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b ib l i cký úvodn ík

Strom života
Ovoce spravedlivého jest strom života,
a kdož vyučuje duše, jest moudrý.

(Přísloví 11, 30)
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Máme tu listopad. Dříve ze-
lené listí zezlátlo a zčer-
venalo a padá. Až opadne

úplně, bude strom vypadat, jako by
zemřel. A přesto se na jaře, dá-li Bůh,
znovu zazelená, ožije. Není tedy divu,
že strom života byl a je symbolem
v mnoha kulturách a součástí mnoha
náboženství. V Bibli se objevuje
v první knize Starého zákona i v po-
slední knize Nového.

Podle Bible je stromoví starší než
lidé; zazelenalo se hned třetího dne
během stvoření. Člověka Bůh po-
stavil do zahrady v Edenu, aby ji ob-
dělával a střežil. V té zahradě byly
mezi jinými dva význačné stromy. Ze
stromu poznání dobrého a zlého
člověk ochutnal. Had sliboval: „Bude-
te jako Bůh znát dobré i zlé.“ Člověk
zatoužil být jako Bůh. Myslel si, že se
tím Bohu přiblíží, ale jenom se od něj
vzdálil. Poznal zlo důkladněji, než si
představoval. Takto není možné žít
v Boží blízkosti, natož na věky. Proto

byl člověku podle příběhu v Genesis
strom života odepřen.

Další biblická kniha, ve které se
setkáme se stromem života, je kniha
Přísloví. Tam ale nejde o rostlinu, ale
je to obraz čehosi, co člověka na-
plňuje životem, který je něčím jiným
než jen biologickým fungováním.
Strom života je tu přeneseně cosi,
čím se sytí smysluplnost života.

Stromem života tak je například
moudrost – těm, kdo se jí chopí (Pří-
sloví 3, 18). A také ovoce spravedlivé-
ho. To, co vede k plnému životu, tady
na zemi ochutnáváme v tom, co ko-
lem sebe působí spravedliví lidé.
Spravedliví – to jsou ti, kteří se drží
práva, pomáhají těm, komu se děje
bezpráví; tedy například těm, na
jejichž úkor bohatí rozšiřují své bo-
hatství nebo mocní svou moc. Nebo
těm, jejichž lidskou hodnotu snižuje
ten, kdo sám chce vyčnívat výš
v očích vlastních, v očích ostatních
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a třeba i v očích
Božích.

S n i ž o v a t
hodnotu druhé-
ho člověka je ale
velmi nebez-
pečné. Na sni-
žování hodnoty
těch jiných než
já, než my, stojí
ústrky, nesprave-
dlnosti, války. Ti
druzí jsou horší,
tím pádem si ne-
zaslouží tolik našich ohledů, našeho
soucitu, naší pomoci, našeho respek-
tu. Někdy pak neváháme polepšit je
(srovnat je podle naší latě) silou,
nebo, když tu sílu nemáme, pohrdat
jimi, zavrhnout je. Méně cennými se
tak v dějinách stávají jednotliví lidé,
skupiny lidí i celé národy. Lidé se
špatnou barvou kůže, vírou, nebo tře-
ba sexuální orientací.

Když u sebe nerozeznáváme
podobné myšlení, nebojujeme s ním
sami v sobě, pak naše ovoce není
ovocem spravedlivého. Je poško-
zené hříchem, pýchou. Je shnilé
uvnitř, i když zvenku se může ještě
zdát lákavé na pohled. Nikoho kolem
nás v posledku nepotěší a neobohatí,
nenasytí a nepřinese smysl. Když jím
krmíme své okolí, tak ho vlastně tráví-
me...

Naším štěstím je, že náš život ne-
závisí na tom, jak si ceníme sami sebe
nebo jak si nás cení jiní. Smíme žít
s vědomím, že nejsme sami svoji – ani
jiných lidí. A také, že „z přetěžkého
kříže, který nesl Pán, strom života stal
se plody obtěžkán.“

Naposledy čteme o stromu života
ve Zjevení. Strom nesoucí ovoce
dvanáctkrát do roka je obrazem pře-
kypujícího, hojného, plného života.
A jeho listí má léčivou moc pro
všechny národy. Strom samotný však
není dárcem věčného života, tím je
Beránek. Bohu díky.

