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17.6.1722 - 300 let od založení Ochranova

Kristián David poráží první strom na panství hraběte Zinzendorfa



b ib l i cký úvodn ík

Božím Duchem
Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Nehledejme
prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme je‐
den druhému.
Galatským 5,25-26

2 zp r a v oda j2 z p r a v oda j

Výrok apoštola Pavla nás
v předvečer svatodušních
svátků může inspirovat k za-

myšlení nad darem, který jsme obětí
a vzkříšením Ježíše Krista dostali, nad
křesťanskou svobodou, skrze níž nás
nic nemá omezovat. V apoštolově
svědectví se dostává daru svobody
v Kristu významného postavení, které
hrdě a důrazně brání proti všem, a to
včetně dobových duchovních autorit
judaismu. Víra není soupisem předpi-
sů, příkazů a zákazů, ale povoláním
ke svobodě.

Svoboda v Kristu nás osvobozuje
či dokonce vymaňuje z dokonalosti
získané lidským úsilím a vybízí nás
k odevzdání se do moci Božího du-
cha, který skrze nás a v nás to dobré
tvoří. Slovy písně voláme: o ujmi ruku
moji a veď mne sám, protože právě
o tuto důvěru, s níž se odevzdáváme
Bohu, v našem životě má jít. To je to,

oč tu běží. To je pevný základ
křesťanské svobody.

V přijetí Kristovo povolání ke svo-
bodě proměňujeme naše životy,
v nichž se s důvěrou, že dobrota
a spravedlnost našeho života nezávi-
sí na zásluhách lidského úsilí, ale na
Boží milosti, necháváme řídit Du-
chem, anebo slovy Kralických Du-
chem chodit. Křesťanská svoboda
není bezbřehá či prázdná, není ne-
určitá ani nevázaná. Křesťanská svo-
boda představuje určitou životní ces-
tu, životní cíl. Jsme-li povoláni ke svo-
bodě, tak také svobodně jednejme.

Apoštol Pavel se od idejí obrací ke
každodenní realitě lidského chování.
Svaté je skryto v obyčejném, všedním
a reálném – v našem životním postoji
a v mezilidských vztazích. Nehledej-
me slovy Kralických marnou slávu,
nebuďme jeden k druhému vyzývaví,
nezáviďme jeden druhému. Ve svo-
bodě v Kristu si nemusíme
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ze sborového ž i vo t a

Zápisky ze schůze staršovstva 11.5.
� Po biblickém úvodu starší schválili minulý zápis, prošli si úkoly z minula a

informovali se o pastoračních návštěvách. Sestra farářka vede patero před-
svatebních příprav a sborová sestra Hanka dvakrát vysluhovala Večeři Páně
v domácnostech.

� Hledání faráře či farářky se zhmotnilo v pozvání sestry Elišky Geislerové na
poslední květnovou neděli.

dokazovat, jak jsme dobří, vzorní
a chvályhodní. To je marnost věčné-
ho sebeospravedlňování. Jsme živi
božím Duchem, který nás i přes
všechnu naši nedokonalost promě-
ňuje a působí v nás všechno dobré.
Současně nás nemusí trápit opačný
pocit, že bychom zaostávali za ostat-
ními. Sebeospravedlňování ob-
dobně jako závist a žárlivost nás de-
formují, rozkládají naše vztahy a naru-
šují naše odpuštění a solidaritu.

Byli jsme povoláni ke svobodě, že
nikomu, ani Bohu, nemusíme nic
dokazovat, že nežijeme ze svých vý-
konů, ale z moci Ducha božího. Tu
svobodu nám vydobyl Ježíš Kristus.
Najdeme odvahu na Boží výzvu ke
svobodě odpovědět?

Požehnání buď s tebou,
požehnání zářícího světla,

světlo kolem tebe
i uvnitř tvého srdce.

Ať ti září svit slunce
a zahřívá tvé srdce,

až začne hořet
jako velký oheň z rašeliny

a cizinec přistoupí k tobě,
aby se od něj ohřál.

Ať z tvých očí září požehnané světlo
jako dvě svíce

v oknech tvého domu,
které zvou poutníka,

aby uvnitř hledal ochranu
před bouřlivou nocí.

Kohokoli potkáš,
až půjdeš cestou,

ať ho zasáhne
tvůj laskavý pohled.

(irské požehnání)

Jana Grollová
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v ý znamné narozen iny v če r vnu
Jaroslava Marie Grollová Věra Pavlíčková Mária Luhová

Zdeněk Novotný

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

� Martě a Danovi Machovým za uspořádání výletu na Bílou 7.5.

