Zpravodaj
sboru Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě

Červenec a srpen 2017
Heslo měsíce července:
A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala
a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Filipským 1, 9
Heslo měsíce srpna:
Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako
svědek před velkými i malými. Skutky 26, 22

Bůh tě může obnovit
„Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský.“
Jeremjáš 18:6
Prorok Jeremjáš napsal: „Sestoupil jsem tedy do hrnčířova domu, právě když
pracoval na hrnčířském kruhu. Ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny
zhotovoval, se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní nádobu jinou; dělal, co se mu
zdálo být správné. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: ‚Cožpak nemohu naložit
s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský?‘ je výrok Hospodinův. ‚Hle, jste v mých
rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský‘“ (Jeremjáš 18:3-6).
V tomto příběhu nalezneme tři důležité myšlenky:
1) Pokud zůstaneš poddajný a vnímavý vůči Bohu, on tě nikdy „nezahodí“.
Vytvaruje z tebe něco, co bude moci použít stejně, jako to dělá hrnčíř
s nepovedenou nádobou.
2) Když tě druzí stlačí, Bůh tě pozvedne. Hrnčíř netlačí hlínu dolů, on ji neustále
zvedá a tvaruje, zatímco se hlína otáčí na kruhu. Totéž udělá Bůh s tebou. David
řekl: „Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál
mi bezpečně kráčet…“ (Žalm 40:3).
3) Všimni si, čí noha ovládá hrnčířský kruh. Kdyby satan mohl, už by tě dávno
z kruhu shodil. On to ale udělat nemůže. Podívej se pod stůl a všimni si, čí noha
hrnčířským kruhem točí – hrnčířova! Nic tě nemůže oddělit od Boží lásky (viz
Římanům 8:39).
Hle, jsi v Hospodinových rukou jako hlína v rukou hrnčířových (viz Jeremjáš 18:6).
(www.spkd.cz)

Pravidelná setkání o prázdninách
Neděle

10.00 Bohoslužby v kostele
10.00 Bohoslužby ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě
(9. a 23. 7., 13. a 27. 8.)

Úřední hodiny o prázdninách
Úřední hodiny v červenci a srpnu budou pouze v úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin.

Program v červenci a srpnu
2. 7. 3. neděle po sv. Trojici: sv. večeře Páně
2. 7. Instalace faráře Romana Brzeziny: 15.30 hod., Bohumín
5.–8. 7. Sborový pobyt: Beskydská Oáza, Písek u Jablunkova
9. 7. 4. neděle po sv. Trojici: sbírka na XcamP
16. 7. 5. neděle po sv. Trojici
23. 7. 6. neděle po sv. Trojici
30. 7. 7. neděle po sv. Trojici: sbírka na sbor
6. 8. 8. neděle po sv. Trojici: sv. večeře Páně
13. 8. 9. neděle po sv. Trojici
20. 8. 10. neděle po sv. Trojici: sbírka na sbor
27. 8. 11. neděle po sv. Trojici

Život sboru
V měsíci červnu se křty ani pohřby nekonaly. Do manželství vstoupili
Pavel Szlauer a Natálie Vlčková.

Významné narozeniny sborovníků v červenci a srpnu
Kulaté nebo polokulaté narozeniny budou v červenci a srpnu slavit:
Alena Pavlicová (18. 7.)
Gertruda Šolonková (6. 8.)
Miroslava Šeredová (4. 8.)
Přejeme mnoho Božího požehnání, zdraví, sil a radosti do dalších let života.
„A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.“
2. Tesalonickým 3, 5

Hospodářské záležitosti sboru
Dary a sbírky od 16. 5. do 15. 6. 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: 4.400 Kč

