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Buďtež velebeny z hloubi mé duše
Tvá slitování, můj Bože!
Neboť Ty a jedině Ty
– neboť kdo jiný by mohl nás
vysvoboditi od smrtonosného
bludu než Život, který nemůže
zemříti, než Moudrost, jež sama
nepotřebuje světla, osvěcuje duše
moudrosti potřebné a řídí svět až
k padajícím listům stromů
– Ty jsi zhojil tvrošíjnost mou...
Augustinus, Vyznání, 7.VI

zpravodaj

Biblický úvodník
NÁPIS
Otázali se ho: „Mistře, víme, že správně mluvíš a učíš a nestraníš nikomu,
nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Je nám dovoleno dávat daň císaři, nebo
ne?“ Ježíš však prohlédl jejich záludnost a řekl jim: „Ukažte mi denár! Čí má
obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Řekl jim: „Odevzdejte tedy to, co je
císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu.“
Luk. 20, 21-25

P

ilát
dal
napsat
nápis
a připevnit jej na kříž. Stálo
tam: Ježíš Nazaretský, král
židovský. Ten nápis četlo mnoho
Židů, neboť místo, kde byl Ježíš
ukřižován, bylo blízko města; byl
napsán hebrejsky, latinsky a řecky.
Židovští velekněží řekli Pilátovi:
„Neměls psát „židovský král“, ale
že se vydával za židovského
krále.“ Pilát odpověděl: „Co jsem
napsal, napsal jsem.“ Jan 18, 19-22
Máme v evangeliích dva
případy, kde se vyskytuje slovo
„nápis“. Zmiňují se o tom všichni
evangelisté
a
oba
příběhy
o nápisech jsou velmi známé.
1. Zákoníci a velekněží poslali své
lidi, kteří měli předstírat, že to
myslí upřímně, aby se jej dotázali
na placení daní. Nešlo o daně,
které Římané uměli mistrně
vybírat, ale o Ježíšovu odpověď na
veřejnosti, pro niž by byl vydán
moci a soudu. Ježíš je však měl

„přečtené“ a žádá je o zapůjčení
mince, které se říkalo denár. Tento
peníz, který byl tehdy v oběhu, byl
stříbrný, na líci měl hlavu tehdy
panujícího
císaře
Tiberia
a doprovodný nápis: TI. CAESAR
DIVI
AUG.
F.
AUGUSTUS
(Tiberius Caesar Augustus, syn
božského Augusta.) Na rubu byla
podobizna císařovy matky Lívie.
Hodnota denáru se prý rovnala
denní mzdě nádeníka. Vyslaní
agenti velekněží a zákoníků
tentokrát neuspěli, museli si najít
jiné záminky a jinou příležitost,
jak se Ježíše zmocnit.
2. Sám Pilát dal zhotovit nápis
a dal jej připevnit na kříž. Nápis je
trojjazyčný, aby byl srozumitelný
místním obyvatelům i četným
poutníkům do Jeruzaléma. Byla to
bílým sádrovcem natřená tabulka,
na níž bylo černým písmem
napsáno
jméno
odsouzeného
zločince
a
pojmenování
2
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a místo bylo dostupné. Židovským
velekněžím se nápis nelíbil
a protestovali proti jeho znění,
Pilát
jim
však
neustoupil.
Touláme-li se na našich výletech
českou krajinou, mineme mnoho
křížů
a
křížků
s
tímto
nápisem: INRI (Ježíš Nazaretský,
král (lat. rex) židovský).
přestupku, za nějž byl popraven.
Golgota se nacházela blízko města

Jaroslava Drozdová

Ze sborového života
VÝZNAMNÉ NAROZENINY V MĚSÍCI ŘÍJNU
Jiří Groll.
8.10.1951
Miroslava Zajícová.
8.10.1929
Marta Kozinková.
10.10.1981
Magdaléna Roubičková 11.10.2001
Jan Merenda.
12.10.1931
Milan Staněk.
12.10.1921
Klára Fonová.
15.10.1981

Anna Lacinová.
Václav Kobík.
Zdenka Ochvátová.
Jan Chleboun.
František Skalický.
Jaroslav Šabacký.

