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Zpravodaj 
sboru Církve bratrské 

v Ostravě 
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Pravidelná shromážd ění: 
Ostrava 

každá neděle   v 9,30 hodin 
každá středa   v 18,30 hodin 
 
Frenštát pod Radhošt ěm 

Orlovna 
každá 2. a 4. neděle  v 15,00 hodin 
každé 2. a 4. úterý v 17,30 hodin 
  
Suchdol nad Odrou 

modlitebna BJB 
každá 3. neděle  v 10,00 hodin 
každé 1. úterý   v 18,30 hodin 
 
Odry  

sborový dům ČCE 
každá 3. neděle  v 8,15 hodin 
 
Loučky 

u bratra Pavla Rosického – Loučky 195 
každá 2. neděle ve  14,30 hodin 
 
Bohumín 

fara Slezské církve evangelické a.v. 
neděle    v 15,00 hodin 
 
Poruba 

Vědeckotechnologický park Ostrava (VTPO) 
každá neděle   v 16,00 hodin  
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Milé sestry, bratři, mládeži a děti, 
 

z milosti Boží bereme do rukou další číslo našeho sborového zpravo-
daje Víš to?. Došlo trošku k jeho zpoždění, a tak již máme po Velikono-
cích, kdy jsme si připomínali Boží lásku, která k nám promlouvá skrze 
ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Božího Syna, našeho Spasitele Pána 
Ježíše Krista. Stala se s námi nějaká změna? 

 
Těm, kteří to vzali s Pánem Ježíšem vážně, napsal apoštol Pavel tato 

důležitá slova: „Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal 
moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením.“ (1K 1,30) 

 
Myslím, že dobře rozumíme slovům moudrost, spravedlnost a vykou-

pení. Ale co to znamená, že se nám stal Bůh v Kristu Ježíši posvěcením? 
Tajemství posvěcení spočívá v tom, že Bůh do mě darem vkládá dokonalé 
vlastnosti Pána Ježíše. Posvěcení neznamená nic menšího, než dar Ježíšo-
vy svatosti, která se projevuje v našem životě. 

 
Život ve svatosti nespočívá v tom, že napodobujeme Pána Ježíše, ale 

v tom, že dovolíme dokonalým Ježíšovým vlastnostem, aby se projevova-
ly v našem životě. Posvěcení je „Kristus ve vás…“ (Ko 1,27). 
V posvěcení do nás Bůh vkládá jeho úžasný život, který přijímáme vírou 
jako svrchovaný dar Boží milosti. Dovolíme Pánu Bohu, aby při nás 
uskutečnil posvěcení do takové míry, jak je to skutečně v jeho slovu? 

 
Posvěcení znamená, že jsou nám darovány svaté vlastnosti Pána Ježíše 

Krista. Je to dar trpělivosti, lásky, svatosti, víry, čistoty a zbožnosti, které 
jsou vidět na každém posvěceném člověku. Posvěcení znamená čerpat 
sílu ke svatosti od Ježíše. Znamená to dostat od Ježíše stejnou svatost, ja-
ká se projevovala v Něm a která se nyní projevuje ve mně. Posvěcení je 
diamantem Kristova charakteru, který do nás vsadil sám Bůh. Není to na-
podobenina! Napodobování je úplně něco jiného. V Ježíši Kristu je 
všechno dokonalé a tajemství posvěcení spočívá v tom, že můžeme mít 
všechny Ježíšovy dokonalé vlastnosti. V důsledku toho začneme pomalu, 
ale jistě žít nový život, který je střežen Boží mocí (1Pt 1,5). 
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Ze srdce si přeji, abychom všichni v našem sboru žili opravdu posvě-
ceným životem. Bude to k Boží oslavě, k našemu dobru a na svědectví 
lidem, se kterými se setkáváme. 

 
Váš bratr Jan Drahokoupil 

 
Zprávy ze staršovstva 

Ze dne 24. 4. 2006 
 

o Staršovstvo na základě rozhovoru rozhodlo o přijetí sestry Jany 
Fojtíkové za plnoprávnou členku sboru. Slavnostní přijetí se sli-
bem proběhne v neděli 7. května 2006. 

 
o Za přípravného člena sboru byl staršovstvem přijat br. Robin 

Kneblík z Bohumína. Robin bude pokračovat v přípravě a vyučo-
vání a v červnu bude v bohumínské stanici pokřtěn a přijat za pl-
noprávného člena sboru. 

 
o Staršovstvo při rozhovoru s br. Tomášem Asszonyi rozhodlo o 

úpravách kanceláře v 1. patře (vedle galerie) tak, aby místnost lépe 
vyhovovala potřebám velké besídky. 

 
o Br. Karel Buba s manželkou Helenou budou na základě své žá-

dosti v neděli 30. dubna 2006 přijati za plnoprávné členy sboru. 
Br. Buba po svém odchodu do důchodu nabídl své služby Radě 
CB, která ho přijala do kazatelského sboru. O bratru kazateli Bu-
bovi bude hlasovat jako o svém budoucím správci sbor CB 
v Opavě. 

 
o Staršovstvo se zabývalo návrhy, o kterých bude hlasovat letošní 

výroční celocírkevní konference, která se koná 12. – 13. května 
v Hradci Králové. 

 
o Staršovstvo rozhodlo, že po dobu studijního pobytu manželů Obr-

telových v Anglii bude spolu s ostatními sbory severomoravského 
seniorátu posílat na účet Zahraniční misijní agentury při Radě CB 
2.000,- Kč měsíčně. 
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o Termín sborové návštěvy z Košic byl stanoven na 10. – 11. června 
2006 

 
o V našem sboru bylo na pomoc obětem letošních povodní vybráno 

celkem 24.500,- Kč. Peníze budou rozděleny postiženým rodinám 
a jednotlivcům prostřednictvím sboru CB ve Veselí nad Lužnicí. 

