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b ib l i cký úvodn ík

Meditativní kalendář velkého týdne

To významné období křesťanského liturgického roku, ve kterém si při-
pomínáme poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na
kříži a vzkříšení, začíná Květnou nedělí a končí nedělí vzkříšení.

V prosincovém čísle Zpravodaje jsem Vám připravila adventní výzvu/kalen-
dář. Nyní to bude meditativní kalendář velkého týdne.

Doporučuji si k té meditaci pustit i Sedmposledních slov Vykupitelových na
kříži rakouského skladatele Josepha Haydna, který toto dílo původně vytvořil
pro orchestr, doprovázející Velkopáteční bohoslužby (http://6b.cz/ktUM),
později napsal na toto téma i oratorium (http://6b.cz/n6tg).

Květná neděle, 10. dubna
Bože, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Lukáš 23,34
K dalšímu čtení: Matouš 18,21-35.

Pondělí, 11. dubna
Amen, amen pravím tobě, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Lukáš 23,43
K dalšímu čtení: Lukáš 23,32-43

Úterý, 12. dubna
Ženo, hle, tvůj syn. Hle, tvá matka. Jan 19,26-27
K dalšímu čtení: Jan 19,25-27

Středa, 13. dubna
Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Matouš 27,46, Marek 15,34
K dalšímu čtení: Galatským 3,6-14

Zelený čtvrtek, 14. dubna
Žízním. Jan 19,28
K dalšímu čtení: Lukáš 16,19-31

Velký pátek, 15. dubna
Je dokonáno. Jan 19,30
K dalšímu čtení: Židům 10,11-14.19-25
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ze sborového ž i vo t a

Zápisky ze schůze staršovstva 9.3.
� Schůze jako obvykle začala biblickým úvodem a schválením zápisu, pak se

starší informovali o provedených návštěvách a kontaktech.
� Jako každý rok bylo potřeba schválit evidenční dotazník a připravit výroční

sborové shromáždění. Starší dokončili a schválili zprávu o životě sboru, se-
znam obdarovaných, jednací pořad a seznam členů s hlasovacím právem.
V době schůze ještě chyběla účetní uzávěrka, takže hospodářská zpráva a
rozpočet byly dodatečně schváleny elektronicky.

� Uvolněný byt na Husově náměstí bude přidělen rodině Pavla Šindlera, ale
v mezičase staršovstvo rozhodlo, že jej na přechodnou dobu dá k dispozici
ukrajinským uprchlíkům (vymalovaný a s nezbytným vybavením).

� Pokračovalo také jednání s firmami, které by mohly spravovat sborový dům
a na příští schůzi by se mohl výběr uzavřít.

� S paní účetní byly dohodnuty termíny čtvrtletních uzávěrek, zřízení samo-
statného účtu pro sborový dům a způsob danění příjmů z nájmu. Starší
také schválili navýšení odměny pro sestru účetní.

� Schůze byla zakončena modlitbu.
mw

Bílá sobota, 16. dubna
Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha!“ Lukáš 23,46
K dalšímu čtení: Židům 2,14-18.

Požehnané Velikonoce přeje
vaše farářka Ewa Jelinek

v ý znamné narozen iny v bře znu
Jan Kostruch Jarmila Friesová Věra Bergrová

Narozeniny zveřejňujeme podle klíče: 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76, 77... Respektujeme, pokud
nahlásíte kazatelce, že si zveřejnění nepřejete.
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modl i tby

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého
života, z koho bych měl mít strach? I když se proti mně vojsko utáboří, mé srdce se
toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat. Žalm 27,1.3

Prosme za ochranu lidí na místech, kde se bojuje.
Modleme se také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Ať je

Pán obejme ve své něžné náruči.
Modleme se za ty, kteří zažívají ztrátu, nejistotu, úzkost a strach, ať vnímají

Boží blízkost a naději.
Probuď v nás vnímavost pro trpící i ochotu jim pomáhat.

Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme
bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily do moře. Ž 46,2-3

Prosme za uzdravení srdcí mužů i žen, kteří zaslepení nenávistí a sobec-
tvím neváhají pro dosažení svých cílů použít násilí.

Modleme se za lidi sužované válkou na Ukrajině. Upevňuj odhodlání
všech, kteří nasazují své síly v boji se zlem.
Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za
všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít ti-
chým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. 1. Timoteovi 1,1-2

Modleme se, aby v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za tento svět,
rostla odvaha bránit skutečnou spravedlnost, svobodu a důstojnost všech lidí.

Prosme, ať vlády stojí na straně dobra a jednají s úsilím navrátit mír. Za
moudrost při rozhodování v této nelehké době.

Modleme se za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu
k vzájemné dohodě a usmíření.
Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku? Ale u tebe
je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,3-4

Prosme Pána, aby nás mocí Ducha svatého zbavil těch vlastností, které vedou
k prosazování vlastních potřeb a přání před přáními a potřebami druhých.

Prosme Ježíše Krista, abychom dokázali žít v lásce a důstojnosti a v re-
spektu – podle jeho příkladu.

Prosme o posilu, abychom uměli odpouštět těm, kteří se proti nám provi-
nili, a prosit za odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili.

dm
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Milí sourozenci v Kristu!
Od konce února, kdy vypukla
válka na Ukrajině, se všichni

snažíme podle svých možností pomáhat.
Zde je shrnutí, co jsme společně zvládli.

27. února jsme začali se sbírkou do
kasičky i na účet sboru. Prostředky vy-
brané do konce února (5.800 Kč) jsme
odeslali na fond pro sociální a charitativní
pomoc naší církve.

