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Ve víru víry
Sjezd (nejen) evangelické mládeže



b ib l i cký úvodn ík

Zákon a milost
Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem
i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří.
Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou
ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši
(Římanům 3,21-24).
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Společné prohlášení
o ospravedlnění přijaté 16.
června 1998 Světovým luther-

ským svazem a 11. června 1999 Apoš-
tolským stolcem překonává historické
teologické neshody mezi katolíky
a protestanty snahou vyjasnit shodná
místa učení obou církví v nauce
o ospravedlnění. V prohlášení se
praví: „Vyznáváme společně, že
hříšníci jsou ospravedlňováni vírou ve
spásné jednání Boha v Kristu.
Jednáním Ducha svatého při křtu
hříšník dostává dar spásy, který tvoří
základ veškerého křesťanského živo-
ta. Hříšníci kladou svou důvěru v Boží
milostiplná zaslíbení ospravedlňující
vírou, která zahrnuje naději v Boha
a lásku k němu. Taková víra je činná
v lásce, a tak křesťan nemůže a neměl
by zůstat bez skutků. Avšak cokoli, co
v ospravedlněných předchází či ná-
sleduje svobodnému daru víry, není
ani základem ospravedlnění, ani toto
ospravedlnění nezasluhuje.“

Vedle silných slov a někdy tak tro-
chu slovíčkaření sehrávalo v dějinách
reformace svoji nemalou roli také
vizuální umění, které činnost velkých
reformátorů přibližovalo široké ve-
řejnosti. Ve své názornosti bylo často
využíváno k překonávání místních vě-
roučných a konfesijních rozdílů mezi
oběma stranami, jako tomu například
bylo přímo u nás v Ostravě. Zoufalý
ostravský kněz zmítaný mezi závazky
k olomouckému biskupovi a větši-
nově luterské městské radě zanechal
našemu městu fascinující dědictví –
objednal si novou výmalbu kostela,
která měla navzdory probíhajícím
konfesijním problémům místní věřící
sjednotit v jejich názorové pluralitě.
A zatímco si příběh nástěnných
maleb v kostele sv. Václava můžete
přečíst v knize Daniely Rywikové:
Renesanční nástěnné malby v kostele
sv. Václava v Moravské Ostravě, pojď-
me se společně zamyslet nad inspi-
račními zdroji těchto maleb, kterými
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jsou apoštolova slova Římanům
a dobové vyobrazení Lutherova učení
o ospravedlnění pouhou vírou v díle
Lucase Cranacha staršího, který by
4. října oslavil své 550. narozeniny.

Jeden z nejvýznamnějších obrazů
německého malíře a rytce nese název
Zákon a milost (též První hřích a vy-
koupení lidstva) a zobrazuje nejzná-
mější a nejvlivnější alegorii, zobrazují-
cí základní teze Lutherova učení
ospravedlnění pouhou vírou. Obraz
byl pravděpodobně objednán pro
některý kostel v severních Čechách
a dnes je majetkem Národní galerie.

Obraz rozděluje Strom života, je-
hož větve jsou vlevo suché a vpravo
zelené, na dvě poloviny. Po levé
straně před našimi zraky defilují pří-
běhy Starého zákona. Jistě poznáte
klečícího Mojžíše, který na hoře Sinaj
přijímá kamenné desky Desatera
Božích přikázání. Bystrému oku pozo-
rovatele neuniknou postavy Adama a
Evy pod Stromem poznání připomí-
nající první hřích či putující Izraelce
sužované za svoji nedověru hady na
poušti. Vrcholem starozákonního pří-
běhu je nabídka záchrany – bronzový
had vyvýšený na poušti, aby chránil ty,

Lucas Cranach starší: Zákon a milost, 1529, olej na desce z lipového dřeva, Národní galerie v Praze



4 zp r a v oda j

co k němu vzhlížejí. Motiv spásy však
doplňuje otevřený hrob s mrtvým
jako symbol všudypřítomné smrti.