 
Jan Prudil 

 
Pravidelné akce sboru a stanic: 
Ostrava 

neděle  v 8,45 modlitební chvilka 
  v 9,45 besídky dětí 
  10,45 – 12,00 Kavárna ELIM 
  v 17,30 Modlitební večer mládeže 
pondělí  v 17,00 modlitební skupinka žen u sestry Drahokoupilové 
  v 17,00 mládež volejbal, tělocvična ve Vítkovicích  
úterý   v 9,30 Maminec – setkávání maminek s dětmi 
středa   13,30 – 15,15 Kavárna ELIM 
  v 15,00 Klub seniorů 
čtvrtek  v 18,00 mládež volejbal, tělocvična ve Vítkovicích 
pátek   v 15,00 Dorost - Archa 
  v 17,30 Mládež - Velryba 
podle domluvy 1x za 14 dní skupinka mládeže chlapců a skupinka mláde-
že děvčat 
podle domluvy 1x za 14 dní modlitební skupinka rodin u Kleinových 
 
Bohumín 

neděle   v 15,00 klub Jonáš, děti 8 – 14 let fara SCEAV 
  během bohoslužby besídka pro nejmenší děti 
úterý   v 16,00 klub Tornádo, mládež 13 – 18 let, u Maňásků 
čtvrtek  v 15,00 klub Kamzík, dorost pro věřící děti, fara SCEAV 
sobota  v 15,00 mládež, v domě u Marcolových 
dle domluvy skupinky pro muže, pro ženy 
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Poruba 

neděle   během shromáždění besídka pro mladší děti 
pátek  odpolední klub pro děti 11 – 15 let, Kulturní centrum na ul. 
L. Podéště  
dle domluvy domácí skupinky zaměřené na biblické vyučování a rozvíje-
ní vztahů.  
 
Požehnané zem ětřesení 

 
Milí přátelé, bratři a sestry! 
Díky Bohu za Jeho Slovo a za Jeho Syna, který přebývá mezi námi. 

Nechal jsem na sebe působit popis událostí při Ježíšově smrti a vzkříšení 
v podání Matouše. To, že jsme si je nedávno tradičně znovu připomněli 
neznamená, že se mohou znovu opakovat. Ale ani se nedají zakonzervo-
vat. Tyto události jsou stále akční! Tyto události stále znovu burcují 
z letargie a jsou velikou výzvou. 

Když Pán umíral, „země se zatřásla, skály pukaly“. Nikdo v té chvíli 
nemohl zůstat klidný! Vždyť zemětřesení každého vzbudí! Nešlo však o 
akt zkázy. Šlo o požehnané zemětřesení, i když se okolostojící zděsili: 
„Setník a ti, kteří s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, 
co se dálo, velmi se zděsili a řekli: On byl opravdu Boží Syn!“ (Mt 27,54). 

Věřím, že toto vyznání v našem životě budí už ne zděšení, ale radost. 
Víme, že: „Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on 
v Bohu.“ (1.J 4,15)  

Při zemětřesení se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů – na 
znamení toho, že Bůh nabídl člověku znovu přístup k životu v Ježíši Kris-
tu. „ Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do 
svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to jest 
obětováním svého těla.“  (Žid 10,20) To je pozitivní zemětřesení! 

„Mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů a po jeho 
vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.“ (Mt 27,52) 
Zjevili proto, jak věřím, aby symbolizovali život, a ne smrt. 

Víra v Pána Ježíše způsobila v mém životě zemětřesení. Spadly ze mě 
okovy a pouta a volně jsem se nadechnul svobody. Už je tomu přes čtvrt 
století. A stále to trvá (a bude!), i když to nejde hladce. Díky Bohu za ten 
„otřes“. Toto zemětřesení nemá působit zkázu, ale dávat život. 
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Zažívám to i v práci, když vidím, jak „kriminál“ zatřese některým věz-
něm a přivede jej až k přijetí života v Bohu. To jsou požehnané otřesy. 

Přeji si, aby Bůh se mnou požehnaně „třásl“ dále. Vždyť znovuzroze-
ním náš život s Kristem začíná a potřebujeme požehnané pokračování! A 
tak: „Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme 
proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.“ (Žd 12,28) 
 

Jan Kočnar 
 
Byli jsme v USA 2. část 

 
Mnoho pozornosti věnují americké církve misii. Mluví se o ní na kaž-

dém shromáždění, každá třída nedělní biblické školy se modlí za několik 
„svých“ misionářů, které také finančně podporuje. Zajímavé je i to, že na 
této soukromé evangelikální universitě studuje také velké množství Asia-
tů, tj. Číňanů, Korejců, Tchajvanců, Indů atd. To je něco, s čím nemáme 
v ČR téměř žádnou zkušenost. Na misii se podílejí desítky denominač-
ních, ale i mezidenominačních organizací. V jedné ročence misijních or-
ganizací /Mission Handbook 2004-2006/ jsem se dočetl, že ročně americ-
ké sbory vydají na misii více jak 10 mld. USD, tj. asi 300 mld. Kč, což 
představuje asi 1/3 našeho státního rozpočtu. Mají v zahraničí  
42 786 misionářů a podporují dalších 107 429 zahraničních zaměstnanců 
v misii. Např. v Africe mají 816, v Argentině 544, v Číně 823, v Izraeli 
131, v ČR 204 misionářů atd. 

Wheaton College se proto mimo jiné soustřeďuje na přípravu učitelů 
pro Čínu, kde čínská vláda žádá o vyslání tisíce učitelů angličtiny. Magis-
terský studijní obor, který absolvovala Marcela, se jmenoval Intercultural 
Studies and TESOL, zkratka znamená „výuka angličtiny jako druhého 
jazyka.“ Slavnostní projev na promoci přednesl prof. Paul G. Hiebert, kte-
rý přednášel na řadě amerických universit. V něm se věnoval rovněž 
otázkám misie. Mimo jiné řekl, že Boží lid zde na zemi má tři úkoly: 
Oslavovat Pána Boha, mít spolu obecenství a konat misii. Zatímco prvé 
dva úkoly můžeme daleko lépe konat v nebi než na zemi, úkol dělat misii 
je zde pro církev naprosto klíčovým a na něj bychom se měli především 
soustředit. 

Misie není jen záležitost mladých lidí. Byli jsme mile překvapeni ná-
vštěvou rodičů Kena a Andrey Pitcherových. Tatínek Kena Pitchera ode-
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šel před krátkou dobou do důchodu. Předtím si postavili nový rodinný 
dům pro stáří v městečku Manteno několik desítek km od Chicaga. Při 
své návštěvě nám řekli, že dům prodali a jdou do Vídně, aby tam bezplat-
ně /asi jen za stravu a bydlení/ pomáhali při údržbě a v kuchyni hotelu pro 
misionáře. To je rozhodnutí, které můžeme porovnat s našimi plány a ide-
ály, ať už jde o nejmladší generaci nebo o generaci střední nebo starší. 

