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Biblický úvodník
EXODUS 16,12
„Slyšel jsem rept{ní Izraelců. Vyhlas
jim: »Navečer se najíte masa a r{no se
nasytíte chlebem, abyste poznali, že j{
jsem Hospodin, v{š Bůh.«“

P

lid postar{. Ale z{roveň se star{ o lid
tak, aby ho něčemu naučil. Jak Hospodin s{m řík{, chce především, aby
Izrael poznal, že on je Hospodin, jejich Bůh. BŮH ukazuje svou moc z{zračnými Božími činy; Hospodin,
Bůh Izraele, JEJICH Bůh, tyto činy
kon{ PRO NĚ. Ukazuje svou moc
tím, že o svůj lid pečuje.
Bůh jim d{v{ to, co potřebují, ale
d{v{ jim to tak, aby se mu učili důvěřovat. Aby se mu učili důvěřovat den
po dni, aby se učili neb{t se svěřit
svůj život do jeho rukou – vždyť se o
ně star{ Hospodin, jejich Bůh. Izrael
nedostane z{soby na celou cestu; den
po dni dost{v{ pr{vě to, co potřebuje
v tu chvíli. Nevydají se na poušť
s vozy plnými z{sob, aby si nemuseli
dělat starosti, aby měli své jisté, aby
měli všechno hezky ve vlastních ruk{ch a d{l si vystačili sami. Vyd{vají
se na cestu zajištěni Hospodinovým
slibem a každý den vidí, jak Hospodin svůj slib plní. Izraelci pak jedli
manu po čtyřicet let.
Důvěřujme Bohu, neboť se o n{s
star{.

ouhopouhý měsíc a půl potom,
co Hospodin vyvedl Izrael
z Egypta, stojí lid na poušti a rept{.
Lidé se bojí vykročit do nejistoty. Zlé
věci, které v Egyptě zažívali, jsou pozapomenuty. Tv{ří v tv{ř poušti Izraelci najednou nevzpomínají na otrockou pr{ci, nevzpomínají na to, co
hrozilo jejich synům – pr{vě teď jim
hrozí hlad a tak mají n{hle před očima především egyptské hrnce masa a
chléb do sytosti. Člověk by řekl, že
mají kr{tkou paměť. Jenom před několika dny přece zažili tak veliké z{zraky, tak veliké důkazy Hospodinovy moci! Byli vyvedeni z otroctví.
A oni – reptají. Stěžují si Mojžíši i
[ronovi. Čerstvě získan{ svoboda je
vlastně velkou nezn{mou. Znamen{
ztr{tu jistot. V Egyptě věděli, co je
ček{, ale tady najednou nevědí.
Hospodin jejich rept{ní slyší a
bere je v{žně. To rept{ní je projevem
Pokojně uléh{m, pokojně spím, neboť
strachu a nedůvěry. Jak Hospodin na
ty s{m, Hospodine, v bezpečí mi d{jejich nedůvěru odpoví?
v{š bydlet (Ž 4,9)
Odpovíd{ dalším z{zrakem, dalším darem. D{v{ jim maso a chléb, po
Hana Vlčinsk{
kterém touží – a které potřebují k životu. Hospodin se o svůj vyvolený
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Ze sborového života
NAROZENINY V ŘÍJNU
Rostislav Dedek
Zdenka Foltová
Jan Chleboun
Václav Kobík
Dagmar Kolaříková
Šárka Kosowská
Štěpán Košťál
Anna Lacinová

14.10.1970
23.10.1945
26.10.1932
20.10.1929
18.10.1940
11.10.1960
6.10.1950
19.10.1933

Jiří Ležák
Zdenka Ochvátová
David Pavlíček
František Skalický
Milan Staněk
Alena Strašíková
Miroslava Zajícová

17.10.1943
25.10.1928
7.10.1980
26.10.1935
12.10.1921
23.10.1950
8.10.1929

USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 8. 9.2010
PERSON[LNÍ OBLAST


