
Zpravodaj  
sboru Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě 

Ú n o r  2 0 1 8  
Heslo měsíce února:  

„Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: Pokoj tomuto domu!“ 
Lukáš 10, 5 

 

Dívejme se na zahradu, ne na mušky  
 

Byli spolu čtyřicet let, měli děti i vnoučata. Děda a babička. Bydleli v bytovce, ale 
měli zahrádku. Děda ji miloval, trávil tam hodně času, staral se o rostlinky 
a stromy jako o děti a byl na ni hrdý. Babička k ní neměla takový vztah a objevila 
se tam jen občas. Jednou přece jen zase přišla a procházela se po ní. Před časem 
na malém zahradním domku vysadila muškáty. Protože byla ženou zaměřenou na 
detaily, myslela si, že dobré je samozřejmostí a špatné je potřeba kritizovat. A tak 
jakmile na muškátech zpozorovala malé černé mušky, obrátila se na dědu: 
„Z tebe asi dobrý hospodář nebude, muškáty jsi nechal zamořit muškami!“ Tato 
věta dědu hluboce zasáhla. Měl pocit, že je kritizována nejen jeho poctivá práce, 
ale hlavně on sám. 
Pokud má naše manželství za sebou uvedených čtyřicet let, deset let nebo je 
úplně čerstvé, kritická slova partnera vždy zraňují. 
Naše manželství nejsou bezchybná, vždyť je tvoříme my, obyčejní lidé s chybami 
a nedostatky. Boží vůle pro naše manželství je budování tohoto vztahu 
a vzájemné posvěcování se v něm. Kritika vyslovená v nepravý čas a bez lásky ho 
rozbíjí. Jestliže slovně nebo gesty útočíme na to, co náš partner považuje ve svém 
životě za důležité, na co je hrdý, na čem mu záleží, často to vnímá jako útok na 
svou podstatu, na sebe samého. Toto bývá příčinou hlubokých zranění a spouští 
kaskádu konfliktů, hádek a hněvu v manželstvích. Stačí jedna „špatná věta“. 
Mysleme na to hlavně my manželky, které často „vládneme jazykem“. 
Kdyby babička z našeho příběhu dědu pochválila a ocenila jeho práci, pobavila se 
s ním o krásných jabloních a víně, atmosféra by byla úplně jiná. Podíváme-li se na 
to z perspektivy věčnosti, co bude Boha zajímat – dva muškami zničené muškáty 
nebo vztah s manželem? 
Život v manželství prožíváme bok po boku den za dnem, a tak můžeme snadno 
začít přehlížet, co všechno pro nás partner dělá. Žijeme ve stereotypu, že to 
dobré je samozřejmost a pak slova ocenění a vděku jsou zbytečná. Naopak, 
pakliže se nám něco nelíbí, pak slovy kritiky a sarkastickými poznámkami 
nešetříme. 
 

http://etabita.cz/divejme-se-na-zahradu-ne-na-musky/


Manželky, manželé, zamysleme se nad tím, jak často kritizujeme partnera! Není 
dobré sledovat mušky drobností místo velké zahrady dobrých věcí a skutků. 
Všimněme si, co manžel nebo manželka dělá, co má rád, na čem si dává záležet, 
oceňme to, pochvalme, ať už jde o velké věci nebo jen o drobnosti. Vědomě 
hledejme příležitost pro slova ocenění pro našeho partnera. Každý pár má svou 
vlastní situaci a nezapomínejme, že láska je kreativní. Pochválit můžeme dobrou 
ranní kávu nebo chutné jídlo, nový účes, přinesení ovoce ze zahrady, vynesení 
smetí, snahu v zaměstnání nebo péči o děti, pěkně uklizený byt, nové šaty, umytí 
auta, vyřizování rodinných záležitostí, zorganizování oslavy, ale i masáž nebo 
příjemný intimní zážitek. Soustřeďme se na tyto pozitivní momenty našeho 
manželského soužití a vyzdvihujme je. Slova ocenění spolu s úsměvem 
a poděkování za to, co pro nás (pro děti nebo pro rodiče) partner dělá, patří 
k základním kamenům komunikace budující naše vztahy. 

Převzato z internetového časopisu e-Tabita 
 

Pravidelná setkání 
Středa  17.00 Modlitební setkání u manželů Maslíkových (7. a 21. 2.) 
Čtvrtek  16.00 Biblická a modlitební hodina (1. a 8. 2.) 
  17:00 Postní bohoslužby (15. a 22. 2.) 
Neděle  10.00 Bohoslužby, setkání dětí, korejské bohoslužby 
  10.00 Bohoslužby ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě  
   (11. a 25. 2.) 
 

Program v únoru 

  4. 2. Neděle Sexagesimae: sv. večeře Páně 
  8. 2. Porada presbyterstva: 17 hod., Lutherův sál 
11. 2. Neděle Estomihi: sbírka na sbor 
15. 2. Postní bohoslužby: 17 hod., Lutherův sál 
18. 2. 1. postní neděle: sv. večeře Páně 
22. 2. Postní bohoslužby: 17 hod., Lutherův sál 
25. 2. 2. postní neděle: sv. večeře Páně 
V měsíci únoru se budou bohoslužby konat v Lutherově sálu, sv. večeře Páně 
bude vysluhována po bohoslužbách. 
 

