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zpravodaj
sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

zpravodaj

Biblický úvodník
BOŽÍ VAROV[NÍ
Ach, n{rode hříšný, lidé obtížený nepravostí, símě zlostníků, synové nešlechetní, opustili Hospodina, pohrdli
svatým Izraelským, odvr{tili se zpět.
(Iz 1,4)

P

oselství celé knihy proroka Izai{še začín{ velmi ostrým útokem
na vyvolený lid. Jde tu o velmi ostrý
útok na vyvolený lid, ne na svět, ne
na poměry, nýbrž na lid, který si P{n
Bůh vyvolil a s kterým vstoupil
v smlouvu. Řekneme si: „To musil
být velmi zkažený ten Izrael, když se
prorok na něj tak obořil.“
A přece, když se podív{me na
Izrael a srovn{me jej s jinými n{rody
jejich světa, není o nic horší než ti
druzí. Co tedy proti nim prorok m{?
Nebude to to, že jsou
lidmi
nev{zanými,
horšími než sousedé.
Izrael přece vidí, že
ostatní nejsou lepší
než on. To oni takové
mínění o sobě mají!
Proč tedy hovoří Izai{š tak útočně proti
nim?
Avšak ono je to
ještě horší. Tohle prorok neřík{ jako svůj
n{zor.
Před
svou
zvěstí předesíl{ ve v. 2

této kapitoly: „Syny jsem vychoval a
vyvýšil, oni pak strhli se mne.“ To je
to horší na celé věci, že tohle je Boží
označení, Boží soud, ne omylný n{zor
prorokův!
Všechna tato řeč o Izraeli je řečí o
církvi. O církvi? Jak je to o n{s? N{rod hříšný – to jsme my? My jsme lid
obtížený vinou, símě zlostníků. Ale
že by tohle řekl Bůh o n{s? Nem{me
my lepší mínění o sobě a o církvi?
Vždyť my nejsme horší než ti, mezi
kterými žijeme. Proč si m{me zasluhovat takové výtky? Vždyť my se
dokonce cítíme alespoň o trochu lepšími, než mnozí sousedé. My se přece
o P{na Boha star{me. K{žeme, chodíme do kostela, abychom slyšeli slovo
Boží, modlíme se, zpív{me žalmy.
My se po cestě Kristově ohlížíme, my
o ni svědčíme a učíme.
To vše je kus vyznavačského činu, to přece m{me navíc proti
jiným. Také Izrael konal oběti pravidelně,
světili sv{tky. Bohoslužby byly u nich
v plném provozu, byly
hojně navštěvov{ny.
Jenže, to vše bylo tak
pravidelné, tak navyklé, tak klidné, tak stereotypní. A všechno je to
nech{valo studenými.
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Přijdou a odch{zí, tak jak přišli.
S nimi se nic nestalo a zvěstov{ní je
nech{valo v klidu d{l. Proto je prorokova slova musí zas{hnout jako
blesk. Zasahuje je slovo, které řík{
těm zbožným a vyvoleným: „Ach,
běda v{m“ – takže se musí na své
cestě za Hospodinem zarazit a zastavit.
Není to slovo také o n{s, kteří tak
chodíme vyšlapanými cestami ust{leného sborového života? Takový blesk
Božího slova uk{že všechno
v pravém světle. Uk{že n{m, že z{leží jen a jen na Boží milosti, že my
nejsme nic, že nic není ani všechno to,
co jsme si ve sboru a církvi vynašli, že
spasení z{leží jen v Božím zaslíbení,
jehož se nesmíme strhnout.
Takový blesk r{zem ukončí všechnu tu pobožnost, při které si jen tak
sedíme na svém místě v klidu a pohodě, ukončí ono běžné konstatov{ní:
k{z{ní se mi líbilo či nelíbilo, tohle
platí na toho a tohle na onoho. Takový blesk Božího slova si nevymyslel
kazatel, to je s{m Kristus, který mezi
n{mi působí, jako meč na obě strany
ostrý, aby usvědčil i toho nejzbožnějšího a nejvíce poučeného farizeje a
z{koníka. Kdo slyší nejen kazatele,
ale slyší i jeho hlas, toho on nenech{
v klidu. Kdybychom si v k{z{ních jen
vypravovali o lidech věřících a různých příkladech ze života, možn{, že
by se n{m to líbilo a v některých případech i pomohlo. Ale k životu věčnému? Nepomůže n{m nic než ten,
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ke kterému jsme se obr{tili z{dy. On
n{s zřetelně upozorní na sebe, že n{s
vol{, a to r{zně, abychom slyšeli.
Blesk Božího slova ukazuje i ostrost stínu. Boží l{ska slovem soudu
ukazuje a zjevuje n{m n{š hřích. Čím
více vidíš svatost Boží, tím přesněji je
vykreslen tvůj hřích. A tak pozn{š
odvr{cenost před Bohem. Ale tudy
také roste pozn{ní a potřeba spasení
z Jeho milosti.
I my musíme slyšet ostré slovo,
všichni, kazatel jako posluchači. Jinak
o n{s platí, co čteme v dalších verších
oné kapitoly proroka Izai{še: bez obr{cení Bůh nestojí o naše oběti a sv{tky a modlitby. Jestliže neslyšíme slova, kter{ n{s usvědčují z hříchu, nemůžeme se pozdvihnout k smělé
doufanlivosti v milost. Pěstujeme třeba věrně své n{boženství, pěstujeme
zbožnost, ale vpravdě jsme daleko od
Boha a P{n Bůh pak daleko od n{s.

