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Tábor 2022:Tajuplný ostrov



b ib l i cký úvodn ík

Služebníci
Řekne snad někdo svému služebníkovi, který se vrátil z pole, kde oral nebo
pásl: „Pojď si hned sednout ke stolu?“ Neřekne mu spíše: „Připrav mi něco
k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapĳi, pak budeš jíst
a pít ty?“ Tak i vy, když učiníte všechno,co vám bylo přikázáno, řekněte:
„Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.“
(Lukáš 17,7-10)

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na své‐
ho pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přĳde a zatluče na
dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přĳde, zastihne bdící. Amen,
pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přĳde-
li po půlnoci či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. Uvaž‐
te přece: kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přĳde zloděj,nedovolil by
mu vloupat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přĳde
v hodinu, kdy se toho nenadějete. (Lukáš12,35-40)
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Rozhodně nechci tyto dva od-
díly z evangelia podle Lukáše
srovnávat. První oddíl je

podobenství, které nebývá příliš
často vykládáno. V podobenství se
vyskytují jenom dvě postavy: sluha a
jeho Pán. Příběh je vyprávěn stručně.
Je spíše nadhozen, než plně vy-
právěn. Lze si představit rozvinuté vy-
právění o čeledínovi, který se vrátí
z pole, sedne si do sváteční světnice,

dá nohy na stůl a řekne hospodáři:
Zoral jsem to pole u lesa. Tak mi hez-
ky poděkujte a teď noste na stůl, chci
se najíst. A dalo by se poměrně dlou-
ze vyprávět, co všechno na na něj
vezme hospodář a kam až ho
poženou psi, které na něj pustí.

Podobenství je zde předkládáno
jako otázka, na kterou má být odpo-
věď posluchačům jasná. Sluha je pá-
nův čeledín nebo dokonce otrok.
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V našem evropskémmyšlení je zakot-
veno, že otroctví je něco špatného,
co má být překonáno, neboť všichni
jsme si rovni. Není ale obtížné převy-
právět podobenství do našich sou-
dobých poměrů. I ten nejchudší ná-
mezdní dělník si dokáže představit,
jaké by to bylo, kdyby zbohatl a měl
vlastní služebnictvo. Možná má
i představu, že by se svými za-
městnanci ohleduplně jednal, ale
určitě si nepředstavuje, že by si poří-
dil někoho, koho by se musel do-
prošovat, aby ráčil něco udělat
a projevovat mu vděčnost, když
jednou poslechne.

Co nám toto podobenství chce
říct? Vztahy mezi pány a služebníky si
často půjčujeme do naší zbožné mlu-
vy. Říkáme: Jsme tvoji služebníci.
A říkáme mu Pane. A také Hospodi-
ne, což znamená něco jako Hospo-
dáři.

Čím víc si kdo zakládá na svém
zbožném životě, tím víc – často zdů-
razňuje, že jenom slouží Bohu. No
a toto podobenství nás jenom chytá
za slovo v naší zbožné a pokrytecké
hantýrce. Právě ti nejzbožnější z nás
jsou v pokušení si vůči Bohu před-
stavovat něco, co by si vůči obyčejné-
mu pozemskému zaměstnavateli ne-
dovolili: očekávají, že Pán Bůh je
prostě musí pozvat na hostinu
a ocenit za celoživotní dílo.

A Ježíš nás v tomto případě chytá
za slovo: říkáte, že jste služebníci, tak
domyslete, kdo koho má obsluhovat.
Vyznáváte, že Bůh je Pán, tak to
domyslete a nesnažte se ho pořád
ochočit, že musí to a to, protože vy to
tak chcete a vy jste se zasloužili.

Obraz z 12. kapitoly bymohl patřit
mezi adventní. Evangelista Lukáš
psal svoje evangelium v době, kdy
křesťané čekali, že Ježíš Kristus přijde
ještě za jejich života. Jejich očekávání
se nenaplnilo. Ten čas i nadále zná je-
diněOtec. Buďte jako lidé, kteří čeka-
jí, až se jejich pán vrátí ze svatby, říká
Ježíš.

A vaše lampy ať hoří. Světlo po-
máhá člověku zůstat vzhůru. Služeb-
níci mají být na jeho příchod připra-
veni. Mají otevřít hned, když pán za-
tluče na dveře a rozpoznat jeho zabu-
šení, že je to opravdu on. Přijde-li pán
po půlnoci nebo dokonce za svítání –
slibuje se blahoslavenství – blaze jim.
Bdělým služebníkům náš text slibuje
odměnu. Službu od pána. Sám se
opáše, posadí své služebníky ke stolu
a sám je bude obsluhovat.

