faráře sboru. Volby byly provázené emocemi a stížnostmi 

a brzy se věcí zabýval seniorátní výbor Moravskoslezského seniorátu. Ewa Jelinek 

byla zvolena farářkou sboru na pětileté období (1.10.2011-30.9.2021, 1.10.2021-

30.9.2026). Volbu Pavla Šindlera prohlásil seniorátní výbor za neplatnou,  

a to především z důvodu nepřehlednosti vyvolané opakovanou volbou a nevhodným 

způsobem volby formou společného volebního lístku. Seniorátní výbor vyzval sbor 

ke svolání mimořádného výročního shromáždění s volbou Pavla Šindlera, ale ten 

mezitím na svou kandidaturu rezignoval. 

Mimořádné sborové shromáždění (17.10., 46) schválilo, aby nadále byla obsazena 

obě farářská místa a pověřilo staršovstvo, aby neprodleně zahájilo hledání druhého 

faráře. Shromáždění také souhlasilo s návrhy staršovstva, aby bylo zřízeno místo 

pastoračního pracovníka (až do doby obsazení druhého farářského místa) a také aby 

sbor najal správce nemovitostí na základě předloženého popisu práce. Shromáždění 

vyjádřilo důvěru staršovstvu a přálo si, aby pokračovalo až do řádných voleb. 

Vedení sboru 
Staršovstvo (2017-2023) pracovalo ve složení Dita Bartolšicová (místokurátorka,  

2. zapisovatelka), Jaroslava Drozdová, Jana Grollová, Jana Hašková, Jarmila 

Cholevová, Libor Janča, Elvíra Krupová (1. zapisovatelka), Daniel Mach, Marek 

Sborový verš  
pro rok 2021: 
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Skotnica, Hana Vlčinská, Michael Waloschek (kurátor). Náhradníky byli: Zdeněk 

Krůta, Barbara Řimánková, Šárka Rajdusová a Miroslava Kuzníková. Virilními členy 

staršovstva byli faráři: Ewa Jelinek a Pavel Šindler (do 31.8.). Statutárními zástupci 

byla Ewa Jelinek a Michael Waloschek. 

Staršovstvo se setkávalo zpravidla každou druhou středu v měsíci (15x/11). 

Věnovalo se záležitostem personálním, liturgicko-teologickým, organizačním  

a hospodářským. Velkými tématy byly: příprava voleb farářů, situace ve sboru  

po volebním sborovém shromáždění, počet farářských míst, pastorační pracovník, 

správce nemovitostí, účetní a rozvojový plán sboru. Staršovstvo se 2x sešlo 

mimořádně, a to v červnu po volebním sborovém shromáždění (nájemní smlouva 

Pavla Šindlera na období 1.9.2021-31.8.2022) a listopadu (rozvojový plán sboru).  

Na svých setkáních staršovstvo hostilo: v dubnu Kláru a Jaroslava Korbelových, 

v červenci Sylvu Brtníkovou (seznámení se kvůli křtu a členství ve sboru), v červenci 

zástupce seniorátního výboru (situace ve sboru volebním sborovém shromáždění), 

v září praktikanta Jana Lukáše (5-26.9.) a konfirmandky (konfirmační soutěž). 

O svých jednáních staršovstvo členy sboru informovalo v zápiscích, které vycházely 

ve Zpravodaji a na internetových stránkách sboru. 

Za seniorátní výbor byla patronkou sboru (pro lepší provázanost a informovanost  

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

Členové sboru 
Ke dni 31.12.2021 uváděl sbor v celocírkevních přehledech 439 členů (loni 470), 

z toho 96 s hlasovacím právem1. Salár v roce 2021 zaplatilo 66 rodin nebo 

jednotlivců (při sečtení všech dospělých členů těchto rodin je to 85 jednotlivců). 