Tento důraz na misii přitom neochuzuje sbory o pracovníky, jak se 
nám někdy zdá. Naopak. Už zmíněný sbor v Rochestru má 9 kazatelů a 
dalších 34 sborových pracovníků, převážně na celý pracovní úvazek. 

Obětavost členů církve je zřejmě neporovnatelná s našimi poměry. 
Předem musím odmítnout vysvětlení, že je to vzhledem k jejich vyšším 
příjmům přirozené. Jestli jsou příjmy amerických křesťanů vyšší než ty 
naše, také životní náklady jsou mnohem vyšší než u nás. V letadle jsem 
mohl hovořit s jedním Čechoameričanem, který pochází z Ostravy. Do 
USA odešel v  r. 1968. Tam vystudoval vysokou školu a má firmu, která 
se věnuje telekomunikacím. Jsou v ní  4 pracovníci. V současné době stu-
duje na vysoké škole jeho jediná dcera, za kterou platí školné 50 tis. USD 
ročně. Říkal, že by si ani více dětí nemohl dovolit /není ovšem křesťa-
nem/. Svědčí to o životních nákladech většiny Američanů. Nikdo z nich 
nepůsobil dojmem, že by měl peněz na rozhazování, přesto velice podpo-
rují církev a misii. Řada prostých členů sboru se na první pohled svým 
oblečením, svými auty nebo svým bydlením neliší výrazně od naší obvyk-
lé životní úrovně. Jsou mezi nimi samozřejmě lidé bohatší, ale i podle na-
šich zkušeností na Boží království nepřispívají nejvíce ti bohatí, ale ti, 
kdo jsou jako ta chudá vdova z evangelií Pánu Bohu vděční za spasení. 

Nechám své poznámky o cestě do USA bez závěru. Ten si z nich může 
udělat každý sám. Jen bych chtěl poděkovat Pánu Bohu za ochranu na té-
to cestě a našim americkým přátelům za pohostinství i podporu naší cesty 
i za podporu Marcely a její rodiny při studiu na Wheaton College. Děkuji 
také všem, kteří se za náš šťastný návrat modlili. 
 

Jaroslav Orawski 
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Modlitebna sboru WHEATON BIBLE CHURCH 
 

 
 
Modlitebna sboru BROWNCROFT v Orchestru 
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SVĚDECTVÍ 

 
„P řiznejte Hospodinu slávu a moc, přiznejte Hospodinu slávu jeho 

jména!“ (Ž 96) 
Těsně po Vánocích mě přepadly neobvyklé zdravotní problémy. Skoro 

jsem přestala vidět na pravé oko. Přesněji, viděla jsem jím hodně rozma-
zaně, spíš mlhu. Noviny a ekumenickou Bibli jsem rozhodně nezvládala a 
navíc mě k tomu začala víc a více bolet hlava. Myslela jsem, že se to hned 
zas spraví, ale nespravovalo. Koncem února jsem se konečně dostala na 
oční a očekávala pořádně silné brýle. Paní doktorka mě ujistila, že oko je 
v pořádku, takže problém musíme hledat jinde, v hlavě, a poslala mě na 
neurologii. Než jsem se dostala na řadu, uplynul další nepříjemný měsíc. 
Oko se nezlepšovalo ani nezhoršovalo, prostě nevidělo. Spíš mi začala 
vadit ta nejistota, kterou z nemocí bych tak asi mohla mít a co to bude 
znamenat dále. 

Neurolog mě „proklepal“ a diagnostikoval zánět očního nervu. Objed-
nal mě na důkladné dvouhodinové vyšetření za 14 dní s tím, že mi zatím 
nedá žádné léky, aby se nic nepokazilo, kdyby tam „něco bylo“. Moc mě 
neuklidnil, zvlášť, když jsem si vyhledala, které nemoci zánětem očního 
nervu začínají. Nebylo moc o co stát a navíc mi to oko i ty obavy opravdu 
komplikovaly a znepříjemňovaly život. 

V neděli před slíbeným vyšetřením jsme měli v Bohumíně modlitební 
a sdílející nedělní shromáždění. Místo kázání se 2 hodiny modlíme. Ten-
tokrát to bylo ve skupinkách. Na mě vyšli 3 mládežníci, z toho 2 horliví a 
jeden vlažný křesťan. Ke konci modlitebního programu jsem je požádala 
o modlitby za tu moji hlavu, ten vlažný křesťan zase o modlitby za to, aby 
ho Bůh znovu „probudil“ k horlivosti a službě, atd. Když jsme se pak 
modlili, bylo to povzbuzující, ale když se za moje uzdravení modlil ten 
„vlažný“ bratr, prožila jsem úplnou úlevu od velké bolesti hlavy, kterou 
jsem do té doby měla. A ještě něco. Kdo jste to zažili, porozumíte. Cítila 
jsem Boží moc a Jeho bezprostřední blízkost a uvěřila jsem, že právě dnes 
chce Bůh udělat něco skrze toho patnáctiletého chlapce. Po skončení 
shromáždění (moje oko stále nic nevidělo) jsem ho vzala bokem a požá-
dala ho, ať na mne vloží ruce a modlí se za moje uzdravení. A to se taky v 
té chvíli stalo. Jsem zase úplně zdravá. Bylo to hned a úplně. 

Poděkovala jsem Bohu, který tím trefil „dvě mouchy jednou ranou“. 
Mě uzdravil a jeho víru opět vznítil. Od té doby nemám žádné potíže, dva 
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dny na to nad tím užasl neurolog i oční lékařka. Tak vám to píšu, abyste 
věděli, že „veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad 
všechny bohy...“(Ž 96,4) 
 

Dáša Maňásková, CB Bohumín 
 
Anketa o modlitebn ě 

 
„T ěšíš se na novou modlitebnu? Proč?“ (Odpověď před dokončením 
modlitebny) 
 
Jarmila Mrázková - Targoszová 
Velice. Budou tam mnohem pěknější podmínky a prostředí vyhovující 
velkému počtu lidí. Když člověk ví, že tam přichází i cizí hosté, uvědo-
muje si, že i prostředí a podmínky v modlitebně jsou svědectvím o církvi 
a Pánu Bohu. Když má každý doma hezky, i modlitebna by měla být naší 
vizitkou. 

