
Zpravodaj  
sboru Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě 

Ř í j e n  2 0 1 8  
Heslo měsíce října:  

„Ty, Pane, víš o každé mé touze, můj nářek před tebou není utajen.“ 
Žalm 38, 10 

 

Koblížky 
Po skončení 2. světové války byla zničena téměř celá Evropa. Všechno bylo 

v troskách. Snad nejsmutnější pohled byl na malé osiřelé děti, které se hladové 

toulaly po ulicích zničených měst. 

Stalo se to v Londýně. Jednoho sychravého rána se americký voják vracel do 

kasáren. Když zabočil džípem do jedné z městských ulic, spatřil malého chlapce, 

jak stojí s nosem přitisknutým k výkladu malé cukrárny. Uvnitř byl pekař, který 

zadělával těsto na další koblížky. 

Voják zaparkoval džíp na okraj silnice, vystoupil a kráčel pomalu k malému 

chlapci. Za výkladem bylo vidět pekaře, jak právě vyndává z pece čerstvě upečené 

koblihy. Nejen chlapci, ale i jemu se při tomto pohledu začaly sbíhat sliny. Všiml 

si, jak chlapec polkl a vzdychl si, když pekař opatrně vyndával koblihy na pult. 

Vojákovi bylo chlapce velice líto. Zeptal se ho: „Chlapče, dal by sis ty koblihy, 

viď?“ 

Chlapec se na něj překvapeně podíval. Chvíli se nezmohl ani na slovo... „Ach, 

jistě, rád bych si je dal!“ 

Voják vešel dovnitř a koupil deset koblih. Vložil je 

do papírového sáčku a vrátil se zpět k chlapci, 

který stál venku v chladu sychravého londýnského 

rána. Usmál se, podal mu sáček a řekl: „To je 

tvoje.“ 

Když se chystal odejít, chlapec ho chytil za kabát. 

Muž se otočil. Chlapec se ho tiše zeptal: „Pane, vy 

jste Bůh?“ 
 

„Nikdy se nepodobáme Bohu, jako když dáváme.“ 
 

Autor neznámý, z knihy „Pojďme se číst! 15“ 

 

 



Pravidelná setkání 
Středa  17.00 Modlitební setkání u manželů Maslíkových (10. a 24. 10.) 
Čtvrtek  17.00 Biblická a modlitební hodina  
Neděle  10.00 Bohoslužby, setkání dětí, korejské bohoslužby 
  10.00 Bohoslužby ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě  
   (14. a 28. 10.) 
 

Program v říjnu 
  7. 10. Sborová neděle: Poděkování za úrodu: sv. večeře Páně, sbírka na sbor, 

posezení u kávy a čaje 
11. 10. Porada presbyterstva: 18 hod., Lutherův sál  
14. 10. 20. neděle po sv. Trojici 
19. 10. Úklid kostela: od 8:30 hod. 
21. 10. 21. neděle po sv. Trojici: sbírka na Vydavatelský fond 
28. 10. Památka reformace 
 

 

Říjen je poslední měsíc letošního roku, kdy je náš kostel zpřístupněn o víkendech 
veřejnosti. Navštívit jej a v případě zájmu si vyslechnout i výklad průvodce je 
možno v soboty a neděle (kromě 14. 10.) vždy od 14 do 18 hodin. 
 

Významné narozeniny sborovníků v říjnu  
Kulaté nebo polokulaté narozeniny budou v říjnu slavit:  
 

Yi Jun Jang (5. 10.)           Cecílie Kuzníková (27. 10.) 
Libuše Sládečková (21. 10.)    Anna Gvozdková (29. 10.) 
Karel Kavulok (26. 10.) 
 

Přejeme mnoho Božího požehnání, zdraví, sil a radosti  
do dalších let života. 
„Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena  
a vykročte jistým krokem.“  

Židům 12, 12–13a 
 

Poděkování za úrodu 
První říjnová neděle je již tradičně příležitostí k díkůvzdání za hojnost a úrodu. 
Jsme Bohu vděčni za dostatek všeho, co od Něj dostáváme, a chceme si rovněž 
připomínat, že to není samozřejmostí. 
Ne jinak tomu bude i letos, proto přijměte pozvání a přijďte 7. 10. 2018 strávit 
společně další Sborovou neděli. Začínat budeme slavnostními bohoslužbami 
v 10 hodin v kostele. Po nich budeme mít možnost znovu se neformálně setkat 
u kávy a čaje v sálu na faře, společně se sdílet a povzbuzovat. 