Členů s povinností platit salár bylo 4092. Ostatních dárců neevidovaných mezi 

platícími salárníky bylo 11.3 

Členy sboru se stalo 9 osob: Klára a Jaroslav Korbelovi, Sylva Brtníková, Áron 

Lokajíček, Kristýna Pechová, Bára Machová (křtem), Jaroslava Grollová, Monika 

Štreitová (přestupem) a Alena Švastová (konverzí). Zemřeli 3 členové: Drahomíra 

Gonsiorová (s církevním pohřbem), Alena Lesníková a Jindřich Borovec  

(bez církevního pohřbu). Revizí bylo z kartotéky vyřazeno 37 členů a to hlavně díky 

 
1 Za člena s hlasovacím právem je podle usnesení staršovstva z 19.2.2020 považován člen sboru starší 
18 let, pokud on nebo jeho rodina (manžel, manželka, rodič nezaopatřeného dítěte) alespoň někdy  
od počátku předešlého kalendářního roku zaplatil salár nebo dal sboru dar. 
2 Dle řádu hospodaření, čl. 8, bod. 3 platí, že salárníkem je každý jednotlivý člen sboru s vlastním 
příjmem (důchod je také vlastním příjmem). 
3 Členů sboru, kteří nezaplatili salár, ale dali sboru jednorázový dar, nebo zaplatili sbírku na účet sboru. 
Dle usnesení staršovstva z 19.2.2020 se takový dárce započítává do seznamu členů s hlasovacím 
právem. 
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Pavle Machové, která v roce 2021 posílala všem neaktivním členům sboru aktivační 

dopisy (samozřejmě jen těm, na které jsme měli adresu; 59 dopisů se vrátilo 

s informací „adresát na uvedené adrese neznámý“ a na 169 dopisů jsme nedostali 

žádnou reakci). 

Další 
Zaměstnanci sboru byli pokladní/hospodářka Hana Vlčinská (0,5 úvazku, od 15.7. 

na dlouhodobém ošetřovném člena rodiny, od 1.11. na 0,1 úvazku) a také kostelnice 

Jana Krejčí (0,4 úvazku). Po dobu nepřítomnosti kostelnice uklízela sál Simona 

Zábelová (dohoda o provedení práce) a někteří členové sboru (dobrovolně). Faráři, 

kurátor a zaměstnankyně sboru se scházeli k pravidelným poradám (21x). 

Stavební záležitosti zajištovali především Vladislav Rajdus, Pavel Šindler a Marek 

Skotnica. Archivářkou sboru byla Jana Grollová. O distribuci církevního tisku  

se starala Jaroslava Drozdová, která byla zároveň pomocnou pokladní. Sborovým 

kantorem byl Samuel Mach.  

Sborový měsíčník Zpravodaj vyšel 10x (výjimečně nevyšlo prázdninové číslo). 

Sloužil k informování členů. Redaktorem byl Michael Waloschek. Presbyteři  

do Zpravodaje sestavovali rubriky: biblický úvodník, zápisky ze schůzí staršovstva, 

modlitební okénko a poděkování staršovstva. Byly v něm i příspěvky ostatních členů 

sboru. Přibližně jednou týdně (51x) byl Ewou Jelinek e-mailem rozesílán sborový 

newsletter eZpravodaj. V provozu byly také internetové stránky sboru 

(ostrava.evangnet.cz), sociální sítě (hlavně facebook.com/cceostrava)  

a youtube.com/cceostrava, o které se starala především Ewa Jelinek. Pod odkazem 

goo.gl/pUhjDC byl k dispozici rozpis jednotlivých aktivit ve sboru. O nástěnky  

se starala Elvíra Krupová. 

3. BOHOSLUŽEBNÁ SHROMÁŽDĚNÍ 

Nedělní bohoslužby 
Nedělní a sváteční bohoslužby byly hlavními 

událostmi sborového života. I v minulém roce 

byly poznamenány pokračující pandemií.  