Možná by měl také každý z nás víc stát o to, aby velký sál byl opravdu 
místem ztišení před Bohem. Aby to byla opravdová oáza ticha a naše roz-
hovory mezi sebou se odehrávaly mimo sál. Ve staré modlitebně to není 
možné. 

 
Jak se tvá očekávání naplnila? A proč? Změnil(-a) bys něco? Odpo-
věď na začátku roku 2006: 
 
Po deseti letech života našeho sboru v nové modlitebně myslím, že se má 
očekávání naplnila. Také proto, že na rozdíl od staré modlitebny byla no-
vá projektována pro účely církve. 
Jsem vděčná Pánu Bohu za tuto modlitebnu i za svobodu v naší zemi, že 
není omezován život církví. 
A jestli bych něco změnila? 

Líbil se mi denní provoz kavárny a knihkupectví, obzvlášť když kavárnu 
vedla Darinka Linzerová. Přála bych sobě i sboru, aby v budoucnu byl 
znovu i tudy otevřen přístup do našeho sboru lidem ze světa. Vím, že i 
takto někteří nevěřící lidé poprvé uslyšeli svědectví o Boží lásce. 
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„T ěšíš se na novou modlitebnu? Proč?“ (Odpověď před dokončením 
modlitebny) 
 
Anna Bartoňová: 
Ano, protože to bude jedno moje tajné splněné přání, mít novou modli-
tebnu v Ostravě. 
 
Jak se tvá očekávání naplnila? A proč? Změnil(-a) bys něco? Odpo-
věď na začátku roku 2006: 
 
Naše nová modlitebna je velmi krásná. Tak jak se sluší podle Písma. Pánu 
Bohu to nejlepší, bez vady a kazu. Myslím, že je nyní řada na nás. Aby-
chom byli též bez vady a kazu a budovali mezi sebou království Boží. 
 
„T ěšíš se na novou modlitebnu? Proč?“ (Odpověď před dokončením 
modlitebny) 
 
Béla Asszonyi: 
Z mnoha věcí, na které se těším, vyberu jednu. Bude dostatek místa na 
vzájemné poznávání a rozhovory mimo sál, ve kterém se budou konat bo-
hoslužby. Tam budeme moci vcházet jako do tiché svatyně - s bázní a 
úctou. 
 
Jak se tvá očekávání naplnila? A proč? Změnil(-a) bys něco? Odpo-
věď na začátku roku 2006: 
 
V zásadě je to nyní jiné, než ve staré modlitebně, kde přivítání, první stis-
ky rukou i první vzájemná slova se odehrávaly přímo v sále. 

V nové modlitebně se setkáváme s příchozími ve vstupní hale, která je na 
to určena. 

Po shromáždění mnozí využívají možnosti, které poskytují přilehlé pro-
story. Malý sál („akvárko“), vstupní hala, kavárna, klubovna, místnost pro 
mládež v suterénu, ... Přesto někteří zůstávají při rozhovorech v hlavním 
sále i po shromáždění a to z různých důvodů. Mám pocit, že ty rozhovory 
jsou většinou zásadní. Jsme přece jen církví, ve které se zdá, že nedoká-
žeme po shromáždění rychle vyklidit hlavní sál, jak tomu bývá 
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v kostelech. Prostě pěstujeme obecenství dále i ve velkém sále a je to dob-
ré. 

Možná ne každý rozhovor by schválil přísný pozorovatel. Prostě je to 
způsob našeho obecenství vžitý asi nejen v Ostravě, ale i v jiných sborech 
CB. Je na každém z nás, jak se postavíme k tomu, že jsme v Božím domě 
a o čem právě hovoříme. Nakonec záleží hlavně na tom, jak se na to dívá 
Pán Bůh sám a jak by se na mém místě choval v dnešní době Pán Ježíš. 

Na otázku, zda bych něco změnil, odpovídám ANO, ale není to v mé mo-
ci. Nebráním se tomu, že po shromáždění pěstujeme obecenství i v sále. 
Je mi ale líto, že do hlavního sálu nevstupujeme jako do „tiché svatyně“, 
kde se setkáme s Pánem Bohem. Stále nám chybí vědomí, že vstupujeme 
do Boží blízkosti, a tak nám chybí pravé ztišení. Často čekáme do posled-
ní chvíle, až zazní zvony, a do poslední chvíle se snažíme se s něčím sdě-
lit, ještě něco rychle povědět, a to přesto, že po shromáždění je na to 
spoustu času. Omlouvám se, ale někdy mám pocit, že se scházíme jako do 
filatelistického klubu. A je to k naší škodě. Zapomínáme na to, proč 
vlastně do shromáždění jdeme a s kým se chceme setkat na prvním místě. 

Nejsme schopni vypnout svůj „mobil“ a zapnout „nebeský telefon“, aby-
chom mohli slyšet hlas svého Stvořitele a Spasitele. Naučme se to! 

Ještě jednou se omlouvám za delší odpověď, ale jsem toho stále plný. 

„T ěšíš se na dokončení stavby? Proč?“ (Odpověď před dokončením 
modlitebny) 
 
Petr Bechný: 
Ano, těším se, protože začne jiná práce. Také jiná náplň mé civilní služby. 
Těším se! Moc se těším! 
 
Jak se tvá očekávání naplnila? A proč? Změnil(-a) bys něco? Odpo-
věď na začátku roku 2006: 
 
Po dokončení stavby modlitebny a jejího otevření se další část mé civilní 
služby týkala zahájení celodenního provozu nové kavárny a knihkupectví. 

Nastalo období, ve kterém se v modlitebně objevovala spousta hostů, ná-
vštěv, ale i zvědavých kolemjdoucích. Tento čas byl spojen s novou chutí, 
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motivací a inspirací, kterou kavárna se svým celodenním provozem pro 
veřejnost nabízela. 

Bylo to v té době na sborové půdě zcela něco nového. Práce v kavárně a 
tehdejší zájem mnoha hostů o modlitebnu, ale i kavárnu a knihkupectví 
zcela předčil mé očekávání. 