Ze sbírky k{z{ní far{ře Zdeňka
Somolíka z r. 1956
vybral Bohuš Berger
(To k{z{ní působí tak opravdově, a ve své
době asi bylo br{no jako velmi silné. Přepisoval jsem ho do počítače, píšu na kl{vesnici dvěma prsty, a tak jsme měl dost
času přemýšlet, v čem mi připad{ hodně
cizí. Asi v tom, že nakonec nem{ ž{dný
obsah, nakonec je to jen psychologie.
Chce vyvolat jen co nejsilnější prožitek.
Navíc pocit zahanbení, ne potěšení. Domů bych po takovém k{z{ní odch{zel jak
zpr{skaný pes. – Je to tak spr{vně? Co si
o tom myslíte vy? aw)

zpravodaj

Ze sborového života
NAROZENINY V LISTOPADU
Milada Doubravov{
Eva Říhovsk{
Otomar Kantor
Jarmila Voženílkov{
Jaroslav Žvak
Robert Kimmel
Jiřina Bešlov{
Jaroslav Šabacký
V{clav Ševčík

12.11.1932
12.11.1929
15.11.1931
16.11.1920
20.11.1932
24.11.1931
25.11.1935
25.11.1940
26.11.1925

Valter Arlet
Jarmila Hlinkov{

27.11.1921
30.11.1930

Církevním sňatkem byli odd{ni:
Robert Vojvodík a Andrea Kožíkov{
Církevním pohřbem byli pohřbeni:
Marie Plach{ (* 1930)
Markéta Bergrov{ (* 1932)

USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 13. 10. 2010
PERSON[LNÍ OBLAST


Hled{ní druhého kazatele: při vytipov{ní dalších kandid{tu jsme trochu



bezradní.
Staršovstvo doporučí synodní radě vyd{ní osvědčení k ordinované službě
pro br. T. Novotného

ORGANIZAČNÍ OBLAST




Starší se zamýšleli nad zachov{ním současné praxe – souběh hostovské
neděle s rodinnou s k{z{ním pro děti. Nech{no k rozv{žení do příští schůze.
N{vrh, aby se bohoslužby na podzim přesunuly do s{lu dříve – muselo by
také projednat sborové shrom{ždění; starší se vyj{dřili pro zachov{ní současné praxe z důvodu časového zmatku.

HOSPOD[ŘSK[ OBLAST


Farní zahrada – je vyčištěn{ a zplanýrovan{

CO SE VE SBORU UD[LO

S

talo se již tradicí, že první neděli
v měsíci m{me v našem sboru
posezení s hostem. V neděli 5. z{ří

