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O poslání církve
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Posláním církve, která uctívá
Boha, s nímž se setkáváme
v Kristu, je usilovat o potřebné

změny ve skutečném světě. Mělo by
být zřejmé, že ti, kteří se sytí u Ježí-
šova stolu, jsou v reálném světě
v první linii těch, kdo usilují o od-
stranění hladu ve světě. Mělo by být
zřejmé, že lidé, kteří se modlí, aby
Duch svatý působil v nich a skrze ně,
jsou lidé, kteří čerpají z hlubokých
zdrojů lásky a trpělivosti a díky těmto
zdrojům pečují o ty, kteří byli zraněni
a zahanbeni. Pokud se takto děje,
můžeme mluvit o Ježíšovi zcela přiro-
zeně a není nám zatěžko zvát lidi, aby
ho rovněž uctívali a aby objevovali,
co znamená být součástí Ježíšovy ro-
diny. Pak si i lidé, kteří se považují za
naprosto „nenáboženské“, všimnou,
že probíhá něco, na čem by se rádi
podíleli. Když církev zakouší Boží krá-
lovství, Boží slovo se mocně šíří
a koná své dílo. Žádný jednotlivec
nezvládne uskutečnit víc než jen ne-
patrný zlomek tohoto poslání. Má-li
církev své poslání naplnit, je třeba,
aby se na něm podíleli všichni

a pořád, každý podle svého obda-
rování. Musíme ale být ve střehu, zda
se po nás nechce něco, co by bylo
proti smyslu evangelia. Ve světě se
děje rovněž mnoho zlého a my se
musíme postavit proti.

Skutečná křesťanská naděje, vy-
cházející z Ježíšova vzkříšení, je na-
dějí na to, že Bůh obnoví všechny
věci, že odstraní všechnu zkázu, úpa-
dek i smrt, že celý kosmos naplní
svou láskou a milostí, svou mocí
a slávou. Máme-li naplnit své poslání
skutečně a efektivně, musíme pevně
věřit, že Bůh chce i v životě církve
obnovit čas, prostor a hmotu.

Promýšlejme naději, kterou nám
přináší evangelium, a pochopme, že
obnova stvoření je završením všech
věcí v Kristu, ale současně něčím, co
již začalo Kristovým vzkříšením. Usilu-
jme o spravedlnost, krásu, evange-
lizaci, obnovu času, prostoru i hmoty,
neboť to odpovídá našemu celkové-
mu cíli i tomu, čeho Ježíš dosáhl svou
smrtí a svým vzkříšením. Pak budeme
naplňovat své Bohem dané poslání.
To vyžaduje, aby lidé uskutečňující
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ze sborového ž i vo t a

Zápisky ze schůze staršovstva 8.6.
� Starší se tentokrát sešli „hybridně“ – někteří přišli osobně, jiní přes Zoom.

Hostem setkání byl br. senior Marek Zikmund.
� Hlavním tématem bylo hledání faráře či farářky. Sestra Eliška Geislerová se

v našem sboru představila 29.5. Bratr senior navrhl, že by mohla být ve
sboru povolána na část úvazku, přičemž druhá část jejího povolání by se
uskutečňovala v roli seniorátní farářky. Datum nástupu se zvažuje od 1. led-
na. Po diskusi se presbyteři usnesli, že zahájíme jednání, abychom mohli
sestru Elišku Geislerovou povolat jako druhou farářku a to na půl úvazku na
období dvou let. Do příštího setkání bude nutné dohodnout obsah povo-
lací listiny a další náležitosti.

� Pokud jde o s. Hanku Vlčinskou, starší i ona počítají s tím, že by v roli sbo-
rové sestry na půl úvazku pokračovala i po případném zvolené druhé fa-
rářky.

� Starší se také informovali o pastoračních návštěvách, které vykonávají nej-
častěji sestra farářka Ewa, sborová sestra Hanka a vždy obětavá Jana
Hašková.

� Jednání se zhotovitelem kalicha po dvou letech stále není u konce.
� Seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty v Šenově 26.6. se za sbor

zúčastní Zuzana Hanešková.
� Padl návrh využít velký církevní grant ČCE použít na zbudování nového pří-

jezdu na farní zahradu. Staršovstvo schválilo, abychom vstoupili v jednání

toto poslání ve světě, žili v souladu
s ním i ve svém osobním životě.
I v osobním životě potřebujeme Boží
království, Ježíšovu vládu a zmocnění
Duchem. Pokud evangelium ne-

proměňuje nás, jak si můžeme být jis-
ti, že proměňuje cokoliv jiného?