Hanka Vlčinská
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ze sborového ž i vo t a

Zápisky ze schůze staršovstva 12.10.
� Schůze započala biblickým úvodem, schválením zápisu a kontrolou

dlouhého seznamů úkolů z minula.
� Dalším tématem byla pastorace.
� Od Synodní rady jsme dostali pokyn k volbě sestry Elišky Geislerové. Vo-

lební shromáždění proběhne proběhne 27. listopadu.
� Na jaře se bude volit nové staršovstvo a starší odpovídali na otázku, zda

budou chtít znovu kandidovat pro období 2023-2029.
� Starší se také seznámili s přehledem hospodaření v letošním roce.
� Hledání společného dodavatele energií pro celou církev zatím nebylo

úspěšné.
� Probíhá oprava jednoho z nájemních bytů a do konce října by mělo být ho-

tovo.
mw

významné narozeniny v l i s topadu
Michal Pražák Otmar Kantor Jindřich Řepka

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

� Markovi Skotnicovi a Haně Vlčinské za pravidelnou duchovní službu
klientům Domovinky v Diakonii

� Martě Machové za sérii rozhovorů s pracovníky Diakonie ve Zpravodaji

� Ostravskému sboru Slezské církve evangelické a. v. za aktivní přístup
k řešení hospodářských záležitostí týkajících se fary a kostela.
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modl i tby

Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová. A protož
nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory do prostřed
moře. Žalm 46:2-3

Modleme se za to, ať svá srdce nesytíme strachem z budoucnosti a tra-
gickými zprávami z médií, ale předkládáme své starosti Bohu.

Modleme se za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi dobré
vůle, aby společně usilovali o mír ve světě.

Prosme za ty, kdo stojí před důležitým životním rozhodnutím, aby byli
provázeni světlem Ducha Svatého.

Prosme aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránili ho jako dar od
Boha. Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako nezaslou-
žený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.

Modleme se za imigranty a uprchlíky, aby nalezli přijetí v zemích, do nichž
přicházejí, a aby se tam s nimi jednalo s úctou.

Prosme abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi
lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my.

Modleme se za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště
z důvodu nenávisti a válek.

Prosme za ty kteří se oddali pácháni zla (diktátory, teroristy, …), aby je Bůh
vysvobodil z destruktivních způsobů chování, aby změnil a uzdravil hlubiny
jejich srdce a aby došli k pokání a změně celého života.

Modleme se za potřebné v přicházejících zimních měsících. Za ty, kteří hle-
dají zaměstnání, domov, pomoc v nouzi. Mysleme na naše středisko Diako-
nie i jiná zařízení poskytující pomoc potřebným.

Vyprošujme Boží ochranu pro naši společnost. Ať zodpovědnost
a čestnost nejsou prázdná slova. Ať média ctí pravdu, policie a soudnictví
právo a spravedlnost. Prosme za porozumění mezi různými skupinami
obyvatel. Modleme se za odvahu usvědčovat a odhalovat zlo a vzdorovat
mu.

Prosme za sílu k odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovává nenávist.
Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy neu-
naví nám odpouštět.

Daniel Mach
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Oprava vitráží v kostele

V apsidě oltáře Evangelického Kristova kostela jsou tři figurální vitrá-
žová okna (čtvrté je vyzdobeno ornamentem a jako jediné bylo
opraveno už v roce 2018). Na prvním zleva je znázorněn Ježíš, vola-

jící pracující a obtížené. Na druhém je Ježíš, nesoucí kříž. Na třetím Ježíš, při-
jímající malé dítky. Okna byla darovaná dobrodincem našeho sboru, insp.
ekonomie Albertem Andrée.

Vitráže jsou ve špatném stavu,
a proto se ostravské sbory ČCE
a SCEAV jako spolumajitelé kostela
rozhodly nechat je opravit. Pro tento
účel byla zvolena dílna BcA. Hany
Baronové. Předpokládané náklady
na realizaci činí cca 350 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že restaurovat
každé okno zvlášť by se prodražilo,
chtěli bychom opravy realizovat
najednou, ale k tomu je potřeba
částka, kterou sbory nyní nedispo-
nují. Významně však mohou pomoci
vaše dary, které přijímáme na
transparentním účtu číslo 2800808162/2010.
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           POZVÁNÍ K VÁNOČNÍMU (s)TVOŘENÍ

             Bloudí nocí tichý anděl, adventní nocí po krajině
                                      a hledá tiché teplé skrýše , už brzy dítě narodí se …

Chceme vás všechny srdečně pozvat na tradiční adventní dílnu, která proběhne 
v sobotu 26.listopadu v sále Třanovského  od 9 do 15 hod.

