Zpravodaj
sboru Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě

Leden 2018
Heslo měsíce ledna: „Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha.
Nebudeš dělat žádnou práci….“ 5. Mojžíšova 5, 14
Heslo sboru pro rok 2018 (vybráno na Silvestrovské bohoslužbě):
„Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných,
který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho
zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který
dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.“
Žalm 1, 1–3
Tomu, kdo žízní, dám zadarmo napít z pramene vody živé. Zjevení 21, 6
Tento verš je biblickým heslem pro rok 2018. Ježíš říká, že „každý, kdo žízní…“
Žízeň, o které hovoří, však není fyzická, ale duchovní. Srdce žíznící po Bohu, Boží
přítomnosti. Hlavní problém dnešní doby je, že jsme tak přesyceni věcmi tohoto
světa, že naše žízeň po Bohu a Božích věcech je udušena. Proto je potřeba právě
dnes, abychom jako křesťané nasadili všechny síly, které máme od Boha, do
zápasu o víru, o evangelium, o naše srdce, o spásu naších bližních…
Tomáš Kempenský řekl: „Zde nemáš trvalou vlast, a buď si kdekoli, všude jsi
cizincem a poutníkem; a nenajdeš zde pokoje, pokud se co nejtěsněji nespojíš
s Kristem. Proč se zde rozhlížíš, jestliže tu není místo tvého spočinutí? Tvůj
příbytek má být v nebesích, a proto máš hledět na všechno pozemské jen jako
mimochodem. Všechno pomine, a spolu s tím i ty. Snaž se nepřilnout k světským
věcem, aby tě nezajaly a nezahubily.“
Chtěl bych zmínit myšlenku jednoho pastora, který velice trefně vystihl konkrétní
praktickou věc, kvůli které lidé, včetně křesťanů, promrhají svůj drahocenný,
Bohem svěřený čas zde na zemi. A tou je internet/televize: „Televize je jedním z
největších důvodů, proč lidé v moderní době marní své životy. A internet ji
samozřejmě dohání, možná už dohnal. Dává větší možnost volby než televize, na
co se dívat, ale i možnost dívat se na horší věci než v televizi, věci, u nichž vás
uvidí jen Soudce vesmíru. Hlavní problém však není to, jak moc oplzlostí
zpřístupňuje. I pouhé reklamy stačí k tomu, aby zasely bujná semínka chtíče
a žádostivosti bez ohledu na to, jaký program sledujete. Větším problémem je
všednost. Mysl, která se denně sytí televizí, zakrní. Vaše mysl byla stvořena k
tomu, aby znala a milovala Boha. Přemíra sledování televize (internetu) však ničí

její schopnost toto velké povolání naplnit. Obsah televizních pořadů je tak všední
a tak povrchní, že se scvrkává naše schopnost zabývat se hodnotnými
myšlenkami a cítit hluboké emoce.“
Proto je nutné, abychom i v příštím roce jako jednotlivci a celý sbor aktivně
a vytrvale usilovali odvracet se od toho, co nás od Boha vzdaluje nebo způsobuje,
že naše srdce ztrácí žízeň po Bohu. A současně abychom aktivně usilovali svá
srdce upínat ke Kristu a nasazovat sebe do služby Jemu.
Každý hudební virtuóz ví, že slávu a uznání předchází trápení. Zná hodiny, dny
a měsíce vyčerpávajícího cvičení a sebeobětování, které musí předcházet jediné
hodině dokonalé intepretace (vystoupení), kdy sklidí potlesk jako odměnu za
svou námahu. Mistr řemesla zná léta práce, obětí a trápení, kdy se učil a
zdokonaloval, než byl jmenován mistrem svého oboru. Student zná léta učení,
sebezapření a povinností, která předcházejí vítězoslavnému dni promoce se
všemi poctami. Astronauti podstoupí léta výcviku kvůli letu, který bude trvat jen
několik dní.
Bible učí, že oběť a kázeň jsou nezbytné, chceme-li být Kristovými věrnými
služebníky. Pavel napsal: „Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu
jiným, sám neselhal“ (1. Kor. 9, 27). Ukázněme svůj čas… ukázněme své oči…
ukázněme svou mysl… ukázněme své tělo… To vše kvůli Kristu. Avšak ať tou
motivací k tomu všemu je láska a žízeň po Bohu. Vášeň způsobuje, že disciplína se
stává příjemná.
„Každý okamžik nynější usilovné práce pro Krista bude nahrazen milionem let slávy."
Pavel Taska

Pravidelná setkání
Středa
Čtvrtek
Neděle

17.00
16.00
10.00
10.00

Modlitební setkání u manželů Maslíkových (24. 1.)
Biblická a modlitební hodina
Bohoslužby, setkání dětí, korejské bohoslužby
Bohoslužby ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě
(14. a 28. 1.)

