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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 
 
Lou čky 

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

fara Slezské církve evangelické a.v. 
neděle    v 16,00 hodin 
 
Poruba 

Budova Svazu českomoravských výrobních družstev, Spartakovců 3 
každá neděle   v 16,00 hodin  
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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 6 – 15 let fara SCEAV 
  během bohoslužby Ovečky-besídka, děti 0 – 6 let 
pondělí v 19,30 modlitební hodina, fara SCEAV 
úterý   v 9,00 Maminky – setkání maminek s dětmi a žen bez prá-

ce, fara 
čtvrtek  v 16,00 klub Tornádo, mládež 9 – 14 let, fára 
sobota  v 15,00 mládež, klubovna na faře 
dle domluvy skupinky pro muže, pro ženy 
 
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.  
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Po velikonocích 

 
„Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, 

kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským 
věcem.“ (Ko 3,1 – 2) 

 
Je po velikonocích! Ve sboru jsme prožili řadu požehnaných shromáž-

dění, od návštěvy a služby zpěváků a bratra kazatele Bronislava Matulíka 
z Prahy Smíchova, až po neděli Vzkříšení. Sledovali jsme poslední etapu 
života Pána Ježíše Krista před ukřižováním, rozhodující pro naši záchra-
nu. Viděli jsme jásající davy na Květnou neděli, jak Pánu Ježíši provolá-
valy slávu: „Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází 
ve jménu Hospodinově! Hosana na výsostech!“ (Mt 21,9) a za pár dní 
na to se nechaly strhnout k nenávistnému volání: „Uk řižovat, ukřižo-
vat!“ (Mt 27,22). Ježíšovo utrpení nám vystoupilo z Janova evangelia, 
písní a básní ve velkopátečních shromážděních a večer i v účasti na slave-
ní Svaté večeře Páně. Prázdný hrob a skutečnost, že byl Pán Ježíš vzkří-
šen jsme prožili v radostném a povzbuzujícím shromáždění o Velikonoční 
neděli. 

Nové číslo sborového časopisu „Víš to?“, které právě otvíráte, vypoví-
dá o bohatosti života a služby našeho sboru v jeho centru i na kazatel-
ských stanicích. Z mnoha věcí můžeme mít upřímnou radost, ale ne sebe-
uspokojení. Jako věřící lidé jsme s Pánem Ježíšem na cestě. Zde se setká-
váme i s překážkami, nemocemi a jinými nesnázemi, často bojujeme i se 
svou povahou. Velikonoce nám dávají jasné východisko a ukazují cíl na-
šeho životního i sborového snažení. 

Potřebujeme spoléhat na vzkříšený Ježíšův život daleko více, než to 
děláme teď. Měli bychom si vypěstovat zvyk neustále hledat Jeho radu, 
nerozhodovat se podle svého „zdravého rozumu“ a pak Ho prosit, aby na-
šemu rozhodnutí požehnal. Pán Ježíš nemůže taková rozhodnutí požehnat; 
nepatří do Jeho království a jsou odtržena od reality. Děláme-li něco jen 
ze smyslu pro povinnost, pokoušíme se žít podle měřítka, které konkuruje 
Pánu Ježíši. Písmo nám neříká, abychom „chodili ve světle“ svého svě-
domí nebo smyslu pro povinnost, ale abychom chodili ve světle, „jako on 
je ve světle.“ (1 J 1,7 To znamená poslušně žít a pracovat v moci vzkříše-
ného Pána). 

Apoštol nás v listu Kolosenským upozorňuje, že když jsme byli vzkří-



Stránka    5 

šeni s Kristem, máme hledat co je nad námi, tam kde Kristus sedí na Boží 
pravici. Jako nové stvoření už nemáme tíhnout k pozemským věcem. Těm 
už jsme s Kristem zemřeli. V našem srdci má vládnou Kristův mír a 
vděčnost. Tak jako Jemu nám má jít o záchranu každého člověka a proto 
jsme dostali úkol laskavě zvát k Pánu Ježíši další lidi, modlit se za ně, 
zvát a přivádět je do shromáždění, mluvit s nimi o Boží lásce. „Jsme tedy 
posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristov ě 
vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!“ (2K 5,20)  

Věřím, že když se cele vydáme našemu Bohu, dá nám svého Ducha, 
schopnosti a sílu, ale i radost ze svědeckého života, se vzkříšeným Pánem. 
Lidé budou vysvobozeni z otroctví hříchu a v nebi i v našem sboru bude 
radost. Pán Ježíš bude oslaven. 