Hled{ní druhého kazatele: Z{stupci

staršovstva navštívili v červenci jeden MODLITEBNÍ OKÉNKO
far{řský manželský p{r, který naší na Modleme se za své bratry a sestry
bídku neodmítl a bude o ní uvažovat.
ve sboru, zvl{ště za ty, kteří jsou
 Sestavíme opět seznam kandid{tů
nemocní, samotni. Prosme o ochok osobní n{vštěvě.
tu lidí je navštěvovat a posilovat
 Volba nového člena dozorčí rady Diakonie – br. J. Groll byl zvolen jednomy- v jejich těžké situaci.
slně.
 Prosme za pokoj ve vztazích,
 Od října nastoupí do našeho sboru viusmíření těch, kteří žijí v hněvu.
k{řka Eva Jelinek.
 Prosme za oběti povodní, ať jim
P{n Bůh posíl{ lidi ochotné pomoORGANIZAČNÍ OBLAST
ci.
 Členové staršovstva přijímají od členů

sboru n{vrhy na vhodné kandid{ty pro V říjnu bude probíhat konvent –
volbu do staršovstva.
prosme za jeho zased{ní a moud Den pro seniory (5.9.10) – vesměs hodrost těch, kteří na něm budou roznotíme tuto akci jako úspěšnou, a starší hodovat.
se shodli na tom, aby 2x do roka byl  Modleme se za naši ml{dež a děti,
takovýto sborový den pro seniory or- aby v dnešní uspěchané době naganizov{n. D{le v prosincovém zpra- ch{zeli cestu k víře a k P{nu Bohu.
vodaji uvedeme možnost individu{lní Modleme se za lidi, kteří nesou
ho svozu seniorů na běžné bohoslužby
odpovědnost za životy jiných,
s večeří P{ně.
prosme se za moudrost pro vl{dce
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Informace o skupink{ch NŠ - předškolní bude v letošním roce vyučovat
M. Machov{, P. Krupov{, P. Waloschkov{, školní skupinu S. Mach, P.
Moravec, J. Grollov{. Dorost povede
br. f. Wrana, J. Grollov{, I. Pellarov{,
E. Jelinek
V letošním roce doběhne cyklus konfirmačního cvičení, konfirmandky se
občas více zapojí do služby při bohoslužb{ch, d{le budou probíhat schůzky mladší a starší ml{deže.
Informace účastníků letošní partnerské konference – organizace byla velmi dobr{ a skvěle připraven{. Starší
schv{lili pozv{ní kazatele ze Speyeru
na poslední neděli v lednu 2011.
V březnu se uskuteční také beseda na
téma partnerství.
Členové sboru mohou používat zvýhodněné vol{ní u sítě T-mobile. Informace visí na n{stěnce.

CHYST[ME VE SBORU
 26. až 28. listopadu by se měl konat
víkendový pobyt dorostu
 5. prosince by měl být u n{s hostem
br. f. Josef Hrom{dka
 také letos budeme nacvičovat v{noční hru dětí a ml{deže

KON[ SE V CÍRKVI

23. října se bude v Novém Jičíně konat
konvent.

22.–24. října ve středisku Sola gratia
v Bystřici pod Hostýnem se kon{ 16.
kurz pro sbormistry s tématem: Liturgické zpěvy v novém pořadu bohoslužeb

24.-29. října: Kurz laiků v T{boře J. A.
Komenského v Bělči nad Orlicí

28. října: ekumenické poutní setk{ní
Modlitba za domov
6. listopadu: semin{ř pro učitele NedělHOSPOD[ŘSK[ OBLAST
ních škol, Brno, Opletalova 6, sbor ČCE
 Do uvolněného bytu v domě č. 3 se
7. – 13. listopadu: pobyt s předškolními
nastěhoval br. Samuel Mach.
dětmi, Janské L{zně,
 Oprava schodišť kolem kostela – n{klady byly větší než jsme čekali, n{š V senior{tním společenství kazatelů
podíl spolu s příspěvkem od města jsme přivítali dva nové, a to:
stačil jen na opravu 4 schodišť. Staršovstvo schv{lilo pozastavení prací na Pavlínu Luk{šovou, kter{ nastoupila
od 1. z{ří v Hranicích a Jana Hudce,
dalších schodištích.
který od 1. října nastoupil na 70% úvazek v Hrabové.
ÚKLID KOSTELA
Opět V{s po roce zvu na úklid kostela. Termín letošní brig{dy je pondělí 18. 10. 2010
od 8 hodin r{no.
Douf{m, že se opět sejdeme v hojném počtu. Z{jemci se mohou napsat na listinu
v Třanovského s{le. Kdo nemůže pomoct fyzicky, může přispět nějakou dobrůtkou
na občerstvení pro pracovníky. To můžete přinést již v neděli 17. 10. Za jakoukoliv
pomoc předem děkuji.
Kostelnice
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PUTOVALI JSME S HOBITEM TAM – A TAKY ZP[TKY
„Dřív nežli vzejde světlo dne,
přes horstvo, jež se v mlze pne,
jdem do hlubin, kde vl{dne stín,
hledat své zlato kouzelné...“

