Zpráva staršovstva
o životě a stavu ostravského
sboru za rok 2020
1. ÚVOD

Sborový verš

Následující
zprávu
staršovstvo
Farního
sboru
pro rok 2020:
Českobratrské církve evangelické v Ostravě předkládá
s vědomím, že ostravský sbor je různorodým
Budete mě hledat
velkoměstským společenstvím, kterého život nelze plně
a naleznete mě,
vystihnout krátkým shrnutím a několika statistickými
když se mne
daty. Je to ale také příležitost k ohlédnutí, zamyšlení
budete dotazovat
a především vděčnosti.
celým svým srdcem
Jarní (od 12.3. do 17.5.) a podzimní (od 5.10.) opatření
Jr 29,13
spojená s nouzovým stavem úplně změnila chod sboru.
Kristův důraz na společenství, setkávání a život ve sboru
se v praxi omezil. Zavedly se různé alternativní způsoby života ve sboru, který
se přenesl především do online prostoru. Staršovstvo se v této zprávě snažilo
podchytit co nejlépe šíři aktivit a atmosféry ve sboru.

2. SPRÁVA SBORU
Sborové shromáždění
Sborové shromáždění jako nejvyšší orgán sboru bylo svoláno na 29.3. a následně
kvůli nařízení vlády zrušeno a konalo se až 7.6. Výroční sborové shromáždění
projednalo řádné záležitosti (mj. schválení zpráv a rozpočtu, volba revizorů
sborového hospodaření).

Vedení sboru
Staršovstvo (zvoleno na období 2017-2023) pracovalo ve složení Dita Bartolšicová
(místokurátorka), Jaroslava Drozdová, Jana Grollová, Jana Hašková, Jarmila
Cholevová, Libor Janča, Elvíra Krupová, Daniel Mach, Marek Skotnica, Hana
Vlčinská, Michael Waloschek (kurátor). Jako náhradníci působili: Zdeněk Krůta,
Barbara Řimánková, Šárka Rajdusová a Miroslava Kuzníková. Virilními členy
staršovstva byli jako faráři: Pavel Šindler (zvolen na období 1.9.2016-31.8.2021)
a Ewa Jelinek (1.10.2011-30.9.2021). Statutárními zástupci byla Ewa Jelinek
a Michael Waloschek.

Staršovstvo se scházelo k jednání zpravidla každou druhou středu v měsíci (osobně
7x, videokonference ZOOM 6x, prům. 12). Věnovalo se záležitostem personálním,
liturgicko-teologickým, organizačním a hospodářským. Velkými tématy byly
příprava voleb farářů a příprava stoletého výročí sboru. O svých jednáních
staršovstvo členy sboru informovalo v zápiscích, které vycházely ve Zpravodaji a na
internetových stránkách sboru.
V roce 2018 rozdělil seniorátní výbor mezi své členy péči o jednotlivé sbory
za účelem lepší provázanosti a informovanosti v seniorátu (tzv. patronáty). Naší
patronkou nadále byla Simona Kopecká (1. náměstkyně seniorátní kurátorky, ČCE
Opava).

Členové sboru
Ke dni 31.12.2020 uváděl sbor v celocírkevních přehledech 470 členů (loni 497),
z toho 87 s hlasovacím právem1. Salár v roce 2020 zaplatilo 67 rodin nebo
jednotlivců (při sečtení všech dospělých členů těchto rodin je to 84 jednotlivců).
Členů s povinností platit salár bylo 3652.
Členy sboru se staly 3 osoby: Nikola Jobová a její synové Denis Botoš a David Čuveja
(všichni křtem). Zemřelo 8 členů: Vítězslava Knittlová, Věroslav Dušek, Zdeňka
Trčálková, Anna Zápalková, Anna Blechová, Antonín Plachý (s církevním pohřbem),
Milan Hrabec a Vlasta Haráková (bez církevního pohřbu). Ze sboru se vystěhovali
Lenka Korábková (do ČCE Kolín) a Benjamín Groll (do ČCE Praha-Libeň). Revizí bylo
vyřazeno z kartotéky 20 členů.