přijal pozv{ní bratr M. Nekvasil se
ženou Jiřinkou. Nejsou v našem sboru nezn{mí – Jiřinka poch{zí
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z Ostravy a její manžel dlouho působil v Ostravském divadle (dnes N{rodní Divadlo Moravskoslezské)
přev{žně jako režisér operního souboru. Celý den byl věnov{n seniorům, podařilo se přivést ty, kteří již
delší dobu nemohou pro nemoc či
jiné důvody sbor pravidelně navštěvovat. R{no bratr Nekvasil k{zal a
odpoledne – jak jinak – zazpíval
všechny písně z cyklu „Zimní cesta“od F. Schuberta a několik žalmů v
nové úpravě od Davida Rejchrta.
Někteří senioři se již dlouho neviděli
a tak bylo o čem povídat – o dětech,
vnoučatech, současném životě, strastech a radostech st{ří. Rozch{zeli
jsme se trochu unaveni, neboť cyklus
písní byl poněkud delší než na jaké
je uvykl{ naše pozornost. Protože
byl mezi n{mi zdatný fotograf Olda
Vala m{me i jako vzpomínku na tento pěkný den řadu obr{zků. Bohužel
pro některé seniory (Marii Plachou a
Markétu Bergerovou) to bylo již setk{ní poslední. Budeme dlouho
vzpomínat a takové setk{ní seniorů
příští rok zopakujeme.
Další setk{ní s hostem se uskutečnilo v neděli 3. října. Naše pozv{ní
přijal již po několik{té bratr emeritní
synodní senior Pavel Smetana se
svojí paní a vnučkou. Dopoledne při
bohoslužb{ch n{m posloužil k{z{ním a pro odpolední (lépe asi polední) setk{ní si připravil vypr{vění o
veliké osobnosti minulého století
Albertu Schweitzerovi – varhaníko5

MODLITEBNÍ OKÉNKO












Mysleme na sourozence v Kristu.
Děkujme P{nu za všechny, kteří
pom{hají ostatním v nemoci, osamocení nebo jiných potřeb{ch. Ať
m{me odvahu k pok{ní, odpouštění, službě P{nu. Ať n{s Bůh drží na
cestě víry. A´t se n{m, protiví zlo a
lneme k dobrému.
Modleme se za zvěstov{ní evangelia, mision{ře, mučedníky. K perzekuci protestantských sborů už doch{zí i např.v Bělorusku. Mysleme
na pr{ci manželů Chmielových na
Ukrajině.
Prosme za to aby Boží l{ska překon{vala zlobu a hřích. Ať přin{ší
utišení jak v{lečných konfliktů, tak
zneužív{ní moci, vydír{ní, korupci.
Vyprošujme Boží vedení, b{zeň a
moudrost pro spr{vce věcí veřejných. Ať Bůh odkrýv{ nepravosti a
odpovědnost ať vítězí nad sobectvím.
Stavme se proti než{doucím soci{lním jevům - gamblerství, zneužív{ní soci{lních d{vek a jiné podvody,
nezaměstnanost, lichva, prostituce,
alkoholismus<
Modleme se za distribuci potravin.
Ať se Bůh smiluje a skrze letošní
nižší úrodu posílí vz{jemnou spolupr{ci.

vi, bohoslovci, filosofovi a také lékaři, který velkou č{st svého života
věnoval budov{ní nemocnice

zpravodaj

v Lambaréné v rovníkové Africe. Se
svou ženou a mnoha spolupracovníky se snažil pom{hat v této malé
č{sti horkého kontinentu a pouze
v několika vynucených přest{vk{ch
se odtud vzd{lil (světové v{lky nebo
sh{nění peněz na provoz nemocnice
– třeba poř{d{ním varhaních koncertů po Evropě). Setkal se také v Praze
s presidentem T.G.Masarykem, se

CO CHYST[ME VE SBORU


V{noční hru! Je to u n{s už dlouh{ a
siln{ tradice, že pro čtvrtou adventní neděli nacvičí děti a ml{dež divadelní hru s v{noční tématikou. Letos chyst{me specialitu. Manželé
Jan a Pavlína Krupovi pro n{s napsali hru se zpěvy z našeho prostře-

kterým měl mnoho shodných n{zorů. Bylo to poutavé vypr{vění, stejně
jako ta minul{ o Jednotě Bratrské
nebo o Janu Karafi{tovi. Na příští
setk{ní přislíbil bratr Smetana vypr{vění o Miladě Hor{kové. Ze srdce oběma hostům děkujeme a těšíme
se na jejich další n{vštěvu v našem
sboru.