Pravá strana Cranachova obrazu
vyobrazuje naopak novozákonní pří-
běh Ukřižovaného a beránka Božího
v myšlenkovém protikladu k staro-
zákonnímu bronzovému hadu. Mojží-
še střídá Marie na hoře Sion, symbo-
lizující věřící, kteří se pokorně a pa-
sivně jako tato služebnice Páně pod-
volují Boží vůli. Symbolem spásy je
nyní sám vtělený Kristus, ten naro-
zený, anděly oslavovaný, ale také
zmrtvýchvstalý. Právě Zmrtvýchvstalý
v kontrastu k prázdnému hrobu staro-
zákonní poloviny nyní stojí v popředí
a pod nohama drtí draka a lidský ske-
let jako symboly ďábla a smrti, které
svojí smrtí překonal.

Cranach vtahuje do příběhu
i diváka jako příjemce poselství: kaž-
dý divák se prostřednictvím obrazu
stává oním Nahým člověkem sedícím
uprostřed pod stromem s tělem na
straně hříchu (a tedy Zákona) a hlavou
na straně Milosti. Právě k našemu slu-
chu zde mluví z levé strany staro-
zákonní prorok Izaiáš a rukou ukazuje
na ukřižovaného Vykupitele se sym-
boly Božího milosrdenství. Staro-
zákonní výzvu doprovází novozá-
konní Jan Křtitel, aby jako poslední
z proroků spojující starozákonní tradi-
ci s novo-věkou zvěstí evangelia mohl
člověku ukázat beránka Božího s ví-
těznou korouhví – symbol spasení
odkazující nejen na texty Janova Zje-

vení, ale v tomto kontextu především
připomínající slova z listu Římanům:

„Hle, kladu na Siónu kámen úrazu
a skálu pohoršení, ale kdo v něho
věří, nebude zahanben.“ (Ř 9, 33)

„Pak bude spasen všechen Izrael,
jak je psáno: ‚Přijde ze Siónu vysvo-
boditel, odvrátí od Jákoba bez-
božnost.’“ (Ř 11, 26)

Martin Luther podrobněji popi-
suje svoji interpretaci ospravedlnění
v díle De servo arbitrio z roku 1525,
ale toto dílo nebylo jediným Crana-
chovým zdrojem. Jeho kompozice,
která vykládala reformační učení
prostřednictvím antiteze Starého
a Nového zákona, čerpala také z vý-
kladů Philippa Melanchtona. Po vy-
dání Augsburské konfese roku 1530
se obraz rychle šířil do dalších evrop-
ských zemí, včetně našeho regionu
(zmiňované malby v kostele sv. Vác-
lava datujeme kolem roku 1555).

A závěrem ještě jedno malé po-
bídnutí těm, co mají toulavé boty
a trochu volného času:

Významné životní jubileum a pře-
devším čtyřleté působení Lucase
Cranacha staršího ve Vídni připomíná
také výstava Cranach der Wilde, Die
Anfänge in Wien ve Vídeňském
Kunsthistorisches Museum, která pro-
bíhá do 16. října 2022.

V Praze 26.9.2022 Jana Grollová
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ze sborového ž i vo t a

Zápisky ze schůze staršovstva 14.9.
� Po biblickém uvedení a schválení zápisu starší hovořili o pastoračních ná-

vštěvách.
� Poté se zabývali přípravou volby farářky Elišky Geislerové – schválili povo-

lací listinu s přílohami a stanovili předběžný termín volebního shromáždění
na 27. listopadu.

� Novým tématem je hledání kandidátů pro příští staršovstvo, které bude
zvoleno v roce 2023. V úvahu připadá také snížení počtu presbyterů.

� Velkou část schůze zabrala také příprava „návratky“ na 4. zasedání 51. kon-
vent Moravskoslezského seniorátu ČCE, který se uskuteční 22. října v Pře-
rově. Na konvent starší delegovali dva poslance (Janu Grollovou, Hanku
Vlčinskou) a dva náhradníky (Ditu Bartolšicovou a Libora Janču). Navrhli
také několik jmen kandidátů na zástupce seniorátu na synodu a schválili tři
změny církevního zřízení předložené synodní radou (zkrácení doby nutné
ke slučování sborů, zrušení možnosti dočasného postavení kazatele mimo
službu při řízení před pastýřskou radou a zjednodušení procedury někte-
rých změn CZ). Dalším z celocírkevních témat je nyní také reforma seniorá-
tů, ale v této věci starší zatím žádné stanovisko nezaujali.