Věříme,že bude čas na práci i na povídání , posezení  u něčeho dobrého a kdo 
ví,možná se objeví i nějací ti andělé…:)

Budeme rádi, když se kdokoliv z vás příjde za námi  třeba jen ohřát, pozdravit 
nás…

Vy, kdo příjdete tvořit a pomáhat – pokud máte, vezměte sebou:
NŮŽKY, ŠTĚTCE, LEPIDLO HERKULES, TAVNÉ PISTOLE + NÁPLNĚ A  
JESTLI TRPÍTE PŘEBYTKY NEVYUŽITÝCH BAREV- TEMPERY,AKRYLOVÉ 

Pokud budete mít chuť s námi poobědvat- prosím přihlaste se na tel.732939938 nebo 
bude možné se zapsat na připravený papír pod nástěnkou v sále – nejpozději do neděle 20.11 
(přihlášení počítejte prosím s drobným finančním příspěvkem)                                                         

První adventní neděli 27.11. pak po bohoslužbách zahájíme prodej výrobků.

Výtěžek bude stejně jako každý rok použit na pořízení vánočních balíčků pro seniory a
potřebné v našem sboru a na další aktivity křesťanské služby. 

Děkujeme všem ,kdo už nyní pomáháte. Pokud byste se  ještě někdo chtěli zapojit  do 
příprav před dílnou- kontaktujte nás na uvedeném čísle nebo při osobních setkáních.
Těšíme se už brzy na setkání s vámi!
                                                                                     za přípravný tým Pavla Machová 
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Můžete se krátce sboru ČCE
představit a říct, jak jste se dostala
do Diakonie ČCE?
Jmenuji se Barbora Zedníková a v os-
travském středisku Diakonie ČCE
pracuji už více než 25 let. Začínala
jsem na pozici ekonoma, kam jsem
se dostala díky „třem dobrým vílám“,
kdy jednou z nich byla Blaženka Erli-
chová, která se svými dvěma kolegy-
němi z Provozního oddílu obětavě
pomáhala Diakonii v začátcích. Bla-
ženka potom se mnou zůstala ještě
dlouho jako můj moudrý mentor
a rádce.

Jaká je náplň vaší práce a v čem
vidíte její smysl?
Bylo mi ctí a potěšením pracovat více
než 20 let pod neskutečně laskavým
a vzdělaným ředitelem Ing. Josefem
Rzymanem, kterému jsem byla k ruce
nejen jako ekonom, ale později taky
jako jeho zástupce. Po jeho odchodu
v roce 2018 jsem se s obavami, ale
s nadšením ujala místa ředitelky, a do
klína mi spadla kromě střediska i roz-
sáhlá rekonstrukce našeho objektu
na Syllabově ulici. Tímto prubířským
kamenem jsem postupně pronikla

i do oblastí, které mi byly až do té
doby na hony vzdálené. S podporou
mých kolegů jsme to zvládli a v roce
2019 jsme úspěšně zkolaudovali
krásné zázemí pro Domovinku pro
seniory, pečovatelskou službu
a správu střediska.

Nedávno jsme si připomínali 30
let od vzniku ostravské Diakonie, a já
s radostí a pýchou mohu konstatovat,
že jsme se stali uznávaným, důvě-
ryhodným a kvalitním poskytovate-
lem 6 sociálních služeb a jediným
provozovatelem Zařízení pro děti vy-
žadující okamžitou pomoc Náruč
v celé Diakonii.

Nabízíme komplexní péči
a portfolio služeb pro seniory, kdy
jsme schopni reflektovat jejich poža-
davky ve všech fázích potřebnosti,
a to při setrvání v přirozeném domá-
cím prostředí a zachování vazby s ro-
dinným zázemím. Nedávno jsme
rozšířili činnost Domovinky
i o pravidelné svépomocné skupiny,
prostřednictvím kterých mohou sdí-
let své zkušenosti, ale i těžkosti
a problémy pečující nejen o klienty
v Domovince, ale i v pečovatelské
službě.

soc i á ln í s lu žby / d i akon i e

Společně sdílené poslání
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Také cílová skupina osob
ohrožených sociálním vyloučením
u nás nachází pomoc a řešení své
momentální složité životní situace
v Azylovém domě Debora pro ženy
a matky s dětmi, nebo v Náruči, kde
najdou rodinné prostředí, laskavé
přijetí a profesionalitu všech pra-
covníků. V této oblasti máme do bu-
doucna vizi rozšíření záběru o rodiny
umístěných dětí a o mladé dospělé,
kteří po dosažení zletilosti opouští
naše zařízení, a podpora a poraden-
ství našich sociálních pracovníků jim
pomůže nastartovat samostatnou
plnohodnotnou existenci.

