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SPOLEČN[ SHROM[ŽDĚNÍ
Nezanedb{vejte společn{ shrom{ždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. (Židům 10,25)

Z

uvedeného je
patrno, jak je toto poselství st{le aktu{lní, protože vidíme,
že mnozí z n{s navštěvují bohoslužby
jen o V{nocích a na
Velikonoce a domnívají se, že to stačí.

Kde jsou dva nebo tři
shrom{žděni ve jménu mém, tam jsem j{
uprostřed nich (Mt
18,20).
To jsou slova, kter{
n{m d{vají naději, že
ani v těch nejsložitějších životních situacích nezůstaneme
osamoceni a bez pomoci. Slova k{z{ní n{m nastavují zrcadlo a burcují n{s
ze spokojenosti z naší dokonalosti.
Kdo z n{s je tak dokonalý, že toto zrcadlo nepotřebuje ?
Jsou povol{ní, kter{ některým
z n{s neumožňují pravidelnou účast
na nedělních bohoslužb{ch; všichni

chceme, aby i
v neděli n{m
hř{lo ústřední
topení, svítily
ž{rovky,
event. aby naši bližní byli
ošetřov{ni
v nemocnicích
– těchto příkladů by se
dalo
uvést
hodně. V tom
případě
lze
n a v š t ě vo v a t
biblické hodiny, které jsou
každou středu
v 17,00 hod;
při nedělním k{z{ní jsme pasivními
„konzumenty“, kdežto na biblických
hodin{ch se o předn{šeném tématu
diskutuje, eventuelně lze si napříště
„objednat“ výklad konkrétních veršů.
To není nav{dění k tomu, abyste
místo bohoslužby navštěvovali biblické hodiny, to je jen n{mět k úvaze,
zda V{m nebude prospěšné obojí!

Robert Kimmel

Obraz na titulní straně<.
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Ze sborového života
NAROZENINY V MĚSÍCI BŘEZNU
Jarmila Pechanov{
Rudolf Falhar
Josef Hrom{dka
Radomíra Čerm{kov{
Eva Jelínkov{
Jiřina Mokošov{
Anna Tenčíkov{
Sylva Fickerov{

01.03.1933
04.03.1920
05.03.1932
05.03.1950
09.03.1940
09.03.1924
10.03.1920
15.03.1933

Miroslava Marešov{
Jan Kov{ř
Josef Kašt{nek
Teodora Petersigov{
Mariana Ochodkov{

21.03.1913
22.03.1940
24.03.1921
29.03.1923
31.03.2000

CÍRKEVNÍ POHŘBY V ÚNORU
Milan Valenčík (*1933)

USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 10. 2. 2010
PERSON[LNÍ OBLAST






Hled{ní druhého kazatele: další oslovení kandid{ti odmítli; byli osloveni i
vik{ři na vik{řském kurzu, ale obecně nemají o severní Moravu z{jem,
přesto jim budou zasl{ny zvací dopisy
Od z{ří pravděpodobně nastoupí v našem sboru vikari{t s. Eva Jelinek ze
Zelowa
Rozvinula se diskuse o využití hostů ke službě slova - starší se vyj{dřili, že
pestrost kazatelů není na škodu.

ORGANIZAČNÍ OBLAST
Příprava výročního sborového shrom{ždění :
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termín byl schv{len na 28.3.2010
seznam hlasovacích členů bude vyvěšen na n{stěnku
zde bude k nahlédnutí také rozpočet na rok 2010, který pak bude shrom{ždění schvalovat v r{mci zpr{vy o hospodaření sboru
Organizace prvních nedělí v měsíci, které jsou rodinné – pokud na tuto neděli připadne host, bude pož{d{n o rodinné bohoslužby, nebo přípravu
bohoslužeb s ohledem na děti, pokud bude ochoten
Staršovstvo potvrdilo dosavadní praxi, že o velkých svátcích a prázdninách není
Nedělní škola

zpravodaj




Na konci srpna se ve Speyeru kon{
partnersk{ konference, na kterou
se z našeho sboru zatím přihl{silo
14 dospělých a 4 děti. Starší schv{lili, aby na tuto konferenci byl vysl{n br. f. Wrana jako na služební
cestu. D{le byla schv{lena č{stka
k zakoupení daru pro hostitelský
sbor.
V sobotu 29. 5. 2010 se uskuteční
sborový z{jezd do Úsova, Mohelnice a Olomouce se zaměřením na
muzejnictví. Předpokl{dan{ cena
je 250,- na dospělého a 100,- na
dítě.

