
Zpravodaj  
sboru Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě 

Ř í j e n  2 0 1 7  
Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním 
hříšníkem, který činí pokání. Lukáš 15, 10 
 

 

Miluji podzim 
 

Pořád pěju ódy na jaro a na léto a to není spravedlivé, napadlo mě tuhle ráno 
u snídaně. Pila jsem poslední šálek čaje a ze zvyku koukala z okna. Dcery o něčem 
mluvily, cosi plánovaly a já jsem neměla dojem, že se mne to týká. Přestala jsem 
je poslouchat a zahleděla se z okna. 
Kuchyňským oknem koukáme do zahrady a ta je krásná v každém ročním období. 
Teď je podzim a jeho krása je jiná než krása letní nebo jarní. Není ale menší nebo 
méně působivá. Ani by se nedalo říct, že podzim je méně radostný nebo méně 
barevný. Jen jeho odstíny i nálady mají svou odlišnou, osobitou podobu. Dnes 
lehce poprchává a listy stromů mají zvláštní žlutozelenou barvu. Ještě nejsou 
zářivě žluté, ale sytá zeleň to také není. Do teplých žlutozelených barevných tónů 
se míchá jasně červená veselých listů přísavníku s temně modrými bobulkami, 
poslední růžové růžičky, zelená bohatých listů kapradí a elegantní šedozelená 
mohutných keřů šalvěje. Mezi tím se skrývají fialové hvězdice a růžově-zelené 
hortenzie. Na plotě se klinkají poslední hrozny vinné révy a spolu s hnědnoucími 
listy dotvářejí krásnou barevnou kompozici s názvem Podzimní nálada. Ačkoliv 
obloha se zdá být bezútěšně šedivá a už z pouhého pohledu oknem je cítit vlhký 
chlad, nepřipadá mi to venku odporné. 
„Mám vlastně ráda, když venku jemně prší a já nemám deštník,“ pronesu nahlas 
a bez souvislostí do rozhovoru dcer. „Mám vždycky pocit, jako by mě ten déšť 
něžně pusinkoval,“ vysvětluji jejich tázavým pohledům, o čem právě přemýšlím. 

Anička přikyvuje, zdá se mi, že chápavě. 
Adélka rezolutně vrtí hlavou. „Já to ráda 
nemám. Prší mi na brýle a já pak 
nevidím,“ shrne jednoznačně svůj postoj 
k jemnému podzimnímu dešti a dál se 
věnuje tématu, o němž hovořila před 
mým vyrušením. Znovu jsem se zadívala 
ven z okna. Poklidná zahrada a zátiší  



stromů, keřů a květin, na něž se snášejí skoro neviditelné provázky deště, 
přitahují můj pohled a lákají mou mysl letět někam k dálavám. Mluví ke mně 
jazykem, kterému nerozumím. Vábí, svádí a vybízí mne k něčemu, co nedokážu 
analyzovat, ani popsat běžnými lidskými slovy. V tom pohledu se skrývá něco 
podivně známého a uklidňujícím způsobem bezpečného. Zároveň cítím i něco 
nového, neznámého a přitažlivě vzrušujícího. 
Podzim života bývá většinou útěšným pojmenováním pro stáří. Vždycky jsem si 
představovala, že to musí být smutné a šedivé období, v němž vládne chmura, 
nuda a bezmoc. Ale podzim tak přece nevypadá! Jen těch barev za oknem! Kolik 
podzim přináší chutí a vůní, kolik radosti ze sklizně, na niž jsme čekali od jara. Kdy 
jindy člověk prožije potěšení ze sbírání kaštanů nebo ořechů, hrabání spadaného 
listí, dýmících ohníčků, ranních mlh a ornamentů jinovatky. Mně tohle všechno 
připadá jako velice zábavné. Možná platí víc než kdy jindy, že záleží na úhlu 
pohledu. Ve všem je skryta krása. Ve všem lze nalézt potěšení. Nemůže být stále 
jaro. Nebývá vždy slunečno. Není možné být stále mladá. Nedávalo by to žádný 
smysl. Křivka života tak nevypadá. 
Jsem si jistá, že žádný podzim ani podzim života není chmurný, nudný nebo 
šedivý. Hraje teplými barvami, voní kouřem z ohníčku a chutná zralými jablky. 
Miluji podzim. 

 (Hana Pinknerová: Život v tempu andante, 2017) 
 

 

Pravidelná setkání 
Středa  17.00 Modlitební setkání (4. a 18. 10.) 
Čtvrtek  17.00 Biblická a modlitební hodina 
Neděle  10.00 Bohoslužby, setkání dětí, korejské bohoslužby 
  10.00 Bohoslužby ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě  
   (8. a 22. 10.) 
 