Jana Jančov{

dí, bude se jmenovat Ostravsk{
hvězda. Nacvičov{ní se bude dít už
od víkendového pobytu dětí, ale
hlavně na sobotních zkoušk{ch 11. a
18. prosince. Zveme všechny mladé,
aby si nenechali ujít příležitost pokračovat v osvědčené tradici.
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CO SE CHYST[ V CÍRKVI


Lednový kurz s předn{škami a
sportem (Kurz pro starší ml{dež a
střední generaci) Janské L{zně –
Sola fide 8.-15. ledna 2011



Kurz pro střední generaci a rodiny s
dětmi 29. 1. - 5. 2. 2011 v Janských
L{zních

RODINNÉ NEDĚLE

J

ak jste už asi zaznamenali, stalo se ve sboru pravidlem, že 1. neděle
v měsíci býv{ rodinn{ a také s dopoledním programem a hostem. Po besedě přijde vhod jednoduché občerstvení (polévka, těstoviny, obložené chleby
apod.). A jde o to, aby se na přípravě tohoto podílelo více ochotných rukou.
V s{le na n{stěnce je tabulka se všemi rodinnými nedělemi, kam je možno se
zapsat a pak něco pro 25-35 str{vníků připravit. Samozřejmě, že pečivo je
možno přinést kdykoliv, vždy bude s povděkem přijato a n{ležitě oceněno
všemi přítomnými.
Ve sborové kuchyňce se zorientovat r{da pomůže sestra kostelnice nebo
kur{torka, které se těší na spolupr{ci.

Jana Haškov{

VIK[ŘKA EWA

P

rvního října 2010 jsem nastoupila do ostravského sboru na vikari{t, který je povinnou přípravou
absolventů bohoslovecké fakulty na
službu far{ře ČCE a trv{ 1 rok.
V roce 2010/2011 je v ČCE 6 vik{řů je
3 j{hnové. Souč{stí vikari{tu jsou
společné semin{ře, písemn{ pr{ce a
z{věrečné pohovory. Ve sboru jsem
povol{na k pr{ci u mentora, kterým
je far{ř Aleš Wrana.
Na rozdíl od sestry Evy Jelínkové, j{ se jmenuji Ewa Jelinek. V Polsku se totiž do občanského průkazu nedod{v{ koncovka „-ov{“. Poch{zím z polského Zelowa, který
7

v 18. století založili exulanti z Česka.
Starší generace zde st{le mluví česky
(nebo spíš zelowsky). Dokonce první
věta, kterou jsem řekla, zněla:
„Maminko, miminko pinka!“ (což
pro mě tehdy znamenalo:
„Maminko, sluníčko zapad{“). Teď
m{m 26 let a moje čeština se trochu
zlepšila. Dostudovala jsem ve Varšavě, ale jeden rok jsem taky studovala
bohosloví na fakultě v Praze. Po absolvov{ni vikari{tu chtěla bych působit v ČCE jako far{řka.

Ewa Jelinek

zpravodaj

VEDENÍ DOROSTU FS ČCE V OSTRAVĚ
Vás srdečně zve na víkendový pobyt dětí

JAKÉ JE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ?
Andělská Hora, okr. Bruntál
26. - 28. listopadu 2010
Komu je pobyt určen?
dětem od 6 do 14 let

Odjezd
pátek 26. 11. 2010 ve 15.30 – Ostrava-Svinov!!!

Příjezd

neděle 28. 11. 2010 v 16.00 – Ostrava-Svinov!!!

Místo pobytu
Andělská Hora – školící středisko Charity Ostrava

Jak se přihlásit???!

osobně, telefonicky či e-mailem:
J. Grollová: tel. 724 345 393, jana.grollova@osu.cz
A. Wrana: tel. 736 600 383, cce.ostrava@volny.cz

Cena pobytu

500 Kč, platba na místě při odjezdu

Co s sebou?
spacák, pevné boty, oblečení do lesa, na noc i na převlečení, přezůvky,
Bible, psací potřeby, šátek, kartička pojištěnce, léky a toaletní potřeby
!Vše je nutno sbalit do batohu!