Milí čtenáři, přeji Vám krásné jaro v přírodě i v duši a odvahu víry 
spolehnout se ve všem na našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 

 
Váš bratr Jan Drahokoupil 

 
Setkání pracovník ů s dětmi 

 
V sobotu 24. 2. 2007 se v našem sboru uskutečnilo setkání pracovníků 

besídek, dorostu a mládeže. Bylo to v pořadí 2. setkání tohoto typu, pro-
tože dříve jsme se setkávali pouze před vánocemi, abychom se domluvili 
na programu Dětské vánoční slavnosti. Tentokrát naše setkání proběhlo 
tak, že na začátek měl pro nás bratr kazatel Jan Drahokoupil připraveno 
krátké Biblické slovo a hlavní program, s názvem Jak připravit poutavý 
program pro děti, měl na starost Roman Neumann. 

Bylo příjemné setkat se s ostatními pracovníky a věnovat se chvíli i 
rozhovorům, ke kterým v neděli nebývá často příležitost. Měli jsme 
prostor pro to, abychom si vzájemně řekli o potřebách, které ve svých 
službách máme a o radostech i starostech, které v nich prožíváme. Dově-
děli jsme se, kteří pracovníci přibyli a nebo naopak, kteří budou muset 
ze služby odejít (například proto, že sami budou mít přírůstek do rodi-
ny☺). Byla jsem velmi povzbuzena například tím, že naše ostravská mlá-
dež se oproti minulým létům rozrostla nebo změnami, které se dějí 
v besídkách. Setkání to bylo velice příjemné už proto, že na programu byl 
i výborný oběd, který nám připravily sestry ze sboru a za který jsem byla 
moc vděčná. Poděkování patří i Jakubovi Mrázkovi, který zajistil organi-
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zaci a Romanovi Neumannovi, který nám přivezl spoustu nápadů a tipů, 
odkud brát inspiraci pro přípravu poutavých programů a podělil se s námi 
o své zkušenosti. Ale ten největší dík patří Pánu Bohu za to, že máme 
ve sboru dostatek dětí, dorostenců i mládežníků, kterým můžeme sloužit. 
 

Jana Fojtíková 
 
Sborová knihovna 

 
Od září 2006 funguje ve sboru půjčování knih. V kavárně si můžete 

sednout, dát si něco dobrého a k tomu si půjčit nějakou knihu. Ale knihu 
si samozřejmě můžete vypůjčit i domů na dobu tak dlouhou, až ji přečtete. 

A jaké knihy zde jsou? Pro malé děti různé pohádky, pro větší dobro-
družné příběhy nebo obrázková Bible. Pro dospělé pak něco z historie 
církve, českých bratří, o osobnostech, jako třeba Janu Masarykovi. Se-
znam si můžete prohlédnout pod našimi nástěnkami ve vestibulu. 

Mi se asi nejvíce líbí svědectví lidí, kteří sloužili druhým lidem i 
za doby totality, za co pak byli třeba ve vězení nebo lidé, kteří šli do Afri-
ky jako misionáři a tam překládali Bibli lidem, kteří nikdy neslyšeli o Bo-
hu a o Pánu Ježíši.  

Teď jsem dočetla knihu „Nad vřavou nenávisti“, chtěla bych se s vámi 
podělit o pár postřehů. 

Je to svědectví Přemysla Pittra, který se po válce staral o opuštěné děti, 
ať už o židovské nebo děti sudetských Němců, které ztratily rodiče. Vy-
budoval pro ně „Milí čův dům“, kde všichni bydleli společně, učili se o 
Bohu, pracovali, měli krásné společné chvíle. Lásku Přemysla Pittra 
k druhým asi vystihuje tento úryvek: 
 

...Jednoho dne Pitter dětem vzkázal, že je tentokrát nebude moci 
v neděli navštívit, protože se zúčastní pamětního shromáždění na počest 
svého přítele Jaroslava Šimsy, jenž zahynul v koncentračním táboře. Pře-
mýšlivému Jochenovi se zdálo, že špatně rozuměl. „Opravdu panu ředite-
lovi zemřel přítel v koncentračním táboře?“ zeptal se učitelky.  