Jaroslava Drozdová
(podle Jiří Mrázek: Lukášovská podobenství;

kázání Hany Vlčinské)



4 zp r a v oda j

modl i tby

Pamatuj na svého Stvořitele, dřív než se přetrhne stříbrná šňůra a zlatá mísa než

se rozbĳe, dřív než se roztříští džbán nad pramenem a kolo u studny se rozláme,

než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.

Pohleď na Boží dílo – kdo může narovnat, co on pokřivil? V dobrý den užívej

štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil tak jako ten druhý, aby si člověk

nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost.

V modlitbách mysleme na to, aby spolu s vědomím, že celé stvoření je
Božím dílem svěřeným lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě.

K čemu je člověku všechno to pachtění, všechno to usilování, kterým se pachtí pod

sluncem? Po všechny dny zakouší muka, trápí se při všem, čím se zabývá, takže

ani v noci nemá klid.

Modleme se za každého, kdo se cítí zahlcen prací a povinnostmi a není
schopen tyto tlaky opustit.

Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš před Bohem. Bůh je v nebi a ty

na zemi, proto si ušetři spoustu slov.

Z množství práce jsou těžké sny, množstvím slov mluví hlupáci. Když Bohu

něco slíbíš, neotálej to splnit; hlupáky totiž nemá v oblibě. Cokoli slíbíš, splň! Bylo

by lepší nic neslibovat, než když jsi slíbil a nesplnil.

Prosme, aby lidé naší doby, často zahlcení hlukem, dezinformacemi
a ochotou mít na vše svůj originální názor, znovu objevili hodnotu mlčení
a ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bližním.

Běda ti, země, když je tvým králem dítě a tvoji velmoži zrána hodují!

Blaze ti, země, když je tvým králem šlechtic a tvoji velmoži v pravý čas hodují –

pro posilnění, ne pro opití!

Modleme se, aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností a láskou
k pravdě.
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Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha má štědrou odměnu:

Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo zvedne jej?!

Dva lidé spolu spící lépe zahřejí se, jak ale zahřeje se ten, kdo spí sám?

Je-li napaden jeden, dva spolu odolají; trojitý provázek se těžko přetrhne!

Prosme, aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její
dosažení. Prosme za své úsilí o soulad a dialog s jinými náboženstvími.

Posílej svůj chléb po vodě – po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i

osm dílů,vždyť nevíš, co zlého může potkat zem.

Vyzbroj nás, Pane, abychom prokazovali pohostinnost lidem vyhnaným
z domova, a dej nám pohostinného ducha, abychom přijímali všechny, kdo
hledají bezpečné útočiště.

Nebuď snadno popudlivý k hněvu, mrzutost odpočívá v klíně hlupáků.

Prosme za toleranci a opravdovou lásku, za touhu hledat řešení problémů
ve vztazích.

Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším. Bůh

bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dobré anebo zlé.

Daniel Mach

ze sborového ž i vo t a

významné narozeniny v zář í
Tomáš Novotný Jaroslav Korbel Drahoslava Vlasta Šeptáková

Daniel Balabán Václav Boháček Jana Hašková

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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Tábor 2022: Tajuplný ostrov
Banda dobrodruhů z Ostravy a spřátelených míst se v sobotu 30. 7.
2022 vydala na let balónem, plánovaném až do 13. 8.!

Tož moc se nám to ne-
povedlo. Krapánek
jsme byli strženi bouří

a zřítili jsme se na zdánlivě
opuštěném, a ano, Tajuplném
ostrově. Vlastně tábořišti
u Stříteže nad Bečvou, ale to
je drobnost. Čerství trosečníci
se rozdělili do 3+1 skupin dle
světových stran (Západ nej-
menší a složen z našich nej-
menších účastníků). Naštěstí
každá skupinka nalezla i svého důvtipného inženýra Cyruse Smithe (aka in-
struktora), takže všichni zdárně přežili. V neděli se do sbírky užitečného vyba-
vení po návštěvě sboru ve Stříteži přidal i cestovní deník (campbook), pro vše
důležité.

