Zpravodaj
sboru Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě

Červen 2017
Heslo měsíce června: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi.“
Skutky 5, 29

Jaký máš vliv na druhé
„… abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a já vaší.“
Římanům 1, 12 (Bible 21)
Máme tendenci přisvojovat si postoje lidí, kteří nám jsou nejbližší. Proto Pavel
napsal: „Toužím se s vámi setkat … abychom se navzájem povzbudili: vy mojí
vírou a já vaší“ (Římanům 1, 11–12, Bible 21). Pravda je taková, že pochybovači
sklízejí, co očekávají, a stejně tak i věřící. Když budeš v každé situaci hledat to
nejlepší Boží, bude to biblické, a navíc Ti to pomůže poznat příležitosti, které bys
jinak minul. Pokud budeš na lidi hledět Božíma očima, bude je to k tobě
přitahovat a jejich reakce bude otevřená. Je to důležité? Velmi! Proč? Protože
tvůj postoj je často zasáhne dřív než tvá slova.
Konzultant Fred Smith upozorňuje, že v každé organizaci jsou dva druhy lidí –
jedni jsou znečišťovatelé, druzí očišťovatelé. Znečišťovatelé jsou jako tovární
komíny. Bez přestání chrlí ven špinavý kouř. Nenávidí čistou oblohu, a bez ohledu
na to, jak dobře všechno jde, oni najdou způsob, jak otrávit ovzduší. Když lidé
kolem nich vdechují jejich jedy, cítí se stále hůř a hůř. Naproti tomu očišťovatelé
všechno okolo sebe zlepšují. Nezáleží na tom, v jak zkaženém ovzduší se ocitnou.
Přijímají toxická slova znečišťovatelů stejně jako všichni ostatní, ale než je předají
dál, přefiltrují je. Co do nich vešlo jako temné a negativní, vychází z nich svěží
a čisté.
Polož si otázku, jak je lidem, kteří s Tebou
strávili čas – cítí se lépe nebo hůře? Vyčistil jsi
vzduch tím, že jsi je povzbudil a ukázal novou
perspektivu, nebo jsi je nechal v pocitu
skleslosti a znechucení? Všímej si, jak na tebe
lidé reagují, a poznáš, do které skupiny patříš.
(www.spkd.cz)
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Klub maminek s dětmi
Modlitební setkání (14. a 28. 6.)
Biblická a modlitební hodina
Bohoslužby, setkání dětí, korejské bohoslužby
Bohoslužby ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě
(11. a 25. 6.)
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Svatodušní neděle: sv. večeře Páně, sbírka na sborový pobyt
Svatodušní pondělí: 17 hod., Lutherův sál
Porada presbyterstva: 18 hod., Lutherův sál
Noc kostelů: 16–24 hod.
Svátek sv. Trojice
Společné modlitby za Ostravu: 18 hod., Masarykovo náměstí
1. neděle po sv. Trojici
Zakončení školního roku: sborový den, sbírka na celocírkevní fond Práce
s dětmi a mládeží

Život sboru
V měsíci květnu se v našem sboru konaly 3 křty: Isabel Lili Balátová, Natálie
Bledowská, Michal Tomáš. Svatby ani pohřby se nekonaly.

Významné narozeniny sborovníků v červnu
Kulaté nebo polokulaté narozeniny budou v červnu slavit:
Tomáš Maceček (3. 6.)
Helena Slosarczyková (23.6.)
Naděžda Navrátilová (8. 6.)
Darja Šimčíková (24. 6.)
Jana Zontková (15. 6.)
Helena Kašperlíková (29. 6.)
Přejeme mnoho Božího požehnání, zdraví, sil a radosti do dalších let života.
„Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.“ 2. Tesalonickým 3, 3

Hospodářské záležitosti sboru
Dary a sbírky od 16. 4. 2017 do 15. 5. 2017
Srdečně děkujeme za všechny Vaše finanční a věcné dary i Vaši službu.
„Vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ (2. Korintským 9, 7b).
Dary na sbor: 13.500 Kč
Sbírka na sbor: 5.255 Kč
Sbírka na SAM: 1.730 Kč
Sbírka na GAW: 3.903Kč