Další
Zaměstnanci sboru byli pokladní/hospodářka Hana Vlčinská (0,5 úvazku) a mimo
období pracovní neschopnosti (7.1.-7.10.) také kostelnice Jana Krejčí (0,4 úvazku).
Po dobu její nepřítomnosti uklízela sál Simona Zábelová (dohoda o provedení práce)
a někteří členové sboru (dobrovolně). Úřední hodiny byly stanoveny ve farní
kanceláři na středy a čtvrtky mezi 9-12 hod. Faráři, kurátor a zaměstnankyně sboru
se scházeli k pravidelným poradám (16x, prům. 5).
Stavební záležitosti zajištovali především Vladislav Rajdus (stavební dozor
a řemeslnické práce) a Pavel Šindler.

1

Za člena s hlasovacím právem je podle usnesení staršovstva z 19.2.2020 považován člen sboru starší
18 let, pokud on nebo jeho rodina (manžel, manželka, rodič nezaopatřeného dítěte) alespoň někdy
od počátku předešlého kalendářního roku zaplatil salár nebo dal sboru dar.
2 Dle řádu hospodaření, čl. 8, bod. 3 platí, že salárníkem je každý jednotlivý člen sboru s vlastním
příjmem (důchod je také vlastním příjmem).
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Archivářkou sboru byla Jana Grollová. O distribuci církevního tisku se starala
Jaroslava Drozdová, která byla zároveň pomocnou pokladní. Sborovým kantorem
byl Samuel Mach.
Sborový měsíčník Zpravodaj vyšel 11x (o prázdninách jako dvojčíslo). Sloužil
k informování členů. Redaktorem byl Michael Waloschek. Presbyteři do Zpravodaje
sestavovali rubriky: biblický úvodník, zápisky ze schůzí staršovstva, modlitební
okénko a poděkování staršovstva. Byly v něm i příspěvky ostatních členů sboru.
Přibližně jednou měsíčně (během koronakrize týdně, celkem 38x) byl Ewou Jelinek
e-mailem rozesílán sborový newsletter eZpravodaj. V provozu byly také
internetové
stránky
sboru
(ostrava.evangnet.cz),
sociální
sítě
(facebook.com/cceostrava, instagram.com/cceostrava) a kvůli koronakrizi také
soundcloud.com/cceostrava (na jaře) a hlavně youtube.com/cceostrava (od října),
o které se starala především Ewa Jelinek. Pod odkazem goo.gl/pUhjDC byl
k dispozici rozpis jednotlivých aktivit ve sboru. O nástěnky se staraly Elvíra Krupová
a Ewa Jelinek.

