Zpravodaj
sboru Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě

Září 2018
Heslo měsíce září:
„Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po
věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.“
Kazatel 3, 11

Školní rok začíná
Ježíš řekl: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“
Matouš 11,29

Školní budovy ztichlé po dobu dvou prázdninových měsíců náhle ožijí.
V první den nového školního roku se před školou shromažďují školáci, opálení,
osvěžení, plní dojmů a zážitků z prázdnin. Je o čem vyprávět kamarádům! Na
nový školní rok, a to včetně „prvňáčků“, se někteří těší, druzí k němu přistupují
s určitými obavami, úzkostí. Jak to všechno zvládnou? Skončily bezstarostné dny,
přichází doba povinností, domácích úkolů, příprav na písemky a zkoušení. Vše,
má-li být úspěšně zvládnuto, bude vyžadovat píli i sebezapření.
A co pedagogové? Mnozí z nich se těší na děti, těší se na výuku přinášející dobré
výsledky. Jiní zase mají obavy z toho, zda zvládnou potřebnou kázeň a disciplinu
u svých žáků. Vždyť situace je rok od roku horší.
A co my rodiče? Budeme pro děti stálým vzorem lidí, kteří svůj život plně svěřili
Pánu Bohu a usilují o plnění jeho vůle? Ruku na srdce: neztráceli jsme v minulém
školním roce nejednou trpělivost s našimi dětmi a nedokázali je usměrnit tak, jak
to bylo potřebné? Kdysi mi dala jedna přítelkyně radu, kterou jsem se pak řídila
v životě: „Nikdy nepustit dítě z domova do školy bez modlitby.“ Ta rada se
osvědčila. My, křesťané, jsme v Boží škole.
Máme nejlepšího Učitele, nejkvalitnější
učebnici – Bibli. A učivo je stále aktuální
a zajímavé. Čemu se máme učit? To Ježíš
pověděl naprosto jasně. A tak vám všem
přeji jedno jediné: abyste i v tichosti
a pokoře obstáli.
Možná i na výbornou.
Převzato ze zpravodaje Brněnské tiskové misie

Pravidelná setkání
Středa
Čtvrtek
Neděle

17.00
17.00
10.00
10.00

Modlitební setkání u manželů Maslíkových (12. a 26. 9.)
Biblická a modlitební hodina
Bohoslužby, setkání dětí, korejské bohoslužby
Bohoslužby ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě
(9. a 23. 9.)

Program v září
2. 9. Zahájení školního roku: bohoslužby s požehnáním pro žáky, studenty,
učitele a rodiče, sv. večeře Páně; po bohoslužbách posezení u kávy a čaje
9. 9. 15. neděle po sv. Trojici: sbírka na sbor
13. 9. Porada presbyterstva: 18 hod., Lutherův sál
16. 9. 16. neděle po sv. Trojici
16. 9. Evangelický den v Bystřici nad Olší
23. 9. 17. neděle po sv Trojici
30. 9. 18. neděle po sv. Trojici
Také o víkendech v září 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 září
Kulaté nebo polokulaté narozeniny budou v září slavit:
Eva Šešulková (6. 9.)
Pavel Oráč (22. 9.)
Ladislav Chalupa (24. 9.)

Jana Gurňáková (25. 9.)
Lucie Labajová (27. 9.)
Jan Rafaelis (30. 9.)

Přejeme mnoho Božího požehnání, zdraví, sil a radosti do dalších let života.
„S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.“
Židům 12, 2

Evangelický den
Na každoroční slavnostní setkání naší církve Evangelický den jsme tentokrát zváni
v neděli 16. 9. 2018 do Bystřice nad Olší. Celý tento den a program se ponese
v duchu motta Církev pro všechny generace. V 10 hodin začnou v kostele
slavnostní bohoslužby, poté bude v nedaleké školní jídelně připraven oběd, na
který je možno zakoupit si v kanceláři stravenky za 80 Kč. Odpoledne od 14:30
hodin bude následovat program pro děti v In-line stezce podél řeky Hluchové a
dva semináře: historický a o mládeži. V 16:30 hodin budeme pokračovat
koncertem polské skupiny TGD. Vstupenky na tento koncert v ceně 50 Kč jsou
rovněž k dostání v kanceláři sboru.
Těšíme se, že se zde potkáme! 

