Zpravodaj
sboru Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě

Listopad 2017
Můj příbytek bude nad nimi a já jim budu Bohem a oni budou
mým lidem. Ezechiel 37, 27
Rány
Mějte z toho jen radost… Jakub 1, 2
Max Lucado píše: „Když hrnčíř vypaluje nádobu, kontroluje pevnost tak, že
nádobu vyndá z pece a udeří do ní. Když „zpívá“, je hotová, když „zaduní“, vrátí ji
zpět.
Charakter je také zkoušen údery… telefonáty pozdě v noci… mrzutí učitelé…
spálená jídla… prázdné pneumatiky… neuvěřitelné poslední termíny. Údery v nás
spouští to nejhorší… Nejsou tak velké, že by to byly krize, ale když je jich dost,
dávej si pozor. Dopravní zácpy… dlouhé fronty… prázdné schránky… špinavé
oblečení na podlaze… Rána. Rána. Rána. Jak zareaguješ? Zpíváš nebo uhodíš?
Ježíš řekl: „…jeho ústa mluví, čím srdce přetéká“ (Lukáš 6, 45). A nic není jako
pořádná rána, která ukáže skutečný charakter srdce. Není to v momentálním
hrdinství, ale v údery zaplněné nudě každodenního života. Pokud máš sklon
„uhodit“ častěji než „zpívat“, seber odvahu. Pro nás, kteří boucháme, existuje
naděje.
Začni děkováním Bohu. Ne polovičatými díky, ale radováním se, skákáním
radostí, děkováním z celého srdce. Jakub říká: „Mějte z toho jen radost, moji
bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky… osvědčí-li se v nich vaše víra,
povede to k vytrvalosti.“ Bůh dopouští rány. Pro tvé vlastní dobro! Budeš
zkoušen, můžeš se také učit z ran. Dívej se na to jako na příležitost budovat svou
trpělivost a vytrvalost. Každá rána ti pomůže nebo tě zraní, záleží na tom, jak se
k ní postavíš. Buď si vědom ran, které srážejí. Pro nás všechny existují období
během týdne, kdy můžeme očekávat neobvyklé množství ran. Jednej s nimi
přímo, posilni se modlitbou navíc. Nevzdávej to. A pamatuj, že žádná rána není
pohromou. Všechny rány slouží k dobrému, když miluješ Boha a posloucháš ho.
(www.spkd.cz)

Pravidelná setkání
Středa
Čtvrtek
Neděle

17.00
16.00
10.00
10.00

Modlitební setkání (1., 15. a 29. 11.)
Biblická a modlitební hodina
Bohoslužby, setkání dětí, korejské bohoslužby
Bohoslužby ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě
(12. a 26. 11.)

Program v listopadu
30. 10.–2. 11. Týden reformace
5. 11. Narozeniny kostela: bohoslužby s ČCE, oběd, odpolední program
9. 11. Porada presbyterstva: 17 hod., Lutherův sál
12. 11. Listopadání: společné bohoslužby s ČCE, sv. večeře Páně
19. 11. Den pokání: sv. večeře Páně, sbírka na Světový lutherský svaz
19. 11. Modlitby za Ostravu: 18 hod., Církev bratrská, Ostrava-Poruba
26. 11. Poslední neděle církevního roku

Významné narozeniny sborovníků v listopadu
Kulaté nebo polokulaté narozeniny budou v listopadu slavit:
Mária Removčíková (3. 11.)
Karel Šturc (4. 11.)
Tomáš Sládeček (3. 11.)
Romana Dubayová (16. 11.)
Přejeme všem jubilantům mnoho Božího požehnání, zdraví, sil a radosti
do dalších let života.
Těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.“
1. Timoteovi 4, 12b

Život sboru
V říjnu se konal křest Adama Przybyly, sňatky a pohřby se nekonaly.

Pozvánky nejen na prosinec
Je neuvěřitelné, jak čas rychle letí… Prosinec, advent a vánoce se už opět blíží.
Rádi bychom se společně sešli na adventním setkání spojeném nejen
s vyráběním vánoční ozdob. Termín bude ještě upřesněn.
Ve třetí adventní neděli 17. 12. 2017 se v rámci bohoslužeb bude konat sborová
vánoční slavnost se zajímavým hudebním vystoupením. Nechte se překvapit 😊
Samozřejmě i letos jsme zváni na Štědrovečerní bohoslužby 24. 12. 2017 ve
22 hodin. Je to velká příležitost pozvat i naše nevěřící známé a přátele.
Nebude opět chybět ani tradiční Novoroční večírek: v sobotu 6. 1. 2018.
A už nyní připomínáme Letní sborový pobyt, tentokrát v Bystřici pod Hostýnem
v termínu od 4. do 7. 7. 2018. Přemýšlet budeme o velkém poslání.

