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b ib l i cký úvodn ík

O svévoli
Avšak moje nohy málem odbočily,
moje kroky téměř sešly z cesty,

neboť jsem záviděl potřeštěncům,
když jsem viděl svévolné, jak pokojně si žĳí.

Smrt je do okovů ještě nesevřela,
jejich tělo kypí,

nevědí, co je to lidské plahočení,
nebývají postiženi jako jiní lidé.

Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce
a dlaně omýval nevinností?

Každý den se na mě sypou rány,
každé ráno bývám trestán.

Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat,
nesnadné se mi to zdálo.

Teprv když jsem vstoupil do svatyně Boží,
pochopil jsem, jaký vezmou konec.

Já však chci být ustavičně s tebou,
uchopils mě za pravici,

povedeš mě podle svého rozhodnutí
a pak do slávy mě přĳmeš.

Žalm 73.2-5, 13-14, 16-17, 23-24
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ze sborového ž i vo t a

Zápisky ze schůze staršovstva 20.4.
� Schůze zahájila sestra farářka biblickým zamyšlením nad knihou Ester. Na
začátku presbyteři také schválili minulý zápis, prošli seznam úkolů a infor-
movali se o pastoračních návštěvách.

Již dva měsíce sledujeme dů-
sledky napadení suverénního
státu na popud svévolného dik-

tátora. Exploze zla, zanechávající za
sebou zpustošená města, plná
mrtvých a raněných, nám znovu
ukazuje, jakých hrůzností je lidská
rasa schopna.
A člověk se nemůže neptat, kde je

ta Boží spravedlnost, ve kterou
doufá? Proč trpí nevinní a svévolníci,
kteří vše rozpoutali, si žijí v klidu
a bezpečí?
Nic nového, takováto otázka. Žal-

mista se s ní potýká také. A z pohledu
lidské časnosti se zdá vskutku přiro-
zené závidět těm, kterým se daří
dobře. Úsilí o dobré svědomí je tres-
táno, svévole sklízí odměnu. Žádné
evangelium prosperity, spíše jeho
pravý opak.
Pokud budeme hledat odpovědi,

zajisté se nám podaří nějaká zdů-
vodnění nalézt. Například tato: Z po-
hledu života nekončícího smrtí se vše

jeví poněkud jinak. Každé konečné
utrpení i celý lidský život je nic proti
věčnosti. Dobro jako atribut Boží ne-
musí být totéž, co si pod dobrem
představuje člověk. Zdrženlivost Boží
v jednání může být podmínkou lid-
ské svobody.
Žalmista se však se svými obavami

obrací přímo k Bohu. A k odpovědi o
dočasnosti lidského dobrého bydla
dostává i ujištění. Ujištění, že není
sám a že Bůh sám je garantem jeho
věčné budoucnosti ve slávě.

Modlitba
Pane, vidíme následky lidské svévole
a nerozumíme tomu, proč to dopouš-
tíš. Prosíme Tě, ať nás nevědomost,
těžkosti a strasti od Tebe neodvádějí,
naopak, ať nás přivádějí do Tvé las-
kavé blízkosti. Vždyť Ty jsi ten dobrý
pastýř, dárce života, vládce pokoje.
Ve Tvé náruči je neskonalé dobro.

Marek Skotnica
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� Na presbyterní konferenci s právníkem ústřední církevní kanceláře starší
vyslali br. Libora Janču a Jiřího Grolla.

� Ze sborového shromáždění vzešel úkol zajistit opravy vitráží v kostele.
Požádáme proto restarátory o novou cenovou nabídku a zjistíme, o jaké
granty bychom ještě letos měli žádat. Starší také diskutovali o možnosti
mimořádné sbírky a příště se k tématu vrátí.

� Dalším bodem bylo zajištění úklidu a přípravy bohoslužeb po dobu, kdy
bude sestra kostelnice v lázních.

� Nová dozorčí rada ostravského střediska Diakonie (jejíž slib proběhl 3.
dubna) si za svého předsedu zvolila br. Jířího Grolla.

� Z předložených nabídek na správu sborového domu byla vybrána firma
LAER.

