Zpravodaj
sboru Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě

Prosinec 2017
Navštíví nás Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti
a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Lukáš 1, 78–79

Svačina pro anděly
Dítě dává za okno mističku s kouskem dortu.
„Co vyvádíš?“
Jako správná matka se okamžitě snažím napravit takové hloupé počínání… na
římse jsou nasypané drobečky pro ptáky, navíc tahle mistička je památeční, po
prababičce, ještě se rozbije…
„Ale, dávám andělovi svačinu.“
„Svačinu?“
„No, přiletí s Ježíškem a přinese mi dárky.“
Usmívám se.
„Ty si myslíš, že andělé v ráji nemají dorty? Pokud tedy vůbec potřebují jíst…“
Zamyslí se. Moje argumenty zřejmě mají co do sebe.
„A stejně,“ pokračuji, „andělé mají rádi něco jiného.“
„Co?“
„Pro ty je lepší než dort, … o moc lepší lahůdka…, když něco hezkého někomu
uděláš…“
Snažím se … jako správná matka… využít příležitosti k tomu, abych vychovávala…
i když, dokud jsem byla malá, právě tohle mě u mé matky dost dopalovalo.
Nestává se člověk, když má děti, karikaturou svých rodičů?
Dítě přemýšlí.
„Když…?“
Neví, jak to říct.
Ale … cítí to.
Jsou slova, která umí vyslovit jenom srdce…
„Když někomu uděláš radost, když někdo kvůli tobě není smutný, když někomu
pomůžeš… je to, jako bys dal andělovi moc dobrou svačinu…“
Dítě se na mě zamyšleně dívá.
„A maminko, co jsi dala dnes andělovi ke svačině ty?“
Eduard Martin: Je tu přece Ježíšek

Pravidelná setkání
Středa
Čtvrtek
Neděle

17.00
16.00
10.00
10.00

Modlitební setkání (13. 12.)
Biblická a modlitební hodina
Bohoslužby, setkání dětí, korejské bohoslužby
Bohoslužby ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě
(10. 12.)

Program v prosinci
1. 12. Adventní vyrábění: 16 hod., Lutherův sál
3. 12. 1. adventní neděle: sv. večeře Páně, sbírka na Českou biblickou společnost
7. 12. Porada presbyterstva: 17 hod., Lutherův sál
10. 12. 2. adventní neděle: sv. večeře Páně
17. 12. 3. adventní neděle: Vánoční sborová slavnost: po bohoslužbách posezení
na faře u kávy a čaje
24. 12. 4. adventní neděle: sv. večeře Páně
Štědrovečerní bohoslužba: 22 hod., sbírka na Slezskou diakonii
25. 12. 1. svátek vánoční: 10 hod., sv. večeře Páně, sbírka na sbor
26. 12. 2. svátek vánoční: 10 hod., Lutherův sál
31. 12. Silvestr: 10 hod., sbírka na Vzdělávací fond

Významné narozeniny sborovníků v prosinci
Kulaté nebo polokulaté narozeniny budou v prosinci slavit:
Jiří Kryštof (4. 12.)
Majka Jangová (31. 12.)
Přejeme všem jubilantům mnoho Božího požehnání, zdraví, sil a radosti
do dalších let života.
„Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl ve všem patrný.“ 1. Timoteovi 4, 15

Život sboru
V listopadu se křty ani sňatky v našem sboru nekonaly. Loučili jsme se se
spolusestrou Helenou Štětinskou (91 let).

Nenechte si ujít!
Vánoční sborová slavnost pro všechny generace se bude tentokrát konat třetí
adventní neděli 17. 12. 2017 v rámci bohoslužeb od 10 hodin v kostele. Těšit se
můžeme na pěvecké vystoupení i posezení u kávy a čaje po bohoslužbách v teple
Lutherova sálu. A možná i na nějaké překvapení nejen pro děti? 😊