19.10.1933
20.10.1929
25.10.1928
26.10.1932
26.10.1935
27.10.1912

PODĚKOVÁNÍ STARŠOVSTVA
Staršovstvo sboru děkuje:
✤ autorům modlitebního okénka v zářijovém Zpravodaji.
✤ těm, kdo připravili a realizovali letní tábor pro děti.
✤ ostravské Diakonii za organizaci dne Diakonie první zářijovou
neděli.

3
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USNESENÍ STARŠOVSTVA ZE DNE 7. 9. 2011
PERSONÁLNÍ:
1.Kaplanská služba br. f. Wrany ve věznici – Bratr f. Wrana informoval
starší o průběhu výběrového řízení, definitivní rozhodnutí se dozví
15.9., nicméně s největší pravděpodobností mu uvedené místo
přiděleno bude. (stalo se – AW)
2.Hledání nového kazatele – staršovstvo schválilo vzhledem
k předpokládanému vyústění bodu 1 vznik a složení pracovní
skupiny, která se touto věcí bude zabývat.
3.Konfirmační cvičení 2011–2013 – z oslovených se přihlásila jen
V. Řimánková; bylo dohodnuto, že pro letošek se cvičení neotevře
a E. Jelinek se pokusí příští rok sestavit skupinku širší.
4.Kazatelská pomoc br. Novotného – stanovisko TN (nechce kázat
v období, kdy jsou ve sboru dva placení kazatelé, a je ochoten znovu
pravidelně vypomáhat, změní-li se situace) staršovstvo chápe a vzalo
je takto na vědomí
5.Praxe přijímání nových členů do sboru
Bratr farář připomněl starším znění čl.2 ŘČC. Z diskuse vyplynuly
následující závěry pro praktickou realizaci procesu přijetí do sboru:
✓ rozhovor žadatele s kazatelem
✓ představení se a rozhovor se staršovstvem, které rozhodne o přijetí
✓ představení a uvítání nového člena sboru při ohláškách
✓ dát v rámci bohoslužeb/ohlášek prostor i pro vlastní veřejné
představení se sboru, bude-li o to dotyčný stát – není nutná
podmínka

ORGANIZAČNÍ:
1.Příprava na konvent konaný 22.10.2011 v Opavě
✓ Poslanci konventu – staršovstvo zvolilo br. Jana Krupu
a s. E. Jelinek (poslanci) a s. Haškovou a Drozdovou (náhradníci).
✓ Poslanci seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty –
s. Vlčinská, náhradník J. Drozdová
2.Listopadání 2011 – 13.11., schválen běžný čas bohoslužeb, tedy 8:30
3.Středisko Diakonie
✓ Volba nových členů DR Střediska Diakonie – Staršovstvo zvolilo jako
zástupce sboru v DR br. Grolla, Janču, Skotnicu a br. Friedricha.
4
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✓ Pro

