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Září 2017
Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou
poslední. Lukáš 13, 30
Prázdná nádrž
„Mami, potřebuju pochovat.“ To je jedna z nejčastějších potřeb našich dětí.
Velmi často moje dcery vyžadují, abych je objala, podržela v náručí, políbila nebo
lépe opusinkovala, pohladila, poškrábala na zádech, vzala na klín a chvíli tiskla
k sobě nebo něco takového. Taková potřeba nastává vždycky, když docházejí síly
fyzické nebo morální.
Někdy se moříme s matematikou a ono to nejde. Čísla a znaménka se pletou,
mínus nebo plus, dělení, násobení, všechno jedno. Jsme z toho celé upočítané,
dcera lehce nešťastná, já lehce naštvaná a co teď. „Mami, potřebuju pochovat,“
tiskne se ke mně nešťastně se tvářící holčička. V objetí nabereme sílu obě. Pak si
dáme pusu, smlsneme kousek čokolády a jdeme na další předmět.
„Mamí, já asi potřebuju pochovat,“ šourá se ke mně hromádka neštěstí. Snažila
se mě překvapit v kuchyni a zatím rozlila vodu, vysypala cukr, zamazala se
a trošku se řízla. Beru ji na klín a šeptám do ouška, že je moje šikovná
hospodyňka a velká pomocnice. Pofoukám pořezaný prstík a za chvíli se už
domlouváme, jak tu spoušť zlikvidovat.
Nebo se kočičky hádají, poštěkávají po sobě, ne a ne si vyhovět. Jsou podrážděné,
začínají být hysterické a už ani vlastně nevědí, proč se začaly dohadovat. Co
s tím? Hledat kořeny sporu, abych mohla spravedlivě rozhodnout, je
dlouhotrvající, úmorná a taky úplně zbytečná práce. Jako jediné rozumné řešení
se nabízí pochovat obě, jednu po druhé. Většinou žádná nechce čekat, protože se
to už nedá vydržet, a tak skončíme všechny tři na jedné hromadě na posteli nebo
na polštářích na zemi.
Zdá se, že vždycky, když je jejich nádrž na lásku prázdná, nemohou uspokojivě
fungovat, dokud nedoplníme zásoby. Už to znám, a tak se většinou nezdržuju
zlobením a rozčilováním, vyšetřováním a zkoumáním příčin, prostě se rovnou
zeptám: „Nepotřebuješ náhodou pochovat?“ Skoro všechno se tím vyřeší.
Nedávno jsem potkala svou kamarádku. Šla po ulici, já proti ní, obě jsme někam
spěchaly. Měla stažený obličej zklamáním a při pozdravu byla na pokraji pláče. Co

tak honem udělat, abych jí vyjádřila svou podporu? Na nějaké rozbory nebo
řečňování tady na ulici opravdu není čas. Instinktivně vztahuju ruce a objímám ji.
Chvilku ještě stojí celá strnulá, ale pak se mi schoulí do náruče, uroní dvě tři
slzičky a je jí líp. Vysmrká se, usměje a vzápětí obě pokračujeme každá svou
cestou. Že by to stačilo? Co jsem jí tím vlastně dala? Ono jedno objetí tolik
znamená?
Sama jsem se o tom tuhle přesvědčila na vlastní kůži. Bylo mi mizerně, bolela mě
hlava, připálila jsem bábovku, protože jsem na ni v troubě zapomněla. Psala jsem
totiž cosi na počítači a v závěru jsem to všechno nešťastně smazala. Celá práce
v háji! Ke všemu na mě byla sprostá sousedka, která je jinak nepříjemná ke všem
a já si to normálně tak neberu, ale tohle byla poslední kapka. Seděla jsem
v kuchyni jako hromádka neštěstí, slzičky mi kapaly na ubrus a měla jsem pocit,
že jsem úplně k ničemu. Když mě takhle našel můj muž, viděl, že je to vážné. Já
takhle zbořená běžně nebývám. Ale udělal přesně to jedině správné, co v této
chvíli mohl. Objal mě, tiskl k sobě a já jsem cítila, jak ze mne padá všechna tíha.
Potřebujeme to jako děti, kdykoli nám docházejí síly. Obejmout, podržet v náručí,
políbit nebo lépe opusinkovat, pohladit, poškrábat na zádech, vzít na klín a chvíli
přitisknout nebo něco takového. To všechno je totiž vyjádřením lásky a bez lásky
se žít nedá.
(Hana Pinknerová: Smím být něžná)

Do nového školního a akademického roku
2017/2018 přejeme žákům, studentům
i pedagogům a rodičům plnou nádrž – moudrosti,
trpělivosti, pokoje i lásky a podpory okolí.
Ať vám Bůh žehná a pomáhá vám.
Významné narozeniny sborovníků v září
Kulaté nebo polokulaté narozeniny budou v září slavit:
Eva Vlková (1. 9.)
Marie Šlauková (10. 9.)
Milada Kladoničová (8. 9.)
Daniel Bernatík (19. 9.)
Přejeme všem jubilantům mnoho Božího požehnání, zdraví,
sil a radosti do dalších let života.
„Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem.“ 2. Tesalonickým 3, 16

Život sboru
Během letních prázdnin se křty, svatby ani pohřby nekonaly.