Přesto, že ve mně zůstal silný eko-
nomický pohled a jsou mi blízká „tvr-
dá data“, jediným bohatstvím našeho
střediska jsou jeho zaměstnanci. Na-
kolik se to zdá frázovité, péče a pod-

pora o naše pracovníky je zárukou
kvality a jedinečnosti poskytovaných
služeb. Zakládáme si na tom, že vě-
nujeme maximální pozornost perso-
nální práci, spočívající v pravidelné
zpětné vazbě nadřízených a pod-
řízených, posilování motivace a bu-
dování funkčních pracovních týmů.
Také vzájemná setkávání a společné
aktivity napříč službami a úseky při-
spívají k vzájemnému poznání, re-
spektu a radosti ze společně sdílené-
ho poslání.

A co je náplní mé práce? Všechno
výše uvedené poskládat do funkční-
ho celku a zajistit, aby bylo naše stře-
disko dobře strategicky řízeno. Na-
štěstí máme z Ředitelství Diakonie
k ruce srozumitelnou, návodnou
a jasně definovanou „kuchařku“ dob-
ře řízené organizační jednotky, i její
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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

pravidelnou systematickou a měři-
telnou kontrolu.

Jak byste charakterizovala
spolupráci s sborem ČCE Ostrava?
Náš vztah k ostravskému sboru ČCE
vnímám jako vztah dvou samo-
statných a svébytných dobrých přá-
tel, kteří mají své životy, ale ví, že se
vždy mohou jeden na druhého
spolehnout, navzájem si pomoci či
sdílet své úspěchy i těžkosti. Členové
sboru, kteří působí v naší Dozorčí
radě, představují soustavnou spojnici
obou subjektů a jejich upřímný zá-

jem a porozumění pro naši práci je
pro nás velkým povzbuzením. Ve
středisku také probíhá školicí akce
„Vítejte v Diakonii“, kde se právě ode
mě noví zaměstnanci dozví historii
vzniku Diakonie, její napojení na
ČCE, a že právě to ji činí výjimečnou
na poli poskytovatelů sociálních slu-
žeb. V neposlední řadě přijímáme
s vděčností modlitby, které jsou na
adresu klientů i zaměstnanců našeho
střediska směřovány.

(Připravila Marta Machová)
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program na l i s t opad

úterý, 8. listopadu 15:30 Křesťanská služba
17:00 Biblická (fara)
19:00 Starší mládež (fara)

středa, 9. listopadu 16:00 Mladší mládež
18:00 Staršovstvo
20:00 Čas modliteb

11.-13. listopadu 28. Ostravské listopadání – viz zadní strana
neděle, 13. listopadu 10:00 Bohoslužby s Večeří Páně a SCEAV (kostel)

11:30 Beseda s Pastoral Brothers (sál)
úterý, 15. listopadu 17:00 Biblická (fara)

19:00 Starší mládež (fara)
středa, 16. listopadu 16:00 Dorost (fara)

20:00 Čas modliteb
neděle, 20. listopadu 09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (sál)
pondělí, 21. listopadu15:30 Konfirmační setkání
úterý, 22. listopadu 17:00 Biblická (fara)

19:00 Starší mládež (fara)
středa, 23. listopadu 16:00 Dorost (klubovna)

20:00 Čas modliteb
pátek, 25. listopadu 19:00 Logos
sobota, 26. listopadu 09:00 Vánoční dílna (sál)
neděle, 27. listopadu 1. adventní

09:30 Bohoslužby s Večeří Páně (sál)
11:00 Volba Elišky Geislerové za druhou farářku

úterý, 29. listopadu 17:00 Biblická (fara)
19:00 Starší mládež (fara)

středa, 30. listopadu 16:00 Dorost (klubovna)
20:00 Čas modliteb

čtvrtek, 1. prosince 09:00 Kavárnička (fara)
pátek, 2. prosince 19:00 Nokturno (Rajská 12)
neděle, 4. prosince 2. adventní

09:30 Bohoslužby s VP (sál)
11:00 Beseda o Izraeli - Dita Bartolšicová (sál)