Rok mládeže
Jak už jistě víte, letošní rok byl naší církvi vyhlášen Rokem mládeže. Proto
bychom rádi i v našem sboru vytvářeli prostor pro setkávání napříč generacemi.
Společenství, kde budou mít své místo mladí a starší, kde se budeme moci
navzájem poznávat, podporovat, učit se jeden od druhého, sdílet své zkušenosti
víry i života.
Připomínáme proto znovu výzvu pro všechny sborovníky: pozvěme na návštěvu,
večeři nebo oběd jednotlivce, pár nebo rodinu ze sboru. Lidi, se kterými se třeba
zatím moc neznáme a se kterými se jen vídáváme a zdravíme v kostele, nejlépe
z jiné věkové generace, než jsme my sami. Věříme, že prožijeme požehnaný
a obohacující čas – jako hostitelé i jako návštěva.

Konference rodin
Sedmnáctý ročník Konference rodin se bude konat ve dnech 27.–29. 10. 2018,
tentokrát na novém místě: v hotelu Dębowiec v Bielsko-Białej v Polsku. Heslem
letošního setkání je Rodinná 3G síť. Přednášky a semináře se budou proto
zabývat správným budováním vztahů mezi generacemi v rodině. Hosty budou
Peter a Emília Mihočovi z Prešova a rodinná poradkyně Marie Nováková.
Zveme proto manželské páry a rodiny, neváhejte a investujte do své rodiny.
A nezapomeňte se přihlásit (online) do 1. 10. 2018. Bližší informace najdete na
stránkách www.kr.sceav.cz.

Sborový pobyt
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci letošního sborového
pobytu v Bystřici pod Hostýnem. Jsme vděčni za příjemný a požehnaný čas, který
jsme mohli opět společně strávit jako jedna velká rodina.
A těšíme se už na další pokračování příští rok, opět na počátku července…

Když lidem říkáš o Bohu…
Na webových stránkách TheRivers si můžete nejen
zakoupit trička s provokativními nápisy, které otevírají
prostor pro rozhovory o Bohu a víře. Na blogu TheRivers si
nově také přečtete zajímavé články a rozhovory
o evangelizaci. Víte například, co vynechat a na co určitě
nezapomenout, když lidem říkáme o Bohu? Jak nevěřícím
představit Boha? Co potřebují slyšet (a vidět) lidé kolem nás? A já mám také
evangelizovat, není to snad úkol pouze pro faráře?
Odpovědi nejen na tyto otázky najdete na https://www.therivers.cz.

Hospodářské záležitosti sboru
Dary a sbírky od 16. 6. do 15. 8. 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: 11.800 Kč
Sbírka na práci s dětmi a mládeží: 2.198 Kč
Sbírka na XcamP: 3.050 Kč
Sbírka na sbor: 2.030 Kč
Výdaje sboru
Byla provedena oprava hromosvodů na faře i v kostele, za kterou náš sbor
zaplatil částku 18.860 Kč. Za revizi elektroinstalace v kostele bylo uhrazeno 4.600
Kč a čtvrtletní splátka za plyn na faře činila 6.340 Kč.
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 průběhu prázdninových měsíců se konaly 3 křty dětí: Petr Kanclíř, Liliana
Stárková a Štěpánka Vaněrková, 3 sňatky: Patrik David a Stanislava Leifertová,
Tomáš Výlet a Pavlína Michalčíková, Jan Adamčík a Kateřina Kováříková. Loučili
jsme se s blahé paměti Lubomírem Hollerem (57 let).

Můžete se těšit…
… na oslavu výročí našeho kostela. Slavnostní společná bohoslužba
s vystoupením pěveckého sboru a kázáním br. faráře Aleše Wrany (ČCE) se bude
konat v neděli 4. 11. 2018 v 10 hodin.
… na tradiční minifestival nejen křesťanských hudebníků Listopadání, a to
o víkendu 9.–11. 11. 2018. Akci pořádá mládež ČCE.
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.