Pravidelná setkání
Středa
Čtvrtek
Neděle

17.00
17.00
10.00
10.00

Modlitební setkání (6. a 20. 9.)
Biblická a modlitební hodina
Bohoslužby, setkání dětí, korejské bohoslužby
Bohoslužby ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě
(10. a 24. 9.)

Program v září
3. 9. Zahájení školního roku: sv. večeře Páně, požehnání dětem, studentům
i pedagogům
10. 9. 13. neděle po sv. Trojici: sbírka na sbor
14. 9. Porada presbyterstva: 18 hod., Lutherův sál
17. 9. 14. neděle po sv. Trojici
17. 9. Evangelický den v Cieszynie a v Českém Těšíně
24. 9. 15. neděle po sv. Trojici

Evangelický den
Letošní Evangelický den se uskuteční v neděli 17. září 2017 v Českém Těšíně
i v polském Cieszynie. Hlavním tématem bude Reformace a její pětisté výročí.
Využijme této možnosti setkat se s členy jiných sborů nejen naší církve, obohatit
se nejen duchovně, sdílet se a zažít požehnaný čas.
Evangelický den začne v 10 hodin společnou bohoslužbou v Ježíšově kostele na
Vyšní bráně, kázat bude biskup SCEAV Tomáš Tyrlík. Program pro děti začne
v 10.30 v budově Evangelické farnosti vedle kostela.
Ve 12 hodin bude možnost naobědvat se přímo v areálu. Stravenky za 50 korun si
můžete zakoupit na faře.
Dále si můžete prohlédnout Muzeum protestantismu v Ježíšově kostele,
komentované prohlídky začínají ve 12.00, 12.30 a 13.00 hodin. Odpolední
program bude probíhat na české straně v budově Diakonického a vzdělávacího
centra a na ústředí SCEAV: setkání s Petrem Jaškem, který byl vězněn v Súdánu,
přednáška Daniely Fiačanové o ženách reformace, diskuzní fórum o aktuálnosti
reformace církve. Nebude chybět ani program pro mládež: Narozeninová oslava
500 let reformace v kině Central, a stezka pro děti v parku Sikory, oba od 14.30.
V 17 hodin začne v kostele Na Nivách koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, na
který je nutné zakoupit vstupenku v ceně 180 Kč (studenti a důchodci 120 Kč),
rovněž k dostání na faře. Koncert se koná v rámci Svatováclavského hudebního
festivalu. Ve stejném čase je připraveno i divadelní představení Malý princ (KASS
Střelnice) v podání souboru z těšínského divadla.
Více informací najdete na webových stránkách a na facebooku SCEAV.

Konference dívek a žen: Motivace
Proč dělám to, co dělám? Jak získat motivaci ke správným rozhodnutím? Proměna
obnovou své mysli. Jak vhodně motivovat jiné? Od ztráty motivace k naději
a radosti.
Všem těmto tématům se bude věnovat už tradiční konference pro dívky a ženy:
v sobotu 23. 9. 2017 v kině Kosmos v Třinci. Registrace začíná od 7.30,
konference bude končit ve 14 hodin. Hlavními řečníky budou Alina Wiejová
z Polska (její přednášky budou simultánně překládány do sluchátek) a Julia
Rausová z Vysokého Mýta. Nebudou chybět společné chvály ani oběd a káva.
Cena konference činí 250 Kč (200 Kč pro studentky) a zahrnuje i oběd, je nutné se
přihlásit do neděle 17. 9. 2017: http://zeny.sceav.cz/registrace-2/
Povzbuzujeme všechny ženy a dívky: neváhejte a zúčastněte se tohoto setkání
a využijte příležitost k duchovnímu růstu a povzbuzení! Můžeme se domluvit na
společné cestě autem případně vlakem, zájemkyně se mohou hlásit u Lidky
Kaděrové (tel.: 602 604 665).

Hospodářské záležitosti sboru
Dary a sbírky od 16. 6. do 15. 8. 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: 17.400 Kč
Sbírka na práci s dětmi a mládeží: 1.651 Kč
Sbírka na XcamP: 2.670 Kč
Sbírka na sbor: 5.125 Kč
Výdaje
Byla zaplacena čtvrtletní záloha za plyn ve farní budově: 7.140 Kč,
vodné a stočné za období duben až červenec: 1.649 Kč.
Byla rovněž provedena oprava dveří a zámků na faře, která by měla zajistit větší
bezpečnost a chránit před vniknutím do kanceláře a Lutherova sálu. Oprava stála
celkem: 9.724 Kč.
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;
Telefony: Mgr. Szlauer: 725 838 000, Mgr. Taska: 731 789 225, pokladní: 732 590 087
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 1650849369/0800. Variabilní symbol pro
dary na sbor: 2017
Úřední hodiny: úterý až pátek 9–12 hod.