Program v říjnu 

  1. 10. Bohoslužby díkůvzdání: sv. večeře Páně, sbírka na sbor 
7. a 8. 10. Evangelizace: Kristus není mýtus: 18 hod., sobota – Kino Vesmír, 

neděle – Dům kultury města Ostravy 
  8. 10. 17. neděle po sv. Trojici 
12. 10. Porada presbyterstva: 18 hod., Lutherův sál 
15. 10. 18. neděle po sv. Trojici 
22. 10. 19. neděle po sv. Trojici, sbírka na Vydavatelský fond 
29. 10. Památka reformace 
31. 10. Slavnostní bohoslužby k 500. výročí reformace v přímém přenosu České 

televize: v 17 hod., Třinec 

 



Významné narozeniny sborovníků v říjnu  

Kulaté nebo polokulaté narozeniny budou v říjnu slavit:  
Miroslav Homza (3. 10.)   Bohuslav Heczko (19. 10.) 
Ilona Šichnárková (5. 10.)  Pavel Taska (20. 10.) 
Gedeon Mohr (8. 10.)   Kateřina Golasowská (23. 10.) 
Ludmila Kneislová (10. 10.)  Iva Unucková (30. 10.) 
Eva Dluhošová (15. 10.) 
 

Přejeme všem jubilantům mnoho Božího požehnání, zdraví, sil  
a radosti do dalších let života. 
„… bojuj dobrý boj a zachovávej si dobré svědomí.“   1. Timoteovi 1, 18b–19a 
 

Život sboru 

V září se konal křest Renaty Judasové (dospělá osoba), sňatky a pohřby se 
nekonaly. 
 

Týden reformace 

Chceme využít vzácného výročí světové reformace, kdy dr. Martin Luther před 
500 lety přibil svých 95 tezí proti odpustkům na dveře zámeckého kostela ve 
Wittenbergu. Zveme vás proto na tři setkání v našem sboru, která se budou 
konat v týdnu 30. 10.–3. 11. 2017 (zřejmě pondělí, čtvrtek a pátek). Můžete se 
těšit na film o Martinu Lutherovi, přednášku o tom, co znamená reformace pro 
nás dnes a na prezentaci o světové výstavě ve Wittenbergu. Konkrétní program 
bude upřesněn.  

V úterý 31. 10. 2017, přesně v den výročí reformace, jsme zváni na jubilejní 
bohoslužby do třineckého chrámu, které bude v přímém přenosu vysílat Česká 
televize. Nezůstávejte ale doma u obrazovek, přijďte slavit přímo do kostela 
v Třinci, později bude možno pořad zhlédnout v archivu ČT. Prosíme rovněž 
o přímluvné modlitby za požehnání přenosu, aby byl svědectvím pro nevěřící 
společnost. 

Narozeniny kostela 

V neděli 5. 11. 2017 budeme společně se sborem ČCE slavit 
narozeniny našeho kostela. Letos uplyne již 112 let od položení 
základního kamene kostela (1905) a kulatých 110 let od jeho 
slavnostního posvěcení (1907). Přijďte proto na slavnostní 
bohoslužby, společný oběd i odpolední program. Těšíme se, že 
pozvání na bohoslužby přijal výborný dechový kvartet z oldřichovického sboru! 
Odpoledne pak uslyšíme přednášku pastora Janga o církvi v Koreji a hudební 
vystoupení členů korejského sboru. Nenechte si proto tuto oslavu ujít! 



Konference rodin: Reformace/deformace v rodině 

Letošní Konference rodin se uskuteční v termínu 17.–19. 11. 2017 v hotelu Relax 
v Rožnově pod Radhoštěm. Pobyt nabízí jako každoročně inspiraci a duchovní 
růst, společenství, sdílení, semináře, bohoslužby, rozhovory, zpěv, modlitby 
i odpočinek. Je určen pro manželské páry a rodiny s kojenci nebo dětmi od 5 let. 
Uzávěrka přihlášek je 27. 10. 2017 v 17 hodin (www.kr.sceav.cz). 
 

Hospodářské záležitosti sboru 

Dary a sbírky od 16. 8. do 15. 9. 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: 11.000 Kč    
Dvě sbírky na sbor: 2.600 Kč a 3.528 Kč 
 

Výdaje a investice 
Byla zaplacena roční pojistka kostela a fary: 8.417 Kč. Za opravu podlahy 
v sakristii zaplatil náš sbor částku 35.991 Kč.  
Při ročním vyúčtování plynu na faře byla sboru vrácena částka 547,04 Kč. 

Byly zahájeny práce na dětském koutku na farní zahradě. Na vybudování této 
atrakce, kterou budou moci využívat děti nedělní besídky, děti při setkávání 
maminek a dalších sborových akcích, jsme obdrželi dotaci z misijního fondu 
SCEAV ve výši 19.950 Kč. Zatím byl pořízen materiál za 14.884 Kč. Stavbu provádí 
br. Petr Taska z Oldřichovic spolu s vikářem Pavlem Taskou a pomáhají i někteří 
další ochotní bratři z našeho sboru. Za jejich službu jim velmi děkujeme.  
 

Příprava na samofinancování církve 
Podle rozhodnutí synodu SCEAV musí v letošním roce náš sbor odvést na Církevní 
radu částku 286.000 Kč. Z ní už bylo dosud zaplaceno 173.000 Kč, zbývajících 
113.000 Kč je potřeba odevzdat do konce roku. Tato částka se bude každým 
rokem o 7 % zvyšovat. Důvodem je příprava na samofinancování sborů a celé 
církve. V roce 2034 skončí dotace státu. Proto děkujeme za vaše dary a prosíme, 
abyste náš sbor finančně podporovali i nadále, aby mohl dále fungovat a sloužit. 
 
 
 

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. 