Bez žádných omezení se konaly obvykle: 

v letním období v 8:30 v kostele, v zimním 

období v 9:30 v Třanovského sále (38x/514 - 

tento údaj je uveden v grafu vedle).  

 
4 Na 38. bohoslužbách bylo průměrně 51 účastníků. 
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Ostatní bohoslužby se konaly pro limitovaný počet účastníků a byly přenášený  

na YouTube (údaje sledovanosti jsou v tomto ohledu irelevantní). Byly to následující 

bohoslužby: 

- novoroční bohoslužby 1.1. společně se SCEAV, v kostele (bez přenosu  

na Youtube), s limitem 76 osob (bylo 36), s večeří Páně (28); 

- od 3.1. do 28.2. v sále s živým přenosem na YouTube, s limitem 12 (9x/12), s večeří 

Páně (5x/12); 

- od 7.3. do 1.4. v sále s živým přenosem na YouTube, bez večeře Páně, s omezením 

účasti jen na účinkující (5x/8). Mimochodem kvůli účasti na bohoslužbách nebylo 

možné od 1.3. do 11.4. překročit hranice okresu; 

- velkopáteční bohoslužby 2.4., v 10 hod, v kostele, s večeří Páně (74), s limitem  

76 (95), s přímým přenosem na ČT2, s účastí členů SCEAV Ostrava; 

- od 4.4. do 25.4. v kostele s živým přenosem na YouTube, s večeří Páně jen 4.4. (43), 

s limitem 76 (4x/42). 

Mimo farářů sboru Ewy Jelinek (33x) a Pavla Šindlera (17x) vedli bohoslužby  

nebo kázali také: výpomocní kazatelé Hana Vlčinská (4x), Michael Waloschek (3x), 

předčitatelka kázání Dita Bartolšicová (2x), dále pak: Simona Kopecká (členka 

seniorátního výboru), Jan Lukáš (praktikant), Marek Zikmund (senior), Alexander 

Flek, Vladislav Volný (SCEAV Ostrava), Jaroslav Fér (farář v důchodu) a Tomáš 

Novotný. 

O přenos bohoslužeb na YouTube se starali Michael Waloschek, David Mertha, 

Jaroslav Korbel a Ewa Jelinek. 

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 „necovidové“ bohoslužby bezprostředně navazovalo 

občerstvení u kávy a čaje v sále (33x). Od 1.1. do 16.5. na bohoslužby navazovala 

ZOOM kavárna (20x/10). 

7x se konaly bohoslužby rodinné, kterých se účastnily i děti (bez nedělky, s kázáním 

pro děti). V ostatní neděle se pro děti konala Nedělní škola (7x YouTube scénka,  

3x jen jako slovíčko pro děti, 20x osobně/7). Zde děti vedli katecheti: Jana Grollová, 

Petra Waloschková, Marta Machová, Pavla Machová, Jiří Friedrich (osobně) a Ewa 

Jelinek (během covidových bohoslužeb jako video scénky nejčastěji spolu 

s maňáskem krysokřečkem). Od září se do pomoci katechetům zapojila také 

Alžběta Kubáňová (jako dobrovolnice v rámci Mezinárodní ceny vévody 

z Edinburghu, tzv. programu DofE). 
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Sváteční bohoslužby 
Kromě nedělních bohoslužeb se konaly také sváteční a jiné: na Nový rok (kostel, 

účast: 36/limit: 76), Zelený čtvrtek (sál 12/12, YouTube), Velký pátek (kostel 95/76, 

ČT2), Velikonoce (kostel 48/76, YouTube), Nanebevstoupení (kostel 41/bez limitu, 

YouTube), Svatodušní (kostel, 54), díkůvzdání s konfirmační slavností (kostel, 93), 

výročí kostela s SCEAV Ostrava (kostel, 101), vánoční hra (sál, 53), Štědrý večer (sál, 

53), Boží hod (kostel, 57), Starý rok (sál, 35). 

