Zpravodaj
sboru Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě

Červen 2018
Heslo měsíce června:
„S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili,
měli za hosty anděly.“
Židům 13, 2

Požehnání
Slavný otec Henri Nouwen se po životě stráveném v univerzitním prostředí
rozhodl, že bude žít v komunitě Archa. Jednou za ním přišla postižená členka
komunity a požádala ho: „Henri, můžeš mi dát požehnání?“
Otec Nouwen přikývl a automaticky jí palcem na čele udělal křížek.
Místo aby byla spokojená, bouřlivě zaprotestovala: „Ne, tak to neplatí. Já chci
opravdové požehnání!“
Otec Nouwen si uvědomil, že její prosbu splnil sice obvyklým způsobem, ale jen
zběžně, a řekl: „Promiň... udělím ti opravdové požehnání, až se všichni sejdeme
na bohoslužbě.“
Po bohoslužbě, když na podlaze sedělo kolem dokola asi třicet lidí, otec Nouwen
řekl: „Janet mě požádala, abych jí udělil zvláštní požehnání. Cítí, že ho teď
potřebuje.“
Dívka vstala a zamířila ke knězi, kterému dlouhý bílý oděv s širokými rukávy
zakrýval nejen paže, ale i ruce. Janet ho spontánně objala a položila mu hlavu na
prsa. Aniž nad tím otec Nouwen nějak přemýšlel, objal ji také, takže téměř
zmizela v záhybech jeho hábitu.
V tomto objetí jí otec Nouwen řekl: „Janet, chci, abys věděla, že jsi milovaná Boží
dcera. V Božích očích máš nesmírnou cenu. Tvůj krásný úsměv, tvá laskavost
k ostatním členům komunity a všechny tvé dobré skutky nám ukazují, jak krásné
stvoření jsi. Vím, že se v těchto dnech necítíš nejlíp a že máš v srdci smutek, ale
chci ti připomenout, kdo jsi. Jsi mimořádná žena, Bůh tě hluboce miluje a stejně
tak tě milují také všichni, kteří tu jsou s tebou.“
Janet zvedla hlavu; její široký úsměv prozrazoval, že toto požehnání skutečně
slyšela a přijala.
Když se vrátila na své místo, chtěli dostat požehnání i všichni ostatní postižení.
I jeden z asistentů, čtyřiadvacetiletý mladík, zvedl ruku a zeptal se: „A já bych
taky mohl?“
„Jistě,“ odpověděl otec Nouwen. „Pojď sem.“

Objal ho a řekl: „Johne, je tak krásné, že tady jsi. Ty jsi milovaný Boží syn. Tvoje
přítomnost nám všem přináší radost. Když věci nepůjdou tak hladce, jak by sis
přál, a život tě bude tížit, vzpomeň si pokaždé, že jsi milován nekonečnou
láskou.“
Mladík na něj pohlédl se slzami v očích a řekl: „Děkuju, moc ti děkuju.“
Pocit prokletí má člověk mnohem častěji než pocit, že je požehnaný.
Musíme znovu objevit smysl a krásu požehnání.
A když přijdou potíže a život se stane břemenem, vzpomeň si, kdo jsi. Jsi
mimořádný člověk, Bůh tě hluboce miluje a stejně tak i všichni, kteří jsou s tebou.
Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše

Pravidelná setkání
Středa
Čtvrtek
Neděle

17.00
17.00
10.00
10.00

Modlitební setkání u manželů Maslíkových (13. a 27. 6.)
Biblická a modlitební hodina
Bohoslužby, setkání dětí, korejské bohoslužby
Bohoslužby ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě
(10. a 24. 6.)

Program v červnu
3. 6. 1. neděle po sv. Trojici: společné bohoslužby s korejským sborem
a sborem ČCE, sv. večeře Páně
10. 6. 2. neděle po sv. Trojici: sbírka na SAM
14. 6. Porada presbyterstva: 18 hod., Lutherův sál
17. 6. 3. neděle po sv. Trojici
23. 6. Koncert skupiny Timothy: 18 hod.
24. 6. Zakončení školního roku: sborový den, sbírka na fond dětí a mládeže
Také o víkendech v červnu je náš kostel zpřístupněn veřejnosti. Navštívit jej
a v případě zájmu si vyslechnout i výklad průvodce je možno v soboty a neděle
(kromě 23. 6.) vždy od 14 do 18 hodin.

Významné narozeniny sborovníků v červnu
Kulaté nebo polokulaté narozeniny budou v červnu slavit:
Petr Šlauka (1. 6.)
Věra Garbová (16. 6.)
Marcela Kořínková (24. 6.)

Danuše Kukuczová (25. 6.)
Olga Blchová (28. 6.)