� Rybova Česká mše vánoční v podání pěveckého tělesa Chorus Ostrava
proběhne 11. prosince jako pořádaný naším sborem.

� Mezi hospodářskými záležitostmi starší odsouhlasili výši nájemného
v jednom z bytů a také schválili cenový limit rekonstrukce bytu, který se le-
tos uprázdnil (600 000 Kč).

� Výroba nábytku v presbyterně podle návrhu Adama Lokajíčka bude svěře-
na stolařům z Charity sv. Alexandra. Celková částka by měla být 160 tis. Kč.

� Společně se slezskou církví chceme vyrobit nové skříňky na zpěvníky
v kostele.

mw
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modl i tby

Děkujme Pánu za jeho ochranu a milostivou péči. Děkujme mu za to, že
máme možnost volit ve svobodných volbách. Děkujme za to, že naši zemi
neostřelují rakety, nepadají na ni bomby a neokupují ji cizí vojska. Děkujeme
za ochranu země před extrémním počasím, za prázdninové akce i za úrodu.
Děkujme, že Pán požehnal i sjezdu mládeže v našem městě i za ovzduší
spolupráce mezi křesťany v Ostravě. Děkujme, za Boží otevřenou náruč pro
každého, kdo za ním chce přijít.

Prosme za Boží ochranu a vedení pro děti, mládež, dospělé, rodiny. Ať je
náš sbor vstřícný k hledajícím, pravdivě zvěstuje Boží slovo a přináší užitek
pro Boží království. Modleme se za Boží moudrost v každé oblasti našeho
života. Mysleme na nadcházející volbu staršovstva v našem sboru, ať nalez-
neme kandidáty podle Boží vůle. Prosme o požehnání pro všechny ve sboru
obětavě sloužící. Prosme za růst ve víře, svatosti a poznání pro všechny sou-
rozence v Kristu. Ať nás Pán ochraňuje od všeho zlého v nás i mimo nás. Ne-
zapomínejme na partnerské sbory.

Prosme za mír pro Ukrajinu. Stavme se na modlitbách proti rozdmýchávání
sporů a nenávisti mezi lidmi a národy. Ať se válka nerozšíří, ale ať se Bůh vloží
svou mocí do konfliktu a ukončí kolotoč zabíjení, ničení a zastrašování.

Modleme se za ochranu před epidemií. Prosme za vzájemnou odpo-
vědnost a ohleduplost, ať se láska Boží promítá do lásky mezi lidmi.

Prosme za Boží intervenci do zhoršující se ekonomické situace. Ať zlevní
energie, ustoupí inflace a počasí je příznivé. Ať naděje v Kristovu lásku, za-
hání strach.

Prosme o prosazení Boží vůle při povolebních jednání. Ať se prosazují lidé
čestní, majíci na mysli blaho obcí a měst. Prosme o Boží bázeň, moudrost po-
ctivost a zodpovědnost pro všechny v moci postavené.

Mysleme na mezilidské vztahy v rodinách, mezi generacemi, různými soci-
álními skupinami, na pracovištích.Ať vědomí Kristovy lásky boří hradby, které
si mezi sebou stavíme. Prosme o víru pro nevěřící rodinné příslušníky a přá-
tele.

Přimlouvejme se u Pána za posilu pro slabé, uzdravení pro nemocné, po-
moc pro bezmocné a potřebné, radost pro smutné. Mysleme na sociální
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a zdravotní služby, diakonii, vyprošujme požehnání a ochranu pro ty, kteří
zde slouží i kterým je služba určena.

Věnujme pozornost i situaci ve světě. Mysleme na postižené přírodními
pohromami nebo diktaturami a nesvobodou. Modleme se za utišení
válečných vřav, ať tvůrci pokoje a smíření vítězí nad těmi, kdo rozsévají
nenávist.