3. BOHOSLUŽEBNÁ SHROMÁŽDĚNÍ
Nedělní bohoslužby
Nedělní a sváteční bohoslužby byly hlavními událostmi sborového života.
Bez žádných omezení se konaly obvykle: v letním období v 8:30 v kostele, v zimním
období v 9:30 v Třanovského sále (32x, prům. 49 - tento údaj je uveden v grafu níže,
ostatní bohoslužby se konaly pro limitovaný počet účastníků a údaje sledovanosti
YouTube jsou v tomto ohledu irelevantní).
Průměrná účast na bohoslužbách
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Od 12.3. do 17.5. (11x) se bohoslužby konaly takto: 2x tištěné kázání (distribuované
poštou), 6x audio na platformě SoundCloud, 3x video na platformě YouTube.
Na podzim (od 11.10., 14x) to vypadalo následovně: 1x v kostele se zákazem zpěvu
(ten v různých obměnách pokračoval do konce roku), 4x z kostela bez účastníků
(jen nezbytně nutné osoby) s přenosem na YouTube, 1x sledování přímého přenosu
v ČT2 z bohoslužeb ČCE, 1x v kostele s limitem 15 osob (tehdy vznikl pořadník
na bohoslužby) + YouTube, 1x v sále s limitem 20 osob + YouTube, 2x v sále s limitem
36 osob + YouTube, 2x v sále s limitem 24 osob + YouTube, 1x vánoční bohoslužby
v kostele s limitem 76 osob (10 % kapacity kostela, účastnilo se 36 osob), 1x v sále
s limitem 12 osob + YouTube, 1x předtočené silvestrovské bohoslužby na YouTube.
Mimo farářů sboru Pavla Šindlera (21x, z toho: 2x psané kázání, 4x SoundCloud,
4x živě na YouTube) a Ewy Jelinek (23x, z toho: 2x SoundCloud, 3x video záznam,
4x živě na YouTube) vedli nebo kázali na nedělních a svátečních bohoslužbách také:
výpomocní kazatelé Hana Vlčinská (2x) a Michael Waloschek (4x), dále: Aleš Wrana,
Radek Šoustal (Logos Ostrava), Pavel Sikora (ČSCH), Vladislav Volný (SCEAV
Ostrava), Štěpán Marosz (ČCE Šenov) a Tomáš Novotný.
Od 18.10. se o přenos bohoslužeb na YouTube starali Michael Waloschek,
Ewa Jelinek a David Mertha.
Nedělním
bohoslužbám
předcházela
modlitební
setkání
v sakristii
nebo presbyterně. Presbyteři se na průběhu bohoslužeb podíleli vítáním příchozích
a rozdáváním bulletinů, čtením z Bible a vysluhováním večeří Páně. Sborová
oznámení obvykle připravovali a přednášeli kurátor, Jana Hašková
nebo místokurátorka. Na „necovidové“ bohoslužby bezprostředně navazovalo
občerstvení u kávy a čaje v sále (31x). Od 1.11. na bohoslužby navazovala ZOOM
kavárna (11x, prům. 14).
3x se konaly bohoslužby rodinné, kterých se účastnily i děti (bez nedělky, s kázáním
víc zaměřeným pro děti). V ostatní neděle se pro děti konala Nedělní škola
(17x osobně, prům. 5; 6x ZOOM, prům. 8; 3x mailem; 6x YouTube scénka). Zde děti
vedli katecheti: Marta Machová, Petra Waloschková, Jana Grollová, Jiří Friedrich,
Naďa Pustková (osobně) a Ewa Jelinek (email, ZOOM, YouTube, scénky nejčastěji
spolu s maňáskem krysokřečkem).

Sváteční bohoslužby
Kromě nedělních bohoslužeb se konaly také sváteční a jiné: na Nový rok (35), Zelený
čtvrtek (YouTube), Velký pátek (SoundCloud), Velikonoce (SoundCloud),
Svatodušní (46), díkůvzdání (48), výročí kostela (YouTube), vánoční hra (YouTube),
Štědrý večer (YouTube), Boží hod (36), Starý rok (YouTube).
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Hudba
Při bohoslužebném zpěvu doprovázeli varhaníci: Samuel Mach, Dita Bartolšicová,
Michael Skotnica, dále také: Tomáš Novotný a Eliška Vlčinská. Několikrát vystoupily
také hudebně nadané děti a mládež (hraním pre- a postludií). Při bohoslužbách
se občas zpívaly také písně s doprovodem jiných hudebních nástrojů. Při jejich
vedení pomáhali Samuel Mach, Jiří Krejčí, Pavla Machová a další. Pro jarní
„covidové“ bohoslužby své doprovody varhaníci také točili.
Od 11.10. z důvodu zákazu hromadného zpěvu začali zpívat sólově: Jiří Krejčí,
Jana Grollová, Alena a Marek Skotnicovi a Barbara Řimánková.
Pěvecký sbor vedla do poloviny září Hana Šlahařová (22x, prům. 8) a od té doby
Samuel Mach (5x, prům. 5). Sbor se scházel ke zkouškám jen v období, kdy to bylo
povolené, tedy do počátku března a pak od konce května do začátku října.

