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z p r a v o d aj
sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě

Pane, snažně tě prosím,
nemlč a ode mne se nevzdaluj.
V mém srdci celou pravdu mluv,
neboť tak hovoříš jen ty.
Chci se do své komůrky odebrat,
zpívat ti hymny lásky,
s nevýslovnými vzdechy chci
já, poutník, na Jeruzalém
vzpomínat,
srdce chci pozvedat k Jeruzalému,
jenž je mi matkou,
a k tobě, Bože můj,
se chci odebrat,
který jsi jeho králem,
světlem jeho,
Otcem, ochráncem a ženichem,
čistou a hlubokou radostí,
bezpečím, štěstím a rozkoší
a bezmezným dobrem,
ty Dobro jediné a pravé!
Nechci se vzdálit od tebe,
dokud mě neuvedeš v pokoj svůj,
v pokoj té přemilé matky,
dokud neposbíráš mě
z rozptýlení a všech pokřivení
a nepřetvoříš mě pro věčnost,
můj Bože, milosrdenství mé.
(Augustin, Confessiones XII, 16)

zpravodaj

Biblický úvodník
BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ DUCHEM, NEBOŤ JEJICH JE
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ. (MT 5,3)
(Říkáme, nebo je nám říkáno, že žijeme v době ekonomické krize. Pokud si o sobě
opravdu myslíme, že jsme chudí, vztahuje se na nás aspoň blahoslavenství „blaze
chudým“? – Pokud máte trpělivost číst úvodník trochu více studijní, podívejte se, co
k tomu řekl prý největší teolog církevních dějin Tomáš Akvinský před devíti staletími.)
aw
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lahoslavení chudí." To je možné
číst dvojím způsobem, o chudobě
vnější a vnitřní. Opravdu chudí jsou
ale ti, kteří se pokládají za chudé
nejen ve věcech vnějších, nýbrž
i vnitřních. Žalm 40,18: „Já pak jsem
žebrák a chudák" je proti slovům
Apokalypsy 3,17: „Pravíš: ‚Jsem
bohatý, ano, zbohatnul jsem a ničeho
nepotřebuji‘, a nevíš, že jsi ubohý
a bídný a chudý a slepý a nahý".
Proto slovo duchem je možné číst
trojím způsobem:
1) Duch [lat. spiritus] se totiž někdy
nazývá pýcha člověka: Izajáš 2,22:
„Proto upusťte od člověka, který
nemá než život [lat. spiritus, což lze
překládat i jako „dech"] v chřípí,
neboť jakou má cenu?"; Izajáš 25,4:
„Dech [lat. spiritus] pyšných je jako
vichr, který se opírá do zdi". A pýcha
se nazývá duchem [lat. spiritus, což
lze překládat i jako „vzduch"] proto,
že jako se měchy dmou vzduchem,
tak se pýchou dmou lidé: Koloským
2,18: „Nadýmá se smyslností svého
těla." - Tedy „blahoslavení chudí",

totiž ti, kteří mají málo z ducha [lat.
spiritu] pýchy.
2) Slovo duch [lat. spiritus] lze
chápat také jako vůli člověka. Někteří
jsou totiž pokorní z nutnosti, ale ti
nejsou
blahoslavení,
nýbrž
blahoslavení jsou ti, kteří milují
pokoru.
3) Za třetí je možné to vztahovat
na Ducha svatého [lat. spiritu sancto].
Proto „blahoslavení chudí duchem"
[lat. pauperes spiritu], kteří jsou
pokorní skrze Ducha svatého. ... Říká
„chudí duchem", protože pokora dává
Ducha svatého: Izajáš 66,2: „Na koho
pohlédnu, ne-li na chudičkého
a stísněného na duchu [lat. contritum
spiritu] a chvějícího se před mými
slovy?"
Těmto
chudým
se
slibuje
království, čímž se rozumí nejvyšší
vznešenost. A třebaže toto je
odměnou kterékoliv ctnosti, dává se
zvláště pokoře, protože „kdo se
ponižuje, bude povýšen" (Matouš
23,12). Přísloví 29,23 praví: „Pokorný
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duchem [lat. humilem spiritum] dojde
slávy."
Jinak lze slova „chudí duchem"
vykládat podle sv. Jeronýma, a to
doslova o zříkání se časných věcí. Pak
slovo „duchem" [lat. spiritu] znamená,
že někteří jsou chudí z nutnosti, těm
ale nenáleží blaženost, jež však náleží
těm, kteří jsou chudí dobrovolně.
A tito mohou být dvojí: neboť ačkoliv
někteří mají bohatství, nelnou k němu
srdcem:
Žalm
61,11:
„Přijde-li
bohatství, nepřilnete k němu srdcem."
Jiní nemají bohatství a ani po něm
netouží, a to je bezpečnější stav,