tuto chvíli nebyli
MODLITEBNÍ OKÉNKO
zvoleni
náhradníci
–
vytipovaní
kandidaturu ✤ Prosme za situaci v našem sboru, za
posilu pro naši novou farářku. Ptejme
nepřijali.
se jak můžeme sami přispět ke konání
4.Den za vymýcení chudoby
Kristova díla kolem nás, vyprošujme si
(út. 18.10.) – organizuje
ochotné srdce i ruce. Prosme
Charita Ostrava ve spolupráci
o požehnání říjnové neděle pro seniory.
s AS, možnost zapojit se
Modleme se za uzdravení nemocných a
dvojím způsobem: v čase po
posilu zemdlelých, za moudrost
16:30 vyzváněním zvonů
v rozhodovaní o věcech Církve i Sboru.
(5÷10 min.) a vyhrazením
prostoru jako sběrného místa ✤ Pamatujme v modlitbách na správce
věcí veřejných. Ať zákony odrážejí vůli
potravin pro Potravinovou
Boží, nepravosti a korupce ať jsou
banku (po celý týden).
označovány, vyšetřovány a trestány.
Staršovstvo se shodlo, že
Prosme za vymahatelnost práva
bude možné zajistit obé.
a poctivou práci policie.
5.Staršovstvo vzalo na vědomí
informaci o obnovení konání ✤ Modleme se za citlivý sociální dopad
reformních kroků, ať lidé opravdu
bohoslužeb
v
Hlučíně
potřební nezůstávají bez pomoci
(SCEAV).
a finanční dopady rozpočtových škrtů
III. HOSPODÁŘSKÉ:
nezlikvidují potřebné sociální služby.
1.Topení v kostele
Mysleme na přidružené Středisko
✓ plynové v havarijním stavu,
Diakonie, kterému hrozí likvidace dvou
dle revizního technika není
zařízení. Prosme za Boží zásah
možné dále používat;
v nepokojných oblastech Severních
✓ skupinka, jež má jednání
Čech, ať láska Boží překonává nenávist
v této věci na starosti, má za
a zlobu.
úkol obnovit jednání se ✤ Prosme za utišení válečných vřav.
zástupci SCEAV
Uklidnění situace v Arabských zemích,
✓ dva infrazářiče pořízeny,
za pokoj pro Izrael, stavme se proti
ještě chybí stojany
pronásledování a vraždění křesťanů
v muslimských zemích a diktaturách.
Mysleme na vězně svědomí a uprchlíky.
ms
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POZVÁNKA NA BRIGÁDU
Chtěla bych Vás opět pozvat na každoroční úklid kostela.
Tentokrát se sejdeme v pondělí 17. 10. 2011 od 8,00 hodin. Přijít
můžete kdykoliv během dne.
Jsou zvaní všichni, kdo mají chuť do práce. Také budeme rádi
za jakékoliv občerstvení (pomazánky, buchty apod.). Už se moc
těším. Vždy je výborná nálada.
Jana Krejčí, kostelnice

K zamyšlení a diskusi
ÚČAST DĚTÍ U VEČEŘE PÁNĚ (4/4)
PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ

Z

toho, co bylo řečeno, vyplývá,
že pokřtěné děti se VP účastnit
mohou a mají. Účast dětí u VP ovšem
nemusí vždy hned být plnou účastí
spočívající v přijímání chleba a vína.
Teologicky
i
pedagogicky
nejpřiměřenějším
je
model
postupného vrůstání do společenství
církve, jemuž odpovídá vícero
stádií této účasti.
Děti by především měly být
vysluhování VP přítomny. To lze
doporučit obecně – sborům všech
tradic a pro děti od nejranějšího
věku. Takto přítomny (tj. spolu
s přijímajícími rodiči, prarodiči či
jinými blízkými) mohou být u VP

i děti dosud nepokřtěné. Tuto
přítomnost je vhodné doprovodit
požehnáním, které dětem udělí
vysluhující
resp.
předsedající
kazatel.
Jakýmsi předstupněm vlastního
přijímání
může
být
sdílení
přijímaných darů – většinou chleba –
s rodiči (či jinými blízkými, s nimiž
se dítě VP účastní): dospělý se
s dítětem rozdělí o sousto, které
sám přijal. Tento způsob je
přiměřený ještě ne zcela samostatné
účasti dítěte ve společenství církve,
kam je přiváděno svými blízkými.
Zavedení této možnosti pro
pokřtěné děti by mělo projednat
staršovstvo, následně by mělo být
ve sboru obecně zveřejněno.
6
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23. ŘÍJNA – NEDĚLE SE SENIORY
8:30 bohoslužby s večeří Páně (večeři Páně doneseme i do lavic těm,
kdo nejsou schopni při vysluhování stát vpředu v kruhu), v kostele
nebo Třanovského sále podle venkovní teploty
10:30 přednáška Pavla Smetany o Miladě Horákové + beseda
12:00 společný oběd v Třanovského sále
Nabízíme přivezení a odvezení osobními auty, i těm, kdo se chtějí
účastnit jen části programu.
Přihlašujte se k společnému obědu!
farář Aleš Wrana, tel.: 596 122 943 nebo 736 600 383,
e-mail: cce.ostrava@volny.cz
Konkrétní rozhodnutí, zda a od kdy
se takto s dětmi o přijímané dary
VP sdílet, by mělo být ponecháno
na rodičích (resp. jiných zástupcích
dítěte).
Dětem, které o to požádají, je
možno VP podávat v plné podobě
chleba i vína. Žádostí dítěte nebo
jeho zástupců by se mělo
v pastýřské odpovědnosti zabývat
staršovstvo. Žádající dítě by mělo
být k přijímání připraveno, tak aby
jemu i ostatním bylo zřejmé, že jde
o účast na Kristu. Přesnější
podmínky (věkovou hranici, náplň
přípravy) nelze obecně stanovit – to
je třeba ponechat na moudrosti i
odpovědnosti kazatele, staršovstva
7