Ostatní
Pro bohoslužby byly připravovány tištěné programy (bulletiny), k dispozici byla
rovněž rozmnožená kázání. Ewa Jelinek během koronakrizi rozesílala poštou
kázání, Zpravodaj a církevní tisk těm, kteří neměli přístup k internetu.
Některé bohoslužby měly zvláštní prvky. Kromě rodinných bohoslužeb to byly
následující bohoslužby: v lednu se konaly hudební bohoslužby (Missa simplex,
vystoupily Ostravské zvonky); poslední neděli v lednu byly partnerské bohoslužby
s kázáním a liturgií z Dessau; na Zelený čtvrtek se bohoslužby sice nekonaly v kruhu
u stolu s večeří Páně, ale hlavní části bohoslužeb bylo čtení pašijí různými členy
sboru (YouTube); na čtvrtou adventní neděli nazkoušela skupina dětí, mládeže
i dospělých vánoční hru, kterou zpracovala Jana Grollová. Celkem se ji aktivně
zúčastnilo 61 osob. Jednotlivé scénky byly natočeny dopředu a pouštěny skrze
dataprojektor pro přítomné v sále a zároveň na YouTube. V rámci těchto
bohoslužeb děti dostaly dárky, které připravila Jana Grollová. Na Starý rok rodiny
Pražákových, Fižových a Krupových připravily sborové verše ve formě záložek.

Svátosti
Mimořádné sborové shromáždění konané 20.10.2019 schválilo valnou většinou
návrh staršovstva, aby ke stávající praxi vysluhování večeře Páně byly přidány
všechny velikonoční neděle a v mezidobí byla vysluhována večeře Páně 2x a to první
neděli při rodinných bohoslužbách a třetí neděli v měsíci. To znamená, že večeře
Páně se měla konat každou neděli adventní (konala se 3x, s výjimkou Vánoční hry),
každou postní (jen 2x místo 5x) a každou velikonoční neděli (jen 4x místo 8x).
O svátcích se nekonala na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Velikonoce. Měla se konat
také každou první a třetí neděli v měsíci (vynecháno 3x).
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Celkově byla večeře Páně vysluhována 23x, prům. 38 v podobě chleba a vína nebo
vinné šťávy. Od 8.3. se víno během večeře Páně nevysluhovalo z jednoho kalichu,
ale v kalíšcích, a kousky chleba byly solitérně rozkládány na větších tácech
(a ne na jedné menší pateně). Večeře Páně byla vysluhována rovněž v rodinách (4x)
a během bohoslužeb v Domově pro seniory Kamenec.
V rámci bohoslužeb byli pokřtěni 3 výše zmínění lidé (nikdo nebyl konfirmován).

4. DALŠÍ SHROMÁŽDĚNÍ A AKTIVITY
Katechetická shromáždění
Pod vedením Pavla Šindlera se téměř každý týden ve středu konala tradiční biblická
hodina (osobně 25x, prům. 5, ZOOM 7x, prům. 9). Dorost (biblická hodina pro děti)
se konal ve čtvrtky (osobně 16x, prům. 7, ZOOM 19x, prům. 7) pod vedením
Ewy Jelinek a Jany Grollové. V září pod vedením Ewy Jelinek začala konfirmační
setkání s Magdalenou a Bárou Machovými, Kateřinou Pustkovou a Annou
Waloschkovou (osobně 2x4, ZOOM 10x). Jednou týdně se pod vedením Ewy Jelinek
scházela starší (vysokoškolská) mládež (osobně 11x, prům. 5, ZOOM 17x, prům. 6,
osobně + ZOOM 5x, prům. 6). Zpravidla jednou měsíčně se scházelo Nokturno,
které vedl Michael Waloschek (osobně 6x, prům. 7, ZOOM 2x, prům. 7). Jednou
měsíčně se pod vedením Jiřího Grolla nebo Pavla Šindlera scházela skupina střední
generace (osobně 4x, prům. 8, ZOOM 2x, prům. 9). Každé liché úterý (mimo období
pandemických vln) dopoledne se konala kavárnička (osobně 17x, prům. 8).
Setkání pro zájemce o členství ve sboru (zpravidla formou předkřestní přípravy)
vedli faráři s 5 lidmi (v případě křtu dětí - s jeho rodiči). Z toho do sboru přistoupily
(dosud) 3 osoby. Pohovory se snoubenci vedli faráři s 4 páry.