S

edmn{ct trpaslíků poch{zejících ze čtyř slavných trpaslických rodů
(Nori, Kili, Dvalin a Bifur, jistě je každý velmi dobře zn{) a ve věku od
pěti do patn{cti let se v týdnu od 6. do 13. srpna 2010 vydalo na dalekou
pouť za pokladem na motivy knihy J. R. R. Tolkiena: Hobit aneb cesta tam a
zase zp{tky. Cestou se trpaslíci setkali s elfy, napůl člověkem a napůl medvědem, obrovskými pavouky, vlky a skřety, drakem Šmakem, překonali d{lky
při výletu do Mlžných hor (z Troj{ku zpět do Hošť{lkové), horké i deštivé
počasí, únavu z nabitého programu.
Byli stateční, chytří, šikovní a př{telští. Každé r{no načínali rozcvičkou,
v dopoledním programu se zamýšleli nad Petrovou službou P{nu Ježíši a
hr{li hry, kolem poledne plnili odborky, za něž získ{vali diamanty pro své
rody, odpoledne z{polili v etap{ch velké t{borové hry, večer ty mladší usp{valy příběhy Karafi{tových broučků a starší pokračovali v oblíbených hr{ch.
Letošní t{bor dorostu ostravského sboru byl kr{sným časem, za který
bych jménem lidí, kteří ho měli možnost připravovat a vést, chtěla poděkovat
P{nu Bohu za Jeho přítomnost a požehn{ní a celému sboru za nemalé přispění k jeho zd{rnému průběhu. Už na konci t{bora se řada dětí nemohla dočkat
jak setk{ní s rodiči (přece jen je pro některé týden dlouh{ doba), tak dalšího
léta. A s ním i setk{ní na t{bořišti s do výšky čnějícími indi{nskými stany teepee, se st{le přítomným šuměním lesa, nocov{ním s výhledem na hvězdy a
vůní kouře z kuchyně a t{bor{ků.
Velký dík patří zejména hlavní
vedoucí Janě Grollové a dalším
lidem, kteří se na přípravě a
chodu celého pobytu podíleli –
vedoucím, instruktorům, kuchařům a klukům zařizujícím
st{lý přísun dřeva na topení a
další technické nezbytnosti.

Vyrobeno v Číně???
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K zamyšlení a k diskusi
14. Z[ŘÍ 1937

J

eden z nejsmutnějších dnů naší republiky. Na z{mku v L{nech umír{ první president ČSR, prof. dr. Tom{š Garrigue Masaryk – Osvoboditel, ve st{ří 87 let. Jeho tělo je odv{ženo v rakvi na dělové lafetě do Prahy, kde je mu
vypraven st{tní pohřeb. Ve smutečním průvodu jsou zastoupeni činitelé evropských i mimoevropských st{tů a nespočetné řady našich občanů. Nad
rakví se s ním loučí za celý n{rod jeho blízký spolupracovník a n{stupce ve
funkci presidenta dr. Eduard Beneš slovy: „Pane presidente, odkazu, který
jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme!“
Přísaha však vydržela sotva rok, kdy byly Německém, Polskem a Maďarskem odtrženy naše pohraniční oblasti. Tento stav trval až do konce 2. světové v{lky v květnu 1945.
Ostatky presidenta Masaryka jsou uloženy na místním hřbitově v L{nech
vedle jeho manželky Charlotty Garrigue-Masarykové, kam je o 11 let později
uložen i jejich syn, nešťastně zahynulý pov{lečný ministr zahraničních věcí
Jan Masaryk.
Po roce 1948 vzpomínka na T. G. Masaryka upadala, aby znovu ožila
v devades{tých letech. Bylo by velkou chybou, kdybychom mu nevěnovali i
nad{le takovou úctu, jakou si jeho dílo zasluhuje. Jeho přičiněním se n{m po
300 letech „vl{da Tvých věcí vr{tila do našich rukou“, jak uzavír{ svůj Kšaft
Jan Amos Komenský. Jde o to, abychom si i v budoucnu dok{zali tuto vl{du
udržet.
Dlužno připomenout, že president Masaryk silně inklinoval k naší církvi.