� Všem, kteří přispěli k hezkému průběhu sborové neděle 1.5., zvláště
našemu hostu br. Jiřímu Benešovi

� S. Ditě Bartolšicové a br. Tomáši Novotnému, kteří učí příchozí z Ukraji-
ny češtinu

� Br. Libor Janča informoval o presbyterní konferenci v Olomouci, na které
církevní právník br. Adam Csukás hovořil o budoucnosti sborů, správě
majetku atd.

� Starší schválili vyhlášení veřejné sbírky za účelem opravy vitráží v kostele.
� Tradiční mládežnický festival s názvem Listopadání už to měl nahnuté, ale

sestra Jana Grollová se nabídla svou pomoc, aby se zajistila kontinuita.
Hledáme také další dobrovolníky na pomoc s přípravami. (Účast mimo
jiných přislíbili Pastoral Brothers.)

� 21. července se staršovstvo sejde na „výletním“ zasedání.
� Starší se také zabývali návrhem, zda by z boku farní zahrady, tj. za garáží

nešla udělat branka, aby se na zahradu nemuselo procházet přes dům
nebo garáž, jak je tomu nyní. Kýžený pozemek patří městu a vyjednávání
mezitím začalo.

� I na konci květnového setkání starší zapěli.
mw
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modl i tby

Děkujme Pánu za milost, již nám prokazuje, a sílu, kterou nám dává na
každý den.

Modleme se, aby církev byla komunitou naděje, povzbuzení a odpočinutí
pro mnohé, které tíží břemena a jsou štvanci ve svých životech.

Děkujme za svobodu, kterou máme, a modleme se, aby populismus
a manipulace v naší společnosti neměla navrch.

Vytrvale prosme za ukončení válečného běsnění na Ukrajině, aby bylo
nalezeno mírové řešení, které ukončí utrpení mnoha nevinných oběti této
nesmyslné války. Modleme se, aby se rozjasnila zatemněná mysl těch, kteří
tuto agresivní válku rozpoutali.

Podněcuj nás, abychom bez přestání usilovali o obranu utlačovaných i za-
čleňování lidí odsunutých na okraj. Povzbuzuj nás, abychom společně čelili
tyranii a utlačovatelským režimům a hledali tvé království mezi námi.

Prosme za všechny uprchlíky hledající u nás zastání: Vyzbroj nás, Pane,
abychom prokazovali pohostinnost lidem vyhnaných z domova, a dej nám
pohostinného ducha, abychom přijímali všechny, kdo hledají bezpečné
útočiště. Prosme o posilu k vytrvalé a neumdlévající pomoci lidem prchají-
cím před válečnými konflikty.

Modleme se za to, aby nám Bůh otevřel oči, abychom dokázali jednat
s bližními milosrdně, jako je on milosrdný k nám.

Prosme o moudrost pro naše zástupce v poslanecké sněmovně. Modle-
me se, aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností a láskou k pravdě.

Prosme aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali
o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství.

Prosme Pána o milost nad tímto světem a záchranu mnohých od zlého.
Čerpejme posilu z Kristova ujištění: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám
dávám; ne jako svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí. (Jan
14, 27)

dm
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Zápisky ze synodu
Církev má po více než 50 letech nový sbor. Synod otevřel diskusi o bu‐
doucí podobě seniorátů, vydal prohlášení o situaci na Ukrajině
a o vztahu k muslimům a přĳal text o problematice homosexuálních
vztahů.

Delegáti letošního synodu se sešli ve Svitavách. Jednání 4. zasedání 35.
synodu začala ve čtvrtek 19. května a trvala až do soboty 21. května.

Pozvání přijalo také několik hostů z ekumeny: za českou to byl biskup
SCEAV a předseda Ekumenické rady církví v ČR Tomáš Tyrlík, ze zahraničí pak
Ivan Eľko, generální biskup Evangelické církve augsburského vyznání na Slo-
vensku. Pozvání přijal také nový arcibiskup pražský Jan Graubner, který se zú-
častnil čtvrteční bohoslužby a přítomné shromáždění krátce pozdravil.