Noc kostelů
V pátek 9. června večer opět po roce otevřou své brány a nabídnou bohatý
program kostely a modlitebny, které se zapojily do akce Noc kostelů. Široké
veřejnosti, tedy i těm, kteří stojí mimo církev nebo na jejím okraji a kteří kostely
pravidelně nebo vůbec nenavštěvují, se nabízí možnost nezávazného setkání
s křesťanstvím prostřednictvím rozhovorů, hudby, umění, zážitku.
Program v našem Kristově kostele, který letos připravil sbor ČCE ve spolupráci se
zástupci našeho sboru:
16.00 – 21.30 Kostel pro děti (od 18.00 paralelně k hlavnímu programu)
17.50 – 18.00 Zvoní zvony
18.00 – 18.10 Přivítání
18.10 – 18.30 Pěvecký sbor ČCE Ostrava
18.30 – 18.45 Dětský pěvecký sbor Ko-Ko
18.45 – 19.00 Recitace básní
19.00 – 19.30 Hudební skupina „Cesta“
19.30 – 20.00 Pěvecký sbor ČCE Ostrava
20.10 – 20.25 Dětský pěvecký sbor Ko-Ko
20.25 – 20.40 Recitace básní
20.40 – 21.00 Zpěv a varhany – Jana Grollová a Dita Bartolšicová
21.30 – 21.45 Varhanní skladby – Samuel Mach
21.45 – 22.00 Zpěv a kytara – Jiří Krejčí
22.30 – 22.45 Zpěv a varhany – Jana Grollová a Dita Bartolšicová
22.45 – 23.00 Čtení z Bible
23.30 – 23.45 Zpěv a kytara – Jiří Krejčí
23.45 – 23.55 Čtení z Bible
23.55 – 24.00 Rozloučení, požehnání, modlitba
V každou celou hodinu (poprvé v 19 hod.) se budou konat prohlídky kostela od
základního kamene až po zvony ve věži.
Další informace včetně všech otevřených kostelů najdete na internetových
stránkách www.nockostelu.cz.

K zamyšlení
Jednou přišel kdosi celý rozčilený k Sokratovi: „Jestlipak víš, Sokrate, co jsem
se právě dozvěděl o tvém příteli? To ti musím hned vyprávět.“
„Okamžik, prosím Tě,“ přerušil ho Sokrates. „Než mi cokoliv řekneš, rád bych Tě
podrobil jedné zkoušce. Prosel jsi to, co mi chceš říct, třemi síty?“
„Třemi síty?“ podivil se muž.
„Ano, můj milý, třemi síty. Podívej se, zdali to, co mi chceš vyprávět o mém
příteli, projde třemi síty. První síto je síto pravdy. Zkoumal jsi všechno, co se mi
chystáš říct a máš jistotu, že je to pravdivé?“
„Ne, slyšel jsem to jen vyprávět a...“
„Dobře. Ale určitě jsi to zkusil s druhým sítem. Je to síto dobroty. Jestlipak to, co
mi chceš říct – když už by to neměla být pravda – je alespoň něco dobrého?“
Druhý na to váhavě: „Ne, není, naopak…“
„Aha!“ přerušil ho Sokrates. „Chceš mi o něm říct něco špatného a nejsi si jist, že
je to pravda. Ale pořád ještě můžeš zkouškou projít, zbývá ještě jedno síto, síto
užitečnosti. Chceš mi říct o mém příteli něco užitečného? Potřebného?“
„Ne, moc ne…“
„Tedy,“ usmál se Sokrates, „jestli to, co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré
nebo potřebné, nech to být a nezatěžuj tím ani sebe, ani mě!“

Zprávy a pozvánka








V pátek a sobotu 19. a 20. 5. 2017 se v Českém Těšíně konalo zasedání XXXII.
Řádného synodu SCEAV, kterého se zúčastnili delegáti všech sborů církve,
členové Církevní rady a řada hostů.
V neděli 21. 5. 2017 byl do funkce biskupa SCEAV instalován Mgr. Tomáš
Tyrlík.
Nezapomeňte se do neděle 4. 6. 2017 přihlásit na náš Sborový pobyt, který
se bude konat 5.–8. 7. 2017 v Písku u Jablunkova. Zamýšlet se tentokrát
budeme nad tématem Srdce služebníka.
Od 10. do 13. 8. 2017 se bude v Orlové konat tradiční setkání mládeže SAM,
tentokrát s názvem JÁSÁM. V programu najdeme bohoslužby, koncerty,
přednášky, semináře, workshopy.
Farní sbor Slezské církve evangelické a. v., Husovo náměstí 4, 702 00 Moravská Ostrava
Web: http://ostrava.sceav.cz; facebook: https://cs-cz.facebook.com/sceav.ostrava/;
E-mail: ostrava@sceav.cz;
Telefon kancelář: 596 126 625; Mgr. Szlauer: 595 171 419, Mgr. Taska: 731 789 225
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 1650849369/0800. Variabilní symbol pro
dary na sbor: 2017
Úřední hodiny: úterý až pátek 9–12 hod.