K zamyšlení a k diskusi
28. ŘÍJEN 1918

D

alší pam{tný den našich n{rodů. Prv{ světov{ v{lka spěje do
svého konečného stadia. Rakouskoitalsk{ fronta se zcela rozpad{, půl
milionu voj{ků prch{ na sever domů,
ve Vídni vl{dne nepředstavitelný

zmatek. Rakouský ministr zahraničí
hrabě Andr{ssy telegrafuje tento den
americkému presidentu Wilsonovi, že
přijím{ jeho podmínky a prosí o přiměří. Německo na francouzské frontě
bojuje d{le, až do 11. listopadu, kdy
8
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teprve kapituluje. Tento den se na Z{padě slaví jako ukončení 1. světové
v{lky (Den příměří— le jour
d´armistice). V Praze propuk{ velké
nadšení a j{sot, že jsme opět svobodni.
Převrat se uskutečnil bez jakéhokoliv
n{silí. Odneslo to jen několik plechových orlů stržených z průčelí úřadů a
Mari{nský sloup na Staroměstském
n{městí v Praze, údajně postavený
jako symbol vítězství katolické strany
na Bílé Hoře. Tento údaj je však nepřesný.
Zpr{va o konci v{lky a naší svobodě se brzy roznesla po celých Čech{ch,
Moravě, Slezsku i Slovensku. Čekaly
n{s však ještě tvrdé boje s Pol{ky o

Těšínsko a s Maďary o Slovensko. Nakonec však i tady zavl{dl mír.
Také n{š církevní život se změnil.
Bezprostředně po převratu se obě naše
evangelické církve, které byly v teď už
bývalém Rakousko-Uhersku povoleny, a to jak reformovan{ tak lutersk{
(helvíti a augsburští), spojily v jednu
církev – českobratrskou-evangelickou,
tak jak ji m{me dodnes.
Jako zvl{štnost a vzpomínka na
minulost se n{m však uchovaly ve
Velké Lhotě u Dačic z dřívější doby
dva kostely – helvetský i augsburský,
dnes oba v naší církvi, s přídomkem
Letní a Zimní, a jsou chr{něnou kulturní pam{tkou.

Jan Kostruch

PŘED TÝDNEM SKUTEČNOST, DNES JIŽ VZPOMÍNKA

T

ímto úvodem chci jen potvrdit tu
skutečnost, že každý n{š prožitek
se může st{t během několika okamžiků
již jen vzpomínkou. Zn{me to všichni
kolem sebe moc dobře. My sami nemůžeme s ž{dnou jistotou říci, co se stane
během příštích minut.
A tak vzpomín{me na ned{vný
čtvrtek, kdy jsme s mým manželem
navštívili v domově pro seniory manžele Bergerovy. Pr{vě v tento den společně v tichu oslavovali 60 let společného manželství. Oba na n{s přes všechny bolístky svého st{ří působili tak mile, a paní Bergerov{ v porovn{ní
s předchozí n{vštěvou n{m připadala
tak nějak kr{sn{ a sršela vtipem. Trochu také vzpomínali, a n{s s manželem
9

velmi rozesm{lo vypr{vění o tom, jak
se spolu vyd{vají do města: cesta je
nejprve trochu do kopečka, a to pan
Berger veze svou milovanou choť na
vozíčku. Když vyjedou na vršek, on už
je trochu unaven, a tak se vystřídají, on
si sedne do vozíčku, a ona jde z kopce
za vozíčkem a drží se rukojetí, coby
špatně vidící. Je dojemné, jak
i v pozdním věku si dovedou dva milující lidé zpestřit svůj život.
Měli jsme s manželem dobrý pocit,
že jsme je viděli šťastné a společně
u tolu jsme také mohli přijmout večeři
P{ně. Tento okamžik se stal již jen
vzpomínkou na paní Bergerovou.

Květoslava Wranov{

zpravodaj

OBR[ZEK NA OB[LCE MINULÉHO ČÍSLA

N

a onu ob{lku
jsme dali ilustraci
staženou z internetu, a
j{ jsem k ní napsal, že je
k verši Ž 103,12 „Jako je
vzd{len východ od z{padu, tak od n{s vzdaluje naše nevěrnosti.“
Dva lidé ze sboru se mě
však pak ptali, jakou
souvislost ten obr{zek
s veršem m{. Jeden t{zající považoval obr{zek spíše za strašidelný,
druhý považoval stojící
postavu za ženskou, podle jejich sand{lů. A j{ jsem musel přiznat, že jsem
nad tím nepřemýšlel důkladně – spíše narychlo (jak se mi ostatně při přípravě Zpravodaje st{v{ dost často).
Hledal jsem totiž na internetu něja-

kou ilustraci k Ž 103,
který je pro mne velmi
vz{cný, a našel také tento obr{zek, který se mi
líbil. (Můžete to po mně
zopakovat, když si d{te
vyhled{vat obr{zky ke
slovům „psalm 103:12“,
ale ž{dné další vysvětlení k tomu obr{zku tam
nenajdete.) Letmo jsem
si pomyslil, že je asi ilustrací k některému příběhu o uzdravení, kde pokorný uzdravený slyší:
„tv{ víra tě uzdravila“, ve smyslu „jsi
zbaven svých hříchů“. Ale teď uzn{v{m, že mé pochopení toho obr{zku
není úplně přesvědčivé. Porozuměli
vy jste mu nějak jinak?