Synodní senior Pavel Pokorný představil
zprávu nové synodní rady, která je v úřadu
od loňského podzimu. Přiblížil, čím se
synodní rada při její přípravě zabývala. Dů-
ležitým tématem bylo obstát před pojmy
jako vize církve, budoucnost církve, smě-
řování církve. „Budoucnost většinou není
to, co chceme, očekáváme a přejeme si.
Budoucnost je většinou to, co prostě na-
stane. Přitom však věci nečekané a třeba
těžké mohou být zároveň darem,“ prohlásil
br. Pokorný.

Synodálům se představil také vedoucí
tajemník Ústřední církevní kanceláře (ÚCK)
Martin Balcar. Ten hovořil o zprávě ÚCK,
která je letošní novinkou. Vyzval také
k tomu, aby se církev nebála přicházet

s inovativními přístupy a řešeními. Ubezpečil, že ÚCK je církvi maximálně k dis-
pozici a je připravena pomoci.
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V pátečním dopoledním bloku přišly na řadu jako první záležitosti hospo-
dářského charakteru. Tradičně sledovaným tématem jsou odvody do Perso-
nálního fondu a výše repartic.

Synod schválil zrušení FS ČCE ve Zruči nad Sázavou. FS ČCE v Dolní Bělé
bude nově sloučen se sborem v Plzni – Korandovým sborem.

Naopak bylo však rozhodnuto o vzniku samostatného farního sboru v Roz-
tokách u Prahy. Jedná se o první nový sbor od roku 1965, nepočítáme-li praž-
ský německý sbor. Právní komise synodu zároveň navrhla, aby kazatelské
místo bylo zřízeno jako misijní, a to na dobu 2 let, přičemž výše podpory bude
činit v těchto prvních dvou letech 100 % stanoveného odvodu do Personální-
ho fondu. Po odhlasování těchto návrhů zazněl sálem potlesk. Ještě během
jednání dorazila z Roztok nadšená zpráva a poděkování delegátům za schvá-
lení tohoto návrhu.

Velká diskuze se
rozhořela kolem zprávy
Komise pro přípravu
rozhovoru s lesbami
a gayi v otázce manžel-
ství dvou osob stejné-
ho pohlaví.

V následném hla-
sování byli až na
jednotlivce všichni de-
legáti pro přijetí zprávy
o činnosti této komise

a souhlasili s jejím dalším pokračováním. Stejně tak byl přijat text Žijeme spolu
v jedné církvi.

V sobotním jednání synod schválil rámcovou náplň celocírkevního kurzu
pro zájemce o službu výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve.

Jedním z výrazných bodů sobotního programu pak byl návrh na nové roz-
ložení seniorátů ČCE. Nově by měl být povšechný sbor přeskupen do sedmi
seniorátních sborů, které budou územně více kopírovat rozložení krajů ČR.
Nové rozložení seniorátů by umožnilo například efektivnější hospodaření
i větší přizpůsobení administrativního členění sborů do přirozených regionů.
Církevní právník Adam Csukás, jeden z autorů návrhu, však zdůraznil, že se
jedná teprve o začátek dlouhé a potřebné celocírkevní diskuse.
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Můžete se krátce sboru ČCE
v Ostravě představit a říct, co je
náplní vaší práce?

Jmenuji se
M i c h a l a
Boho šo v á
a pracuji na
p o z i c i
manažerka
kvality. Sou-
časně jsem
č l e n k o u
správní rady
s t ř e d i s k a
a zástupkyní
ředitelky.

Pilně pracuji na tom, abychom
v našich šesti sociálních službách (Pe-
čovatelská služba v rodinách, Pečova-
telská služba Příbor, Domovinka pro
seniory – denní stacionář, týdenní sta-
cionář a odlehčovací služba, Azylový
dům Debora pro ženy a matky s dět-
mi) a jednom zařízení, které spadá
pod sociálně-právní ochranu dětí
(Zařízení pro děti vyžadující okamži-
tou pomoc Náruč), poskytovali co
možná nejkvalitnější služby a naši
uživatelé byli spokojeni.

Při své práci spolupracuji s vedou-
cími jednotlivých služeb
a v oblasti kvality je metodicky vedu.

soc i á ln í s lu žby / d i akon i e

Harmonie mezi pracovníky a klienty

Z letošního zasedání synodu vzešla také dvě prohlášení. Jednak synodá-
lové přijali prohlášení o vztahu k muslimům. To se obrací ke členům Českob-
ratrské církve evangelické, aby se ve svých sborech a ve svém okolí setkávali
s muslimy a přispívali k porozumění a pokojnému soužití.