HOSPOD[ŘSKÉ








Starší schv{lili připravený rozpočet na rok 2010
Oprava ozvučení s{lu – odborník
se pokusí odstranit prask{ní bezdr{tových mikrofonů v s{le. Vyzkouší i variantu dr{tovou a pokud se tato osvědčí, zůstaneme u
této varianty.
Pl{n kroků pro výměnu oken
v domě č. 3: vyž{dali jsme si cenové nabídky několika firem
Podali jsme ž{dost na hejtmanství
o příspěvek na opravu schodiště a
dren{že kolem kostela. Taktéž ž{dost na městský obvod o dar na
stejný účel.

MODLITEBNÍ OKÉNKO
Bratři a sestry,
staršovstvo našeho sboru se na svém
lednovém zased{ní usneslo, že bychom v našem pravidelně vyd{vaném Zpravodaji r{di uveřejňovali
modlitební témata. Chceme touto cestou d{t prostor každému z n{s se
k daným prosb{m či poděkov{ním
našemu Otci připojit:

 Modleme se za hled{ní nového kazatele pro n{š ostravský sbor.

 Modleme se za podporu Jany Jančové, presbyterky našeho sboru, v její
nelehké zdravotní situaci. Modleme
se rovněž za podporu celé jejich rodiny, zvl{šť pak za ochranu pro
Šimona Janču.

 Prosme o podporu manželů Chmielových, kteří slouží našemu P{nu na
Ukrajině.

 Mysleme ve svých modlitb{ch na
rodiny s dětmi, manželské p{ry,
prosme za toleranci a opravdovou
l{sku, za touhu hledat řešení problémů ve vztazích.

JFK a MS
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K zamyšlení a k diskusi
BEZDOMOVCI MEZI N[MI
..Vyjdi rychle na n{městí a do ulic
města a přiveď sem chudé, <
(L 14,21)

Z

a do bu mého působení
v Ostravě se už mnohokr{t stalo, že mezi n{s nějaký čas chodili bezdomovci či jiní lidé ze soci{lně nejslabších. Musím říct, že m{m
k takovým lidem blízko a že jsem byl
vždycky r{d, když jsme je uměli přijímat, třeba jim d{t aspoň hrnek teplého čaje či kafe a p{r sušenek po bohoslužb{ch.
Vím, že takové soužití není vždycky snadné. Mnozí jsme udělali zkušenost, jak jsou takoví lidé někdy nest{lí, jak si někteří z nich vymýšlejí his-
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torky, aby z n{s dostali peníze, jak u
některých musíme být ostražitější,
aby něco neukradli.
Když v{s pož{dají o pomoc, a vy
pomoci chcete a můžete, udělejte to.
Pomozte v té míře, aby v{s to nemrzelo, pokud byste n{sledně zjistili, že
v{s žadatel obelhal. Pokud v{m tvrdí,
že nem{ peníze na přežití, není to
pravda. Soci{lní systém je nastavený
tak, že hladem ani zimou nikdo
v Ostravě umírat nemusí.
St{le si myslím, že je pro ty lidi
největším přínosem, když vidí, že
jimi nepohrd{me ani se nad ně nepovyšujeme. A je to prospěšné i pro n{s,
když se takto cvičíme v křesťanské
l{sce.

aw

zpravodaj

POPUL[RNÍ VÍRA

D

nešní píseň m{ docela složitý text, plný n{znaků. Vyjadřuje stesk po
době, kdy bylo jasné, kde je nebe a kde peklo – co je dobré a co špatné.
V hlavě v{m zůstane především refrén: „Zem, kter{ nem{ své nebe, ztratila
všechno - i sebe,“ který chce říci, že země, kter{ zapomněla na svou duchovní
postatu, ztratila i naději.