24. 12. 2017 Vás zveme na už tradiční (ale stylem netradiční) Štědrovečerní
bohoslužby ve 22 hodin. Je to velká příležitost oslovit evangeliem v tento sváteční
čas nevěřící kolemjdoucí, sousedy, obyvatelé Ostravy… Proto Vás prosíme
o modlitby za všechny účastníky, aby k nim Boží slovo promlouvalo a působilo
velké změny.
Protože Silvestr připadne letos na neděli, sejdeme se pouze k dopolední
bohoslužbě v 10 hodin v kostele. Ani letos však nepřijdeme o možnost vybrat si
biblické heslo pro nový rok. Vybírat budeme každý sám pro sebe a bratr kurátor
i pro celý náš sbor.
Dalším zastavením, ohlédnutím, poděkováním, ale i prosbou o požehnání v zatím
neznámém roce 2018 bude sborový Novoroční večírek, který se bude konat
v sobotu 6. 1. 2018 v 15.30 hodin v Lutherově sálu. Hlavním tématem bude heslo
roku 2018: Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Zamýšlet se
nad ním bude s námi bratr biskup Tomáš Tyrlík. Čekáme i další hosty z blízka
i daleka a připravuje se další bohatý program. Vstupným bude dárek do tomboly
v hodnotě 60 Kč. Neváhejte a nenechejte si toto všechno ujít! 😊

Pozvání odjinud
V neděli 3. 12. 2017 jsme zváni na Adventní koncert do Českého Těšína, kde
v kostele Na Nivách zahraje od 16. hodin Komorní orchestr Silesian Art Collective.
Ve stejný den i hodinu (3. 12. 2017, 16 hod.) se v třineckém kostele uskuteční
tradiční Večer koled. Vystopupí mužský pěvecký sbor SCEAV, ženský kvintet
z Třanovic, dechový kvartet z Oldřichovic, Noemi a Filip Macurovi a další hosté.
A do třetice: sbor ČCE Ostrava zve na adventní koncert Ostravských zvonků a Dity
Bartolšicové (varhany). Také v neděli 3. 12. 2017, tentokrát ale v 17 hodin
v Třanovského sále.
Na Vánočním koncertu v pátek 8. 12. 2017 v 17 hodin v kostele v Orlové bude
účinkovat Koncertní sbor Permoník, Mužský komorní sbor Permoník a Cimbálová
muzika Tolar. Vstupným ve výši 100 Kč přispějete na projekt Obnova varhan
v Evangelickém kostele v Orlové.

Přejeme Vám pokojné, radostné a požehnané prožití
adventního i vánočního období.
Kéž by pro nás bylo zastavením, povzbuzením, novou
nadějí a přiblížením se k Pánu.

Hospodářské záležitosti sboru
Dary a sbírky od 16. 10. do 15. 11. 2017
Srdečně děkujeme za všechny Vaše finanční a věcné dary i další službu.
„Vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ (2. Korintským 9, 7b).
Dary na sbor: 27.500 Kč
Sbírka na Vydavatelský fond: 1.630 Kč
Sbírka na Světový lutherský svaz: 2.050 Kč
Sbírka: Česká biblická společnost
Podobně jako každý rok vyhlašuje Česká biblická společnost i letos Dny Bible.
V rámci nich podporuje v tomto roce překladatelské projekty ve dvou afrických
zemích: v Tanzánii a Togu. V obou těchto zemích existují kmeny, které stále nemají
Bibli ve svém jazyce. Finančně podpořit šíření Bible v těchto oblastech můžeme
i v rámci sbírky v neděli 3. 12. 2017.
Bližší informace nejen o těchto projektech najdete na www.dumbible.cz.
Sbírka: Vzdělávací fond
V neděli 31. 12. 2017 se bude konat sbírka na Vzdělávací fond SCEAV, který
podporuje studenty teologie a další vzdělávání farářů naší církve.
Děkujeme předem za Vaše dary!
Výdaje v listopadu
V listopadu 2017 byla zaplacena další část povinných odvodů na Církevní radu:
20.000 Kč.
Dále byly provedeny revize a opravy: revize hasicích přístrojů – 538 Kč, revize
hromosvodů kostela a fary – 3.025 Kč, oprava a ladění varhan: – 2.450 Kč, oprava
půdních oken v kostele – 7.248 Kč, oprava vodovodních baterií v suterénu – 460
Kč. Zaplaceno bylo rovněž vodné a stočné za 07–10/2017 ve výši 850 Kč.
Online…
Pokud se z jakýchkoli důvodů nemůžete osobně účastnit bohoslužeb, využijte
možnost sledovat shromáždění jiných sborů SCEAV na internetu. V archivu České
televize najdete také záznam bohoslužby z Třince k 500. výročí reformace.
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.