Jan Kostruch

DENÍK VELKOMĚSTSKÉHO FAR[ŘE
Pondělí.
čera večer mne oček{valo 22
dopisů. Č{st jich se týkala mého
sborového listu, ale jsou mezi tím
opět přece také velmi mnohé dopisy,
týkající se duchovenské péče. Většina
je plna starosti a úzkosti. Ale měl
jsem též něco radostného: před časem

V

podpořil jsem poměrně velkým obnosem jakousi třicetiletou dívku z dobré
rodiny, kter{ projížděla městem a
byla nezaměstnaností zcela rozerv{na, aby mohla cestovati d{le. Dnes
tedy píše, že nastoupila na své zamýšlené místo do pr{ce a děkuje. Po
prvé — opravdu po prvé — projíždě6
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jící člověk, který děkuje. Tu jsem se
tak zaradoval, že jsem jí ihned odepsal.
Dnes odpoledne jsem rozděloval
žňové dary. V době inflace, když bylo
všem krušně, bylo mnohem více darů. Dnes, kdy se mnohým daří dobře,
méně se myslí na chudé a d{v{ se
mnohem méně.

na člověka i proti němu. Jak jin{ je
dnes doba, než když jsme Ty i j{ chodili do okt{vy. My jsme také četli Nietzscheho, těšili jsme se z bezbožnosti
a z ironie. Tato Hilda čte a vidí
u Nietzscheho (ve vyslovené neshodě
s jejími učiteli školními) vždy pouze
hled{ní a t{z{ní se po Bohu. A m{
pravdu. Ale jak to přijde, že se n{m
dnes pro to otevřely oči a že dokonce
Úterý.
již tak mladé dívce se zcela samostatěl jsem dnes prudkou výměnu ně otevírají?
n{zorů s Hildou Bahrfeldovou. Ještě nikdy jsem u tak mladého
Dopisy příteli, bez ud{ní autora,
člověka neviděl tak krutý z{pas, tak
přeloženo z němčiny, vyd{no 1930
p{travé ot{zky o skutečnosti Boha,
v Kalichu. Úryvky vybral aw
takové stavění se pro požadavky Boží

M

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
Na titulní straně Žalm 103,12
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PROGRAM VE SBORU – ŘÍJEN 2010
úterý 5. října
středa 6. října
p{tek 8. října

9:00 Kav{rnička
18:00 biblické meditace 19:00 starší ml{dež
15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež
19:00 střední generace

10. ŘÍJNA – 8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ (DÍKŮVZD[NÍ);
po nich schůzka učitelů NŠ
úterý 12. října
18:00 biblické meditace 19:00 starší ml{dež
středa 13. října
15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
18:15 schůze staršovstva
p{tek 15. října
16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

17. ŘÍJNA – 8:30 BOHOSLUŽBY
úterý 19. října
9:00 Kav{rnička 18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
středa 20. října
15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
p{tek 22. října
16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež
sobota 23. října
zased{ní konventu
NEDĚLE

24. ŘÍJNA – 8:30 BOHOSLUŽBY
úterý 26. října
18:00 biblické meditace 19:00 starší ml{dež
středa 27. října
17:00 biblick{ hodina
čtvrtek 28. října
st{tní sv{tek
NEDĚLE

31. ŘÍJNA – 8:30 BOHOSLUŽBY
úterý 2. října
9:00 Kav{rnička 18:00 biblické meditace
19:00 starší ml{dež
středa 3. října
15:00 dorost 17:00 biblick{ hodina
p{tek 5. října
16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší ml{dež
NEDĚLE

7. LISTOPADU – 10:00 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ
(spolu s SCEAV, k výročí kostela, po bohoslužb{ch předn{ška a společný
oběd)
NEDĚLE