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

Michael Skotnica, dále také: Ondřej Horký, Tomáš Novotný, Alena Skotnicová, 

Eliška Vlčinská a Marek Vrábel (SK). Při bohoslužbách se občas zpívaly také písně 

s doprovodem jiných hudebních nástrojů. Při jejich vedení pomáhali Samuel Mach, 

Jiří Krejčí, Pavla Machová a další. Během bohoslužeb s přímým přenosem  

do mikrofonu zpívali také: Jana Grollová, Jiří Krejčí a Barbara Řimánková. 

Pěvecký sbor se nescházel. 

12.12. se poprvé zpívalo z nových Evangelických zpěvníků. Pro sborové účely  

byl zvolen zpěvník v červené vazbě (108 kusů rozdělených do kostela/sálu, 

presbyterny a kanceláře). Zpěvníky v modré vazbě byly určené k prodeji. 

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

byla rovněž rozmnožená kázání. 

Některé bohoslužby měly zvláštní prvky. Kromě rodinných to byly následující 

bohoslužby: v lednu se konaly hudební bohoslužby (dle pořadu C z Evangelického 

zpěvníku); poslední neděli v lednu byly partnerské bohoslužby s kázáním a liturgií 

z Hartfordu; na Zelený čtvrtek se bohoslužby konaly v kruhu u stolu s večeří Páně  

a hlavní části bohoslužeb bylo čtení pašijí různými členy sboru; na čtvrtou adventní 

neděli nazkoušela skupina dětí, mládeže i dospělých vánoční hru s názvem 

„Vánoční obraz“, kterou zpracovala Marta Machová. Celkem se ji aktivně zúčastnilo 

11 dětí a 16 dospělých osob. Jednotlivé scénky byly natočeny dopředu a pouštěny 

skrze dataprojektor pro přítomné v sále (zpětně i na YouTube), kapela pod vedením 

Samuela Macha se postarala o hudební živé vstupy. V rámci těchto bohoslužeb děti 

dostaly dárky, které připravila Petra Waloschková. Na Starý rok rodiny 

Pražákových, Fižových a Krupových připravily sborové verše ve formě záložek. 
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Svátosti 
Večeře Páně se (dle rozhodnutí mimořádného sborové shromáždění konaného 

20.10.2019) měla konat každou neděli adventní s výjimkou Vánoční hry (3/35), 

každou postní (2/6), každou velikonoční neděli (2/8), o svátcích (nekonala se jen  

na Zelený čtvrtek) a také každou první a třetí neděli v měsíci (vynecháno 1x). 

Celkově byla večeře Páně vysluhována 22x (během omezení 8x/26, bez omezení 

14x/46) v podobě chleba a vína nebo vinné šťávy v kalíšcích, kousky chleba byly 

solitérně rozkládány na větších tácech (a ne na jedné menší pateně). Večeře Páně 

byla vysluhována rovněž v rodinách (2). 

V rámci bohoslužeb bylo pokřtěno 6 výše zmíněných lidí a 3 byly konfirmovány 

(Anna Waloschková, Magdalena Machová, Kateřina Pustková). 

4. DALŠÍ SHROMÁŽDĚNÍ A AKTIVITY 

Katechetická shromáždění 
Téměř každý týden ve středu se pod vedením Pavla Šindlera (do 31.8.) a Ewy Jelinek 

a Jiřího Grolla (od 1.9.) konala tradiční biblická hodina (ZOOM 22x/9, hybridně 

18x/7). Dorost (biblická hodina pro děti) se konal ve čtvrtky (ZOOM 16x/8, osobně 

