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zpravodaj
sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

zpravodaj

Biblický úvodník
…BUĎ VŮLE TVÁ (MT 6,10)

M

odlitba P{ně – spojuje křesťany na
celém světě. Naučil n{s ji s{m Ježíš. Kolikr{t se ji modlíme, už od dětství
se ji učíme zpaměti – dokonce když rodiče chtěli, abychom něco dobře uměli, tak
říkali „to musíš umět jako Otčen{š“. Kolik jsme slyšeli k{z{ní, kolik rozborů po
jednotlivých úsecích (teologové si v tom
libují), je přece dobré chv{lit Boží jméno,
př{t si Boží kr{lovství, jeho vůle je přece
to nejlepší co se n{m může st{t. M{me
důvěru v Boží vedení a odřík{v{me tato
slova, aniž bychom o tom přemýšleli – je
to přece modlitba Ježíšova. Pak ale přijde

zkouška, v{žn{ nemoc a my se tolik bojíme o život svůj nebo svého blízkého, moc
si přejeme, aby Boží vůle byla totožn{
s vůlí naší. Řík{me proč, kde se stala chyba, m{m říkat v modlitbě „buď vůle Tv{“
a spolehnout se cele na Hospodina, důvěřovat ať se stane co se stane, nebo m{m
prosit vroucně a pokorně? – Ježíš to přece
řík{: „Neboť každý kdo prosí dost{v{ a
kdo hled{ naléz{“. Ale v nejtěžší chvíli
svého života spoléh{ na Boží jedn{ní: „Ne
jak j{ chci ale jak Ty“! (Mt 26,39)
Pane Ježíši děkujeme za tu modlitbu a za
důvěru, že můžeme prosit a všechny starosti
odevzdat Tvé péči a modrosti. Douf{me, že to,
cos n{m připravil, je to nejlepší řešení, i když
n{m se zd{ třeba kruté a nespravedlivé.
Jana Jančov{.

HISTORICKÁ VÝROČÍ
 Několik dnů po vyd{ní tolerančního patentu v říjnu 1781 vydal osvícený panovník Josef II. další patent. Prvního listopadu zrušil tzv. nevolnictví, tj. nařídil, že
poddaný nepotřebuje napříště k sňatku, učení se řemeslu a ke studiu svolení p{na
k vystěhov{ní. Zrušil omezení osobní svobody, z{roveň vydal z{kon, jenž omezil
trestní moc vrchnosti nad poddanými a upravil pr{vo poddaných stížností a procesů proti vrchnostem. (Čten{ři srovnej: KSČ nebyla mezi 25. únorem ´48 a 17.
listopadem ´89 u ž{dného českého soudu žalovateln{.) - Pozornosti osvíceného
císaře neunikla ani církev ř-k. Z 882 kl{šterů (bez Uher) jich téměř polovina byla
zrušena (ty, které nepečovaly o nemocné a neměly školy). Z jejich jmění byl vytvořen n{boženský fond a byly z něho zakl{d{ny nové fary a biskupství.
 Jeden{ctého listopadu 1491 se narodil štrasburský reform{tor Martin Bucer. Velmi
se snažil o sjednocení všech protestantů. Měl srdečné styky s naší jednotou bratrskou.
 24. listopadu zemřel vynikající theolog Jednoty bratrské Jan Blahoslav (obr. vlevo). Církevní historik R. Říčan ho ve svých skriptech Od
úsvitu reformace k dnešku hodnotí takto vysoce: „M{lo českých křesťanů,
m{lo českých myslitelů a spisovatelů všech dob dos{hlo výše dané
Janu Blahoslavovi.“
připravil Břetislav Maněk
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Ze sborového života
NAROZENINY V MĚSÍCI LISTOPADU
(Zveřejňujeme narozeniny „kulaté“, nad 50
let i „půlkulaté“, nad 75 let každoroční; pokud
najdete v údajích nějakou chybu, prosím, upozorněte n{s)
Jaroslav Bartoň
Anna Zoulov{
Štěp{n Ochodek
Elvíra Krupov{
Milada Doubravov{
Eva Říhovsk{
Otomar Kantor
Jindřich Řepka

04.11.1956
06.11.1939
09.11.1989
12.11.1964
12.11.1932
12.11.1929
15.11.1931
17.11.1938

Anna Roubíčkov{
Jaroslav Žvak
Robert Kimmel
Luděk Poledník
V{clav Ševčík
Valter Arlet
Marta Pavlasov{
Jarmila Hlinkov{