BAROKO (TEXT MICHAL HOR[ČEK, ZPÍV[ RICHARD MÜLLER)
Schoulené holky spí nahé u hrobu Tycha de Brahe.
Z kamene oživl{ světice pozved{ monstranci měsíce.
Takov{ z{ř je jen jedna, odtud až do nedohledna...
No a z něj daleko široko proudem se rozlév{ baroko.
Andělé, odhalte tv{ře! Pro slepé harmonik{ře,
které jsem čekal a neprop{s', důvěrně zn{mý je každý z v{s.
Jste-li tak důvěrní zn{mí, pojďte a zpívejte s n{mi.
My dole, vy zase vysoko. O tom, jak mocné je baroko.
Sedlejme koně a vzhůru! Zaplašme zlou denní můru,
kter{ n{m sežrala století. Zpěnění hřebci se rozletí
V tuto noc l{m{ní kostí chytr{cké malověrnosti.
Srazme tu bestii hluboko, tak, jak to umí jen baroko.
Dnes je dnes, ale co zítra? Zbyde tu z{zračn{ mitra?
Komu d{ svou hlavu do klína ryz{ček svatého Martina?

Zem, kter{ nem{ své nebe,
ztratila všechno - i sebe.
Zarůst{ pastvou jen pro oko...
Proč jsi tak vzd{lené, baroko?
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BIBLICKÉ MEDITACE
Před časem jsme ve sboru poř{dali biblické meditace – pravideln{ setk{ní
s trpělivým tichým čtením bible a n{sledným rozhovorem. Nikdy na ně nechodilo mnoho lidí, vždy jen několik jednotlivců. Pak jsem sch{zení přerušil
a mnoho měsíců na ně téměř nemyslel. - Teď se mi však stalo, že dvě
z dřívějších účastnic mi v nez{visle na sobě asi v rozmezí 20 minut sdělily, že
jim toto sch{zení hodně dalo a že ho postr{dají. Považuji to za znamení a
slíbil jsem, že meditace obnovím. Takže: skoro každé úterý (najdete to
v programu na poslední straně) od 18 hodin v klubovně pod farou. Zvu v{s,
přijďte si to vyzkoušet.

aw

INFORMACE O SBORU
SLUŽBY, které v{m, vedle pravidelných shrom{ždění, r{di poskytneme (podrobnější informace
u far{ře):


duchovní rozhovory



lekce uvedení do křesťanství
texty k{z{ní od br. far{ře Wrany
Bible a kostelní zpěvníky ke koupení
zasíl{ní Zpravodaje
vysluhov{ní Večeře P{ně v rodin{ch u starších a nemocných
k{z{ní a další texty far{ře A. Wrany jsou také vyvěšov{ny na jeho blogu
aleswrana.blogspot.com







ADRESA:
TELEFON:
E-MAIL:
WEB:
FAR[Ř:
KUR[TORKA:
BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Husovo n{m. 4, 702 00 Ostrava
596 122 943
cce.ostrava@volny.cz
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 – BŘEZEN 2010
úterý 9. března

středa 10. března
p{tek 12. března

9:00 Kav{rnička (ve sborové kancel{ři)
18:00 biblické meditace (v klubovně pod farou)
19:00 starší ml{dež (ve farní kancel{ři)
17:00 biblick{ hodina (v presbyterně)
18:15 schůze staršovstva
16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež
(v klubovně pod farou)

14. BŘEZNA – ČTVRT[ POSTNÍ
9:30 bohoslužby s večeří P{ně
úterý 16. března 18:00 biblické meditace 19:00 starší ml{dež
středa 17. března 17:00 biblick{ hodina
p{tek 19. března 16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

21. BŘEZNA – P[T[ POSTNÍ
9:30 bohoslužby;
17:00 Kostel pro všechny
(gospelový soubor Keep smiling)
úterý 23. března 9:00 Kav{rnička 18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
středa 24. března 17:00 biblick{ hodina
p{tek 26. března 16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

28. BŘEZNA – ŠEST[ POSTNÍ / KVĚTN[
9:30 bohoslužby (vede br. T. Novotný);
po nich výroční shrom{ždění sboru
úterý 30. března 19:00 starší ml{dež
čtvrtek 1. dubna – zelený
17:00 pobožnost s četbou pašijí a večeří P{ně
p{tek 2. dubna - velký
9:30 a 17:00 bohoslužby s večeří P{ně
NEDĚLE 4. DUBNA - VELIKONOČNÍ
8:30 bohoslužby s večeří P{ně (v kostele)
NEDĚLE