Program v lednu
1. 1. Nový rok: společné bohoslužby se sborem ČCE, sv. večeře Páně
6. 1. Novoroční sborový večírek: 15.30 hod., Lutherův sál
7. 1. 1. neděle po Zjevení: sv. večeře Páně
7. – 14. 1. Ekumenický modlitební týden: začátky v 18 hod.
14. 1. 2. neděle po Zjevení: sbírka na Nadaci mezinárodní potřeby
18. 1. Porada presbyterstva: 17 hod., Lutherův sál
21. 1. 3. neděle po Zjevení
28. 1. Neděle Septuagesimae
Od 14. 1. do konce února se budou bohoslužby konat v Lutherově sálu.

Život sboru
V měsíci prosinci se konalo 8 křtů – 4 děti a 4 dospělí. Svatby ani pohřby se
nekonaly.

Významné narozeniny sborovníků v lednu
Kulaté nebo polokulaté narozeniny budou v lednu slavit:
Zdeněk Namyslo (6. 1.)
Iva Plačková (17. 1.)
Zuzana Kolečková (9. 1.)
Martin Kneisl (20. 1.)
Markéta Malá (12. 1.)
Břetislav Bajnar (21. 1.)
Eva Zedníková (13. 1.)
Přejeme mnoho Božího požehnání, zdraví, sil a radosti do dalších let života.
„Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.“ 1. Timoteovi 6, 11b

Ekumenický týden modliteb 2018 – téma Obnova církve
Neděle 7. 1. 2017
Bratrská jednota baptistů, Závoří
káže Jan Kočnar (Církev bratrská)

101/32,

Zábřeh

(tram:

Karpatská),

Pondělí 8. 1. 2017
Českobratrská církev evangelická, Husovo nám. 3, káže Petr Polach (CB)
Úterý 9. 1. 2017
Křesťanské společenství, V Zálomu 1, Písk. doly (tram: Karpatská, bus: Písk. doly),
káže Bohuš Sikora (Apoštolská církev)
Středa 10. 1. 2017
Církev bratrská, 28. října 147 (tram: Krajský úřad, Dům energetiky),
káže Ewa M. Jelinek (ČCE)
Čtvrtek 11. 1. 2017
SCEAV, Husovo nám. 4, Lutherův sál, káže Filip Fürst (Církev adventistů sedmého
dne)
Pátek 12. 1. 2017
Církev adventistů sedmého dne, Trocnovská 725/20, Přívoz (tram a bus: Sad
B. Němcové), káže Pavel Taska (SCEAV)
Sobota 13. 1. 2017
Církev bratrská, Žilinská 1889/13, Poruba (tram: Sokolovská, Vozovna Poruba,
bus: Nám. Družby, Bajkalská), káže Antonín Kratochvíl (Křesťanské společenství)
Neděle 14. 1. 2017
Apoštolská církev, Palackého 25, Přívoz (tram: Důl Odra, bus: Na Mlýnici,
káže Tomáš Oliverius (Jednota bratrská)

Hospodářské záležitosti sboru
Dary a sbírky od 16. 11. do 15. 12. 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: 18.700 Kč
Sbírka na Českou biblickou společnost: 2.330 Kč
Dar na adopci na dálku: 4.300 Kč
Výdaje sboru
V prosinci byla na Církevní radu zaslána poslední část povinných odvodů v tomto
roce: 93.000 Kč. Za opravy v kostele, tzn. vitráže ve dveřích, věžní hodiny, postřik
proti červotoči v sakristii, byla zaplacena částka 40.366 Kč. Za roční spotřebu
elektřiny v kostele a suterénu fary bylo zaplaceno 11.208 Kč, za plyn v suterénu
fary 5.893 Kč.
Sbírky v lednu
V neděli 14. 1. 2017 proběhne sbírka na Nadaci mezinárodní potřeby, konkrétně
na program Bangladéš: příjemný spánek dětem v dětském domově. Svým
darem můžete změnit každodenní život dětí v dětském domově Savar
v Bangladéši. Z vybraných prostředků budou pořízeny matrace, deky, polštáře a
sítě proti hmyzu. Cílem Nadace je získat pro 150 dětí celkem 96.750 Kč (jedna
sada vyjde na 645 Kč). Bližší informace: https://mezinarodni-potreby.cz/dalsiprojekty/zvlastni-sbirky/vanocni-sbirka-2017.
Všem ochotným dárcům děkujeme!

Novoroční večírek
Nezapomeňte, v sobotu 6. ledna 2018 v 15.30 hodin v Lutherově sálu začíná
tradiční Novoroční sborový večírek! Hostem bude tentokrát bratr biskup
Mgr. Tomáš Tyrlík, přemýšlet budeme o biblickém heslu roku 2018: Tomu, kdo
žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Čeká nás biblické zamyšlení,
modlitby, ohlédnutí za rokem 2017, vize pro nový rok, zpěv, zábava i občerstvení.
Vstupným je dárek do tomboly v hodnotě 60 Kč. Těšíme se na Vás!
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: kancelář: 596 126 625, 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: 2018
Úřední hodiny: úterý až pátek 9–12 hod.