Během března jsme mezi sebou vy-
brali další téměř 34 tisíce Kč. Přes 12 tisíc
korun jsme využili k úhradě materiálu k
malování a k dovybavení bytu ve sbo-
rovém domě. Štědře pomáháte i mate-
riálně – díky vám je v bytě nezbytný náby-
tek, nádobí, pračka, lůžkoviny, povlečení,
ručníky a další potřebné věci, je k dispozi-
ci i internetové připojení. Sbor SCEAV
daroval do bytu ledničku. A díky patří
také všem, kteří se podíleli prací – stě-
hovali, převáželi, malovali, uklízeli, naku-
povali, zajišťovali, co bylo třeba.

Další možnosti ubytovávání

Po výzvě ze synodní rady jsme zjistili Vaše
možnosti a ochotu ubytovat ve svých by-
tech či domech uprchlíky z Ukrajiny a po-
slali jsme tyto informace ústředí církve,
které je následně předalo tehdy čerstvě
vznikajícím KACPU (krajské asistenční
centrum pro uprchlíky). Vzhledem
k tomu, že ubytování bude zřejmě
dlouhodobé, získalo nakonec KACPU jen
informace o volných celých bytech nebo
samostatných sborových prostorách (ne-
předaly se informace o možnostech uby-

tování přímo v rodinách). I v našem sboru
se ozvalo několik sester a bratrů,
ochotných ubytovat uprchlíky přímo
u sebe doma. Promyslete prosím dů-
kladně znovu tyto možnosti, a pokud
vaše nabídka trvá a jste si jistí, že byste
dlouhodobé soužití dobře zvládli,
kontaktujte znovu Hanku Vlčinskou.

Samozřejmě, pokud by se ukázalo, že
ještě někdo má volný byt, který by rád na-
bídl k ubytování uprchlíků, můžeme vám
s lecčím pomoci – stačí se ozvat.

Jak to s naší pomocí vypadá teď?

V jednom z bytů ve sborovém domě
v současné chvíli bydlí pět žen z Charkova,
jsou to tři generace žen z jedné rodiny.
Na Ukrajině zůstali muži některých z nich.
Další ukrajinské rodině zprostředkovala
přes KACPU volný byt rodina ze sboru,
ještě jedno bydlení se právě připravuje.
Jste báječní! Prosím nezapomeňte, že
můžete sbor požádat o pomoc s čímkoliv,
rádi vám ji poskytneme!

Máme k dispozici asi 21 tisíc korun,
které chceme využít hlavně k úhradě
energií v bytě a dále podle potřeby.
Sbírka pokračuje. Pokud nám budou
peníze přebývat, odešleme je Diakonii,
která vybírá prostředky na pomoc přímo
na Ukrajině i zde. Další materiální pomoc
v tuto chvíli neshromažďujeme, máme
přehled o vašich možnostech, pokud
ještě bude něco třeba. Všem děkujeme
za trvající ochotu pomáhat!

Hanka Vlčinská

Pomoc Ukrajině
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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)
SBOROVÁ SESTRA:Hanka Vlčinská (tel. 734 240 550)
KURÁTOR, REDAKTOR: Michael Waloschek (tel. 608 004 356)
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 23 00 36 55 61 / 2010

poděkován í s t a r šov s t v a

� Těm, kteří se podíleli na benefičním koncertu pro Ukrajinu konaném
v našem kostele: M. Waloschkovi, Jarmile Grollové, Elvíře Krupové

� Petře Waloschkové za činnost spojenou s ubytováním příchozích z Ukra-
jiny v Porubě

� Také těm, kteří připravili byt ve sborovém domě – Elvíře a Jarkovi Krupo-
vým, Pražákovým, Šindlerovým

� Hance Vlčinské za spoustu organizační a koordinační práce
� Sestře farářce, bratru kurátorovi a Hance Vlčinské za přípravu sborového

shromáždění
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program na duben

úterý, 5. dubna 9:00 Kavárnička
19:00 Starší mládež

středa, 6. dubna 17:00 Biblická (fara)
18:00 Křesťanská služba
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 7. dubna 16:00 Mladší mládež
pátek, 8. dubna 19:00 Střední generace (fara)
neděle, 10. dubna 9:30 Bohoslužby s Večeří Páně (sál)
úterý, 12. dubna 19:00 Starší mládež
středa, 13. dubna 18:15 Staršovstvo

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 14. dubna 9:30 Bohoslužby s Večeří Páně (sál)
pátek, 15. dubna 9:30 Velkopáteční bohoslužby s Večeří Páně (sál)

19:00 Nokturno
neděle, 17. dubna 8:30 Velikonoční bohoslužby s Večeří Páně (kostel)
úterý, 19. dubna 9:00 Kavárnička

19:00 Starší mládež
středa, 20. dubna 17:00 Biblická (fara)

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 21. dubna 16:00 Mladší mládež (klubovna)
pátek, 22. dubna 19:30 Logos
neděle, 24. dubna 8:30 Bohoslužby s Večeří Páně (kostel)
úterý, 26. dubna 19:00 Starší mládež
středa, 27. dubna 17:00 Biblická (fara)
čtvrtek, 28. dubna 16:00 Mladší mládež (klubovna)
neděle, 1. května 8:30 Bohoslužby s Večeří Páně (kostel)

10:00 Beseda s Jiřím Benešem
14:00 Otevřené chrámy



modlitba za Ukrajinu