17.11.1999
20.11.1932
24.11.1931
25.11.1969
26.11.1925
27.11.1921
28.11.1944
30.11.1930

POHŘEB
Církevním pohřbem jsme se 30. 9. rozloučili s Jaromírem Pastuškem (*1926)

USNESENÍ STARŠOVSTVA Z 14. ŘÍJNA 2009










Hled{ní nového far{ře: oslovíme další far{ře, kteří byli jmenovitě vybr{ni,
s nabídkou osobní n{vštěvy u nich.
Hostem na staršovstvu byla senior{tní pastorační pracovnice pro ml{dež s. Eva
Urbanov{, kter{ přislíbila pomoc a spolupr{ci i ml{deži našeho sboru.
INFORMACE O SBORU
V kancel{ři je k nahlédnutí vypracovaný SLUŽBY, které v{m, vedle pravidelných shrom{ždění, r{di
historický průzkum kostela s fotografie- poskytneme (podrobnější informace u far{ře):
 duchovní rozhovory
mi.
 lekce uvedení do křesťanství
Hled{ se učitelka pro nedělní školu  texty k{z{ní od br. far{ře Wrany
 Bible a kostelní zpěvníky ke koupení
s nejmenšími dětmi.
 zasíl{ní Zpravodaje
Rekonstrukce dvora sborového domu  vysluhov{ní Večeře P{ně v rodin{ch u starších a nemocbude zah{jena ještě v říjnu a potrv{ asi
ných
 k{z{ní a další texty far{ře A. Wrany jsou také vyvěšov{3 týdny.
ny na jeho blogu aleswrana.blogspot.com
Bratr far{ř Wrana odjíždí ve dnech 2.-12.
Husovo n{m. 4, 702 00 Ostrava
listopadu na dovolenou, schůze staršov- ADRESA:
TELEFON:
596 122 943
stva bude 18. 11.
E-MAIL:
cce.ostrava@volny.cz
WEB:
FAR[Ř:
KUR[TORKA:
BANKOVNÍ SPOJENÍ:

www.volny.cz/cce.ostrava
Aleš Wrana (tel. 596 122 943)
Jana Haškov{ (591 120 490)
16 44 32 93 59/0800

Příspěvky do Zpravodaje sbír{ Aleš Wrana, zpravodaj sestavuje Michael Waloschek
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PROGRAM VE SBORU – LISTOPAD 2009
úterý 3. listopadu

9:00 Kav{rnička (ve farní kancel{ři)
19:00 starší ml{dež (ve farní kancel{ři)
středa 4. listopadu 17:00 biblick{ hodina (v presbyterně)
pátek 6. listopadu zač{tek Ostravského listopad{ní
sobota 7. listopadu Ostravské listopad{ní
NEDĚLE

8. LISTOPADU – 8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
(V KOSTELE, VEDE MLÁDEŽ)

úterý 10. listopadu 19:00 starší ml{dež
středa 11. listopadu 15:00 dorost (v klubovně pod farou)
17:00 biblick{ hodina
pátek 13. listopadu 16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

15. LISTOPADU – 9:30 BOHOSLUŽBY
(OD TÉTO NEDĚLE V TŘANOVSKÉHO SÁLE)

úterý 17. listopadu st{tní sv{tek
středa 18. listopadu 15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina
18:15 schůze staršovstva
p{tek 20. listopadu 17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

22. LISTOPADU – VĚČNOSTI – 9:30 BOHOSLUŽBY

úterý 24. listopadu 19:00 starší ml{dež
středa 25. listopadu 15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina
p{tek 27. listopadu děti z dorostu odjíždějí na společný víkend
NEDĚLE

29. LISTOPADU – PRVNÍ ADVENTNÍ – 9:30 BOHOSLUŽBY
S VEČEŘÍ PÁNĚ (VEDE BR. T. NOVOTNÝ)

úterý 1. prosince
středa 2. prosince
p{tek 4. prosince
NEDĚLE

9:00 Kav{rnička
19:00 starší ml{dež
15:00 dorost
17:00 biblick{ hodina
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší ml{dež

6. PROSINCE – DRUHÁ ADVENTNÍ

pro případy pohřbu zastupuje ve dnech 2. až 12. listopadu far{ř Pavel Křivohlavý,
tel: 558 630 202