i zástupců dítěte. Jistá spodní
věková hranice je tu dána tím, že by
mělo jít o vlastní žádost dítěte (byť
třeba podanou prostřednictvím
rodičů či jiných zástupců).
Pokud někdo o účast při VP sám
nepožádá, měl by být v určitém
věku pozván. Vhodnou příležitostí
k takovému pozvání zůstává
konfirmace.
Jinou příležitostí, kdy je záhodno
pozvání k VP vyslovit, je křest
konaný na vlastní žádost křtěnce,
a to i v případě, že jde o dítě
v předkonfirmačním věku.
Podmínku křtu pro účast u VP je
záhodno zachovat. Vyjádří-li někdo

zpravodaj

nepokřtěný touhu po účasti u VP, je
třeba to chápat jako žádost o křest
a v tomto smyslu s žadatelem
jednat.

i dětí před konfirmací. Staršovstvo
má tedy právo i povinnost se
otázkami účasti dětí na VP, tam kde
se ve sboru objeví, zabývat.

Je úkolem staršovstva pečovat o to,
aby způsob slavení VP, jeho místo v
celém životě sboru, vyjadřovaly, co
vyjadřovat mají – aby souvislost
s „tělem Kristovým“ byla patrná
a zřejmá všem. Staršovstvu zároveň
přísluší rozhodovat o tom, kdo se –
v rámci stanoveném církevními
řády – může účastnit VP. To se týká

Tak jako v jiných věcech týkajících
se dětí, hrají i zde důležitou roli
rodiče nebo jiní blízcí dětí, které si
přejí účastnit se VP. Nelze vyloučit,
že dítě vyjadřuje své přání pod
jejich vlivem, na druhé straně však
právě rodiče jsou dítěti nejblíže
a
mohou
vypozorovat
jeho
autentickou touhu.

NÁMĚSTEK A NEBO KOMU PATŘÍ VĚTŠÍ ÚCTA

V

roce 1981 na podzim byl na
návštěvě synodní senior Dr. M.
Hájek
v
ostravském
sboru.
V Třanovského sále byla s ním
beseda. Kurátor vítkovického sboru
Bohuš Berger se synodního seniora
zeptal: „co říká na nového papeže
Jana Pavla II?“. Synodní odpověděl
touto anekdotou: „Do Spolkové
republiky Německo přišel Pán Ježíš.
Vidí ohromné zástupy lidí, policie
usměrňuje dopravu, davy lidí. Pan
Ježíš se ptá policisty, co se tady děje.
Policista odpoví: vítají Tvého
Náměstka“.
Jde o anekdotu, ale v praktickém
životě se dějí věci podobné.
Křesťané všech tří směru se
shodnou, že největšími svátky