protože bohatství odvádí duši od
duchovních věcí. A tito se nazývají
„chudí duchem" ve vlastním smyslu
slova, protože skutky obětí, jež jsou
nad lidský způsob jednání, jsou
skutky člověka blaženého. Jestliže
však člověk opovrhne veškerým
bohatstvím, takže už vůbec po něm
netouží, je to nadlidský způsob
jednání. A těm je přislíbeno království
nebeské, v němž bude nejen velká
čest, nýbrž i množství bohatství:
Jakub 2,5: „Nevyvolil snad Bůh chudé
na tomto svět za bohaté ve víře a za
dědice království?"

Ze sborového života
NAROZENINY V KVĚTNU
Jarmila ŠevčíkováJan Nevečeřal- Jana Palátová- Helena BalabánováZdenka SkýbováFrantišek LiptákZdeněk Kryštůfek-

1.5.1930
1.5.1931
8.5.1941
8.5.1961
10.5.1923
16.5.1932
18.5.1925

Oldřich GabzdilŠtěpán Šagát- Zdenka BorovcováJarmila GrollováVěroslav Dušek-Věra Valovičová-

22.5.1921
22.5.1929
24.5.1935
24.5.1961
29.5.1922
29.5.1928

PODĚKOVÁNÍ STARŠOVSTVA
...patří tentokrát:
• všem, kteří si pečlivě přečetli Zprávu o životě sboru;
• kurátorce sboru s. Janě Haškové za práci pro sbor v minulém
volebním období, kdy stála v čele sboru,
• členům staršovstva, které právě ukončilo své šestileté funkční
období, za jejich práci.
J.D.
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USNESENÍ SCHŮZE
STARŠOVSTVA ZE DNE
13. 4. 2011

MODLITEBNÍ TÉMATA
✤

PERSONÁLNÍ:
Ustavení nového staršovstva:
✓ Zvoleni za řádné členy: Drozdová
Jaroslava, Friedrich Jiří, Grollová
Jana, Hašková Jana, Jelínková Eva,
Krupa Jan, Krupová Elvíra, Mach
Daniel, Skotnica Marek, Vlčinská
Hana, Waloschek Michael
✓ Staršovstvo je usnášeníschopné, je-li
přítomno 7 a více jeho členů.
1. Kimmel Robert,
✓ Náhradníci:
2. Cholevová Jarmila, 3. Pellarová
Iva, 4. Rajdusová Šárka
Volba
kurátora,
místokurátora,
předsedy staršovstva, zapisovatelů:
✓ Tajnou volbou byl zvolen kurátorem
sboru br. Jan F. Krupa (jednohlasně).
✓ Zástupcem kurátora byla zvolena
s. Jana Hašková (také jednohlasně).
✓ Předsedou staršovstva byl zvolen br.
farář Aleš Wrana.
✓ Zvoleni tři zapisovatelé v pořadí: br.
J.
Friedrich,
s.
E.
Krupová,
s J. Drozdová.