Příležitostná shromáždění
Církevním sňatkem byli v našem sboru oddáni: Jakub Sedláček a Tania Husami
Gonzales (bez právních následků), Samuel Šorm a Tereza Froncová, Lukáš Kupka
a Hana Kupčíková, Ondřej Matloch a Gabriela Klimšová. Církevním pohřbem jsme
se v našem sboru rozloučili se sedmi sestrami a bratry a jednou se konal slavnostní
obřad v souvislosti s přenesením pěti uren z jiného kolumbária. Pohřby Anny
Blechové a Antonína Plachého byly naživo přenášeny na YouTube.

Jiná pravidelná setkání
Ostravské zvonky, které vedla Jana Grollová (osobně 20x, prům. 6) vystoupily 5.1.
v rámci bohoslužeb. Jako účastníci projektu Erasmus+ se zvoníci účastnili také
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víkendového soustředění na Slovensku ve dnech 20-23.2. Ve středy od 20 do 21 hod
byl čas společných modliteb.

Stoleté výročí sboru
31.3.2020 minulo 100 let od vzniku samostatného sboru. Oslavy byly plánované
na 26.4. a pak na 4.10., ale nakonec byly odsunuty na neurčito. Místo nich Marta
Machová a Ewa Jelinek vytvořily video „100 let ostravského sboru“ (viz YouTube)
a vznikla také plánována tematická (nejen) fotografická výstava (dostupná také
na sborových stránkách). Autorem výstavy byl bývalý kurátor Karel Fon a spolu
s ním také manželé Fižovi (fotografie) a Jana Grollová (texty).

Ostatní akce
Na táborových schůzkách se od ledna do června vždy jednou za měsíc scházeli
při přípravách vedoucí a instruktoři (osobně i ZOOM). Tábor pro děti na téma
„Hraničářův učeň“ a s biblickým programem o stromech v Bibli se konal
ve Stříteži nad Bečvou pod vedením Jany Grollové a dalších spolupracovníků. Z řad
vedoucích to byli: Ewa Jelinek, Jiří Friedrich, Martin Maděra, Michael Skotnica
a Eliška Vlčinská. Instruktory byli: David Halmazňa, Tomáš Halmazňa, Michal Graca
a Šimon Lukáš. Tábora se zúčastnilo 16 dětí (v tom 3 děti z ostravského sboru).
Konaly se jen tři sborové dny. V lednu byl Tříkrálový koncert pod vedením Jany
Grollové a beseda. V únoru vykládala o Jordánsku Dita Bartolšicová. V září povídali
o prázdninových akcích jejich vedoucí a účastníci pod vedením Jany Grollové.
V listopadu místo tradiční přednášky v rámci společné neděle se SCEAV Ostrava
na výročí kostela se konala ZOOM přednáška Tomáše Novotného na téma „40 let
Českého ekumenického překladu Bible“ (viz YouTube). Dva sborové dny byly
spojeny se společným obědem připraveným Jarmilou a Jiřím Grollovými.
Jednu červnovou sobotu strávilo několik členů sboru (13), hlavně rodin s dětmi,
společně, na výletě na Palkovické hůrky a následně na zahradě rodiny Pustkových.
V září se pod vedením Jaroslava Nováčka konal výlet po Ostravě Zábřehu (8).
Nekonal se sborový výlet naplánovaný Janou Grollovou po okolí Břeclavi. Nekonalo
se také žádné opékání na farní zahradě.
28.ročník Ostravského listopadání byl ještě na jaře prozíravě zrušen.
Vánoční dílna, kterou zorganizovaly Pavla Machová a Ester Pražáková se konala
po domácnostech (20). Výrobky se pak prodávaly během prosince formou výdejního
okénka a bazaru po bohoslužbách. Výtěžek (8 500 Kč) byl použit na balíčky
pro seniory. Nekonalo se vánoční zpívání a muzicírování.
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Spolu se SCEAV proběhl na jaře úklid kostela. V dubnu proběhlo také malování sálu
a spolu s ním brigády na přípravu sálu a následný úklid. Celkovou rekonstrukci šatny
si vzali na starost manželé Krupovi.
Sborové prostory (především kostel a sál) byly využívány ve veřejném zájmu i pro
účely kulturní (přičemž organizátoři kulturních akcí se ve smlouvách o pronájmu
zavázali, že prostory nepoužijí ke komerčním účelům). V roce 2020 se v kostele
konal jeden koncert a to v rámci Hudebních výletů Svatováclavského hudebního
festivalu. V sále se krom jednorázových pronájmu konaly pravidelné zkoušky
vokálního souboru Adash pod vedením Tomáše Novotného.