„Ne jeden přítel,“ odpověděla, „mnoho přátel!“ 
„Ale jak je to možné, že se teď stará o nás – o Němce?“ ptal se Jochen 

užasle. 
Učitelka klidně otevřela německou Bibli, kterou měla stále při ruce a 
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které užívala snad více než slovníku. „Čti tady!“ řekla a prstem označila 
místo. A Jochen četl: 

„Vy všichni bratři jste...neboť jeden je Otec váš, který jest v nebesích.“ 
Tato odpověď byla pro mnohé chlapce důvodem k hlubšímu přemýš-

lení… 
 

A další úryvek, kdy německé chlapce napadlo zdramatizovat Tolstého 
povídku „Kde láska, tam Bůh“. 
 

...Dojemná vážnost naplňovala toto prosté představení. Děti nehrály, 
ale hluboce prožívaly obsah Tolstého povídky. Za ševcem Avdějičem ne-
stál starý Werner, tvrdý Hitlerův zbožňovatel a skeptický vzpurník, ale 
nový člověk, který ke konci hry pokorně a v hlubokém dojetí pronášel Je-
žíšova slova, jež Martin Avdějič četl ve své Bibli: „Neboť lačněl jsem a 
dali jste mi jísti, žíznil jsem a dali jste mi píti. Cizincem jsem byl a přijali 
jste mě, nahý jsem byl a oděli jste mě, nemocen jsem byl a navštívili jste 
mě, v žaláři jsem seděl a přišli jste ke mně… Jelikož jste to učinili jedno-
mu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili… “ 
 

V knize je plno zajímavých událostí, také z 50. let, kdy komunisté za-
čali tvrdě vládnout. V 60. letech Přemysl Pitter odešel za hranice, kde 
sloužil v uprchlickém táboře, ale vzpomíná, že bída a utrpení uprchlíků 
byla daleko horší, než utrpení lidí po válce. Snažil se jednat s každým 
s láskou. Lidé pak na něj vzpomínali a při svém životním rozhodování si 
říkali, co by asi udělal on? A on si vždycky říkal: „Co by asi udělal Pán 
Ježíš?“ 

Stojí za to, si knihu přečíst. 
 

Šárka Neuwirthová 
 
Služba bezdomovc ům v Bohumín ě 

 
Každou chvíli se mě někdo ptá, co a jak jsme to vlastně s těmi bezdo-

movci začali. Bylo to docela rychlé. Znáte ten pocit, když čtete Bibli a 
pořád na vás „vyskakují“ texty na jediné téma? Např. manželství, hněv, 
desátky… No a na mě v posledním období pořád znovu „vyskakovalo“ 
téma, kterému Boží slovo věnuje mnohem víc pozornosti, než my. A to je 
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právě péče o lidi, kteří měli v životě míň štěstí, než my. Lidé bez domova. 
Bez rodiny. Bez postele a peřiny. 

Když jsem pochopila, že to, co slyším, je Boží povolání, začala jsem se 
za to modlit a zároveň o tom mluvit s vedením stanice a kazatelem. No a 
zároveň jsme udělali první kroky. Zašla jsem mezi bohumínské bezdo-
movce a popovídala si s nimi o tom, co jim nejvíc chybí. Odpovědí neby-
lo: „peníze“, jak si možná někdo myslí. Ale dostupné WC a voda na umy-
tí, možnost vyprat si věci a oholit se. Nejbližší azylák je v Ostravě a tam 
už na ně nevyjde teplá voda. Ověřila jsem si, že v Bohumíně nikdo tako-
vou službu skutečně nenabízí.  

 
V té době naše Tornádo – mládežníci v Bohumíně – vymysleli heslo 

„k řesťanství není nuda“ a chtěli dělat něco, co má smysl pro lidi. Rozhod-
li jsme se, že zajdeme na nádraží a přineseme bezdomovcům balíčky. By-
lo to začátkem ledna. Dostali do nich dva chleby se sekanou, ovoce, ná-
poj, tatranku, balíček papírových kapesníků a křesťanský letáček. Předem 
jsme jim řekli, kdy přijdeme a ve stanovený den a čas nás na nádraží če-
kalo asi 15 bohumínských bezdomovců. 