✤

✤

✤

✤

Modleme se za konfirmandy a
mládež nejen v našem sboru. Ať
nachází pevné spočinutí v Kristu,
ať jsou světlem a pomocí ve svém
okolí.
Mysleme na náš sbor. Obracejme
se více k Pánu. Odpouštějme, tak
jako Pán odpouští nám a nebojme
se pomoci nebo žádat o pomoc
druhé. Modleme se za uzdravení
a pomoc pro nemocné. Šiřme
radostnou zvěst.
Prosme za politickou situaci v naší
zemi. Ať Boží bázeň a jednání
obnoví čest, spravedlnost
a poctivost v řadách správců věcí
veřejných.
Stavme se proti nezodpovědnosti
a mamonu vedoucí k rostoucí
zadluženosti zemí, jak v Evropě
tak ve světe. Ať vítězí láska
a soucítění s těmi na okraji
společnosti. Vždyť i Ježíš se
obracel k těm nejmenším.
Modleme se za milost a ochranu
před přírodními pohromami
a katastrofami a průmyslovými
haváriemi. Volejme k Pánu
o potěšení, povzbuzení a pomoc
pro ty, kteří jsou jimi postiženi.

Staršovstvo se schází na svých
řádných schůzích každou 2. středu
v měsíci. Schůzi svolává předseda
staršovstva. Kterýkoli presbyter se
může obrátit na předsedu staršovstva s žádostí o svolání mimořádné schůze.
✓ Schvalování zápisu: Zapisovatel posílá zápis k připomínkování presbyterům
na jejich e-mailové adresy.
✓ Ze zápisu se pořizuje usnesení do Zpravodaje.
✓
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Byl schválen návrh pozvat k účasti na schůzích i zvolené náhradníky. Tito
nemají hlasovací právo, ale mají právo poradního hlasu a diskuse. Jejich
účast na schůzích staršovstva je dobrovolná.
✓ Služby při bohoslužbách (vítání, čtení, spoluvysluhování VP):
✓ Presbyteři jsou zavázáni mlčenlivostí o věcech důvěrných.
✓

Příprava sborového volebního shromáždění k volbě Evy Jelinek kazatelkou
sboru:
✓ Sborové volební shromáždění bude v neděli 11. září.
✓ Přípravou povolací listiny kazatelky sboru byla pověřena 5-členná skupina.

ORGANIZAČNÍ:
Modlitební okénko ve Zpravodaji –
náměty do příštího čísla přijímají
M. Skotnica a D. Mach.
ve Zpravodaji –
✓ Poděkování
zpracovává J. Drozdová.
✓ Slib nově zvoleného staršovstva se
uskuteční v neděli 8. května za
přítomnosti seniora br. L. Červenky.
Bude vysluhována VP.
vyhovělo
žádosti
✓ Staršovstvo
pěveckého sboru z Drážďan, aby
mohli přespat ve sborových
prostorách ve dnech 19. - 21. 7.
✓ Ubrousky k večeři Páně – vzhledem
k rozporuplným názorům na
použití dezinfekčních ubrousků
tuzemské výroby bylo rozhodnuto
používat o velikonocích ubrousky
obyčejné nedezinfekční.
✓

HOSPODÁŘSKÉ:
Diskuse k zavedení topení v kostele
– rozhodnuto zakoupit na zkoušku
2 infrazářiče a vyzkoušet je na
podzim v chladných dnech.
✓ Bylo už objednáno zatravnění
a
kultivace
farní
zahrady
zahradnickou firmou.
✓
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MODLITBY VE SBORU
Modlitební ztišení před bohoslužbami
organizuje staršovstvo, je však
otevřeno i dalším zájemcům. Koná se
v sakristii, pokud jsou bohoslužby
v kostele, a v presbyterně, pokud jsou
v Třanovského sále. Začíná pouhých
5 minut před bohoslužbami, je totiž
míněno opravdu především jako
příprava na bohoslužby, za jejichž
průběh
nese
staršovstvo
odpovědnost.
Pokud máte potřebu společných
modliteb s kazatelem, obraťte se
s důvěrou na mne.
A pokud máte nějaké podněty, za
co bychom se měli modlit jako sbor,
posuďte, zda si myslíte, že taková
modlitba má zaznít při bohoslužbách
– pak ji napište na papírek a vhoďte
do modlitební krabičky, která je
v šatně před Třanovského sálem,
anebo je sdělte těm, kdo připravují
modlitební okénko ve Zpravodaji –
Marku
Skotnicovi
nebo
Danu
Machovi.
aw
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Zveme vás na
Seniorátní den v Šumperku
v sobotu 18. 6. 2011 tentokrát na téma:

Jak pomáháme ?
(„Pomoc má mnoho tváí“)
Presentace: 9.00 – 9.30

úvodní bohoslužba: 9.30 – 10.00
Hl.pednáška:

10.00 – 10. 45

Eva Grollová „Jak mohu pomáhat ?“

program pro dti (10.00 – 11.30)
Diskuze: 10.45 – 11. 30
Obd :

11. 30 – 14.00

Veselé zpívání a bubnování :

Bubeníci
z „Kouzelné buinky“

SMPM Rýmaov 13.00 – 14.00
pro všechny co mají rádi muziku

odpolední semináe : 14.00 – 15.30
program pro dti ( 14.00 – 15.30)
hry na téma : „pomáháme si“, kreativní africká dílna, paralympiáda a další...

Svt nevidomých - jak pomoci nevidomým ? - SONS Šumperk
Svt na kolekách - zkušenosti vozíkáe - PONTIS Šumperk
Svt rozvojových zemí –
Afrika a Madagaskar
Eva Grollová Pomoc Diakonie CE sirotkm v Etiopii,
kterým zemeli rodie na AIDS

+
Jana Škubalová os. zkušenosti
ze studijního pobytu
na Madagaskaru a v Mali

Presentace:
senioi – pedstavení práce Diakonie CE

Co je „Fair trade“?

stedisko v Sobotín
14.00 – 15.30 - Procházka s prvodcem po Šumperku:
šumperské památky, prohlídka radniní vže, expozice, “arodjnické procesy“,ap.

Zakonení spolen s dtmi a Kouzelnou buinkou v 15.30 – 16.00
pihlašujte se výhradn na tel. ísle:737 681 009 nebo 583 213 710 pípadn mail:
sumperk@evangnet.cz
nejpozdji do 13.ervna 2011
Cena: dosplí 90,- K; dti do 12 let 60, - K
Sleva: rodinné vstupné 200, -K !!!
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Komu je pobyt určen
dětem ve věku 6-14 let
Místo a čas srazu
sobota 16. července 2011 v 10.00 hod. Ostrava, hl. nádraží
Místo a čas příjezdu
sobota 23. července 2011 v 16.30 hod. Ostrava, hl. nádraží
Místo pobytu
tábořiště s indiánskými stany tee-pee Rožnov - Studené
Jak dítě přihlásit?
telefonicky či vyplnit a poslat přihlášku na adresu:
FS ČCE Ostrava, Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava
Cena pobytu a termín zaplacení
1.800Kč (při více osobách z 1 rodiny 1.500Kč za 1 dítě)
!!!platba převodem na bankovní účet
(č. účtu 1644329359/0800, var. symbol: 60809) nejpozději do 2. 7. 2011!!!
Co s sebou?
seznam základního vybavení je vyvěšen na internet. adrese: http://www.volny.cz/cce.ostrava/
!!!Vše je nutno sbalit do batohu!!!
Kontakt
Jana Grollová 724 345 393
email: jana.grollova@osu.cz
8
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K zamyšlení a diskusi
BLESK
...
František Josef ještě nestačil zamést, a už
přicházejí hosté. Strýc Bogomil, jeho žena
a další příbuzní a známí. Přinášejí
krocana, nádoby se saláty, víno, limonády,
sladkosti
a
všechno
staví
na
improvizovaný stůl z malířských koz
a prken. Bílý ubrus a barevné javorové
listy poházené mezi pokrmy, hosté trochu
zajíknutí, trochu nadšení. Takový nápad,
rozloučení
se
starým
vigvamem,
posvěcení nového? Čert se v tom vyznej.
Den díkůvzdání ve vylágrovaném domě.
Společnost oceňovala odhalené kosti staré
stavby. Aspoň budete mít zajímavou
památku, mínil sportovní bratranec
a několikrát blýskl fotoaparátem.
„Hlavně těch peněz co to bude stát,“
vzdychl strýc Bogomil a rozhlížel se po
domě, který před třiceti lety koupil
a patnáct let splácel. Zplodil v něm dceru,
našel domov a teď tu visí ze stropu kabely
a skulinami mezi prkny je vidět nahoru do
ložnic. Všechno tu bude nové, jen on je na
to už starý, on už novou kůži nedostane.
„Nekaz nám díkůvzdání řečmi
o penězích,“ napomenula ho žena Jeniffer,
„to přece zvládneme.”
„Ještě kdyby nám tak do domu udeřil
židovský blesk,” zavrčel Bogomil, jehož
českobratrská skromnost se jaksi nemohla
srovnat s americkou vášní pro nové věci,
věčně kupované na dluh. Víš, prostě jdeš
za penězi, řekl mu kdysi jeden dnes už
úspěšný pracháč. Uděláš si dluhy, zavážeš
se na hypotéky, musíš víc vydělávat,
přibereš si ještě jeden džob, a ono už tě to
vede, a to je ten styl. Buď postupuješ, nebo
9