Přestože je to již deset let, co jsem vykonával svou civilní službu, vždy si 
rád na tento čas vzpomenu. Byla to příležitost k mnoha pracovním zkuše-
nostem a navázání nových přátelských vztahů a to ať už při práci na stav-
bě, nebo v kavárně. Vůbec nic bych na tomto čase neměnil a jsem za něj 
vděčný. 
 

Iva Asszonyiová 
 
Ohlédnutí za evangelizací ProChrist 2006 

 
Bylo to nádherných 8 večerů. Pán Ježíš říká, že když my budeme ml-

čet, bude mluvit kamení. Já jsem si za slůvko kamení dosadil techniku. 
Úžasná věc. Pomocí satelitu a přijímací techniky můžeme být spojeni ob-
razem i zvukem z jednoho místa na stovky dalších míst. Ostrava díky této 
technické vymoženosti se mohla zúčastnit velkého misijního projektu ko-
naném v německém Mnichově. 

Evangelista Ulrich Parzany ve svých přednáškách přiváděl lidi do blíz-
kosti Kristova kříže. Jeho kázání byla silně Kristocentrická. Stále se 
v nich opakovala myšlenka, že jedinou záchranou celého světa – Evropy, 
každého člověka je Kristus. Byla to velmi strhující dynamická kázání, 
vždy aktualizující dění ve světě. Ulrich Parzany se neváhal zastat křesťa-
na, kterému hrozil trest smrti za to, že konvertoval od islámu ke křesťan-
ství. Svojí výzvou se obrátil k politikům a vládám tohoto světa, aby chrá-
nili právo na náboženskou svobodu každého člověka. Ne vždy jsme měli 
v naší staré Evropě tuto možnost svobodně vyznávat a hlásat evangelium. 
Díky Bohu za tento čas svobody. 

Možná, že někteří z vás jsou smutni z toho, že ti, za které jste se modli-
li a následně pozvali, nepřišli. Naše modlitby za spasení konkrétních lidí 
mohou pokračovat dál! Bůh slyší a také vyslyší. Na jednom večeru jsem 
se setkal s paní, která o P. Ježíši Kristu poprvé uslyšela před 6 lety na fil-
mu Ježíš. Teď znovu přišla slyšet evangelium. K rozhodnutí vydat se Pá-
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nu ji schází malý krůček. Možná, že si stačí vzpomenout, jak dlouho mlu-
vil Bůh k nám, než jsme se obrátili. Bůh to s žádným člověkem nevzdává. 
Je stále dlouho čekající. 

Pro mne osobně byl radostí každý večer a díky za každého člověka, 
který mohl slyšet evangelium. Rádi bychom při evangelizaci sklízeli 
kombajnem. Věřím, že je to možné, když každý z nás bude pilným rozsé-
vačem Božího Slova. Vždyť On sám zaslíbil, že Jeho Slovo se nevrátí 
prázdné. Pokud budeme žít v míru a svobodě, můžeme se těšit na další 
evangelizaci za dva, nebo tři roky. 
 
ProChrist v číslech: Celkem přišlo   1 040 lidí 

Denní průměr     130 lidí 
   K rozhovorům přišlo      20 lidí 
 
Díky všem protagonistům za jejich službu. 
 

Jaromír Kutý 
 
ROZHOVOR 

 
V  Masivu Králického Sněžníku leží vesnička Stříbrnice, ve které už ví-

ce než dvacet let žije a pracuje Marie Kampová (za svobodna Raždíková), 
která pochází z našeho ostravského sboru. Hlavním a jediným důvodem 
Maruščina přestěhování z velkoměsta do vesnice pod horami bylo to, že si 
za manžela vzala lesníka Mílu Kampa s hájenkou ve Stříbrnicích.  

Strávila jsem v těchto končinách týden zimních prázdnin v březnu, a tak 
jsem měla příležitost položit pár otázek a zjistit, jak se žije těm, kteří jsou 
v krajině 160 km vzdálené od Ostravy a nemohou být mezi námi každou 
neděli. 
 
Jaké byly začátky tvého života uprostřed Jeseníků a jak vzpomínáš na 
tu změnu prostředí? 
Když jsem se vdávala, byla jsem velmi mladá a dá se říct, že celkem bez 
starostí. Čekala jsem, že budu mít klidný, pohodlný a zajištěný život a na-
víc – přišla jsem do překrásné přírody, do domku se zahrádkou. Dva dny 
po přistěhování v květnu začalo sněžit a já si tehdy uprostřed sněhových 
vloček pomyslela: „Co mě tady čeká v zimě?“ 
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Ale bylo jaro, celá zahrádka překrásně kvetla a my s Mílou začali zakládat 
hospodářství. Nejdříve jsme pořídili pár slepic, a když se dostavily první 
kolchoznické úspěchy, hospodářství jsme rozšířili – přibyli králíci, sele, 
kačenky, telátko a nakonec kočka a lovecký pes. Než-li uběhlo půl roku, 
prázdný dvůr ožil. Na podzim byl Míla povolán na vojenské cvičení a já 
zůstala na všechnu práci najednou sama. Tak se začátek mého života ve 
Stříbrnicích kvapem v plné práci rozjel, a tak to trvá až dodnes. Dnes už to 
však není práce v domácím hospodářství, je to trochu jiné ražení, ale práce 
a spěch dosud trvá. 
Jaké byly vlastně ty moje začátky? Krásné, lehké, úsměvné a bez starostí! 
 
Co rozhodlo, že jsi s manželem koupila místní stavení a přetvořila ho 
vlastními silami na pěkný penziónek, kde se dobře spí a výborně vaří? 
 
K tomuto kroku jsem se rozhodla po roce 1989. V době po revoluci pra-
covních příležitostí v tomto kraji ubývalo, a tak jsem si řekla, že by naše 
rodina mohla podnikání vyzkoušet. V roce 1992 se naskytla možnost od-
kupu rekreačního střediska JZD Zábřeh na Moravě, a tak jsem se do toho 
pustila. Je to pro mě sedm dnů v týdnu vytížení na 100%, které zvládám za 
pomoci ostatních členů rodiny, tj. manžela a o víkendech i mých tří synů. 
 