Z knihy N. T. Wrighta Překvapivá naděje
vybrala Dita Bartolšicová)
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významné narozeniny o prázdninách
Petra Macková Karel Fon Danuše Hájková

Alena Machová Jan Koděra Ester Pražáková

Božena Hodanová Karolína Holibková Renata Pešatová

Věra Prívarová Vlasta Kovářová Marek Skotnica

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

� Ditě Bartolšicové a Aleně Skotnicové za pozvání na bohoslužby a ná-
sledný výlet do ZOO pro uprchlíky z Ukrajiny, také Jarmile Grollové za
přípravu výborného jídla

� Návštěvě ze smíchovského sboru za podíl na bohoslužbách o svato-
dušní neděli při příležitosti konfirmace Kateřiny Krupové

� Sestře farářce Elišce Geislerové za nedělní bohoslužby a rozhovor

� Sboru SCEAV za pořádání Noci kostelů

� Všem, kteří se zúčastnili opékání na zahradě

� Br. faráři Janu Zámečníkovi za zajímavou besedu o Františkovi z Assisi

� Všem katechetům, kteří vyučují děti v nedělní škole a všem, kteří se vě-
nují dětem a mládeži po celý školní rok a často i o prázdninách

s městem za účelem získání pronájmu i věcného břemene, které by nám
zajistilo přístup z ulice.

� Předmětem jednání byly taky pojištění kostela a fary – chceme porovnat
současné pojistné smlouvy s tím, co nabízí rámcová smlouva Ústřední
církevní kanceláře.

� V jednom z bytů bude vyměněn plynový kotel. Další byt se uvolnil a bude
jej nutné rekonstruovat.

mw
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modl i tby

Děkujme Pánu za milost, že jsme ho mohli poznat, naději ve spásu, jeho
ochranu a požehnání. Vzdejme mu chválu za jeho oběť, bez které bychom
se topili ve svých hříších. Buďme mu vděčni za každý den, který nám při-
dává a prosme, abychom ho prožili dle Boží vůle. Ať na Kristu stavíme naše
životy z materiálu, který přetrvá (1K 2,11-15)

Prosme za členy sboru, které něco trápí, jsou nemocní, hledají pomoc, či
orientaci v nové, nebo nelehké situaci. Prosme Pána za moudrost a vedení
při správě sborových věcí, požehnání a posilu pro všechny, kdo zajišťují
sborový život. Modleme se za Boží vedení pro obsazování farářských míst
v naší církvi i jinde.

Vyprošujme ochranu a požehnání pro tábory, letní aktivity, cesty, dovo-
lené, dobrovolnickou činnost, brigády. Mysleme na děti a mládež – zkoušky
na VŠ, ochrana před pokušením a prázdninovými zdravotními riziky, hle-
dání pravého místa ve sboru i společnosti. Modleme se za nevěřící přátele,
příbuzné, kolegy i za návrat pro ty, kteří od Pána odešli. Volejme k Pánu
o požehnání a záštitu pro křesťanské akce i pro všechny, kteří dovolenou
tráví službou Pánu. Prosme za odpočinek od všedních starostí, který bude
přivádět lidi k poznávání Boží vůle a do jeho blízkosti.

Mysleme v modlitbách na válku na Urajině. V naději, že Bůh mnohokrát
poskytl vítězství slabšímu, prosme o Boží zásah vedoucí k ukončení konflik-
tu a zastavení exploze zla a svévole. Mysleme na komplikované soužití
s uprchlíky a prosme za vzájemné porozumění a spolupráci.

Modleme se za zmírnění energetické krize a inflace, ať potřební naleznou
zastání i ochranu a nehledají východisko v diktatuře. Mysleme na politiku,
soudy, policii, správu věcí veřejných - prosme o Boží bázeň a vedení,
čestnost, neúplatnost, spravedlnost.

Mysleme na mezilidské vztahy, vztahy v rodinách i mezi sociálními skupi-
nami. Usilujme o proměnu životů evangeliem a mocí Ducha Svatého.

Modleme se za mírné počasí, ochranu úrody, absenci katastrof.
Mysleme na šíření evangelia ve světě, misionáře, pronásledované a trpící

pro víru, vězně svědomí.
Ať Pán ochraňuje naši planetu i nás před našimi hříchy a neřestmi.

ms



6 zp r a v oda j

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
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program na prázdn iny

úterý, 5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

středa, 6. července Den upálení mistra Jana Husa

neděle, 10. července 08:30 Bohoslužby (kostel)

neděle, 17. července 08:30 Bohoslužby s VP (kostel)

čtvrtek, 21. července 16:00 Výletní staršovstvo

neděle, 24. července 08:30 Bohoslužby (kostel)

30. července - 13. srpna

Letní tábor pro děti (Střítež n. Bečvou)

neděle, 31. července 08:30 Bohoslužby (kostel)

neděle, 7. srpna 08:30 Bohoslužby s VP (kostel)

neděle, 14. srpna 08:30 Bohoslužby (kostel)

neděle, 21. srpna 08:30 Bohoslužby s VP (kostel)

neděle, 28. srpna 08:30 Bohoslužby (kostel)

pátek, 2. září 19:00 Nokturno

neděle, 4. září 08:30 Bohoslužby s VP (kostel)

(Čas modliteb je každou středu ve 20:00)

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