ustupuješ. A když je toho moc, tak
židovský blesk.
„Jaký blesk?” zeptala se Jeniffer
najednou velmi ostrým hlasem. „Co jsi to,
Bogomile, řekl?” Celá společnost na něj
hleděla v úleku. Jen František Josef,
podobně
jako
Bogomil,
nechápal
závažnost situace, kdy všichni soucitně
pokukovali po přítelkyni Amy, která jen v
údivu povytáhla obočí nad svýma
krásnýma hebrejskýma očima.
„Jaký blesk?” zeptala se Jeniffer,
tentokrát hrozivě.
„Takový, který, když udeří do domu,
za pálí pojišťovnu,” zasmál se Bogomil.
„A to podle tebe dělají Židé?”
„To dělají dobří obchodníci.”
„Bogomile!”
Amy se otočila k oknu. Bogomil hleděl
na její ramena a došlo mu, že se zachoval
„politicky nekorektně”.
„To už není legrace,” trvala Jeniffer na
svém.
„Promiň, Amy, to je jen takové rčení.”
Bogomil mluvil pomalu , přišlo mu
dětinské omlouvat se Amy, kterou měl
rád, vždyť přece sama dobře ví, že on,
Bogomil, který jí pravidelně natírá střechu
na domku a vozí jí jablka z farmy, není
žádný nepřítel. Ale společnost na něj
hleděla v závažném očekávání. Sportovní
bratranec se svou černou snoubenkou,
které se zlostně leskly oči, dcera celá
červená, manželka na stráži a další, kteří
se tvářili jak v čekárně u zubaře. Jen
František Josef, synovec z Česka, držel
mezi rty nezapálenou cigaretu a usmíval
se na strýce, jako by se nic nestalo.
„Víš, Amy, já jsem tím nechtěl říct, že
Židé, nebo ty konkrétně, že jste nějací
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zloději nebo podvodníci.” Jediný z celé
společnosti si přitom Bogomil musel
vzpomenout na protektorát, na své
spolužáky z gymnázia odeslané do
transportu a na zahanbení při pohledu na
lidi s hvězdou na kabátě. Najednou se
zamyslel a jako by se ocitl někde úplně
jinde, v malém sudetském městečku, kde
vyrostl. Útulné nádraží, rybníky a vrby na
hrázi, domov v obecním lihovaru, dřevěné
točité schody nahoru do kuchyně, němečtí
vojáci na dvoře, skrýš pod bezy za křížem,
na kterém visí tak důvěrně známý Ježíš,
Žid.
„Tak se ti omlouvám, skutečně jsem ti
nechtěl ublížit,” dokončil Bogomil omluvu
mechanicky.
„To je v pořádku, Bobe,” zašeptala
Amy a pohladila ho po ruce.
Dali se do jídla a veliký krocan se za
chvíli podobal odhalené kostře domu,
která povrzávala v podzimním větru.
Sportovní
bratranec
navrhoval
Františkovi, aby si suché francouzské víno
zředil sladkou limonádou. Je to tak
mnohem lepší, tvrdil a už nakláněl velkou
plastikovou láhev k Františkově sklenici.
Mluvilo se o slavných Američanech,
o Miku Tysonovi, Billu Clintonovi, Rosovi
Perrotovi,
mrtvých
Kennedyových,
i princezna Diana se svým sloupem číslo
třináct sem zabloudila. Chuděra, už měla
připraveno
třicetipokojové
apartmá
v Trumpově věži v New Yorku. No to je
nadělení, pomyslel si František Josef a už
poněkolikáté ochránil rukou svou sklenici
před bratrancovou limonádou.
„A kdo je vlastně nejslavnější Čech?”
Amy taktně převáděla hovor směrem
k zámořskému hostu.
„Těžko říct.”
„Dominik Hašek,” bodoval bratranec.

