
Zpravodaj  
sboru Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě 

Č e r v e n e c  a  s r p e n  2 0 1 8  
Heslo měsíce července:  

„Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte svůj úhor.  
Je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností.“ 

Ozeáš 10, 12 
 

Heslo měsíce srpna:  
„Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, 

a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“ 
1. Janův 4, 16 

 
 

Pichlavá květina 

Květiny mám moc ráda, ale nějak zvlášť se v nich nevyznám. Proto je většinou 
utopím. Jakoby nevlastním dítkem v naší advokátní kanceláři byla jedna pichlavá, 
spíš obyčejná květina, která mi žádnou zvláštní radost nedělala, protože mě často 
popíchala, když jsem kolem ní procházela s různými dokumenty. 
Jednoho dne, když mi její ostnatá přirozenost zase ublížila, jsem ji ne zrovna 
láskyplně, spíš s určitým zadostiučiněním strčila dozadu do kouta kanceláře. Tam 
na ni pomalu začal padat prach. Většinou jsem ji ignorovala, když jsem se očima 
unavenýma od počítače vděčně pásla na ostatní krásné zeleni. 
Nicméně díky svému citu pro květiny jsem ji občas – i když spíš lhostejně – dala 
trochu vody. 
Tak uplynula dlouhá doba, více než rok. Jednoho rána jsem však nevěřila svým 
očím. Vzadu v koutě tato květina i přes můj pohrdavý a nepřívětivý postoj 
nádherně vykvetla! Stála jsem před ní, žasla, obdivovala její krásu a taky se 
trochu styděla! 
Později jsem zjistila, že se jedná o bromelii a stejný druh jsem koupila i domů, kde 
dostala čestné místo. 
Musela jsem o tom přemýšlet. Nedělám to podobně i s lidmi? Vidím na nich, jak 
jsou pichlavá, nepříjemná stvoření, raději se jim vyhýbám. Některé lidi třeba jen 
podvědomě odsouvám do pozadí, někam do kouta, mimo dohled, podle motta: 
„Sejde z očí, sejde z mysli.“ Jsou mi trnem v oku a vidím na nich jen to nepěkné. 
Jejich skryté nitro pro mě zůstává tajemstvím. 
Bůh je jiný! Každý člověk má v Božích očích velkou cenu. Ježíš za každého z nás 
umřel na kříži, i za ty, kteří nám připadají, jakoby měli ostny. Umřel i za ty, které 
ostatní lidé odstrkují víc a víc do kouta, do stínu. 



My se na člověka podíváme a máme hotový úsudek. Bůh se však podívá ještě 
i dovnitř, do srdce, rozpozná i ta nejhlubší zákoutí naší duše. „Nalomenou třtinu 
nedolomí a kouřící knot neuhasí.“ (Izajáš 42, 3; Matouš 12, 20) 
Ježíš nás nestaví podrážděně do kouta, a to ani tehdy, když selžeme, když 
nekveteme a jen pícháme. Když nás vyprahlý vítr dnešního světa vysušuje, když 
jsme schlíplí, zaprášení, můžeme přijít k němu. Nesoudí nás, ale utěší a znovu nás 
napřímí. 

Angelika Jacksonová, časopis Ethos 2/2011, zkráceno 
 
 

Pravidelná setkání 

Neděle  10.00 Bohoslužby, korejské bohoslužby 
  10.00 Bohoslužby ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě  
   (8. a 22. 7., 12. a 26. 8.) 
 

Program v červenci a srpnu 

  1. 7. 5. neděle po sv. Trojici: sv. večeře Páně 
4.–7. 7. Sborový pobyt v Bystřici pod Hostýnem 
  8. 7. 6. neděle po sv. Trojici: sbírka na XcamP 
15. 7. 7. neděle po sv. Trojici 
22. 7. 8. neděle po sv. Trojici 
29. 7.  9. neděle po sv. Trojici: sbírka na sbor 
  5. 8. 10. neděle po sv. Trojici: sv. večeře Páně 
12. 8. 11. neděle po sv. Trojici 
19. 8. 12. neděle po sv. Trojici: sbírka na sbor 
26. 8. 13. neděle po sv. Trojici 
 

Také o víkendech o prázdninách je náš kostel zpřístupněn veřejnosti. Navštívit jej 
a v případě zájmu si vyslechnout i výklad průvodce je možno v soboty a neděle 
vždy od 14 do 18 hodin. 
 

Významné narozeniny sborovníků v červenci a srpnu  

Kulaté nebo polokulaté narozeniny budou v červenci a srpnu slavit:  
 

Viliam Rosenberger (8. 7.)  Juraj Dorotovič (12. 8.) 
Monika Sondelová (20. 7.)  Roman Motyka (12. 8.) 
Pavel Szlauer (25. 7.)   Marcela Jankovičová (30. 8.) 
Karel Unucka (27. 7.) 
 

