
Zpravodaj  
sboru Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě 

L i s t o p a d  2 0 1 8  
Heslo měsíce listopadu:  

„A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém,  
krásný jako nevěsta ozdobena pro svého ženicha.“ 

Zjevení 21, 2 

 
 

Nejen listopadová výročí 
 

Vážení sborovníci, milé sestry, milí bratři, 

měsíc listopad, do kterého právě vstupujeme, je tak trošku zvláštní. Třebaže asi 

někteří namítnete, že tuto roční dobu svatých nemáte až příliš v lásce (ostatně já 

také ne), sype se na nás nejen spousta listí ze stromů, ale i celá řada významných 

výročí, která jsou důvodem k zamýšlení, k oslavám a jistě stojí za to je zmínit. 

Jakýmsi prologem do měsíce listopadu je pro nás evangelíky vždy 31. říjen. Jistě si 

ještě vzpomenete na loňské 500. výročí oné události, kdy doktor Martin Luther 

přibil svých 95 tezí na bránu kostela ve Wittenbergu, čímž započala světová 

reformace církve. Toto jubileum si loni připomínal celý svět a ani letos na už 501. 

oslavy nezapomínáme. 

První listopadové dny jsou spojeny s památkou všech zemřelých, kdy 

navštěvujeme hroby našich blízkých. 

Začátkem listopadu si jako ostravský evangelický sbor připomínáme tří 

jedničkové, 111. výročí posvěcení našeho kostela, tedy jakési jeho uvedení do 

provozu (1. listopadu 1907). Třebaže chrámem není jen ta budova (jak praví 

Písmo), ale my všichni, musíme si uvědomit, že máme v Ostravě „funkční“, 

nádherný, mnoha lidmi obdivovaný evangelický chrám. To jistě není 

samozřejmostí. Tato stavba přečkala obě světové války, obzvláště v době druhé 

byla ušetřena sebemenšího poškození při „kobercových“ náletech na město. Bez 

újmy přečkala válku dokonce i vitrážová okna v oltářním prostoru, která jsou 

v současnosti v rekonstrukci. Velký dík a uznání patří našim předkům za to, že 

Ostrava má nádherný evangelický kostel sloužící i v dnešní době svému účelu, pro 

který byl vystavěn, tj. zvěstování Božího slova. To je skutečně jakýsi malý zázrak. 

Spousta evangelických chrámů i v našem okolí byla zbořena nebo přestavěna pro 



jiné účely. Například pro potřeby okresního archívu (Opava), či pro univerzitní 

knihovnu (Olomouc).    

Další výročí, které si letos připomínáme, je sto let od vzniku Československé 

republiky (28. října 1918). Toto jubileum je pro nás jistě velmi významné a mnoho 

o něm uslyšíme i v médiích. Rád bych v tomto mém úvodníku upozornil na 

skutečnost, že hlavní představitel těchto událostí, náš první prezident T. G. 

Masaryk, byl evangelického vyznání, o čemž se jaksi nepíše. Původně byl katolík, 

který konvertoval k protestantství. 

Na závěr bych vám všem chtěl popřát klidné listopadové dny a radostný 

a požehnaný vstup do adventu 2018, který letos začíná 2. prosince.   
Ing. Vlastimil Merta, kurátor 

 
Pravidelná setkání 
Středa  17.00 Modlitební setkání u manželů Maslíkových (7. a 21. 11.) 
Čtvrtek  16.00 Biblická a modlitební hodina  
Neděle  10.00 Bohoslužby, setkání dětí, korejské bohoslužby 
  10.00 Bohoslužby ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě  
   (11. a 25. 11.) 
 

Program v listopadu 
  4. 11. Památka posvěcení kostela: společné bohoslužby s ČCE, sv. večeře Páně, 

koncert po bohoslužbách, oběd v Třanovského sálu pro přihlášené 
  8. 11. Porada presbyterstva: 17 hod., Lutherův sál  
11. 11. Listopadání: společné bohoslužby s ČCE 
18. 11. Den pokání: sv. večeře Páně, sbírka na Světový Lutherský svaz 
25. 11. Poslední neděle církevního roku 
 

 

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

Stanislav Bikar (1. 11.)      Roman Sprušanský (23. 11.) 
Milada Mohrová (4. 11.)   Dagmar Pešičková (27. 11.) 
Petr Sušovský (17. 11.) 
 

Přejeme mnoho Božího požehnání, zdraví, sil a radosti  
do dalších let života. 
„Proto smíme říkat s důvěrou: Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může 
udělat člověk?“  Židům 13, 6 
 
 

Život sboru 
V měsíci říjnu byl pokřtěn Vít Zaoral. Sňatky ani pohřby se nekonaly. 