V rámci VTH jsme pak postupně zabydlovali ostrov a také luštili, co se na
něm vlastně děje. Vařila se želví vejce. Stavěly se rozhledny výšek takových, že
si na jedné z nich jeden z našich vedoucích zrušil rameno. Vyráběly se luky (už

nám nějak bylo po krk želvích vajec). Sbírali jsme
jak užitečné rostlinstvo, tak hřebíky a ponožky. Vy-
mýšleli a budovali vozítka (od saní po jedno-až-
dvojkolku). To všechno každý den mírně posu-
nulo příběh Julese Vernea a získalo všem dle
umístění nějaké zlaté valounky do měšce (kdo ví,
třeba se budou hodit).

Druhou sobotu jsme za mírného deště vyrazili
na pořádný průzkum našeho ostrova. Ke konci
prvního dne jsme se usídlili na přespání (a luštění
tajuplných zpráv z lahví) na Hrubé Lhotě. V neděli
se nám podařilo jak trefit zrovna první bohosluž-
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bu bratra faráře Freitingera jako kazatele místního sboru, tak nalézt a zachránit
dle oněch zpráv dalšího trosečníka k nám do party. S ním už jsme se zdárně
vrátili zpět do tábořiště.

Nový přírůstek bylo samozřejmě nutno pohostit (dostal placku a čaj, kterou
mu pak snědli hodnotící vedoucí, x3). Nenadlouho na to se nám do tábora
nastěhovali piráti, které bylo třeba pěkně obhlédnout a tvářit se, že všechen
ten šramot jsou vlastně jen krysy. Ti potvoři nám ale hned zničili telegaf, takže
následoval přímý střet v podobě bojovky, kterým byli úspěšně zahnáni. Ten
samý večer jsme ale zjistili, že náš tajemný ostrov už příliš dlouho obyvatelný
nebude…A tak se za nasbírané valounky nakoupily části lodí a vyrazilo se na
finální etapu VTH, téma: únik! Naštěstí nikoho pak výbuch sopky nezasáhl,
a konečně došlo na vyhlášení výsledků snah celých dvou týdnů. Krom diplo-
mů a pár sladkostí každý dostal i opravdový cestovní deník, použitelný i pro
netáborové účely.

A tak bylo vše dokonáno a jak se v naší svolávací písni píše, jsme všichni
řekli nice (a pak strávili pohodový večer u Velkého Táborového Ohně), než
jsme se následující den rozjeli do svých ne-ostrovních domovů.

No prostě tábor 2022 se povedl a bylo toho hodně, co se ani sem nevlezlo!
Ale v táborové kronice, panečku, toho tam je…

Eliška Vlčinská
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Letní biblická škola
v Trhanově u Domažlic

Od 23. do 29. 7.
jsme byli na Letní
biblické škole na

zámku v Trhanově u Do-
mažlic. První společný
program, nedělní bohosluž-
ba, proběhla v katolickém
kostele sv. Jana Nepo-
muckého, kde kázal Petr
Vaďura („Žít je být jediný.“).
Ranní úvahy a meditace
před snídaní byly zamyš-
lením nad biblickými texty pod vedením Petra Vaďury a Jakuba Demča. Do-
polední program zahrnoval výklad biblického textu z Matoušova evangelia
(Ježíšovo kázání na hoře), který měl doc. Jiří Mrázek. Následovaly přednášky
prof. Pavla Hoška o chasidismu (chasidské pojetí víry, přírody, společenství,
vyprávění a o chasidismu v krásné literatuře). Odpolední čas bylo možno vyu-
žít k poznání krásných míst Chodska (malebné město Domažlice, Horšovský
Týn, Poběžovice, Šitboř, Čečovice) a nebo ke koupání v nedalekém přírodním
koupališti Babylon. Po večeři následovala Literární čajovna Petra Vaďury. Au-
tory čtených textů byli K. Jaspers, W. G. Sebald, F. R. de Chateaubriand,
S. Zweig, J. Holeček. Závěrečným programem dne byl vždy až do nočních
hodin Filmový seminář doc. Vladimíra Suchánka o spiritualitě krátkého filmu.
Přednášky jsou k poslechnutí v mp3 na https://letni-biblicka-skola.cz/.

Po celou dobu jsme byli v příjemném společenství asi 80 účastníků, sester
a bratrů z různých denominací v ČR. Spolu jsme sdíleli nejen společný
program, ale prožili jsme také pěkné letní dny, které byly zaplněny setkáním
s novými lidmi. Termín příští LBŠ bude 15. - 21. července 2023 opět v Tr-
hanově. Pojeďte s námi!