Modleme se, ať Pán nadpřirozeně ochraňuje naše bratry a sestry v Kristu
na misijních cestách, v místech, kde jim hrozí nebezpečí. Prosme za Boží po-
silu a pokoj pro ty, kteří trpí pro víru, jsou vyháněni ze svých domovů, vězněni
nebo dokonce vražděni. Ať se všude k Boží slávě zvěstuje evangelium.

Marek Skotnica

poděkován í s t a r šov s t v a

� Pavle Machové a Petře Waloschkové za organizaci rodinného víkendu
na chatě ve Filipovicích v Jeseníkách.

� Janě Grollové a všem vedoucím za uskutečnění letního tábora pro děti
ve Stříteži nad Bečvou.

� Janě Grollové a dětem za prezentaci o letním táboře v neděli 3.9.

� Všem organizátorům, zvláště s. farářce Ewě Jelinek, za organizování
opravdu velké akce v Ostravě ve dnech 23.-25.9., Sjezdu (nejen)
evangelické mládeže Ve víru víry.

významné narozeniny v ř í jnu
Karel Klimonda Alena Švástová Marie Václaviková

Libuše Pernová Miroslava Ochodková

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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Rodinný víkend ve Filipovicích

Vpátek 9. září v podvečer jsme se shromáždili na chatě ve Filipovicích,
abychom tam příjemně prožili následující dva dny a dvě noci. Přijelo nás

23, z toho 9 dětí. Pavla a Petra připravily výbornou večeři, po večeři vypukla
volná zábava pro děti i dospělé. Pak děti ulehly ke spánku, dospělí se bavili
dál. Velmi jsme ocenili ochutnávku kvalitních vín (M. Waloschek)

V sobotu ráno jsme se vydali na procházku z Červenohorského sedla k Vře-
sové studánce. Trasa byla zvolena tak, aby vyhovovala lidem různého věku
a nikoho příliš nebolely nohy. Počasí nám přálo, déšť na nás nepřišel a všichni
výlet zvládli v pohodě. Cestou jsme hráli různé hry, aby dětem cesta lépe ubí-
hala. Po poledni jsme se vrátili na chatu na oběd.

Odpoledne se rozpršelo, tak jsme museli zůstat pod střechou. Radost
všem udělalo podvečerní grilování, moc dobré.

V neděli jsme vyjeli do kostela v Jeseníku, abychom se tam zúčastnili boho-
služeb a prožili milé setkání s členy jesenického sboru. Pak jsme se zase vrátili
na oběd. Odpoledne už nastal čas rozloučení a odjezd domů. Prožili jsme
spolu krásný víkend a děkujeme zvláště Pavle Machové a Petře Waloschkové,
které to celé zorganizovaly, zajistily ubytování i uvařily jídlo, ale i ostatním, kteří
připravili grilování a celý program. Toto je i pozvání na příští rodinný víkend,
kdo můžete, připojte se.

Jaroslava Drozdová
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Výstava: „Modly současnosti“
Od 20. září jsou v kostele vystaveny obrazy Magdy Šlahařové

Málokdo z nás je dneska „nevěřící“ - ať už se bavíme o jakékoliv sou-
časné „víře“; přičemž právě lidé, proti víře v Boha se vymezující,
nejsou často schopni vidět svou vlastní víru a její modly. V této práci

narážím na toto (ve své podstatě) pokrytectví, a to prostřednictvím prezen-
tování několika běžných současných model ve formátu, inspirovaném go-
tickým zobrazováním křesťanských ikon. Snažím se o nastavení jakéhosi zrca-
dla, které by mohlo každému takovému „věřícímu“ připomenout, že i jeho
modla je v podstatě iracionální.

Ve fázi rozmýšlení o konceptu práce bylo několik nápadů, z nichž jsem si
vybrala pět model, s nimiž jsem se za svůj dosavadní život setkala nejčastěji,
a sice:

Víra ve zdravý životní styl
Víra v úspěch a bohatství
Víra v sebe samotného
Víra v esoterimus
Víra v „něco nad námi, co ale určitě není Bůh“.
Forma byla inspirována malbami středověkých mistrů, konkrétně Mistrem

Theodorikem a Mistrem třeboňského oltáře. Jedná se o akrylovou malbu na
plátně.