5. PASTORACE
Pastorační rozhovory či návštěvy konali faráři a další aktivní laici (především
presbyteři) osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailů.
Ve Zpravodaji a v rámci oznámení během bohoslužeb byli zveřejňováni významní
jubilanti z řád členů a přátel sboru.

Křesťanská služba
Od začátku 2019 funguje ve sboru křesťanská služba pod vedením Pavly Machové.
Díky koronavirové situaci se její aktivity podařilo rozšířit o zasílání narozeninových
přání a povzbuzení, dále se konaly návštěvy, svoz na bohoslužby, nákupy
potřebným, telefonické rozhovory či pravidelné poštovní pozdravy osamoceným.
Malá skupinka v různých obměnách (4-8 lidí) se scházela k poradám (2x).

6. ČINNOST SBORU NAVENEK
Ostravské středisko Diakonie ČCE
Za ostravský sbor členy Dozorčí rady byli: Jiří Groll (předseda), Libor Janča, Jiří
Friedrich (místopředseda) a Marek Skotnica (náhradník). Pavel Šindler navštěvoval
klienty zařízení Domovinka pro seniory (4x).

Charita a pastorace navenek
Sbor dobrovolně finančně podpořil tyto jednotlivce a organizace v církvi a mimo ni:
Diakonie ČCE Ostrava (také na rekonstrukci střediska Náruč), Fond rychlé pomoci
seniorátu, Nadační fond Compaternitas, Tomasz & Miriam Chmielovi (misie
na Ukrajině), Kmotrovství o.p.s. (podpora dětí žadatelů o azyl), ČCE Frýdek-Místek
(na opravy kostela), postní sbírka Diakonie (na pomoc syrským rodinám), skrze
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Diakonii ČCE lidem z obce Šumvald, kterou zasáhla v neděli 7.6. blesková povodeň,
a také skrze Diakonii ČCE na pomoc lidem v Bejrútu3.
V rámci celocírkevních sbírek sbor podpořil celocírkevní křesťanskou službu,
církevní tisk, Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty, Diakonii ČCE, Jeronýmovou
jednotu, Evangelickou akademii, sociální a charitativní pomoc, Jubilejní toleranční
dar, bohoslovce, vikariát, začínající kazatele a další vzdělávání kazatelů.
V období Vánoc sbor zorganizovali sbírku cukroví a ovoce pro klienty Azylových
domů Charity Ostrava.
Pavel Šindler jednou měsíčně docházel do Domova pro seniory Kamenec, kde vedl
biblickou hodinu nebo bohoslužby (3x) a účastnil se setkání společenství Logos
Ostrava, které se scházelo ve farní kanceláří a na římskokatolické faře v OstravěTřebovicích (4x, prům. 9).