Přejeme mnoho Božího požehnání, zdraví, sil a radosti do dalších
let života.
„Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl
na zaslíbení.“ Židům 6,12

Noc kostelů
Děkujeme všem účinkujícím, organizátorům a dobrovolníkům, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu letošní Noci kostelů v pátek 25. 5. 2018. V průběhu večera
zavítalo do kostela 720 návštěvníků, kteří měli možnost především prohlédnout si
kostel od základního kamene až po zvony ve věži a vyslechnout několik
zajímavých hudebních vystoupení.

Sborový výlet
Máte-li chuť dozvědět se něco zajímavého a zároveň udělat něco pro své zdraví,
a to vše ve společnosti fajn lidí, tak neváhejte a přidejte se na sborový výlet!
Vyrážíme v sobotu 9. 6. 2018 do Muzea Moravských bratří v Suchdole nad Odrou
a pak na túru do Oder (max. 15 km). Sraz účastníků je v 7.25 hod. na nádraží
Ostrava-Svinov. Odjezd zpět z Oder plánujeme v 18.35 hod. (ve Svinově
19.14 hod.), případně v 20.16 hod. (ve Svinově 21.10 hod.). Počítejte s výdaji
50 Kč vstupné do Muzea, cca 100 Kč jízdné (tam i zpět) a strava.
Bližší informace získáte u s. Aleny Vlčkové (tel. 602 937 342, mail:
alena.vlckova16@seznam.cz).

Timothy a TheRivers
V sobotu 23. 6. 2018 se v našem kostele uskuteční koncert
worshipové skupiny Timothy ze Slovenska a zároveň představení projektu
TheRivers.
Členové kapely Timothy jsou křesťané upřímně zapáleni sloužit Bohu, a proto
věříme, že i tento koncert bude velikým požehnáním. Těšíme se, že budeme
moci společně chválit našeho Pána a čerpat z Jeho přítomnosti. Uslyšíme také
osobní svědectví a pozvání pro ty, kteří ještě neodevzdali život Kristu. Pozvěte
proto také své nevěřící přátele a známé.
Vstupenky na akci v ceně 120 Kč si můžete zakoupit na internetových stránkách:
https://www.smsticket.cz/vstupenky/12662-timothy-sk-v-ostrave.

Výzva: Rok mládeže
Rok 2018 byl naší církví vyhlášen Rokem mládeže. Toužíme vidět církev, která žije
z moci evangelia a předává živou víru z generace na generaci. Přejeme si, aby Rok
mládeže započal i v našem sboru touhu po hlubším společenství napříč
generacemi. Chceme, aby zde vznikal prostor pro setkávání mladších se staršími,
kdy budeme moci spolu neformálně hovořit, více se poznávat, mít o sebe zájem
a učit se jeden od druhého.
Realizovat toto může každý z nás například zapojením se do praktické výzvy,
o které jsme už mohli slyšet v jednom z kázání: pozvěme v průběhu roku na
večeři nebo oběd jednotlivce, pár nebo rodinu ze sboru. Lidi, se kterými se zatím
moc neznáme, se kterými se třeba jen vídáváme v neděli při bohoslužbách.
Pokud půjde o jinou věkovou generaci, než jsme my sami, bude to dokonalé
splnění úkolu . Věříme, že prožijeme požehnaný a obohacující čas.

Hospodářské záležitosti sboru
Dary a sbírky od 16. 4. do 15. 5. 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: 14.900 Kč
Dary na sborový pobyt: 4.700 Kč
Sbírka na GAW: 2.070 Kč
Sbírka na evangelizaci 12. a 13. 5.: 1.542 Kč
Výdaje sboru
V květnu byla zaplacena čtvrtletní záloha za plyn na faře: 6.340 Kč a polovina
nákladů za opravu okapů a svodů na faře na straně farní zahrady: 10.117 Kč.
Sbírka v červnu na SAM
V neděli 10. 6. 2018 proběhne v rámci bohoslužeb sbírka na akci SAM. Jedná se
o čtyřdenní letní setkání nejen pro mladé v Orlové, které se letos uskuteční již po
19., a to v termínu 9.–12. 8. 2018. Téma roku 2018 zní: SAMOPAL. Bylo vybráno
v roce, kdy si připomínáme množství vyhrocených událostí v našich dějinách.
Výročí vybízí k zamyšlení nad správností boje a jeho formou. Jakým způsobem je
správné bojovat za pravdu a ideály – se samopalem nebo s perem (mobilem)
v ruce? Bližší informace najdete na stránkách: http://samorlova.cz/.

Život sboru
V květnu se konaly 2 křty dětí: Eva Popková a Emma Pavlínková. Svatby a pohřby
se v tomto měsíci nekonaly.

Můžete se těšit…
… na sborový pobyt „Velké poslání“ pro všechny generace od 4. do 7. 7. 2018 ve
středisku ČCE Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. Pokud ještě nejste přihlášeni,
neváhejte, kapacita se rychle naplňuje. Děkujeme také za Vaše přímluvné
modlitby za organizaci i průběh akce.
… na XcamP, který se letos bude konat od 14. do 21. 7. 2018. Téma letošního
týdne zní: Až tak radikálně?!
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.