Synod věnoval pozornost také současné situaci na Ukrajině. V přijatém
prohlášení synod vyjádřil soucit se všemi lidmi, do jejichž života zasáhla agre-
se Ruské federace proti Ukrajině, a odmítl výroky církevních představitelů,
jako např. moskevského patriarchy Kirilla, které tuto agresi ospravedlňují.

Příští rok se delegáti sejdou k 1. zasedání 36. synodu, a to ve dnech
25.–27. 5. 2023 v Praze.

více na https://synod.e-cirkev.cz/zpravy-ze-synodu/2022/
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Dalším mým úkolem je připravovat
naše služby na kontroly
a inspekce a následně během kont-
rol obhajovat naše pravidla, postupy
a vykonávanou praxi.

Současně se starám o naplňování
individuálních vzdělávacích potřeb
pracovníků střediska a zajišťuji tak
vzdělávání pro našich 80 pracovníků.

Jak jste se dostala do Diakonie
ČCE?
Do Diakonie ČCE – střediska v Ost-
ravě jsem nastoupila v roce 2007 po
absolvování Ostravské univerzity
v Ostravě. Diakonie ČCE je tedy mým
prvním a současně jediným za-
městnavatelem. Již to o mnohém vy-
povídá.

Co vás na vaší práci nejvíc baví,
v čem vidíte její smysl?
Jsou zde tři roviny, které mi dávají
pocit uspokojení.

Jsou to spokojení klienti. Harmo-
nie mezi pracovníky a klienty, kdy
nelze necítit, jak jsou na sebe vzá-
jemně naladěni a je jim spolu pěkně.
To pro mě má smysl. Uvědomění si,
že jsem součástí organizace, která
pomáhá lidem. Konkrétním lidem,
s konkrétními prožitky, těžkostmi
a osudy. Je příjemné vidět klienty
např. ve vyšším věku, jak se usmívají,
smějí, zažívají něco nového, věnují se
aktivitě, kterou dosud neznali, zažíva-
jí blízkost s jiným člověkem. Ti stejní

klienti, kteří žijí s bolestmi
a trápením, mohou být šťastni a rádi
na tomto světě.

Dále mi dává pocit uspokojení
hodnocení ze strany inspektorů
MPSV a rovněž kontrolorů Diakonie
ČCE. Od roku 2019 jsme absolvovali
5 kontrol. „Nejhorším“ výsledkem je
obdržení 90 % možných bodů.
Při poslední kontrole jsme dosáhli
98,14 % bodů a opakovaně tak zís-
káváme titul Diakonické extraligy. To
je pro mě důkaz toho, že svou práci
dělám dobře.

A nakonec je to pracovní kolektiv,
díky kterému chodím do práce ráda.
Atmosféra na pracovišti může být
buď povzbuzující, přátelská, ra-
dostná, nebo také ne. Já mám velké
štěstí, že se na pracovišti cítím jako
doma, jako mezi svými.

ptala se Marta Machová
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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 rodi-
ny s dětmi ve Filipovi-
cích (Bělá pod Pradě-
dem). Více informací
a přihlašování u Pavly
Machové nebo Petry
Waloschkové.
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program na čer ven

úterý, 7. června 19:00 Starší mládež (fara)

středa, 8. června 10:00 Domovinka pro seniory (Diakonie ČCE)

17:00 Biblická (fara)

18:15 Staršovstvo, 20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 9. června 16:00 Dorost (klubovna)

pátek, 10. června 18:00 Noc kostelů

neděle, 12. června Neděle Svaté Trojice

08:30 Bohoslužby (kostel)

úterý, 14. června 09:00 Kavárnička (fara)

19:00 Starší mládež (fara)

středa, 15. června 17:00 Biblická (fara), 20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 16. června 16:00 Mladší mládež (klubovna)

pátek, 17. června 17:00 Opékání na farní zahradě

neděle, 19. června 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (kostel)

10:00 Beseda o Františkovi z Asisi (Jan Zámečník)

úterý, 21. června 19:00 Starší mládež (fara)

středa, 22. června 10:00 Domovinka pro seniory (Diakonie ČCE)

17:00 Biblická (fara), 20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 23. června 16:00 Závěrečný dorost

pátek, 24. června 19:00 Logos

neděle, 26. června 08:30 Bohoslužby (kostel)

úterý, 28. června 09:00 Kavárnička (fara)

středa, 29. června 17:00 Biblická (fara), 20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 30. června 16:00 Setkání pro pečující

neděle, 3. července 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (kostel)



modlitba za Ukrajinu