Misijní aktivity
Kromě několika už zmíněných akcí, které v sobě mají misijní prvky, je možno zmínit,
že za velkého zájmu návštěvníků proběhla Noc kostelů (cca 350 návštěvníků,
v roce 2019: 700), kterou jsme za zpřísněných podmínek pořádali společně
se sborem SCEAV.
V rámci projektu Otevřené chrámy, který s finanční podporou Moravskoslezského
kraje organizovala Diecéze ostravsko-opavská, byl kostel o víkendech od půlky
června do začátku října zpřístupněn pro turisty (celkem 1083 návštěvníků, v roce
2019: 2212). Průvodci z našeho sboru byli: Hana Vlčinská, Jarmila, Jiří a Jana
Grollovi.
Kvůli koronakrizi se zavedly různé alternativní způsoby života ve sboru, který
se přenesl především do online prostoru. Ten je z podstaty věci otevřenější
pro širokou veřejnost. Sbor nejprve založil profil na SoundCloudu (audio
bohoslužby) a následně oživil svůj YouTube kanál (jeho sledovanost se zvýšila
z 6 na jaře na 76 na konci roku).

Ekumena
Pokračovala ekumenická spolupráce s Farním sborem Slezské církve
evangelické a. v. a to společnými bohoslužbami s večeří Páně na Nový rok a k výročí
otevření kostela (YouTube). V režii obou sborů byla akce Noc kostelů
(koordinátorem byla SCEAV). Statutáři a pracovníci obou sborů se sešli
na pracovních poradách (3x).

3

Podrobnější informace jsou k nalezení v účetní závěrce a ve zprávě o hospodaření sboru.
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Ve spolupráci s Církvi bratrskou v Ostravě se na přelomu února a března konala
(už pátá) společná zimní víkendovka dorostů, a to v Přerově na téma „Komenský
hrou“ (30, 4 z našeho sboru).
Ostravští kazatelé se scházeli ke společným schůzkám 4x za rok v různých sborech
(v červnu v sále pod vedením Ewy Jelinek). V lednu se sbor zapojil do Aliančního
týdne modliteb (ve sboru kázal Jiří Marek z BJB, Ewa Jelinek kázala v KS).

Další aktivity farářů
Ewa Jelinek kázala v rámci bohoslužeb ČCE Ratiboř (2x), ČCE Kateřinice a SCEAV
Havířov Bludovice, a také v rámci postního shromáždění SCEAV Ostrava.
Absolvovala školení hlavních vedoucích táborů. Účastnila se farářského kurzu
a konference Církevní komunikace v digitální sféře.

Partnerství
Sbor má partnerské vztahy se sbory v německých městech Dessau a Speyer,
americkém Hartfordu a anglickém Purley. V lednu se konala partnerská neděle
a v září v rámci bohoslužeb zazněly partnerské „modlitby za pokoj“. Byla zrušená
plánována partnerská konference do Dessau. Konala se jedná partnerská
videokonference (ZOOM, 10).Sbor navázal neformální vztahy s ČCE Šenov.