aw

DENÍK VELKOMĚSTSKÉHO FAR[ŘE
V neděli večer.
uže, dnes odpoledne jsem k{zal. Domů jsem šel se starým,
jemným šlechticem z P. Podivoval se
obratu, který jsem dal textu. Je tomu
však přece tak, že my vždycky zapomín{me, že všichni lidé patří Bohu,
že Bůh řík{ ke každému člověku,
také židům a Číňanům: ty's můj.
A řík{ to také neklidnému, rozbolavěnému, provinilému velkoměstu.

N

Věřím vskutku, že by se n{š život
změnil, kdybychom pokl{dali lidi i
věci za to, co jsou: Boží vlastnictví.
To by n{m dalo úplně nový pohled.
Pak je arci každý Angličan i každý
komunista i každý Žid Božím vlastnictvím pr{vě tak jako my, tudíž naším bratrem. Ale kdo se tak chce dívati?
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Čtvrtek.
lověk bez zaměstn{ní si mně
dneska stěžoval: „Ještě jsem neměl nikdy tolik hloupých myšlenek
v hlavě, jako v tento čas nezaměstnanosti.“ Všechny mé rady, které jsem
mu mohl d{t — aby četl, aby zabral
všude, kde jen co je, jiným pom{hal
— to je všecko tak m{lo proti tomuto
výkřiku bídy: pr{ce, pr{ce! Chtít
pracovat a nesmět — toť tr{pení.

nosti, jak to je pro člověka dobré,
jestliže ihned na prvního odkl{d{
určité procento, dobré totiž proto, že
to jinak jistě neuděl{. Vracím to,
abych tak řekl, jako dík, dík za to, že
nyní smím opět bezstarostně patřiti
na příštích třicet dní. I když to nikdy
tak zcela do třic{tého dne nevystačí,
mohu přece svou rodinu uživit. Cit
vděčnosti je tak přirozený. Proč d{vají lidé tak m{lo?

Pondělí.
lyšel jsem dnes od jisté adventistky, že údové jejich sboru d{vají deset procent svých příjmů pro
chudé. Tak z{konické, tak staroz{konní to je — vím z vlastní zkuše-

Dopisy příteli, bez ud{ní autora,
přeloženo z němčiny, vyd{no 1930
v Kalichu. Úryvky vybral aw

Č

S

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 Podobenství o nemilosrdném služebníku—Mt 18.
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PROGRAM VE SBORU – LISTOPAD 2010
úterý 9. listopadu

18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
středa 10. listopadu 15:00 dorost
17:00 biblická hodina
18:15 staršovstvo
pátek 12. listopadu Ostravské listopadání
sobota 13. listopadu Ostravské listopadání
14. LISTOPADU
9:30(!!!) BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ
(ml{dežnické, v kostele)
úterý 16. listopadu 9:00 Kavárnička
18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
středa 17. listopadu státní svátek
pátek 19. listopadu 16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší mládež
NEDĚLE

21. LISTOPADU
9:30 BOHOSLUŽBY
(s konfirmandkami, v Třanovského s{le); po nich schůzka učitelů NŠ
úterý 23. listopadu 18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
středa 24. listopadu 15:00 dorost
17:00 biblická hodina
pátek 26. listopadu 17:00 mladší mládež; děti odjíždějí na víkendový pobyt
NEDĚLE

28. LISTOPADU – PRVNÍ ADVENTNÍ – 9:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ P[NĚ
(vede T. Novotný, v Třanovského s{le)
úterý 30. listopadu 9:00 Kavárnička
18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
středa 1. prosince 15:00 dorost
17:00 biblická hodina
pátek 3. prosince
16:00 konfirmační cvičení
17:00 mladší mládež
NEDĚLE

5. PROSINCE – DRUH[ ADVENTNÍ – 9:30 BOHOSLUŽBY RODINNÉ
(vede J. Hrom{dka); po nich předn{ška: Cesta křesťanství dějinami - je
schůdn{ i d{l?
NEDĚLE