Dita Bartolšicová, Jaroslava Drozdová, Zuzana Hanešková,
Alena Skotnicová, Hana Vlčinská
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Můžete se krátce sboru ČCE
v Ostravě představit?
Jmenuji se Anita Bočková a pracuji
v ostravské Diakonii od května roku
2007 jako sociální pracovník. V sou-
časnosti jsem na pozici vedoucí – so-
ciální pracovnice Azylového domu
Debora pro ženy a matky s dětmi.

Jak jste se dostala do Diakonie ČCE?
Po absolvování Cyrilometodějské
teologické fakulty Univerzity Palacké-
ho v Olomouci, oboru Charitativní
a sociální práce jsem se zajímala
o práci v této oblasti, abych mohla
uplatit nabyté vědomosti v pomoci
druhým. Přihlásila jsem se tedy do vý-
běrového řízení na pozici sociálního
pracovníka Azylového domu Debora
pro ženy a matky s dětmi. Byla jsem
velmi ráda, že jsem práci získala
a jsem vděčná za příležitosti, které mi
Diakonie ČCE – středisko v Ostravě
a jeho vedení poskytlo.

Co vás na vaší práci nejvíc baví,
v čem vidíte její smysl?
Smysl své práce vidím v pomoci
ženám a matkám s dětmi, které se
ocitly v nepříznivé sociální situaci. Se-
tkávám se s různými, mnohdy velmi
těžkými osudy uživatelů, kteří u nás

dočasně získají nejen ubytování, ale i
pochopení, podporu a přijetí. Mezi
žadateli o azyl jsou velmi často ženy
těhotné a matky na rodičovské dovo-
lené, kterým
otec neplatí
výživné na
děti. Má prá-
ce spočívá v
z a j i š ť o v á n í
provozu a ve-
dení týmu
s p o l u p r a -
covníků. Na-
ším úkolem je vést uživatelky k samo-
statnosti, finanční gramotnosti a zís-
kání bydlení mimo azylový dům.
Jsme tým, který rád pomáhá a ke kaž-
dému uživateli přistupuje indivi-
duálně dle jeho potřeb. Tato práce je
náročná a zodpovědná. Svou prá-
ci považuji za velmi užitečnou a smys-
luplnou. Mojí motivací pracovat v so-
ciální oblasti je poskytnout uživate-
lům šanci na lepší budoucnost. Má
práce mě naplňuje a jsem ráda, že
mohu přispět svou energií a úsilím ke
zlepšení situace uživatelů.

Připravila Marta Machová

soc i á ln í s lu žby / d i akon i e

Pochopení, podpora, přĳetí



10 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 zář í

úterý, 6. září 19:00 Starší mládež
středa, 7. září 17:00 Biblická (fara)

20:00 Čas modliteb
pátek, 9. září Sborový víkend (Filipovice)

19:00 Střední generace
neděle, 11. září 08:30 Bohoslužby (kostel)
úterý, 13. září 19:00 Starší mládež
středa, 14. září 17:00 Biblická (fara)

20:00 Čas modliteb
pátek, 16. září 19:00 Nokturno
neděle, 18. září 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (kostel)
úterý, 20. září 17:00 Biblická (fara)

19:00 Starší mládež
středa, 21. září 16:00 Dorost (klubovna)

18:15 Staršovstvo
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 22. září 09:00 Kavárnička (fara)
pátek, 23. září Sjezd mládeže v Ostravě 2022
neděle, 25. září 09:30 Sjezdové bohoslužby
úterý, 27. září 17:00 Biblická (fara)

19:00 Starší mládež
středa, 28. září Den české státnosti

20:00 Čas modliteb
pátek, 30. září 19:30 Logos
sobota, 1. října 14:00 Rozloučení s Miloslavem Nekvasilem (kostel)
neděle, 2. října 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (kostel)

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



Ostrava

www.sjezd22.cz

2�.—25. �.
2022

VE
VÍRU
VÍRY

Sjezd
(nejen)

evangelické
mládeže

programy
Saša Jacobea

Petr Gallus
Simona Kopecká

Petr Sláma
Marta Židková
Jeník Lavický

a další

kapely
Shizzle Orchestra

Hello Marcel

divadlo
ODVAZ

Konec, začátek (ČFDS)

mini food festival
bohoslužby
přednášky
dílny, workshopy
duchovní programy
sportovní aktivity
čajovna
P.U.B.

— Partneři projektu —