Týden reformace
Reformace není pouhou historickou událostí, ale má ovlivňovat naše
životy i dnes. Pětisté výročí světové reformace dr. Martina Luthera je
tak jedinečnou možností k zastavení a zamyšlení. Srdečně Vás zveme na
reformační setkání nejen v našem sboru. Využijme toto výročí k duchovní obnově
a proměně.
Informace o dalších zajímavých „reformačních“ akcích sborů SCEAV i jiných církví
(přednášky, koncerty apod.) najdete na plakátech na faře nebo na internetu.
Pondělí 30. 10.:
Světová výstava reformace ve Wittenbergu (prezentace, Lydie Kaděrová,
17 hodin, Lutherův sál)
Úterý 31. 10.
Jubilejní bohoslužby – přímý přenos ČT (Třinec, 17 hodin)
Čtvrtek 2. 11.
Reformace dnes (přednáška, náměstek biskupa dr. Martin Piętak, 17 hodin,
Lutherův sál)

Narozeniny kostela
Vyvrcholením reformačního týdne bude symbolicky oslava
narozenin našeho chrámu. Letos si připomínáme 112 let od
položení základního kamene a 110 let od slavnostního
posvěcení kostela. Přijďte proto v neděli 5. 11. 2017 společně
slavit a děkovat! Začínáme v 10 hodin bohoslužbami, na které přijal pozvání
oldřichovický dechový kvartet, vystoupí rovněž pěvecký sbor ČCE. Po obědě
v Třanovského sálu uslyšíme přednášku o církvi v Koreji a hudební vystoupení
členů korejského sboru.
Připomínáme, že na oběd je potřeba se přihlásit do středy 1. 11.2017, cena
oběda je 65 Kč.

Ostravské listopadání
Od 10. do 12. 11. 2017 se uskuteční další ročník Ostravského listopadání, které
nabídne opět zajímavý program.
Pátek 10. 11.: Pavel Helan s kapelou (19 hod.)
Sobota 11. 11.: dopoledne hudební dílna pod vedením celocírkevního kantora
Ladislava Moravetze, Lukáš Burian (14 hod.), Peter Janků (15 hod.), Roman Dostál
– člen skupiny Oboroh (16 hod.), Moby Dick (17 hod.), Jarda Svoboda – frontman
skupiny Traband nominovaný na cenu Anděl 2016 (19 hod.)
Více informací najdete na www.listopadani.evangnet.cz.

Hospodářské záležitosti sboru
Dary a sbírky od 16. 9. do 15. 10. 2017
Srdečně děkujeme za všechny Vaše finanční a věcné dary, za pomoc při úklidu
kostela i další službu.
„Vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ (2. Korintským 9, 7b).
Dary na sbor: 6.500 Kč
Sbírka na sbor: 5.215 Kč
Sbírka: Světový lutherský svaz
V neděli 19. 11. 2017 proběhne v rámci bohoslužeb sbírka na Světový lutherský
svaz. Jedná se o organizaci sídlící v Ženevě a sdružující všechny lutherské církve
na světě. Tyto církve platí roční příspěvek a Světový lutherský svaz jim finančně
pomáhá například při vydavatelské činnosti nebo opravách sborových staveb.
Příprava na samofinancování církve
Připomínáme, že od roku 2034 skončí státní dotace pro církve a nastane jejich
samofinancování. Každým rokem se proto o 7 % zvyšuje částka, kterou sbory
odvádějí na Církevní radu. Pro náš sbor se letos jedná o částku 286.000 Kč, pro
rok 2018 se částka zvýší už na cca 306.000 Kč.
Protože chceme být i nadále v následujících letech schopni odvádět dané částky,
je potřeba, abychom se učili náš sbor finančně více podporovat, aby mohl
i nadále plně fungovat a sloužit. Pokud sbory nebudou schopny samofinancování,
hrozí jim slučování s jinými okolními sbory, případně i zánik. Věříme však, že náš
ostravský sbor nám leží natolik na srdci, že toto nedopustíme.
Děkujeme všem ochotným dárcům.
Pro povzbuzení
•
•
•
•
•

Každé ráno, do kterého se probudíš, je požehnáním.
Strach je jako houpací křeslo. Stále v pohybu, ale nikam nevede.
Láskou přivádíme druhé k lásce.
Měj trpělivost. Bůh s Tebou ještě neskončil.
I malý krok vpřed je více než velká výmluva.

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.