Ze kterých koutů naší republiky k vám přijíždějí hosté? Jak dlouhá je 
letní a zimní sezóna? 
Zimní sezóna je od 26.12. do 31.3. , tj. přes konec roku, včetně sobot a ne-
dělí a letní od 1.6. do 31.10. V dubnu a květnu jsou obvykle vhodné termí-
ny pro školní výlety a školní pobyty, v září každého roku obvykle přijíždějí 
důchodci, je to pro ně vhodná doba. 
Za celou dobu podnikání jsem si už vybudovala slušnou klientelu. Mám 
nejraději, když se hosté vracejí, když jsou s tím, co mohu nabídnout, spo-
kojeni. Návštěvníci, kteří se každoročně vracejí, přijíždějí tradičně 
z Moravy – Hodonín, Břeclav, Olomouc, Karviná, Brno a moje rodná Ost-
rava. Přijeli i hosté z Plzně, Rychnova nad Kněžnou, Jihlavy, Pardubic, 
Chocně a z Teplic v Čechách – to je snad z největší dálky. 
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Jak relaxuješ a kde čerpáš novou sílu? Dostaneš se v takovém pracov-
ním vytížení někam do shromáždění? 
Chvilku oddechu si vyberu vždy až po skončení zimní sezóny – koncem 
března. Někdy stačí projít se v klidu po lese, vyrazit na zahrádku, dopřát si 
chvíli odpočinku po obědě, věnovat se jen rodině. 
Další relax v průběhu roku si dopřeji, a to když u nás skončí hlavní letní 
nápor, ten týden po školních prázdninách. Využívám ho obvykle tak, že 
vyrazím někam k moři, kde je klid a pohoda. Poslední takovou cestu jsem 
podnikla v loňském roce s kolegyněmi a švagrovou do Chorvatska. 
Do shromáždění se s rodinou dostaneme obvykle až po sezóně, a to nejčas-
těji do Šumperka, Olomouce nebo do Ostravy. 
 
Který verš z Bible ti pomáhá, který tě potěší, když se ti nedaří? 
Můj nejoblíbenější veršíček je již po léta z Matoušova evangelia: „…Ví 
zajisté Otec váš nebeský, že toho všeho potřebujete. Ale hledejte nejprve 
království Božího a spravedlnosti jeho a toto vše bude vám přidáno. Protož 
nepečujte o zítřejší den, nebo zítřejší den bude o své věci. Dosti má den na 
svém trápení“ (Mt 6, 32 – 34). 
Na tento rok jsem si vytáhla verš, který mě bude po celý rok 2006 prová-
zet, a to „Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou“ 
(Ž 119, 165). Beru to jako povzbuzení do života a do práce pro mě osobně. 
 
Čtvrt roku už uplynulo, ale přece: Co by sis nejvíce v tomto roce přá-
la? 
Přeji si ze všeho nejvíc, aby hosté, kteří k nám přijíždějí, se u nás cítili jako 
doma a aby se zase někdy znovu vrátili právě kvůli tomu příjemnému pro-
středí. A těch nově příchozích může být ještě více. 
Mám taková přání, která vlastně souvisí s mou prací, protože podnikání 
v penzionu je můj každodenní chleba. Mám navíc spoustu finančních zá-
vazků – od splácení půjček, zajišťování chodu celé budovy až po zajištění 
mých tří kluků na školách. Doufám, že všechno, na co se v letošním roce 
chystám, s Boží pomocí zvládnu. 
 
S Maruškou Kampovou si povídala ve Stříbrnicích 
 

Alena Blažejová 
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Představ se nám 

 
1. Jak se jmenuješ, kolik je ti let a co tví sourozenci? 
Jmenuji se Marek Prudil a mám pět roků. Moje sestřička se jmenuje Ja-
nička a má tři roky. 
 
2. Koho máš nejraději z rodiny? 
Janičku. 
 
3. Co máš rád a co rád děláš? 
Rád maluji obrázky, hraji si s vláčky a s auty. 
Ještě něco dalšího máš rád? 
Taky mám rád zpívání a rád si stavím z lega. 
 
4. Čím bys chtěl být, až budeš velký? 
Dřív jsem chtěl být vynálezcem, ale teď jsem to změnil a chci být malí-
řem. 
A co jsi chtěl vynalézat? 
No všechno, co ještě neexistuje. 
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OBDIVUJI 

 
obdivuji ODVAHU 

obdivuji ohnivé osobnosti, 
oproštěné od okovů oslabující, ostýchavé ohleduplnosti 

 
obdivuji OBJEKTIVITU 

omamný odstup od odměřených ocelových obrů 
opovrhujících odhalenými 

 
obdivuji OPTIMISTY 

osvěžující, okouzlující okrasné odrůdy 
obratně odzbrojující obecenstvo 

 
obtížně objevuji osamělou OBĚŤ 
obtíženou očekáváním, obavami 

odmítající opustit ochromující otroctví 
 

SÁŘE 

 
Stále stejně 

stmívá se slavnostně, 
stále stejně 

shůry sněhem stříbrní se, 
- stále stejné sdělení 
schvácenému světu... 

 
Spočinulo´s, stvořené svérázné? 

Slyšíš? 
-Stvořitel se smiloval, 

slíbenou spásu, Syna svého seslal... 
 

slavnostně svíčky sálají, 
symbolicky spojují srdéčka Sáry 

skotačivé skřítky, 
starostlivé Sněhurky, 
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statečné stařečky, 
spolubydlící, 

spolupracující... 
 

Snad síla schází, 
snad suverénní slupka 

sevřené srdéčko skrývá, 
snad studená samota sužuje, 

snad shonem, stresem sesycháme... 
 

Spočiň! Stvoření svérázné! 
Slyš, Slovo svaté, Stvořitele slitovného... 

 
Stále stejně 

Spasitel shůry shlíží, 
stále stejně 

slzy skleslým stírá, 
stále stejnou 

sladce skutečnou svobodu slibuje... 
 

 
Libuše Solichová 

PŘÁNÍ 

 
Chtěla bych, Pane, jako Mojžíš 

stát u hořícího keře 
a lapat bosá po dechu 

ve Tvé blízkosti 
 

Chtěla bych, Pane, jako David 
tančit navzdory všem 
odkrytá před Tebou 

až do nahoty svého srdce 
 

Chtěla bych, Pane, jako Šalomoun 
postavit Ti chrám 

a obrácena tváří k němu 
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slyšet v pokání Tvůj hlas. 
 