15x/7) pod vedením Ewy Jelinek a Jany Grollové (do 31.8.). Konfirmační slavností 

v říjnu skončil cyklus konfirmačního setkání s Bárou Machovou (katechumenkou), 

Magdalenou Machovou, Kateřinou Pustkovou a Annou Waloschkovou 

(konfirmandkami) pod vedením Ewy Jelinek (ZOOM 14x, osobně 10x,). Jednou 

měsíčně (od listopadu) se pod vedením Ewy Jelinek začala scházet mladší mládež 

(2x/5). Jednou týdně v úterý večer se pod vedením Ewy Jelinek scházela starší 

(vysokoškolská) mládež (ZOOM 26x/6, hybridně 13x/7). Jednou (do 31.8.) a pak 

dvakrát měsíčně (od 1.9.) se scházelo Nokturno, které vedl Michael Waloschek 

(ZOOM 5x/10, osobně 6x/7). Jednou měsíčně se pod vedením Jiřího Grolla a Pavla 

Šindlera scházela skupina střední generace (ZOOM 5x/7, osobně 2x/7). Místo 

setkání střední generace se v červnu konalo opékání na farní zahradě. Kavárnička 

nejen pro seniory pod vedením Pavla Šindlera byla (kromě Ostravských zvonků) 

jedinou pravidelnou sborovou aktivitou, která se během nouzového stavu nekonala 

bez náhrady. Výjimkou bylo jedno červnové setkání na farní zahradě. Jinak  

se k setkáním každé liché úterý dopoledne kavárnička vrátila až po prázdninách 

(9x/6). 

 
5 Z 3 možných večeří Páně se konaly všechny 3. 
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Setkání pro zájemce o členství ve sboru vedli faráři se sedmi lidmi (5x předkřestní 

příprava dospělého, 1x předkřestní příprava rodičů malého dítěte, 1x konverze 

dospělého). Pohovory se snoubenci vedli faráři se třemi páry (nečleny sboru). 

Příležitostná shromáždění 
Církevním sňatkem byli v našem sboru oddáni: Václav Smutný a Martina Hýlová, 

Lukáš Klapec a Hana Kocurová, Jiří Válek a Magdaléna Šefflová. Církevním 

pohřbem jsme se v našem sboru rozloučili s Drahomírou Gonsiorovou (členkou 

sboru) a Anežkou Ohnheiserovou (nečlenkou). 

Jiná pravidelná setkání 
Ostravské zvonky, které vedla Jana Grollová, se sešly jen na začátku roku (osobně 

2x/6) a pak kvůli opatřením se už žádné aktivity nekonaly. Hlavní ránou pro soubor 

zvoníků bylo ale odstěhování se dirigentky z Ostravy. Ve středy od 20 do 21 hod byl 

čas společných modliteb. 

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

při přípravách vedoucí a instruktoři (6x/9). Tábor pro děti na téma „M*A*S*H 2021“ 

s biblickým programem o proroku Elíšovi se konal ve Stříteži nad Bečvou  

pod vedením Jany Grollové a dalších spolupracovníků. Z řad vedoucích to byli: Jiří 

Friedrich, Ewa Jelinek, Michael Skotnica, Eliška Vlčinská (z našeho sboru) a Hana 

Maděrová. Instruktory byli: Petr Grobelný, David Halmazňa a Tomáš Halmazňa 

(ČCE Ratiboř) a Michal Graca. Tábora se zúčastnilo 18 dětí (v tom 7 děti z našeho 

sboru, jejich 3 kamarádi z Ostravy, 2 z ČCE Volyně, 2 z ČCE Hošťálková, 2 z ČCE 

Krnov, 1 z ČCE Hranice, 1 z ČCE Ratiboř). Školení hlavních vedoucích táboru 

absolvovali Jana Grollová a Jiří Friedrich. 

Konaly se jen tři sborové dny. V červnu se konala beseda s kandidáty na faráře 

(Ewou Jelinek a Pavlem Šindlerem, 30). V září povídali o prázdninových akcích jejich 

vedoucí a účastníci pod vedením Jany Grollové (5.9. v našem sboru, 40; 19.9. v ČCE 

Ratiboř). V listopadu se v rámci společné neděle se SCEAV Ostrava na výročí kostela 

konala beseda s Alexandrem Flekem (23). Sborové dny kvůli opatřením nebyly 

spojeny se společným obědem. Výjimkou byla zářijová beseda, po které se s pomocí 

Marka Skotnicy opékaly buřty na farní zahradě (30). 