Významné narozeniny sborovníků v únoru  

Kulaté nebo polokulaté narozeniny budou v lednu slavit:  
Božena Lišková (1. 2.)  Bruno Lorenc (20. 2.) 
Filip Golasowski (15. 2.)  Jiřina Koronczyová (22. 2.) 
Emílie Satolová (17. 2.)  Jaroslava Pokorná (26. 2.) 
  

Přejeme mnoho Božího požehnání, zdraví, sil a radosti do dalších let života. 
„Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života.“ 1. Timoteovi 6, 12a 



Střídání stráží 

Od 1. února 2018 dochází po dlouhé době v našem sboru 
k velké změně. Třebaže tuto změnu na první pohled snad ani 
nezaregistrujeme a možná se nám bude zdát, že vše zůstává 
při starém, dochází k určitému „střídání stráží“ ve vedení 
našeho sboru. Náš bratr farář Vilém Szlauer odchází na 
zasloužený odpočinek a vedení sboru se oficiálně ujímá vikář 
Pavel Taska. Jak jsem již nastínil, tuto změnu snad prakticky 
ani nezaregistrujeme, neboť náš milý bratr farář zůstává ve 
sboru a bude zde působit nadále jako emeritní farář minimálně další dva roky. 
Tyto změny byly potvrzeny Církevní radou naší Slezské církve evangelické a. v.  
 

Při této příležitosti našemu bratru faráři děkujeme za vykonanou službu v našem 
sboru a zároveň připomínáme, že se zapsal do téměř 143leté historie našeho 
evangelického sboru a. v. jako nejdéle sloužící pastor. Nastoupil k nám do 
Ostravy v roce 1983 a délkou svého působení tady předčil i faráře Jana Michalika, 
budovatele fary a našeho překrásného kostela, který zde působil v letech  
1900–1926, jakož i faráře Vladislava Santariuse (působení ve sboru 1955–1958 
a 1965–1980).  
Našemu milému bratru faráři přejeme do dalších let mnoho Božího požehnání, 
pevné zdraví a těšíme se na jeho další působení v našem sboru, třebaže již ve 
funkci emeritního faráře.  

Vlastimil Merta, kurátor sboru 

 
Národní týden manželství 
Každý rok v týdnu Valentýna (14. 2.) je Národní týden manželství příležitostí pro 
všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Nechat se inspirovat, jak ze svého dobrého 
manželství udělat ještě lepší nebo obnovit to, co se časem ze vztahu vytratilo. 
V našem sboru budou proto bohoslužby v neděli 11. 2. 2018 věnovány tématu 
Rodina a vztahy. Po bohoslužbách v sálu Vás zveme na posezení u kávy a čaje.  
 

Sborové shromáždění 
V neděli 18. 3. 2018 se bude po bohoslužbách konat Sborové shromáždění, na 
kterém se jednak ohlédneme za rokem 2017 v našem sboru – vyslechneme 
Zprávu ze života sboru, jednak se budeme zabývat vizí a plánem nejen pro rok 
2018. Prostor bude i na Vaše dotazy, připomínky, návrhy na změny apod. Využijte 
proto tuto jedinečnou příležitost ovlivnit fungování a směřování sboru. 

 

Týden duchovního zamyšlení 
Tradiční předvelikonoční Týden duchovního zamyšlení se uskuteční od 19. do 
23. 3. 2018. Program a témata jednotlivých večerů najdete v březnovém 
Zpravodaji. 

 



Hospodářské záležitosti sboru 

Dary a sbírky od 16. 12. 2017 do 15. 1. 2018 
Srdečně děkujeme za všechny Vaše finanční a věcné dary i Vaši službu.  
„Vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ (2. Korintským 9, 7b). 
 

Dary na sbor: 11.800 Kč    
Sbírka na Slezskou diakonii: 3.058 Kč 
Sbírka na sbor: 5.299 Kč 
Sbírka na Vzdělávací fond: 2.175 Kč 
Sbírka na Aliančním týdnu modliteb: 1.300 Kč 
Sbírka a dary na Nadaci Mezinárodní potřeby (Bangladéš): 8.745 Kč 
 

Výdaje sboru 
V prosinci bylo zakoupeno nové čerpadlo k WC v suterénní místnosti. Náš sbor 
dal jednu třetinu ceny: 4.297 Kč. Finančně se podílel sbor ČCE i korejský sbor. 
 
 

Život sboru 

V měsíci lednu se křty, svatby ani pohřby nekonaly. 
  
 

Z lednové schůze presbyterstva 

Byly zhodnoceny uplynulé akce a naplánovány akce pro další období.  
Před Vánoci proběhly také návštěvy starších a nemocných sborovníků, které jsou 
považovány za velmi požehnaný čas. 
Do konce ledna je potřeba odevzdat závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace 
Misijního fondu SCEAV, kterou sbor obdržel na stavbu dětského koutku na farní 
zahradě. 
Do celocírkevní Hospodářské komise byly za náš sbor delegovány sestry Vlčková 
a Kaděrová. 
Bude projednávána možnost umístění informační tabule před vchodem kostela. 
V pondělí 5. 3. 2018 se v Lutherově sálu bude konat setkání Církevní rady SCEAV. 

Od února bude br. vikář Taska jako nový administrátor průběžně přebírat 
sborovou agendu.  
Byla schválena změna úředních hodin od února: úterý až čtvrtek 9–12 hodin.  

 
 

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. Taska: 731 789 225, Mgr. Szlauer: 725 838 000, 
pokladní: 732 590 087 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 1650849369/0800. Variabilní symbol pro dary  
na sbor: 2018 
Úřední hodiny: úterý až čtvrtek 9–12 hod. 

 