„Rozhodně Václav Havel,” rozhodla
Jeniffer.
„Já myslím,” řekl Bogomil tiše, „že Jan
Amos Komenský. Comenius."
„A co ten Comenius vlastně jako “
černá snoubenka se zarazila v obavě, zda
nepůsobí hloupě.
„Kdo to vlastně byl?” zeptal se
bratranec přímo.
„Renesanční filozof a učitel, myslím,”
zkoušela Amy.
„A kněz,” dodal Bogomil, „biskup
Českých bratří.”
„To je něco jako Moravští bratři tady
v Pensylvánii,” vysvětlovala Jeniffer.
„Co ten biskup vlastně udělal? Něco
jako Martin Luther King?” vyzvídala
snoubenka.
„Comenius žil v sedmnáctém století,”
upozornil je František Josef.
„A co říkal, jaká byla ta jeho mise?”
zeptal se bratranec na rovinu.
„Deus est circulus“ Bogomil pronesl
latinskou větu, jíž nikdo u stolu nerozuměl.
„Co to znamená anglicky?“
„Bůh jest kruh, jehož střed je všude
a okraje nikde.”
„To je zajímavé.” Amy byla náhle
nadšená. „Podobá se to definici kosmu od
Stephena Hawkinga. Ten říká, že vesmír je
konečný, ale nemá žádné okraje.”
„Jenže Comenius mluví o Bohu,”
namítl Bogomil.
„Bůh a vesmír přece musí být jedno,”
odpověděla Amy pohotově…
Jan Balabán, z novely Černý beran, 2000)
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RŠ