Sborový výlet se nekonal. V červnu se konalo tradiční opékání na farní zahradě 

(33x). Ostravské listopadání se nekonalo.  

27.11. se v sále konala Vánoční dílna, kterou zorganizovaly Pavla Machová, Ester 

Pražáková a Elvíra Krupová (24). Výrobky se prodávaly během prosince formou 
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bazaru po bohoslužbách. Výtěžek byl použit na balíčky pro seniory. V prosinci  

se v sále konalo mezigenerační vánoční zpívání (27). 

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 2021 se v kostele 

konalo 7 koncertů, z toho dva v naší režií: 1x členky našeho sboru flétnistky Moniky 

Štreitové (s varhaníkem Markem Vráblem) a 1x Chorusu Ostrava; dále: 3x v rámci 

Svatováclavského hudebního festivalu (Cotatcha Orchestra, Collegium 1704, 

Balada pro banditu); 1x Nadačního fondu kulturní památky Havířov (Petr Spálený)  

a 1x Komorní scény Aréna (Mikulášský koncert, Hradišťan a Jiří Pavlica). 

Pokračovala rekonstrukce šatny, kterou si vzali na starost manželé Krupovi, 

rekonstrukce klubovny a renovace parket v presbyterně pod vedením Pavla 

Šindlera. 

5. PASTORACE 
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 řad 

členů a přátel sboru. 

Křesťanská služba 
Od začátku 2019 funguje ve sboru křesťanská služba pod vedením Pavly Machové. 

Díky mnoha ochotným rukám (vánoční dílna a následný prodej výrobků) proběhla 

(už potřetí) akce s vytvořením vánočních balíčků pro seniory a potřebné. Konaly  

se návštěvy, svoz na bohoslužby, nákupy potřebným, telefonické rozhovory  

či narozeninové pozdravy jubilantům či starším členům a také poštovní pozdravy 

lidem, kteří byli nemocní nebo v nějaké těžké situaci. 

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 (do 31.8.)  

a Marek Skotnica (od 1.9. do 3.11., poté zákaz návštěv) pravidelně ob týden 

navštěvovali klienty zařízení Domovinka pro seniory. 
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Charita a pastorace navenek 
Sbor dobrovolně finančně podpořil tyto jednotlivce a organizace v církvi a mimo ni: 

Diakonii ČCE - středisko v Ostravě, Fond rychlé pomoci seniorátu, Nadační fond 

Compaternitas, Tomasze & Miriam Chmielovi (misie na Ukrajině), Kmotrovství 

o.p.s. (podpora dětí žadatelů o azyl), postní sbírku Diakonie (pro děti v Libanonu), 

skrze Diakonii ČCE lidi, které zasáhlo tornádo, a vydávání týdeníku Kostnické jiskry6. 

V rámci celocírkevních sbírek sbor podpořil celocírkevní křesťanskou službu, 

církevní tisk, Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty, Diakonii ČCE, Jeronýmovou 

jednotu, Evangelickou akademii, sociální a charitativní pomoc, Jubilejní toleranční 

dar, a sbírku na bohoslovce. 

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

biblickou hodinu nebo bohoslužby a účastnil se setkání společenství Logos Ostrava, 

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

(od podzimu ho vystřídala Hana Vlčinská). 

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 340 návštěvníků, v roce 

2020: 370, 2019: 700), kterou jsme za zpřísněných podmínek pořádali společně  

se sborem SCEAV (koordinátorkou byla Jana Grollová).  

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 1596 návštěvníků, v roce 2020: 1083, 2019: 

2212). Průvodci z našeho sboru byli: Hana Vlčinská, Jarmila a Jiří Grollovi, Jana 

Grollová a Jiří Friedrich. Projekt koordinovaly Ewa Jelinek a Jana Grollová. 

