
Zpravodaj  
sboru Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě 

K v ě t e n  2 0 1 8  
Heslo měsíce května:  

„Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme,  
a pevně počítat s tím, co nevidíme.“ 

Židům 11, 1 

 

Večerní píseň 
Když bylo dobře mamince, 

bylo i pěkně v našem bytě. 

Hmoždíř, který stál na skříňce, 

zatřpytil se okamžitě, 

skla oken, po nichž před chvilkou 

plakalo ještě bílé jiní, 

svítila opět po kuchyni, 

kde vonělo to vanilkou. 

Když zpívala, hned vesele 
spustili ptáci před okny nám. 
Měla-li mráček na čele, 
odletěli hned ptáci jinam. 
Zmlkli jsme rázem, ztichl smích. 
I černé kotě, které tlapkou 
pohrávalo si se skořápkou, 
dívalo se jí po očích. 

 

Když padala již únavou 
a večer spát nás odnášela, 
tou rukou drsnou od popela 
stlala nám měkce pod hlavou. 
V hořáku ještě přede plyn 
a nad pelestí přechází nám, 
podobaje se pavučinám, 
velikánský stín maminčin. 

Dnes už tak šťastně neusínám. 

Jaroslav Seifert, sbírka Maminka 

 

 

Den matek 

Den matek je krásný svátek, který je rozšířen po celém světě. Patří k pohyblivým 
svátkům, jehož oslavy připadají v mnoha zemích i v České republice na druhou 
květnovou neděli. U nás se začal slavit od roku 1923 zásluhou Alice Masarykové, 
dcery prvního československého prezidenta, která byla jeho velkou 
propagátorkou. 
Tento den doplňuje Den otců, který se slaví vždy třetí neděli v červnu. V tyto dny 
máme vhodnou příležitost poděkovat jak matkám, tak otcům za vše, co pro nás 
vykonali. 
 



Pravidelná setkání 
Středa  17.00 Modlitební setkání u manželů Maslíkových (16. a 30. 5.) 
Čtvrtek  17.00 Biblická a modlitební hodina  
Neděle  10.00 Bohoslužby, setkání dětí, korejské bohoslužby 
  10.00 Bohoslužby ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě  
   (13. a 27. 5.) 
 

Program v květnu 

  2. 5. Seniorátní presbyterstvo: 17 hod., Karviná 
  4. 5. Jarní bazar: 16 hod., Lutherův sál 
  6. 5. 5. neděle po Velikonocích: sv. večeře Páně, sbírka na evangelizaci 
10. 5. Nanebevstoupení Páně: 17 hod., Lutherův sál 
10. 5. Porada presbyterstva: 18 hod., Lutherův sál  
13. 5. 6. neděle po Velikonocích: Den matek – sborový den 
20. 5. Svatodušní neděle: sv. večeře Páně, sbírka na sborový pobyt 
25. 5. Noc kostelů: 18–24 hod. 
27. 5. Svátek sv. Trojice 
27. 5. Modlitby za Ostravu: 18 hod., Křesťanské společenství, Ostrava -Zábřeh 
 
 

Významné narozeniny sborovníků v květnu  

Kulaté nebo polokulaté narozeniny budou v květnu slavit:  
 

Zdeňka Čerkovská (7. 5.) 
Marcela Haroková (15. 5.) 
Woo Yong Bum (16. 5.) 
 

Přejeme mnoho Božího požehnání, zdraví, sil a radosti do dalších let života. 
„Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli 
milost a pomoc v pravý čas.“ Židům 4, 16 

 
Jarní bazar  

Potřebujete provětrat skříně  
a úložné prostory? Našli jste při 
jarním úklidu věci, které se Vám 
nehodí, ale mohly by ještě posloužit 
a udělat radost někomu jinému? Chcete si přinést domů něco hezkého?  
Pak neváhejte a přijďte v pátek 4. 5. 2018 od 16 hodin na Jarní bazar do 
Lutherova sálu. Můžeme tady darovat, měnit, prodávat, nakupovat. Od oblečení, 
bot, přes doplňky, kabelky, hračky až po umění a domácí potřeby. 
Věci, které po akci zůstanou, si můžete odnést zpátky domů nebo budou předány 
do dobročinného obchodu Moment. 

 



Den matek 
V neděli 13. 5. 2018 se bude konat sborový den u příležitosti Dne matek. Po 
rodinných bohoslužbách s hudebním vystoupením bude v Lutherově sálu 
připraven oběd pro přihlášené a pro všechny zájemce pak odpolední program.  
 