 

Dávejte podle toho, kolik dostáváte, aby to Bůh nezařídil tak, že budete    

                          dostávat podle toho, kolik dáváte.                   Autor neznámý 
 



Jak můžete prakticky sloužit ve sboru? 

 Úklid kostela 
V pátek 19. 10. 2018 proběhne každoroční velký úklid kostela společný se 
sborem ČCE. Prosíme všechny ochotné dobrovolníky, aby přidali ruce k dílu 
a pomohli. Začínáme už v 8:30 hodin ráno. 
Budeme vděčni také za finanční dary na čisticí prostředky nebo za přípravu 
občerstvení pro brigádníky. Děkujeme! 
 

 Příprava občerstvení 
Pokud byste rádi pomohli s přípravou občerstvení na sborové akce, rádi Vaší 
ochoty využijeme. Prosíme, abyste kontaktovali pastory, případně nám Váš zájem 
sdělili jinou formou (e-mail, facebook…). Těšíme se na Vaše dobroty  
 

Poznáváte ho? 
Náš sbor již několik let přes Nadaci Mezinárodní potřeby a její 
program adopce na dálku finančně podporuje Stevena Kazibwe 
z Ugandy. Steven, který letos oslavil již patnácté narozeniny, 
pochází z devítí sourozenců. Otec je drobný obchodník a matka 
obsluhuje v obchodě. Příjmy rodiny jsou velmi nízké 
a nepostačují na školní výdaje dětí. Díky naší podpoře tak může 
být Stevenovi zajišťováno jídlo, oblečení, vzdělání a vyučování 
křesťanským pravdám. 
Zavázali jsme se ke čtvrtletní podpoře ve výši 2.400 Kč. Přispět 
můžete i Vy, a to do kasičky v kanceláři sboru. Děkujeme také za 
Vaše modlitby i vzkazy a dopisy Stevenovi, které můžete 
odevzdávat také na faře. 
 

Modlíme se 
První říjnový víkend 5. a 6. 10. 2018 budeme volit nové obecní zastupitele, 
v některých obvodech také nové senátory. Připojme se proto k modlitbám 
a prosme o Boží vůli a moudrost pro nově zvolené, aby správně vedli a řídili naše 
město i naši republiku. 

 
 

Jak se co nejrychleji stát šťastným? Nauč se být vděčný za všechno, co tě 

v životě potká. Protože je jisté, že pokud budeš děkovat a chválit Boha i za to, 

co ti možná připadá jako neštěstí, změní se to v požehnání. 
William Law 

 
 

Cítit vděčnost, ale nedávat ji najevo je jako koupit dar a nechat si ho. 
W. A. Ward 

 



Hospodářské záležitosti sboru 

Dary a sbírky od 16. 8. do 15. 9. 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: 11.000 Kč    
Sbírky na sbor: 4.121 Kč a 2.425 Kč 
Dar na adopci na dálku: 1.500 Kč 
 

Výdaje sboru 
Bylo zaplaceno 3.100 Kč za materiál na drobné úpravy na farní zahradě. 
 

Sbírky v říjnu 
V neděli 21. 10. 2018 proběhne v rámci bohoslužeb sbírka na Vydavatelský fond 
SCEAV. Ten je určen k vydávání knih a publikací naší církve i stálých periodik jako 
je Evangelický kalendář nebo časopis Přítel. Děkujeme všem ochotným dárcům. 
 

Nové číslo účtu 
Připomínáme, že byl založen nový účet sboru ve Fio bance. Prosíme proto, abyste 
jej využívali při platbách a změnili si také nastavení v případě, že máte zadán 
trvalý příkaz k platbě darů. 
NOVÉ ČÍSLO SBOROVÉHO ÚČTU: 2601449865/2010. 
 
 

Život sboru 
V měsíci září se konal 1 křest dítěte: Liliana Bandová a 1 sňatek: Veronika 
Mikulová a Zbyněk Mrázek. Pohřby se nekonaly. 
  

Můžete se těšit… 
… na Konferenci pro ženy v sobotu 3. 11. 2018 v třineckém kině Kosmos. Bližší 
informace, téma a hosty najdete v listopadovém Zpravodaji a na internetu. 

 
 

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: Fio banka, č. účtu: 2601449865/2010. Variabilní symbol pro dary  
na sbor: 2018 
Úřední hodiny: úterý až čtvrtek 9–12 hod. 

 

Jedním z největších zadostiučinění tohoto života je, že nikdo nemůže 

upřímně pomoci druhému člověku, aniž by přitom nepomohl sám sobě. 
Ralph Waldo Emerson 

 