Z

emřel bratr RŠ. Navštěvoval jsem ho v posledních letech pravidelně. Žil sám, a byť
to bude znít divně, musím říct, že jsem z jeho života mnoho nepochopil. Někdy za
války totiž dostal, jak říkal, „od nacistů elektrošoky“, a tak mělo jeho myšlení podobu
spíše nesouvislých trsů myšlenek. Chodil jsem však za ním rád, protože na něm bylo
hned vidět, jak je pro něj dobré, že mu někdo naslouchá a že má pro něj slova
povzbuzení.
- Vzpomínám si, jak jsem za ním byl asi před rokem už v domě s pečovatelskou
službou. Zrovna si šel za sociální sestrou pro nějaké peníze. Bylo dobře, že mu je
uschovávali a dávali mu průběžně jen tolik, kolik potřeboval na útratu. V tu chvíli byl
tak rád, že mě vidí, a tak se s tím pochlubil také sociální sestře: „Venku na mě čeká pan
farář.“ A já jsem až ven slyšel, co na něho křičela, taky proto, že byl nedoslýchavý:
„Žádné peníze mu nedávejte!“
- Při příští návštěvě jsem naštěstí narazil na jinou sociální sestru. Přišla za mnou sama
a říkala, že mě ráda poznává. „Pan Š. pořád říká, že vy ho pochováte.“ Že aspoň bude
vědět, na koho se to obrací, kdyby RŠ zemřel a ona musela zařizovat pohřeb. Nikdo
z příbuzných se prý totiž k němu nehlásí.
- Že RŠ umřel, jsem se dověděl z velikonočního sborového listu, který se nám vrátil
zpět s razítkem „Adresát zemřel“. Kvůli pohřbu se na mne nikdo neobrátil. Buď to
vyřizovala jiná sociální sestra, nebo se našli nějací příbuzní. – Tu obálku s razítkem jsem
objevil pár minut před velkopáteční odpolední bohoslužbou. Zabylo mi to moc líto, o to
více, že se on zdál takový bezvýznamný. A při vyznání víry „umřel a byl pohřben…“
jsem pak myslel i na RŠ.
INFORMACE O SBORU
SLUŽBY, které vám, vedle pravidelných shromáždění, rádi poskytneme (podrobnější
informace u faráře):
• duchovní rozhovory
• lekce uvedení do křesťanství
• texty kázání od br. faráře Wrany
• Bible a kostelní zpěvníky ke koupení
• zasílání Zpravodaje
• vysluhování Večeře Páně v rodinách u starších a nemocných
• kázání a další texty faráře A. Wrany jsou také vyvěšovány na jeho blogu
aleswrana.blogspot.com
ADRESA:TELEFON:E-MAIL:-WEB:- FARÁŘ- KURÁTOR:BANKOVNÍ SPOJENÍ:-

Husovo nám. 4, 702 00 Ostrava
596 122 943
cce.ostrava@volny.cz
www.volny.cz/cce.ostrava
Aleš Wrana (tel. 596 122 943)
Jan F. Krupa
16 44 32 93 59/0800

Příspěvky do Zpravodaje sbírá Aleš Wrana, zpravodaj sestavuje Michael Waloschek
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PROGRAM VE SBORU – KVĚTEN 2011
úterý 3. května -středa 4. května-pátek 6. května- -

9:00 Kavárnička
18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
15:00 dorost
17:00 biblická hodina
17:00 mladší mládež

NEDĚLE 8. KVĚTNA – TŘETÍ VELIKONOČNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ

úterý 10. květnastředa 11. květnapátek 13. května-

18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
15:00 dorost
17:00 biblická hodina 18:15 staršovstvo
16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší mládež

NEDĚLE 15. KVĚTNA – ČTVRTÁ VELIKONOČNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY

úterý 17. květnastředa 18. květnapátek 20. května-

9:00 Kavárnička
18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
15:00 dorost
17:00 biblická hodina
16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší mládež

NEDĚLE 22. KVĚTNA – PÁTÁ VELIKONOČNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY

úterý 24. květnastředa 25. květnapátek 27. květnasobota 28. května -

18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
15:00 dorost
17:00 biblická hodina
16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší mládež
18:00 Noc kostelů
sborový výlet

NEDĚLE 29. KVĚTNA – ŠESTÁ VELIKONOČNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY;

po nich setkání učitelů NŠ
úterý 31. května9:00 Kavárnička
18:00 biblické meditace
19:00 starší mládež
středa 1. června-15:00 dorost
17:00 biblická hodina
pátek 3. června- 16:00 konfirmační cvičení 17:00 mladší mládež
NEDĚLE 5. ČERVNA – SEDMÁ VELIKONOČNÍ – 8:30 BOHOSLUŽBY RODINNÉ