Magda Šlahařová
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Aj čas vzácný příjde...
nejen k nám ....
Také nám všem je jistě vzácný, jakkoli ho prožíváme a vnímáme... a rozhodně
kvapí!

A tak se pomalu rozbíhají přípravy na naší sborovou vánoční dílnu, která
bude již tradičně v sobotu před první adventní nedělí.

Ve svých diářích si proto prosím zvýrazněte datum 26. listopadu – jste
všichni už teď srdečně zváni :)

Vše důležité se dozvíte v listopadovém čísle zpravodaje, ale už nyní se
můžete aktivně zapojit:
� pokud máte malé

p ř e s n í d á v k o v é
sklenice se šrou-
bovacím uzávěrem

� pokud máte malé
sklenice od opo-
čenských jogurtů (to
není reklama na
značku,ale ty skleni-
ce se prostě hodí
nejvíc)

� pokud máte malé
sklenice od kečupu

� pokud máte sušičku ovoce a budete ochotní něco nasušit (ovoce dodá-
me, jen energie naše je stejně cenná jako ta elektrická :))

� pokud už nyní víte, že budete mít možnost napéct nějaké cukroví (chtěli
bychom opět nějaké přibalit do balíčků pro seniory)

� pokud máte nějaké přebytky (např. ovoce, bylinky nebo kreativní nápady
či vlastnoruční výrobky...)

Vše, co máte na srdci či další dotazy směřujte prosím na Elvíru Krupovou
(tel. 723930449) nebo Pavlu Machovou (tel. 732939938). Těšíme se už teď na
spolupráci i setkání s vámi :)
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1. Můžete se krátce sboru ČCE
v Ostravě představit a říct co je
náplní vaší práce?
Jmenuji se Martin Bittner a pracuji
v ostravském středisku Diakonie ČCE
na pracovní pozici manažer projektů.
Ve středisku jsem také členem
správní rady (od roku 2006). Od roku
2009 rovněž působím jako manažer
pracovní skupiny Děti a rodina a jsem
zároveň členem manažerského týmu
Komunitního plánování sociálních
služeb a souvisejících aktivit
v Ostravě.

Náplň práce manažera projektů je
velmi různorodá a přináší s sebou
velmi široké spektrum pracovních
úkolů. Například sleduji vyhlášená
výběrová řízení na udělení dotací
či grantů, vyhledávám alternativní
zdroje na krytí ostatních provozních
nákladů, zpracovávám projektové žá-
dosti dle požadavků donátorů k vy-
hlášeným grantům (především jejich
textové části). Realizuji fundraising
a dárcovské kampaně pro služby a
aktivity střediska. Snažím se získat
podporu pro projekty střediska, pre-
zentovat středisko a udržovat vztahy
s veřejností, dárci a sympatizanty. Po-

dílím se na vypracování výroční
zprávy, aktualizuji prezentační
a propagační materiály v souladu
s vizualitou Diakonie ČCE apod. Vše
samozřejmě průběžně konzultuji
v našem pracovním týmu s ředitelkou
střediska, manažerkou kvality, eko-
nomkou, vedoucími služeb a všemi
zainteresovanými.

2. Jak jste se dostal do Diakonie?
V ostravském středisku Diakonie ČCE
jsem začal pracovat v létě roku 2003,
kdy jsem se chtěl opět vrátit po kratší
pracovní zkušenosti mimo obor soci-
ální práce nazpět do sociálních slu-
žeb, kde jsem předtím pracoval od
ukončení vysokoškolského studia so-
ciálního a pracovního poradenství na
filozofické fakultě Ostravské univerzi-
ty v roce 1994.

Zaujal mě tenkrát inzerát v Avízu
nabízející zajímavou práci fundraise-
ra v ostravské Diakonii ČCE. Odhod-
lal jsem se k účasti ve výběrovém
řízení na tuto pracovní pozici a kupo-
divu jsem v něm i uspěl. Původně
jsem předpokládal, že pro ostravské
středisko budu pracovat maximálně
dva až tři roky, ze kterých je jako

soc i á ln í s lu žby / d i akon i e

V milosrdenství a s nadějí
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mávnutím kouzelného proutku
rázem již téměř dvacetiletí.