 



Stvořena k Boží slávě 
Každá žena je jiná, každá je jedinečná. Máme různá obdarování, různé povahové 
rysy a vlastnosti, které nás někdy štvou a nedovolují být plně ženou podle Božího 
srdce… ženou stvořenou k Boží slávě. Na setkání dívek a žen v sobotu 3. 11. 2018 
(8:30 až 12 hodin) v třineckém centru Hutník se dozvíme spoustu informací 
o sobě, zjistíme, proč někdy jednáme tak, jak jednáme  
a hlavně dostaneme praktické tipy a rady, jak se můžeme 
pod vedením Božího Ducha měnit, rozvíjet se a být opravdu 
ženou k Boží slávě!  
Hostem a přednášejícím bude Karel Řežábek, kazatel 
Křesťanského společenství Plzeň a certifikovaný kouč, který 
vede kurzy, semináře zaměřené na osobní a osobnostní 
rozvoj, věnuje se také vztahovému koučinku. 
 

Památka posvěcení kostela 
V neděli 4. 11. 2018 si budeme společně se sborem ČCE připomínat 113. výročí 
položení základního kamene našeho chrámu a 111. výročí jeho posvěcení. Zveme 
Vás proto v 10 hodin na společné slavnostní bohoslužby se zpovědí a sv. večeří 
Páně. V 11:30 hodin bude následovat koncert souboru BaroKEA z olomoucké 
Konzervatoře Evangelické akademie a ve 12 hodin bude připraven oběd 
v Třanovského sálu pro všechny přihlášené (do úterka 30. 10. 2018). 
 

Ostravské listopadání 
Druhý víkend v listopadu již tradičně patří hudebnímu minifestivalu Ostravské 
listopadání, který letos už po 26. nabídne zajímavý program.  
Koncerty: Lubomír Holzer, Adam Bubík Acoustic, Hrozen, Divine Attraction 
Acoustic Set a Mangy Lions1 
Divadlo: Intro v Třaňáku (seskupení All Imp) 
Hudební dílna s celocírkevním kantorem ČCE Ladislavem Moravetzem 
V neděli 11. 11. 2018 jsme zváni ke společným hudebním bohoslužbám se  
sv. večeří Páně v 10 hodin v kostele. 
Více informaci najdete na stránkách http://listopadani.evangnet.cz. 
 

Adventní koncert ESPÉ – Pravý význam Vánoc 
Chcete letošní advent zahájit společnou chválou a uctíváním Boha nejen hudbou? 
Pak Vás zveme na koncert vynikající slovenské worshipové kapely ESPÉ, která 
zahraje v sobotu 1. 12. 2018 v 18 hodin v našem kostele. Přijďte si vychutnat 
jedinečnou atmosféru, zažít Boží působení a dotek, a též se nechat povzbudit 
k evangelizaci díky projektu TheRivers. 
Více informací o akci a vstupenkách (190 Kč) najdete na stránkách 
https://www.therivers.cz/adventni-espe. 

 



Hospodářské záležitosti sboru 

Dary a sbírky od 16. 9. do 15. 10. 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: 7.400 Kč    
Sbírky na sbor: 9.597 Kč  
 

Sbírka na Světový lutherský svaz 
V neděli 18. 11. 2018 proběhne v rámci bohoslužeb sbírka na Světový lutherský 
svaz, který sdružuje všechny lutherské církve na světě. Ty platí roční příspěvek 
a Svaz jim pak finančně pomáhá například při vydavatelské činnosti nebo 
opravách sborových staveb. 
 

Úklid kostela a fary 

Děkujeme všem, kdo v pátek 19. 10. 2018 pomohli při úklidu kostela, i těm, kdo 
přispěli finančně na čisticí prostředky nebo připravili občerstvení.  
Další možností, jak sloužit, je pomoci při úklidu sborových prostor na faře. Do 
konce listopadu bychom rádi důkladně uklidili Lutherův i malý sál, kancelář, 
záchody i vestibul fary. Bude potřeba umýt okna, dveře, skříně, lustry, vymést 
pavučiny… Nebude stanoven jeden společný termín, ale záleží na každém, kdy 
bude mít čas. Je však potřeba předem se domluvit se s. Alenou Szlauerovou.  
Předem děkujeme všem ochotným dobrovolníkům, kteří přiloží ruku k dílu. 
 

Audio záznamy kázání 

Pokud jste se nemohli zúčastnit bohoslužeb, nebo pokud si chcete připomenout 
myšlenky z kázání, určitě navštivte naše sborové stránky. Nově zde najdete audio 
záznamy nedělních kázání: http://ostrava.sceav.cz/audio-zaznamy-kazani/. 
 

Můžete se těšit… 
… na sborovou Vánoční slavnost pro všechny generace v rámci bohoslužeb 
4. adventní neděli 23. 12. 2018 i s následným občerstvením na faře. 
… na Štědrovečerní bohoslužby v pondělí 24. 12. 2018 ve 22 hodin.  
… na Novoroční večírek v sobotu 5. 1. 2019 od 15:30 hodin. 
 
 

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. 