křesťanskými
jsou
Velikonoce
(u protestantů to je Velký pátek
a Neděle velikonoční). Přestože
dnes žijí vedle sebe protestanté
a katolíci v křesťanském smíru
(katolíci už nevyvážejí na zlost
evangelíkům na pole hnůj na Velký
pátek, jak jsem o tom kdysi četl
v KJ). Politickou stranu (založenou
na
křesťanských
zásadách)
nenapadlo usilovat v našem
Parlamentu o zavedení státního
svátku právě – Velký pátek,
prosadili raději 28. září sv. Václava
den státnosti – zavraždění knížete
sv. Václava ve Staré Boleslavi.
Někteří naši socialisté mají tohoto
knížete za kolaboranta, ale také na
druhém pólu politického spektra
8
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„bojovníci“ proti Sovětskému svazu
a jeho pomahačům u nás bratři
Mašínové by s nimi patrně
souhlasili. Pravda je, že historikové
se spíše přiklánějí k názoru, že
česká státnost začíná posilovat až za
jeho bratra Boleslava I. Sv. Václav
pochopil zásadu starých latiníků:
„Ubi vinci necesse, expedit cedere“
(Je-li porážka nevyhnutelná, je lepší
ustoupit). Ať se na knížete Václava
díváme
jakýmkoliv
pohledem,
nemůže křesťan říci, že 28. září
zavraždění sv. Václava má větší
význam než umučení Pana Ježíše –
Velký pátek. Buďme však objektivní
a uznejme, že ani my protestanté
jsme nebyli vždy na tomto poli
důslední, alespoň tak, jako kardinál
primas polský Wiszinski, který
pravil: „prvním občanem Varšavy je
Ježíš Kristus“.

Pohřební
shromáždění
jsou
služby
Boží
s
modlitbami,
chrámovými písněmi a kázáním,
a zde se mnohdy mluví mnohem
více o zesnulém než o vyznání ve
víru, vzkříšení (tady je možnost
novodobé pohany oslovit).
Vzpomínám
si
na
jednu
presbyterní
konferenci
členka
ostravického sboru chtěla po
opavském faráři bratru Košťálovi, ať
něco řekne o jedné sestře, kterou si
presbyterka z Ostravice na nějakém
setkání velmi oblíbila pro její
povahu,
charisma
a
vztah
k bližnímu. Bratr farář řekl: „já kážu
Krista“.
Břetislav Maněk

NĚJAKÝ CHLAPÍK Z BOHUMÍNA
Když jsem si na lavičce na náměstí četl, přisedl si ke mně, dal se se
mnou do řeči, a vytáhl ze mne taky, že jsem farář. To ho tak neskutečně
rozčílilo, že zase rychle vstal, rozhazoval rukama a před kolemjdoucími
po mně řval: „Neříkejte mi, že jste farář! To jste mě tedy fakt naštval!
Jak tu tak můžete sedět a číst? To nevíte, co máte dělat? Kdybyste byl
opravdový farář, tak se tady postavíte místo mě a všem to řeknete:
Lidi, žijete jako hovada!“
aw
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OLIVER TWIST A NEPOKOJE V LONDÝNĚ

M

ožná jste viděli záběr hořícího
domu, ze kterého vyskakuje
žena. Je z centra Croydonu což je od
Purley kousek dál, než by kamenem
dohodil, takže k nám při nepokojích
naštěstí nic nedoletělo. A přesto
„rioterům“ povedl nečekaný zásah.
Dovolím si k němu pár
poznámek z anglické četby.
Za prvé, vzpomněl jsem si na
Olivera Twista. Když jsem ho tady
pročítal, říkal jsem si, jak drsná byla
odvrácená strana té gentlemantské
Anglie ještě v 19. století a jak moc se
změnila a je taková civilizovanější,
když v ní nemusí otrhaní sirotci
krást
na
ulici
kapesníky.
Přinejmenším se tady člověk cítí
bezpečně proto, že na něj všude
koukají kamery. A když nám pošťák
přinesl balík a nikdo nebyl doma,
nechal ho prostě přede dveřmi,
protože kdo by tady kradl balíčky
za pár desítek liber. A tahle iluze
bezpečí mě tady nakazila, takže i na
ta podivná místa v Croydonu
a jiných okrajích člověk pohlížel
tak, jako že ti lidé jsou jiné kultury
a přesto si tady spokojeně žijí vedle
sebe. Což je většinou pravda. Jenže
na ulicích Tottenhamu a Croydonu
se dál pohybovali i mladíci jako
Dickensův Artful Dodger a Master
Bates, na sobě značkové oblečení a