Poslední šance 
Pokud stále ještě váháte, zda pojedete na sborový pobyt do Bystřice pod 
Hostýnem v termínu 4. až 7. července 2018, připomínáme, že se blíží termín 
16. 5. 2018, do kterého je potřeba se přihlásit a zaplatit, pokud chcete mít slevu! 
Tak ať to nepropásnete!  
 

Evangelíci na Těšínsku 
Ve středu 16. 5. 2018 v 16:30 se uskuteční v Moravskoslezské vědecké knihovně 
v Ostravě (Prokešovo náměstí) slavnostní prezentace knihy Veroniky Tomášové: 
Evangelíci na Těšínsku v tolerančním období (1781–1861). Kniha, vydaná ve 
spolupráci s naší církví, zachycuje životní a společenské podmínky místních 
protestantů. 

 

Otevřené chrámy 2018 
I v letošním roce se náš kostel opět zapojuje do akce s názvem Otevřené chrámy. 
Zpřístupněno bude tentokrát v Moravskoslezském kraji od května do října 
33 kostelů. Jejich seznam i s otvírací dobou najdete na stránkách 
http://www.doo.cz/otevrenechramy.  
Náš Kristův kostel bude otevřen o víkendu od 14 do 18 hodin. K dispozici budou 
vždy i průvodci z našeho sboru nebo sboru ČCE. 
 

Noc kostelů 
Další celorepublikovou akcí, která je velkou možností představit a zpřístupnit 
kostely široké veřejnosti, je Noc kostelů, která se koná letos již podesáté, a to 
v pátek 25. 5. 2018 od 18 do 24 hodin. Máme možnost nabídnout nezávazná 
setkání s křesťanstvím prostřednictvím rozhovorů, hudby, umění, zážitku.  
Těšit se letos můžeme opět na velmi oblíbené komentované prohlídky kostela až 
do věže ke zvonům, program pro děti i zajímavá hudební vystoupení: Dechový 
kvartet z Oldřichovic, pěvecký sbor ČCE, soubor Ostravské zvonky, varhanní 
vystoupení a zpěv. Přijďte a přiveďte s sebou další  
Informace na: http://www.nockostelu.cz/ 
 

Timothy v Ostravě 
V sobotu 23. 6. 2018 se v našem kostele uskuteční hned dvě akce v jedné: spojení 
křesťanských chval spolu s představením nového evangelizačního projektu. 
Nenechte si ujít špičkovou worshipovou skupinu Timothy ze Slovenska a přitom 
se seznamte s projektem TheRivers. 
 

http://www.doo.cz/otevrenechramy


Hospodářské záležitosti sboru 

Dary a sbírky od 16. 3. do 15. 4. 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: 10.500 Kč    
Dary na sborový pobyt: 3.000 Kč 
Sbírka na sbor: 8.918 Kč 
 

Výdaje sboru 
V březnu bylo zaplaceno Církevní radě 80.000 Kč jako další část letošních 
povinných odvodů za pracovníky sboru. 
 

Sbírka v květnu a evangelizace  
V neděli 6. 5. 2018 proběhne v rámci bohoslužeb sbírka na evangelizační akci 
Kristus není mýtus: Bůh, který zachraňuje, Bůh, který činí nové věci. Setkání, 
které organizuje Apoštolská církev ve spolupráci s dalšími ostravskými církvemi, 
se bude konat v sobotu a neděli 12. a 13. 5. 2018 od 18 hodin v Domě kultury 
města Ostravy (ul. 28. října). Inspirativní kázání pro 21. století pronese opět Per 
Hyldgaard z Dánska, který kázal v Ostravě již na podzim loňského roku. Součástí 
setkání budou také modlitby za nemocné a potřebné i křesťanský koncert. 
Evangelista Per Hyldgaard povede rovněž vyučování a svědectví o evangelizaci, 
o Boží moci a zázracích, a to v sobotu 12. 5. 2018 od 10 hodin v Třanovského 
sálu. 
 
 

Život sboru 

V dubnu se konaly 4 křty: byli pokřtěni 2 dospělí – Markéta Žídková a Zuzana 
Pohludková a 2 děti – Antonio Kubeš a Kristián Oláh. Svatby a pohřby se v tomto 
měsíci nekonaly. 
  
 

Můžete se těšit na červnové akce: 

… společné bohoslužby s návštěvou z Koreje i se sborem ČCE v neděli 3. 6. 2018 
… sborový výlet v sobotu 9. 6. 2018  
… děkovné bohoslužby u příležitosti zakončení školního roku v neděli 24. 6. 2018 

 

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. 