Ale Ty, svatý Bože, mi říkáš: 
ten chrám jsi ty 

a ta oběť, která hoří posvěcená solí 
to je tvůj život. 

(Ještě o jednu milost prosím, Pane. 
Ať Ti ten dým zavoní...) 

 
Nataša 

 
Jeden, dva, t ři, … , devatenáct + t ři! 

 
Copak že to je za podivný nadpis? No přece přesně tolik nás je teď 

v Arše (dorost CB Ostrava). Od září se totiž naše Archa rozrostla o spous-
tu nových dětí z porubské stanice. První schůzky byly sice trochu nejisté, 
protože dorostenci z Poruby se museli nejdříve „zabydlet“ v (pro některé) 
cizím prostředí a „domácí“ měli navíc i věkovou převahu, ale myslím, že 
všichni jsme si zvykli velmi rychle. Teď můžu klidně říct, že jsou všichni 
NAŠI a máme skvělý dorost. Od září do prosince jsme byli horolezci zdo-
lávající společně Mt. Everest a opravdu si každý mohl vyzkoušet, jaké to 
je viset na laně na skále. Za každého z dorostenců jsem Pánu Bohu moc 
vděčná a každý z nich má v mém srdci kus svého místa. 

První společnou vícedenní výpravu jsme podnikli na začátku března a 
to do Písku u Jablunkova. Po příjezdu nás čekal asi třičtvrtěhodinový po-
chod k chatě, ale místo, kam jsme dorazili, stálo za to. Čekala nás totiž 
krásná a vyhřátá dřevěnice s ještě hezčí zasněženou přírodou kolem. Celé 
tři dny nám nic nechybělo. Dosyta jsme se všichni zkoulovali, zahráli 
jsme si spoustu her, zpívali jsme u hřejícího krbu, kam vrchní topiči svě-
domitě neustále přikládali a dokonce jsme si zahráli venku fotbal. No a 
protože jsme zrovna mezi sebou měli i čtyři oslavence, bylo potřeba udě-
lat jim alespoň piškotový dort. Na tom jsme si pak všichni společně smlsli 
a na dobrou noc jsme si pustili pohádku. Myslím, že to byl opravdu pove-
dený víkend a Pán Bůh nám ho bohatě požehnal. A to i v množství sněhu, 
které mezitím napadlo, takže na závěr jsme společnými silami museli ješ-
tě vytlačit auto ze závějí. Všichni jsme domu přijeli unaveni, nachlazeni, 
s promočenými věcmi, ale myslím, že šťastni. 
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Před námi je teď další veliká společná akce, na kterou se už začínáme 
pomalu chystat, a to tábor. Pojedeme, stejně jako loni, do Partutovic a to 
v termínu od 5. do 19. 8. 2006. Mám velkou radost, že už teď je většina 
dorostenců přihlášena, ale zároveň je mi trochu smutno z toho, že pro ně-
které to bude tábor poslední, protože už dorostli do věku, kdy se z nich 
stanou mládežníci. Velkým povzbuzením pro mě je, když vidím, jak se 
pomalu zapojují do různých, pro některé možná neviditelných, služeb ve 
sboru. Doufám, že v budoucnu budeme moci počítat s jejich pomocí. Pán 
Bůh nám v tomhle školním roce opravdu bohatě žehná a pro nás vedoucí 
není větší odměny, než vidět spokojené tváře dorostenců a slyšet, že se 
jim ještě nechce domů. Pokud chcete vidět, jak vypadáme a co děláme, 
můžete se podívat na webové stránky naší Archy: 
www.cb.cz/ostrava/archa 
 

Jana Fojtíková 
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Zimní výprava s dorostem 

 
Od 3. do 5.března proběhla již tradiční zimní výprava s dorostem, aneb 

„Hurá na pískoviště v dolních pasekách.“ 
Bylo nás zhruba sedmnáct i s vedoucími Přemkem Šeděnkou, Janou a 

Jirkou Fojtíkovými. Pořádaly se různé hry většinou spojené se sněhem, 
kterého bylo spoustu. Byly pořádány i duchovní zamyšlení a v sobotu ve-
čer se oslavily narozeniny Aničky Plevové, Káji Pantoka a Přemka Še-
děnky. Janě Fojtíkové za pomoci děvčat se podařilo upéct dort. 
 

Matyáš Kočnar 
 
Výlet s dorostem 

 
Na začátku března jsem se zúčastnil výletu s dorostem do Písku u 

Jablunkova. Bydleli jsme v pěkné dřevěné chatě u lesa na konci vesnice. 
Přestože venku byla zima v plném proudu, v chatě bylo příjemně teplo, 
někdy až horko. Celý pobyt probíhal od pátku do neděle, a tak jsme měli 
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dost času na hraní různých her, užívání si sněhu a také na podrobnější po-
znání Krista při vážné části programu. 

Nejvíce se mi líbila zajímavá a rychlá hra „na krysy“. Cílem hry bylo 
nenechat se chytit deratizéry a zároveň se vyhnout kočkám, které chtěly 
krysy sníst. Na začátku hry jsme měli jednu kočku a jednoho deratizéra a 
všichni ostatní hráli krysy. Cílem hry bylo nenechat se chytit deratizérem 
a zůstat volnou krysou. Ten, komu se to nakonec podařilo, byl vítězem 
hry. 

Celý pobyt na horské chatě se mi líbil, přestože se mi nejdříve jet na 
tento výlet moc nechtělo. 
 

Jirka Blažej 
 
Hledáme pomocníky do minibesídky 

 
Asi čtvrt roku funguje v CB Ostrava hlídání dětí od 1 do 3 let 

v průběhu nedělního shromáždění. Pomocníků na tuto službu je ale zatím 
málo. Kdokoliv byste nám v tomto chtěli pomoci, prosím přihlaste se.  
 
Požadavky na pomocníky jsou následující: 

1. kladný vztah k malým dětem . 
2. minimální věk cca od 16 let (může se jednat o členy sborové mlá-

deže) 
 

Vítaní jsou všichni členové sboru, ale chci oslovit a povzbudit eventu-
elně i starší bratry a sestry, kteří mají zkušenosti s vlastními dětmi a nebo 
vnoučaty. Práce v minibesídce může být pro vás povzbuzením a potěše-
ním. Budete v našem „klubu“ vítáni. 
 