Všem jubilantům přejeme mnoho Božího požehnání, zdraví, sil a radosti do 
dalších let života. 
„Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, 
který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.“ 

Židům 12, 1 
 



Prázdninové akce 

Přestože se některá pravidelná setkání v našem sboru o prázdninách nekonají 
(nedělní besídka, modlitební setkání, biblická hodina), nabídka prázdninových 
akcí je i tak velmi bohatá. Uskuteční se opět velké množství křesťanských táborů, 
pobytů, English campů apod. Všechny tyto akce jsou velkou příležitostí k oslovení 
nejen mladých lidí a jejich přivedení k Bohu a víře. I když se jich třeba sami 
neúčastníme, modleme se za ně a prosme o Boží požehnání, ochranu a velké 
probuzení. 
Informace o akcích najdete na webu a facebooku SCEAV i jednotlivých sborů a na 
plakátech. 
  
XcamP 
XcamP je letní křesťanský festival nejen pro mladé, který se koná ve Smilovicích 
od 14. do 21. 7. 2018 a nese název Až tak radikálně?! Opět nás čeká bohatý 
program: přednášky, semináře, workshopy, evangelizace, koncerty, film, 
sportovní aktivity, setkání skupinek a další. 
Evangelistou letošního ročníku je Slavomír Slávik, teolog, kazatel a ředitel 
Slovenského evanjelizačného strediska. Některé proto určitě potěší, že 
evangelizace budou letos ve slovenštině . Bližší informace o programu, 
registraci i živém internetovém vysílání najdete na stránkách www.xcamp.cz. 
V neděli 8. 7. 2018 můžete tuto akci podpořit i finančně v rámci sbírky na 
bohoslužbách. Děkujeme všem ochotným dárcům. 
 

TheRivers 

Nově vznikající projekt s názvem TheRivers, který je teprve v začátcích, už odhalil, 
co chystá. Pro křesťany bude pořádat společné akce, především hudební, kde 
uvidíme špičky křesťanské scény. První z nich jsme hostili v sobotu 23. 6.  v našem 
kostele, kde večer chval a hudby vedla známá kapela Timothy ze Slovenska.  
Užitečné věci, které se křesťanům mohou hodit, prodává TheRivers ve svém 
malém internetovém obchodě. Nejedná se o klasické křížky nebo rybičky na krk, 
ale o nové a netradiční pomůcky s křesťanskými náměty, které mají smysl. 
Nedávno tak odhalili svůj nový projekt tzv. E. deník, tedy deník, kde si může 
křesťan přehledně zmapovat své okolí a nechat se inspirovat k aktivnímu šíření 
evangelia svým blízkým.  
Jaké budou další projekty a na jakou hudební akci se můžeme těšit příště? 
Sledujme https://www.therivers.cz, ať to máme z první ruky.   

Pavel Szlauer 
 

Můžete se těšit… 

… v neděli 2. 9. 2018 na bohoslužby u příležitosti zahájení školního roku 
s požehnáním pro žáky, studenty, učitele i rodiče. 

 



Hospodářské záležitosti sboru 

Dary a sbírky od 16. 5. do 15. 6. 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: 3.900 Kč    
Sbírka na sborový pobyt: 2.810 Kč 
Sbírka na SAM: 2.425 Kč 
 

Nové číslo účtu 
Vzhledem ke zvyšujícím se bankovním poplatkům, byl založen nový účet sboru ve 
Fio bance. Stávající účet u České spořitelny zůstane ještě několik měsíců 
v platnosti, přesto prosíme, abyste při platbách využívali již nový účet a změnili si 
také nastavení v případě, že máte zadán trvalý příkaz k platbě darů. 
NOVÉ ČÍSLO SBOROVÉHO ÚČTU: 2601449865/2010. 
 
 

Život sboru 

V červnu byli oddáni Jan Pavlica a Adéla Ševčíková; loučili jsme se s Ing. Rudolfem 
Jirotou, který zemřel ve věku 89 let. Křty se v tomto měsíci nekonaly.  
  
 

Poděkování 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci sborového výletu do Suchdolu 
a Oder v sobotu 9. 6. 2018. Velké poděkování patří rovněž organizátorům 
koncertu slovenské skupiny Timothy i všem dobrovolníkům, kteří zajistili hladký 
průběh této akce v sobotu 23. 6. 2018. 
 

Ať už vás cesty zavedou kamkoliv,  
přejeme všem příjemné prožití léta, spoustu 

odpočinku, načerpání nových fyzických  
i duchovních sil a nezapomenutelné zážitky.  

A především šťastné návraty domů ve zdraví. 
Ať je Bůh s vámi a chrání vás! 

 
 

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 o prázdninách: čtvrtek 9–12 hod. 

 


