
Zpravodaj  
sboru Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě 

D u b e n  2 0 1 8  
Heslo měsíce dubna:  

Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ 
Jan 20, 21 

 

Odvalený kámen 
Jistá oddanost  
Malá skupinka žen stojí opodál kříže a dívá se na něj. 
Mezi nimi obě Marie – jedna Josefova a Jakubova 
matka, druhá Marie Magdalská. Proč tam zůstaly? 
Jako poslední odcházejí z Golgoty a jako první 
přicházejí ke hrobu. V neděli ráno se vydávají na 
cestu – mají před sebou těžký a smutný úkol – 
setkání s mrtvým tělem. Chtějí vlahým olejem potřít 
jeho tělo, a poskytnout tak poslední službu tomu, kdo jejich nadějím dával smysl. 
Není to naděje – co je vede ke hrobu. Je to povinnost, čistá oddanost. Nic už 
nečekají. Vždyť co by jim mohl mrtvý nabídnout? Nejdou ke hrobu, aby něco 
přijaly, ale jdou dávat. Služba inspirovaná povinností. To je povolání učedníka. 
Když je cesta nejtemnější… 
Obě Marie si uvědomovaly, že je třeba splnit neodkladný úkol. Petr se nenabídl, 
že to udělá, ani Ondřej se nepřihlásil jako dobrovolník. Byly to právě ony, kdo to 
nevzdaly. Myslely si, že jsou samy, že jejich cesty si nikdo nevšiml. Mýlily se. Bůh 
je viděl a měl radost z jejich oddanosti. A měl pro ně překvapení. Proč vlastně 
anděl pohnul kamenem? Kvůli Ježíši? Vždy jsem předpokládal, že anděl kámen 
odvalil proto, aby Ježíš mohl vyjít z hrobu ven. Ale zamysleme se nad tím: Bylo 
potřebí odstranit kámen proto, aby se Ježíš dostal z hrobu? Byl vítěz nad smrtí 
tak slabý, že by nebyl schopen odstrčit kousek skály? Z textu vyplývá, že ve chvíli, 
kdy se kámen pohyboval, byl už Ježíš dávno z hrobu pryč. Kvůli komu to tedy 
bylo? Ne proto, aby mohl Ježíš z hrobu ven, ale aby ženy viděly dovnitř. A právě 
ve chvíli, kdy cesta je pro obě ženy nejtemnější, zazáří anděl a ukáže se Spasitel. 
A obě ženy už nikdy nebudou jako předtím.  
Bůh i dnes „odvaluje kameny” 
 Co se z toho můžeme naučit? Dá se to vyjádřit dvěma slovy: NEVZDÁVEJ TO! Je 
stezka temná? Nesedej si! Je cesta dlouhá? Nezastavuj se! Je noc černá? 
Neustávej! Bůh pořád ještě posílá své anděly. A ještě i dnes odvaluje kameny. 
Není člověk, na jehož životní cestě by se jako nepřekonatelná překážka neobjevil 



nějaký větší či menší „kámen“. Chvíli je nám dopřáno jít procházkou pod 
prosluněnou oblohou, ale náhle se přižene mrak, strhne se bouře a nečekaný 
příval navalí kameny, které nám zatarasí cestu. Kameny, které nejsme schopni 
sami odvalit: zklamané naděje, křivda, zrada nebo zranění od koho bychom je 
nikdy nečekali, které leží jako tíha v srdci. Ztráta životní jistoty, která v nás 
probudí sklíčenost, hořkost a strach z budoucnosti. Přemíra starostí nebo výčitek 
svědomí. Nemoc nebo dokonce smrt někoho z nejbližších. V takových situacích se 
neubráníme otázkám, které sice někdy zůstávají nevysloveny, přesto však pálí 
v duši: Má můj život vůbec smysl? Jestli existuje Bůh, záleží mu na mně? Nejsou 
moje modlitby zbytečné? Existuje vůbec někdo, kdo by mně pomohl? Věř, že Bůh 
stále – to znamená i dnes – odvaluje a pomáhá likvidovat z našeho života ony 
tíživé „kameny“. Bůh nám v Ježíši Kristu nabízí pomoc a nechce, abychom žili 
v temném hrobě jakéhokoliv otroctví. On i dnes odvaluje kameny.  

Převzato ze zpravodaje Brněnské tiskové misie 
 

Pravidelná setkání 
Středa  17.00 Modlitební setkání u manželů Maslíkových (4. a 18. 4.) 
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. 4.) 
 

Program v dubnu 

  1. 4. Velikonoční neděle: sv. večeře Páně, sbírka na sbor 
  2. 4. Velikonoční pondělí: Lutherův sál 
  8. 4. 1. neděle po Velikonocích 
12. 4. Porada presbyterstva: 18 hod., Lutherův sál 
15. 4. 2. neděle po Velikonocích 
22. 4. 3. neděle po Velikonocích: sbírka na GAW 
29. 4. 4. neděle po Velikonocích 
 
 

Významné narozeniny sborovníků v dubnu  

Kulaté nebo polokulaté narozeniny budou v dubnu slavit:  
 

Lucie Makúchová (1. 4.) Kateřina Nytrová (26. 4.) 
Elena Borovcová (12. 4) Zdeňka Samková (26. 4.) 
Danuše Plevová (19. 4.) Arnošt Merta (27. 4.) 
Silvie Jirotová (20. 4.) 
 