Podíl sboru na činnosti ČCE
Faráři se každý měsíc účastnili pravidelných měsíčních pastorálních konferenci
Moravskoslezského seniorátu.
Členy konventu byli Ewa Jelinek, Pavel Šindler, Michael Waloschek a Jana Grollová.
Eliška Vlčinská byla místopředsedkyni Seniorátního odboru mládeže (2019-2021).
Aleš Wrana byl náhradníkem v seniorátní pastýřské radě (2017-2022). Jaroslava
Drozdová, Jiří Groll a Hana Vlčinská byli seniorátními revizory (2017-2021). Jana
Grollová byla členkou seniorátního Poradního odboru pro práci s dětmi, členkou
synodu (2019-2023) a byla zvolena do předsednictva 51. konventu MSS (2019-2023).
Michael Waloschek byl 1. náhradníkem na synod (2019-2023) a byl zvolen
do předsednictva 51. konventu MSS (2019-2023). Zuzana Hanešková byla
poslankyní a Michael Waloschek náhradníkem v seniorátním shromáždění
Jeronýmovy jednoty. Hana Vlčinská a Michael Waloschek jako výpomocní kazatele
sloužili také mimo sbor.
Ewa Jelinek byla členkou celocírkevního Poradního odboru ekumenického (od 2016)
a členkou přípravného týmu pro Setkání křesťanů 2022 v Ostravě. Jiří Groll
byl náhradníkem Dozorčí rady Diakonie ČCE (2017-2021) a celocírkevním revizorem
(2020-2024). Aleš Wrana byl členem poradního odboru evangelizačního a misijního.
V prostorách sboru se konala setkání seniorátního výboru.
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7. HOSPODAŘENÍ SBORU
Součet salárů, darů a sbírek určených pro běžný život a službu sboru činil 671 751 Kč
(v roce 2019: 505 301,00 Kč).
Finanční příspěvky nejen členů sboru
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Součet ostatních vykonaných sbírek odesílaných jinam (např. celocírkevní povinné,
dobrovolné) činil 62 918 Kč (v roce 2019: 54 636 Kč). Sbor ze svých financi podpořil
také další jednotlivce a organizace v jejich činnostech částkou 92 000 Kč (v roce
2019: 71 000 Kč). Výsledek hospodaření činil 249 561 Kč (plán: -153 098 Kč)4.

4

Podrobnější informace jsou k nalezení v účetní závěrce a ve zprávě o hospodaření sboru.
11

8. ZHODNOCENÍ A VÝHLED
Dvacátý rok jednadvacátého století byl úplně jiný, než kdokoliv z nás čekal. Globální
epidemie dopadla i na život sboru, který se na velkou část roku omezil a museli jsme
se naučit, jak zprostředkovat setkání pomocí různých technologií. Hledali jsme,
jestli pouštět bohoslužby z obrazového nebo zvukového záznamu, nebo
jak je vysílat naživo. Zjistili jsme, že je možné udělat i biblickou nebo posezení
po bohoslužbách přes Zoom apod. Mnozí jsme se dlouho neviděli tváří v tvář
o společném stolování u Večeře Páně nemluvě. Některé také postihla zákeřná
nemoc, která ochromila celou planetu.
A přesto máme důvody k vděčnosti – Bůh nás provázel i tímto údolím stínu smrti
a naučil dovednostem, které se nám ještě mohou v tomto technickém století hodit.
Například náš sborový YouTube kanál zaznamenal v roce 2020 celkem 7878
zhlédnutí v průměrné délce okolo 7 minut (ne každý to dokouká). V loňské zprávě
jsme shrnuli, že se zdá neudržitelné rozšiřovat službu a zvyšovat finanční obětavost,
když nás ubývá – a hle, letos nás sice nepřibylo, ale zjevně se nám podařilo rozšířit
službu na diváky, kteří by k nám do kostela nepřišli, a obětavost narostla o pětinu.
Za to patří velký dík všem, kteří v této nesnadné době ve sboru sloužili a finančně
jej podporovali.
Formulovat nějaký výhled na tento rok se neodvažujeme: dá-li Pán, budeme
živi a budeme pokračovat v tom, co nás naučil. Jen on je naše světlo a spása!

9. ZÁVĚR
Jde jen o shrnutí, takže zde nejsou vyjmenováni všichni, kteří měli podíl na životě
a stavu sboru. Velký dík tak patří nejen těm, kteří zmíněni byli, ale také těm, kteří
podporují život sboru svými modlitbami, vytvářením přátelské a otevřené
atmosféry. Za všechnu zde uvedenou a neuvedenou angažovanost ve prospěch
sboru je staršovstvo členům i přátelům vděčno.
V případě, že máte zájem o podrobnější informace, není lepší příležitosti než
se zúčastnit sborového shromáždění. V průběhu roku se pak můžete obracet
se svými dotazy, názory, náměty a připomínkami ohledně sborového života
na kteréhokoli z presbyterů.

SBOROVÝ VERŠ PRO ROK 2021:
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?
Ž 27,1
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