v kapse iPhone nebo Blackberry
a možná i něco jiného.
Vyhýbat se sociální patologii
nebo ji lakovat na růžovo je asi
přirozené. Ale nerealistické – stejně
jako
očekávání,
že
lidská
přirozenost
se
civilizačním
působením změnila. A ona zůstává
pořád stejně hříšná a tlak kulturní
společnosti a stud ji pouze
usměrňují. To není málo, ale na
vykoupení to nestačí a navíc se na
duchovní
proměnu
života
v
sekularizované
společnosti
nehraje. A když pak ohrnování
nosu poleví a kulturní nátěr
oprýská, mladíci jako z Dickensova
románu pobíhají po Londýně jako
by jim patřil a užívají si moc, kterou
si na okamžik ukradli.
O jejich motivaci se můžeme
dohadovat: soudě podle složení
rioterů lze rasový motiv vyloučit;
zčásti je to sociální reakce mladých
lidí, kteří nemají mnoho šancí začít
šplhat po společenských žebřících,
ale ne ve smyslu sociálních
nepokojů s konkrétním záměrem.
Určitě si svou polívku přihřáli různí
kriminální Faginové (vychovatel
a dobrodinec gangu Dickensových
mladých kapsářů). K tomu se mi
líbila
poznámka
jednoho
pracovníka
s
mládeží
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v Timesech: „Jestli tohle byla
sociální reakce, pak to byla reakce
na potřebu mít jeany od Gucciho.“
Z konzervativního hlediska je to
jasné – konzumerismus, pubertální
vzpoura
p ro t i
autoritě
a
nezodpovědnost
britské
společnosti. Konzervativní premiér
dokonce vytvořil katalog neřestí,
který vypadá jako z pera apoštola
Pavla
když
vyjmenovává
„nezodpovědnost, sobectví, jednání
tak, jako by vaše rozhodnutí neměla
následky, děti bez rodičů. školy bez
kázně, odměna bez námahy, zločin
bez trestu, práva bez povinností.
Komunity bez kontroly.“

Není mi však jasné, jakým
konzervativním postupem to lze
napravit. Represí se sice dají získat
politické body a oni problémoví
rioteři na chvíli zmizí za mřížemi.
Ale změní to někoho k lepšímu?
A nakonec zpět k Twistovi.
Pořád mi vrtá hlavou, jak si ten
klučina udržel mravní čistotu
v prostředí, ve kterém vyrostl.
Chvílemi jsem měl pocit, že čtu
hagiografii s tím rozdílem, že tahle
má happy end. Oliver Twist je
vlastně tak trochu zázrak. A takové
zázraky by se zrovna teď Anglii
zase hodily.
waloschek.blog.respekt.cz

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 – ŘÍJEN 2011
úterý 4. října. .
.
.
.
středa 5. října. .
.
.
.
pátek 7. října. .

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

NEDĚLE 9. ŘÍJNA – 8:30 BOHOSLUŽBY RODINNÉ

.
.
po nich setkání učitelů NŠ
úterý 11. října. .
18:00 biblické meditace 19:00 starší mládež
středa 12. října .
15:00 dorost
.
.
.
17:00 biblická hodina 18:15 schůze staršovstva
pátek 14. října..
17:00 mladší mládež
NEDĚLE 16. ŘÍJNA – 8:30 BOHOSLUŽBY

úterý 18. října. .
.
.
.
středa 19. října.
pátek 21. října..
sobota 22. října.

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

NEDĚLE 23. ŘÍJNA – 8:30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ (I PRO SENIORY,
S HOSTEM P. SMETANOU, BESEDOU A SPOLEČNÝM OBĚDEM)

úterý 25. října..
středa 26. října.
pátek 28. října..

18:00 biblické meditace 19:00 starší mládež
17:00 biblická hodina
státní svátek

NEDĚLE 30. ŘÍJNA – 8:30 BOHOSLUŽBY

úterý 1. listopadu.
.
.
.
středa 2. listopadu.
pátek 4. listopadu.

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

NEDĚLE 6. LISTOPADU – 10:00 BOHOSLUŽBY K VÝROČÍ OTEVŘENÍ
KOSTELA, EKUMENICKÉ S SCEAV (S BESEDOU A SPOLEČNÝM OBĚDEM)