Děti hlídají vždy alespoň 2 vedoucí, takže se nemusíte bát, že budete 
na službu sami. Chci zdůraznit, že pro hlídání našich dětí nepotřebujete, 
kromě výše uvedených požadavků, žádné zvláštní schopnosti a ani čas na 
přípravu. Jedná se jen o to, aby jste se zhruba jednu hodinu věnovali dě-
tem a obětovali pro to přítomnost na bohoslužbě. Věřím, že když bychom 
našli pár ochotných spolupracovníků, pak se bude jednat o službu maxi-
málně 1x za měsíc, popř. 1x za dva měsíce. Díky vaší pomoci umožníte 
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nám rodičům, abychom mohli v klidu načerpat požehnání z výkladu Bo-
žího slova. A za to vám budeme vděční. 
 

Těšíme se na spolupráci s vámi.  
 

Za rodiče malých dětí Martina Kuhnová 
 
Modlíme se za: 
 

� sborovou práci a pracovníky 
 

� Boží moudrost pro bratry starší 
 

� bratra kazatele a jeho manželku 
 

� mládež a tým připravující program 
 

� všechny děti v besídce a dorostu 
 

� naše město a jeho obyvatelé 
 

� naše nemocné sestry Čížkovou Janu, Martínkovou Terezku, Pan-
tokovou Hildu, Strakovou Martu, Švidrnochovou Marii a bratry 
Bartoňe Jana, Chromčáka Zdeňka, Straku Daniele, Šeděnku Vác-
lava 

 
� dále se modlíme za nemocné, opuštěné, zarmoucené, za nové pro-

buzení v našich sborech, nově příchozí do našeho sboru, za všech-
ny nezaměstnané a potřebné 

 
� práci redakční rady a časopisu 
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Máme prášky proti bolení hlavy, černou kávu proti ospalosti, hudbu na 
zahnání smutku. Všechno máme, a přece nám chybí bezstarostný úsměv 
na tváři, radost a svatá spokojenost v duši. 

To je trest za to, že jsme stále ovládáni hříchem. Pokoj v duši a hřích 
se totiž nesnesou. Pokoj s Bohem je první podmínka štěstí a druhá je po-
koj s lidmi. 
 

Z knihy Slovo na dobrou noc od Ludvíka Černocha 
 

 
 
Pozvání 

Na rekreaci seniorů od 17. 6. do 24. 6. 2006 
 
Na rekreaci rodin se specifickými potřebami od 15. 7. do 22. 7. 2006. 
 
Bližší informace naleznete na nástěnce ve vestibulu modlitebny. 
 
Střípky 

 
� V sobotu 4. února byli v našem sboru oddáni sestra Kateřina Maš-

ková a bratr Andrew Mark Gibson. Byla to zvláštní svatba, ve 
skotských národních krojích, protože ženich je Skot, působící v 
organizaci YMCA v Ostravě. Oba, dnes již manželé, patří do na-
šeho shromáždění v Porubě. 

 
� Manželům Marcele a Pavlovi Zončovým se ve středu 15. února 

narodila dceruška Sára. Rodičům přejeme mnoho trpělivosti k vý-
chově obou dětí, které jim Pán Bůh svěřil a malé holčičce hodně 
zdraví a Božího požehnání. 

 
� Pán Bůh si odvolal z našeho středu sestru Kristinu Sokolovou. 

Zemřela 2. března. O sestru Sokolovou věrně pečovala sestra Ma-
rie Polohová. 



stránka 27 

 
� V neděli 5. března proběhlo společné setkání s bratry a sestrami 

z kazatelských stanic v členském shromáždění. 
 

� Manželům Karin a Petrovi Pacholkovým se ve čtvrtek 6. dubna 
narodil syn Matyáš. Celé rodině přejeme mnoho zdraví, Božího 
požehnání, ochrany a Boží milosti. 

 
� Ve středu 12. dubna se uskutečnil místo biblické hodiny Veliko-

noční koncert duchovních písní. Výtěžek z dobrovolného vstup-
ného byl předán na podporu misie našich misionářů manželů Obr-
telových. 

 
� V dopoledním shromáždění na Velký pátek 14. dubna bylo v naši 

modlitebně vyprošeno požehnání pro syna Daniele manželů Mirky 
a Jirky Zdražilových 

 
� V pátek 14. dubna si Pán Bůh k sobě odvolal sestru Bohumilu 

Trojanskou, s kterou jsme se rozloučili v naši modlitebně 21. dub-
na 

 
� Od pátku 28. dubna do pondělí 1. června proběhl celocírkevní 

sjezd mládeže CB, spolu s mládeží BJB. Do Litomyšle odjelo i z 
našeho sboru (i se stanicemi) několik desítek mladých lidí, někteří 
bratři byli i v organizačním výboru a jako lektoři některých ze 70 
seminářů. 

 
� Manželům Aleně a Radkovi Kociánovým z našeho porubského 

shromáždění se 25. dubna narodil syn Jakub. Přejeme jim Boží 
požehnání, hodně zdraví, moudrost a radost při výchově dítěte. 

 
� V pondělí 1. května si Pán Bůh odvolal z našeho středu nejstaršího 

bratra Františka Mrázka. S našim bratrem jsme se měli možnost 
rozloučit v úterý 9. května v 16,00 hodin. 

 
� V neděli 7. května jsme vyprosili požehnání pro syna Michala 

manželům Martině a Liborovi Vaštylovým. 
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- Sbory Církve bratrské jsou společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Kris-

ta jako Božího Syna a svého Zachránce 
- přijímá Bibli jako měřítko víry, učení a života, členem se může stát 

každý, kdo vyznává víru v Ježíše a jehož život tomu odpovídá 
- vytváří otevřená společenství, do nichž může kdokoli přijít a slyšet 

biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky 
- vidí svůj úkol ve vyznávání a předávání křesťanské víry, ve vedení 

k této víře a v praktické službě potřebným lidem. 
 
Církev bratrská Ostrava – kontakty:  

Adresa: ul. 28. října 148,  
702 00 Ostrava 
 
Telefon: 596 633 822 
E-mailová adresa sboru: ostrava@cb.cz 
Internetová adresa sboru: www.cb.cz/ostrava 
 
účet sboru CB v Ostravě: 1035001155/5500 (Raiffeisenbank a.s) 
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