Před angažmá v Diakonii ČCE
jsem působil na různých pracovních
pozicích v oblasti sociálních služeb
a sociální práce – od streetworkera
přes terapeuta kontaktního centra
pro drogově závislé a resocializační
terapeutické komunity, lektora proti-
drogové prevence či rekvalifikačních

kurzů pro mládež a vzdělávacích
kurzů pro seniory až po vedoucího
služby či pracovníka managementu
nestátních neziskových organizací.

Vším, čím jsem byl, pokud to jen
trošku šlo, byl sem rád. Od roku 1994
jsem si mohl intenzivně na vlastní
kůži v praxi vyzkoušet, jak může mít

a má pomoc lidem mnoho tváří
a podob.

3. Co vás na vaší práci nejvíc baví,
v čem vidíte její smysl?
Určitou spokojenost i jisté zadostiuči-
nění cítím, když je zdárným vý-
sledkem mojí práce konkrétní lepší a
fortelnější zajištění potřeb uživatelů
sociálních služeb a souvisejících ak-
tivit poskytovaných naším středis-
kem. Úsměv na tváři často těch
slabších či méně šťastných, než jsem
sám – uživatelů sociálních služeb
a souvisejících aktivit.

Měl jsem patrně mimořádné štěs-
tí, že jsem za dlouhé období práce
pro Diakonii ČCE, Statutární město
Ostrava a nestátní neziskové or-
ganizace mohl spolupracovat s velmi
schopnými kolegyněmi a kolegy, na
slovo vzatými odborníky zapálenými
pro sociální práci a pomoc po-
třebným. Bylo pro mě radostí a ctí se
podílet na společných projektech,
z nichž některé zdárně pokračují již
bez mé účasti do dnešních dnů.

Rčení: „Diakonie tvoří společen-
ství, které v milosrdenství a s nadějí
fortelně pomáhá potřebným“ pro mě
v ostravském středisku Diakonie ČCE
může být a je každodenní praktickou
zkušeností.

Ostrava, 12. 9. 2022, Martin Bittner
(Připravila 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

Partnerská konference
Po více než šestileté pauze se opět můžeme těšit na osobní setkání s našimi
přáteli z partnerských sborů v Dessau Hartfordu, Purley a Speyeru. Jsme
zváni na Partnerskou konferenci do Purley v termínu 31.7.- 6.8.2023 a oče-
kává se účast alespoň 10 účastníků z každého sboru. Pokud máte chuť tuto
nabídku využít, informujte se prosím u sestry Jarmily Grollové.



15ř í j e n 2022

program na ř í j en

úterý, 4. října 17:00 Biblická (fara)
19:00 Starší mládež

středa, 5. října 16:00 Dorost (klubovna)
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 6. října 09:00 Kavárnička (fara)
pátek, 7. října 19:00 Nokturno (Husovo nám. 4)

19:30 Logos
sobota, 8. října 15:00 Okrsková presbyterní konference
neděle, 9. října 08:30 Bohoslužby (kostel)
úterý, 11. října 17:00 Biblická (fara)

19:00 Starší mládež
středa, 12. října 16:00 Dorost (klubovna)

18:15 Staršovstvo
20:00 Čas modliteb

pátek, 14. října 19:00 Střední generace (fara)
neděle, 16. října 08:30 Bohoslužby s Večeří Páně (kostel)
úterý, 18. října 17:00 Biblická (fara)

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

20:00 Čas modliteb
čtvrtek, 20. října 09:00 Kavárnička (fara)
pátek, 21. října 19:00 Nokturno
sobota, 22. října Konvent
neděle, 23. října 08:30 Bohoslužby (kostel)
úterý, 25. října 17:00 Biblická (fara)

19:00 Starší mládež
středa, 26. října 20:00 Čas modliteb
pátek, 28. října Den vzniku samostatného československého státu

19:30 Logos
neděle, 30. října 08:30 Bohoslužby (kostel)

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