Přejeme mnoho Božího požehnání, zdraví, sil a radosti do dalších let života. 
„Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi 
proudem.“ Židům 2, 1 

 



Vzkříšený, aneb co všechno lze stihnout za 33 let 
Každoroční velikonoční setkání nejen pro mládež se bude opět konat ve 
Velikonoční neděli 1. 4. 2018, a to od 16 hodin v evangelickém kostele v Třinci. 
Řečníkem bude Joel Rolf, ředitel biblické školy v USA, v rámci programu vystoupí 
také pěvecký sbor mládeže z Minesoty. 
 

Tajemství Gregoriánských Chórů 
V neděli 1. 4. 2018 v 19 hodin se bude v našem kostele konat koncert německo-
ukrajinského souboru Gregorianika. Představí gregoriánské chóry, tedy liturgické 
texty ve zpívané podobě. Vstupenky zakoupíte v obvyklých předprodejích. 
 

Templfest Ostrava 2018 
Nenechte si ujít také ostravský festival Tempfest, který se již sedmým rokem 
věnuje židovsko-křesťanské kultuře. V rámci letošního programu se můžeme těšit 
na přednášky (Petr Piťha, Marek Orko Vácha, Pavel Hošek, Tomáš Pojar), 
rozhovory, koncerty (Beata Hlavenková, Tomáš Novotný, Karin Sarkisjan, Mojše 
band), divadelní vystoupení. To vše ve dnech 9. až 14. 4. 2018. Podrobnosti na 
https://templfest.webnode.cz/ 
 

Křesťan za katedrou 
Učitelé, rodiče a pracovníci v církvi, které zajímá téma křesťanského vzdělávání, 
jsou zváni na 7. ročník konference Křesťan za katedrou, která proběhne  
13. a 14. 4. 2018 v Třinci. Tématem konference je „Návrat ke kořenům“. Bližší 
informace a registraci najdou zájemci na stránkách http://kzk.sceav.cz/ 
 

Sborové akce v dalších měsících 
Připomínáme rovněž akce a důležité termíny v dalších měsících a srdečně zveme 
k účasti. 
 

Květen až říjen: Otevřené kostely pro veřejnost o víkendech (14–18 hodin). 
  2. 5. 2018: Setkání seniorátního presbyterstva v Karviné. 
13. 5. 2018: Sborový den u příležitosti Dne matek se společným obědem po 

bohoslužbách. 
16. 5. 2018: Poslední možnost jet na Sborový pobyt se slevou  Pokud se 

přihlásíte a zaplatíte do tohoto termínu! 
25. 5. 2018: Noc kostelů s komentovanými prohlídkami až ke zvonům i se 

zajímavými hudebními vystoupeními, programem pro děti a dalším. 
4. až 7. 7. 2018: Sborový pobyt pro všechny generace v Bystřici pod Hostýnem na 

téma Velké poslání. 
 
Všechna tato i další setkání jsou příležitostí k duchovnímu růstu, proměně, 
přiblížení se k Bohu, nacházení odpovědí, načerpání nových sil, zastavení se, 
modlitbám, vděčnosti, pozvání našich nevěřících přátel… Využívejme je! 

 



Hospodářské záležitosti sboru 

Dary a sbírky od 16. 2. do 15. 3. 2018 
Srdečně děkujeme za všechny Vaše finanční a věcné dary i Vaši službu.  
Děkujeme presbyterům, kteří se zapojili do úklidu kanceláře, sálů, kuchyňky 
a sociálních zařízení na faře. 
 

„Vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ (2. Korintským 9, 7b). 
 

Dary na sbor: 10.900 Kč    
Sbírka na Konferenci rodin: 1.560 Kč 
 

Sbírka v dubnu 
V neděli 22. 4. 2018 proběhne v rámci bohoslužeb sbírka na GAW, tedy Gustav-
Adolf-Werk (Fond Gustava Adolfa). Tato německá organizace – partner 
evangelických církví ve světě, významně pomáhá při stavbách, opravách 
i nákupech církevních budov a kostelů, při diakonické a misionářské práci ve 
sborech i při vzdělávání církevních pracovníků.  
Děkujeme za Vaše dary. 
 

Výdaje sboru 
V březnu bylo zaplaceno Církevní radě 17.000 Kč jako část letošních povinných 
odvodů. 
 

Život sboru 

V březnu se konal pohřeb bl. p. MUDr. Dušana Čaply (71 let) – z kostela na 
hřbitov do Sviadnova. Křty a svatby se v tomto měsíci nekonaly. 
  

Poděkování 

Děkujeme všem, kdo jste se v neděli 18. 3. 2018 zúčastnili Sborového 
shromáždění a využili také příležitost k dotazům, připomínkám, námětům. 
Děkujeme za vyjádření Vašeho zájmu o náš sbor a jeho budoucnost. 

 

Zajištění dopravy na bohoslužby 

Znovu připomínáme nabídku zajištění dovozu auty na bohoslužby a další sborové 
akce pro starší a nemocné sborovníky, kteří se sami dopravit nemohou. Pokud 
máte o tuto službu zájem Vy sami nebo víte o někom jiném, kdo by ji uvítal, 
obraťte se, prosím, na bratra pastora Pavla Tasku.  

 

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. 