Kvůli pandemii se zavedly různé alternativní způsoby života ve sboru, který  

se přenesl především do online prostoru. Ten je z podstaty věci otevřenější pro 

širokou veřejnost. Sbor své online aktivity soustředil na YouTube kanál (jeho 

sledovanost se zvýšila z 76 na konci roku 2020 na 127 na konci roku 2021). V březnu 

byl interiér kostela nafocen pro Google Street View a zpřístupněn tak široké 

veřejnosti. 

Byly pořízeny přenosné nájezdové rampy do kostela pro invalidní vozík nebo 

kočárek (s nosností max. 200 kg). Projekt finančně podpořil Moravskoslezský 

seniorát ČCE v souladu s Pravidly grantového systému pro diakonické a rozvojové 

projekty ČCE: „Mikroprojekty pro budování sborů a misii“. 

 
6 Podrobnější informace jsou k nalezení v účetní závěrce a ve zprávě o hospodaření sboru. 



10 

Ekumena 
Pokračovala ekumenická spolupráce s Farním sborem Slezské církve 

evangelické a. v. a to společnými bohoslužbami s večeří Páně na Nový rok a k výročí 

otevření kostela. Velkopáteční bohoslužby jsme mohli díky laskavosti SCEAV konat 

v kostele v 10 hod (kvůli přímého přenosu ČT2), proto Vladislav Volný byl pozván 

k aktivní účasti na těchto bohoslužbách. Ewa Jelinek se aktivně účastnila 

instalačních bohoslužeb Vladislava Volného na pastora sboru SCEAV (23.5.). 

Společnými projekty byly také Noc kostelů (v režií ČCE Ostrava) a Otevřené chrámy 

(v režií ČCE Ostrava). Na podzim proběhl společný úklid kostela (v režií SCEAV). 

K pracovním poradám se scházeli jak statutáři a pracovníci obou sborů (3x)  

tak Vladislav Volný s Ewou Jelinek. 

Kvůli epidemiologickým opatřením se nekonal tradiční zimní výlet dorostů ČCE 

Ostrava a Církve bratrské Ostrava. Poskytli jsme kostel, sál a zahradu jako zázemí 

pro bohoslužby Církvi bratrské Trojka, protože se od 6.6. do 10.10. (9x) neměli kde 

scházet. 

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

(v září v sále pod vedením Ewy Jelinek). Zorganizovali také „Ekumenické modlitby“ 

na ZOOMu pro ostravské křesťany (2x). 90. ročník lednového Aliančního týdne 

modliteb se kvůli opatřením konal jen o nedělích na YouTube (2x). Ewa Jelinek  

se zapojila kázáním na druhém (posledním) setkání.  

Na úvod Noci kostelů se konala „Ekumenická modlitba za město Ostravu“ 

v katedrále Božského Spasitele, po které následovalo neformální setkání 

zúčastněných duchovních. 

Další aktivity farářů  
Ewa Jelinek se zapojila se do celocírkevního podcastu Slovo na doma (1x). V rámci 

celoživotního vzdělávání kazatelů ČCE se účastnila semináře „pro mentory  

a vedoucí praxí“ a skupinové supervize (2x), dále pak: webináře „Církev ve světě 

médií a média v církevním světě“ (Ekumenická rada církví), webináře „Kostel - 

význačná budova naší obce, města“ (Centrum pro školy Arcibiskupství 

olomouckého) a výzkumu „Informační technologie v duchovním životě“ (Filozofická 

fakulta Univerzity Karlovy). Byla součástí ekumenické poroty 31. Filmfestival 

Cottbus. 3x vystoupila v různých pořadech Českého rozhlasu Ostrava: „Wydarzenia“ 

(18.6., o Janu Jelínkovi), „Host“ (22.12.) a „Głos Chrześcijan“ (30.12.). 