Sbírka na sbor: 3.184 Kč
XcamP
V neděli 9. 7. 2017 proběhne během bohoslužeb sbírka na XcamP, týdenní letní
křesťanský festival ve Smilovicích, který se letos koná 15.–22. 7. 2017. Je určen
především mládeži, ale kromě registrovaných účastníků ubytovaných ve
stanovém městečku mohou jednotlivé body programu navštívit všichni zájemci.
Program je složen z přednášek a seminářů na duchovní i praktická témata (oblast
vztahů), evangelizací, workshopů, sportovních aktivit, koncertů a divadelních
představení. Letošním evangelistou je Radek Kolařík baptistický duchovní
z Kuřimi a přednášejícím Roland Gustafsson ze Švédska. Z kapel se můžeme těšit
na slovenský Tretí den, Adama Bubíka, Maranatha Gospel Choir i doprovodnou
skupinu XcamPu.
Bližší informace o programu i živém internetovém vysílání najdete na stránkách
www.xcamp.cz.
Děkujeme všem ochotným dárcům, kteří přispějí na tuto evangelizační akci.
SAM: JÁSÁM
Radovat se a hledat zdroje radosti a vděčnosti i v dnešním světě plném konfliktů,
chaosu a nejistoty můžeme během letošního SAMu, tradičního setkání mladých
lidí v Orlové. Akce proběhne 10.–13. 8. 2017 u kostela v Orlové. I zde budou
připraveny semináře se zajímavými hosty (politik Pavel Bělobrádek, psycholožka
Zuzana Kasalová, Věra Sosnarová, která přežila gulag ad.), workshopy, netradiční
bohoslužby, koncerty, film, divadlo, čajovna a další.
Zájemci hledejte podrobnosti na www.samorlova.cz.

Přejeme všem příjemné a pohodové prožití prázdnin, spoustu odpočinku
a načerpání nových sil a energie, ale i nezapomenutelné zážitky
a dobrodružství.
Děkujeme rovněž za modlitby za všechny prázdninové akce, Boží
ochranu a požehnání.
A nezapomeňme: Bůh prázdniny ani dovolenou nemá!
Zapište si do kalendáře
Už nyní vás zveme na akce, které se budou konat v září:
3. 9. 2017 proběhne Sborový den u příležitosti zahájení školního roku
a poděkování za Boží ochranu během prázdnin.
V neděli 17. 9. 2017 jsme zváni do Těšína i Cieszyna k slavnostním bohoslužbám
v kostele na Vyšní Bráně i dalšímu programu, a to v rámci Evangelického dne.
Bližší informace přineseme v zářijovém Zpravodaji.

Pro povzbuzení a zamyšlení
Bůh dokáže uklidnit každou bouři.
Když máš v životě pocit, že se potápíš, mysli na to, že Tvůj Spasitel může kráčet
po vodě.
Když chceš kráčet po vodách, musíš vystoupit ze své loďky.
Kdyby nás Bůh nenechal trpět, prošli bychom životem a zcela nic bychom
nepochopili.
Přestaň se stresovat a strachovat. Zvládnu to! Bůh
I když se cítíš příliš slabý, Bůh chce, abys vstal.
Boží milost je větší než naše zklamání.
Buďme vlídnější, je-li to možné. A možné je to vždycky.
Bůh rozdává, když člověk otevře svou dlaň.
Bůh ti nemusí dát všechno, co chceš, ale dá ti všechno, co potřebuješ.
Bibli nemůžeš rozumět, pokud si neporozumíš s jejím autorem.
Ať Tě každý můj nádech a vše, co jsem, nikdy nepřestane uctívat.
Místo toho, abys omílal svůj problém a poslouchal názory druhých, přines to
v modlitbě Pánu. Když budeš svůj problém sdílet s druhými, v nejlepším případě
získáš jejich sympatie; když ho ale budeš sdílet s Ježíšem, ukáže ti řešení.
Buď vděčný. Když budeš denně děkovat za tři věci, v nichž ti Bůh požehnal, dodá
ti to energii a budeš šťastnější. Je nemožné být vděčný a negativní zároveň.
Když k tobě Bůh mluví, má to svůj účel: chce, abys sladil svůj život s Kristem. Tvou
odpovědí by mělo vždy být: „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce…“
(Žalm 139, 23).

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
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dary na sbor: 2017
Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 9–12 hod.