� Starší schválili příspěvek na kurz „S dětmi na cestě víry“ pro Janu
Grollovu.

mw

v ý znamné narozen iny v kvě tnu
Jaroslav Kaďůrek Kateřina Reiterová Jana Palátová

Zdeněk Krůta Soňa Šimečková

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

poděkován í s t a r šov s t v a

� Těm, kteří přišli uklízet kostel; i když jich nebylo mnoho, odvedli kus
práce

� Všem, kteří přispěli a přispívají finančně i materiálně na pomoc Ukrajině

� Za velikonoční dílnu Pavle Machové a Ester Pražákové a M. Pražákovi za
oběd

� Pavle Fižové za praktickou přípravu Večeře Páně
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modl i tby

Děkujme Pánu za naději vykoupení, která ho stála utrpení na Golgotském
kříži. Děkujmemu za každého, kdo v této neklidné době hledá u něj pomoc
a útěchu. Prosme, ať nejsme pro hledající kamenem úrazu, ale svými životy
ukazujeme na Pána Ježíše.
V mezidobí před Letnicemi prosme o moc i ovoce Ducha Svatého pro

naše společenství, ať jsme vyzbrojeni ke každému dobrému skutku, který
pro nás Pán připravil. Vyprošujme si tichá a pokorná srdce, ve kterých může
zakořenit Boží slovo a přinášet ovoce pro Boží království.
Mysleme na situaci na Ukrajině. Volejme k Pánu o pomoc, aby eskalace

zla a nenávisti co nejdříve skončila.
Prosme Pána o pomoc pro nemocné, vyčerpané, strádající, zoufalé, izo-

lované, ty, kterým se nedostává pomoci. Ať je Pán uzdravuje, občerstvuje,
potěšuje, posiluje a plní nadějí. Modleme se za Boží útěchu pro ty, kteří při-
šli o své blízké.
Děkujme Pánu za každou dobrou zprávu, za všechny, kteří obětavě a ne-

zištně pomáhají ať přímou péčí o druhé, nebo jinou podporou. Vyprošujme
pro ně posilu a požehnání.
Děkujme za každou sborovou práci. Prosme omoudrost, požehnání a ná-

paditost ve zvěstování evangelia jinými způsoby. Ať Pán žehná těm, kteří
připravují bohoslužby, či jiné sborové aktivity. Mysleme na modlitbách na
hledáni faráře pro Šenov a Ostravu. Nezapomínejme na hospodářskou
situaci sboru a povinnost starat se o svěřený majetek.
Věnujme čas modlitbám za partnerské sbory, diakonii, humanitární or-

ganizace.
Mysleme na rozvoj naší země, ať se minimalizují následky inflace. Prosme

o Boží bázeň, poctivost a zodpovědnost pro ty, kteří rozhodují. Stavme se
na modlitbách proti energetické chudobě. Prosme za odvahu čelit všemu,
co ještě přijde.
Prosme o příznivé počasí a ochranu od pohrom.
Modleme se za misionáře, pronásledované, týrané, vězně svědomí, mu-

čedníky a jejich blízké. Ať jim Pán žehná, ochraňuje je a osvobozuje.
ms
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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

Každou sobotu a neděli od 14 do 18 h je kostel otevřen v rámci projektu
Otevřené chrámy

Sborový víkend 9.-11. září
Na druhý víkend v září chystáme sborový víkend nejen pro rodiny s dětmi.
Více informací a přihlašování u Pavle Machové nebo Petry Waloschkové.
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program na kvě t en

úterý, 3. května 09:00 Kavárnička (fara)
19:00 Starší mládež (fara)

středa, 4. května 17:00 Biblická (fara), 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 5. května 16:00 Dorost
pátek, 6. května 19:00 Nokturno
sobota, 7. května 10:00 Výlet na Bílou (sraz na místě)
neděle, 8. května 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (kostel)
úterý, 10. května 19:00 Starší mládež (fara)
středa, 11. května 17:00 Biblická (fara)

18:15 Staršovstvo, 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 12. května 16:00 Dorost
pátek, 13. května 19:00 Střední generace (fara)
neděle, 15. května 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (kostel)
úterý, 17. května 09:00 Kavárnička (fara)

19:00 Starší mládež (fara)
středa, 18. května 17:00 Biblická (fara), 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 19. května 16:00 Dorost
pátek, 20. května 19:00 Nokturno
neděle, 22. května 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (kostel)
úterý, 24. května 19:00 Starší mládež (fara)
středa, 25. května 17:00 Biblická (fara), 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 26. května 16:00 Dorost

16:00 Mladší mládež
16:00 Setkání pro pečující

pátek, 27. května 19:30 Logos
neděle, 29. května 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (kostel)
úterý, 31. května 09:00 Kavárnička (fara)

19:00 Starší mládež (fara)
středa, 1. června 17:00 Biblická (fara), 20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 2. června 16:00 Dorost
pátek, 3. června 19:00 Nokturno
neděle, 5. června Svatodušní neděle

08:30 Bohoslužby s Večeří Páně a konfirmaci (kostel)
10:00 Beseda s Marošem Klačko



modlitba za Ukrajinu