Pavel Šindler se aktivně zúčastnil shromáždění v rámci festivalu Ostravský Pride. 
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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“. Bylo zrušené 

plánované setkání mládeže v Dessau. Konaly se tři partnerská videokonference 

(30.1., 6.6., 5.9. v režií našeho sboru). Sbor pokračoval v neformálních vztazích s ČCE 

Šenov. 

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

Moravskoslezského seniorátu. Členy konventu byli Ewa Jelinek, Michael 

Waloschek a Jana Grollová. Eliška Vlčinská byla místopředsedkyni Seniorátního 

odboru mládeže (2019-2021). Aleš Wrana byl 1. náhradníkem v oblastní pastýřské 

radě (2019-2025). Jaroslava Drozdová, Jiří Groll a Hana Vlčinská byli seniorátními 

revizory (2017-2021, 2021-2025). Jana Grollová byla členkou seniorátního Poradního 

odboru pro práci s dětmi, členkou předsednictva 51. konventu MSS (2019-2023), 

členkou synodu (2019-2023) a členkou odvolací komise synodu (2019-2023). 

Michael Waloschek byl 1. náhradníkem na synod (2019-2023), členem 

předsednictva 51. konventu MSS (2019-2023) a byl zvolen do seniorátního výboru 

(2022-2027). Zuzana Hanešková byla poslankyní a Michael Waloschek náhradníkem 

v seniorátním shromáždění Jeronýmovy jednoty. Hana Vlčinská a Michael 

Waloschek jako výpomocní kazatele sloužili také mimo sbor. V prostorách sboru  

se konala setkání seniorátního výboru. 

Ewa Jelinek byla členkou celocírkevního Poradního odboru ekumenického  

(od 2016) a členkou přípravného týmu pro Setkání křesťanů 2022 v Ostravě (setkání 

bylo zrušeno a nahrazeno sjezdem mládeže Ostrava 2022). Jiří Groll byl 

celocírkevním revizorem (2020-2026). Aleš Wrana byl členem poradního odboru 

evangelizačního a misijního. 

7. HOSPODAŘENÍ SBORU 
Součet salárů, darů a sbírek určených pro běžný život a službu sboru činil 867 940 Kč 

(v roce 2020: 671 751 Kč). Součet ostatních vykonaných sbírek odesílaných jinam 

(např. celocírkevní povinné, dobrovolné) činil 92 931 Kč (v roce 2020: 62 918 Kč). 

Sbor ze svých financi podpořil také další jednotlivce a organizace v jejich činnostech 
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částkou 67 000 Kč (v roce 2020: 92 000 Kč). Výsledek hospodaření činil 511 816 Kč 

(plán: -153 098 Kč)7. 

8. ZHODNOCENÍ A VÝHLED 
Loňský rok byl poznamenán pokračující pandemií a z ní vyplývajícími omezeními. 
Ale víc než virus nás zasáhla neschopnost znovu zvolit druhého faráře, po které 
následovalo bolestivé období narušených vztahů, nejisté budoucnosti a přetížení 
sestry farářky a dalších členů sboru. Některé služby jsme museli omezit také z jiných 
důvodů.  

 
7 Podrobnější informace jsou k nalezení v účetní závěrce a ve zprávě o hospodaření sboru. 
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Věříme, že „všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha“ (Ř 8,28) a snad  
i mimořádné sborové shromáždění pomohlo k tomu, abychom si vyjasnili,  
co chceme a jak chceme pokračovat. 
A jako každý rok máme mnoho důvodů k vděčnosti – například noví členové sboru, 
nově pokřtění, konfirmace. A také s vděčností přijímáme, že roste obětavost členů. 
V době psaní této zprávy je zjevné, že se svět ocitl v nové situaci a máme naději,  
že v ní jako církev obstojíme. 
 

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 2022: 
Já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní... 

Iz 49,16 