To jsme dělali několik týdnů, abychom je trochu poznali a získali je-
jich důvěru (mají strach z léčky, ponížení, výsměchu, z okradení…) Ně-
kdy jsme jim přidali do balíčků rukavice, někdy čepice… Mezitím jsme si 
ujasnili, že koupelna s teplou vodou, která je v našich prostorách k dispo-
zici, by mohla dobře posloužit, protože zatím byla nevyužitá, právě pro 
koupání bezdomovců. A tak jsme přidali do balíčků letáček a rozjeli to. A 
je to. 

Dnes je to takhle: 
Úterý – během dne jsou připraveny balíčky (asi 15 ks) se svačinou, 

ovocem apod., večer v 18,00 hodin je odneseme na nádraží, kde nás bez-
domovci už trpělivě, tiše a vděčně očekávají (při prvním rozdávání někte-
ří z nich dojetím plakali.) 
Čtvrtek – 7,30 – 11,30 hod. mohou přijít k nám do CB (na ev. faře). 

Vyberou si čisté oblečení, vykoupají se, oholí, podle potřeby je ostříhám, 
ošetřím nebo odvšivím. Špinavé věci dají do pytle na praní. Dají si zdar-
ma kafe a buchtu nebo za 2,- Kč instantní polívku. Posedí, popovídají a 
před polednem odcházejí. Nepoznáte, že jde o bezdomovce. Tak jsou vy-
fešákovaní. Pravidelně chodí ve čtvrtky 7 mužů a 2 – 3 ženy. 

Každý má u nás svou skříňku se jménem, kde jim dávám vyprané a 
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vyžehlené věci a kde si také mohou nechat své osobní věci, např. náhradní 
boty, toaletní potřeby nebo letní bundu apod. Oblečení si obměňují z to-
ho, co jste nám vy, členové sboru, poslali. Zatím je všeho dost, jedině 
snad ponožky, ty se hodí vždycky… 

Musím říct, že jsou to všechno milí a vděční lidé, někdy i VŠ vzdělaní, 
se kterými je i spousta legrace. Někdo pije, někdo nepije, prostě jako my 
ostatní. Akorát nemají z čeho našetřit na byt, nebo mají jiný problém. Mo-
je věc není měnit jim životy, ale může to udělat Ježíš. Takže je zveme 
do našich shromáždění (někteří už chodí docela pravidelně), vyprávíme 
jim to, co víme a modlíme se za ně. 

Poslední dobou nám Bůh zjednal přízeň i na úřadě, takže vedoucí soci-
álního odboru přišla přímo mezi nás s nabídkou finanční pomoci a možná 
se najde i nějaká starší pračka, ať to nemusím všechno vozit domů. Na je-
den týden potřebujeme asi 500,- Kč. To je pro naši stanici hodně. Ale Pán 
se stará sám, takže jsme za drobné výrobky, které jsme s mládeží vyrobili 
k prodeji, obdrželi od vás na sborovém dni 3500,- Kč, někteří z vás nám 
dokonce slíbili pravidelný příspěvek a máme naději, že i na tom úřadě se 
to nějak dotáhne k úspěchu. Není to paráda? 

Máme z našich bezdomovců velkou radost a moc si přejeme, aby přes 
sborovou koupelnu vedly jejich první kroky do stabilního, teplého a bez-
pečného domova, který je pro hříšníky připraven v nebi. Snad přijmou 
Ježíšovo pozvání k hostině, na kterou se „lepším lidem“ moc nechce. Ješ-
tě prý tam jsou volné židle. 
 

Dáša Maňásková, CB Bohumín  
 
„NAMASTE! KITAP KINU HUNCA?“ 

 
„Sasto!“ „Ramro!“… aneb „Dobrý den! Koupíte knihu?“ „Levnou!“ 

„Dobrou!“… tak těchto pár slov a ještě několik dalších jsem se naučila a 
dokonce i používala v kontaktu s lidmi na našem misijním treku v Nepá-
lu.  

A co že mě přivedlo do tak vzdálené exotické země? Bylo to pozvání 
mojí kamarádky Radky, která je v Nepálu na misii již druhým rokem. A 
tak jsem začala střádat peníze a dovolenou, abych mohla začátkem listo-
padu spolu s další kamarádkou Janou vyrazit směrem na východ… 

Naše putování Nepálem bylo velmi rozmanité a dobrodružné… Nej-



Stránka    10 

prve jsme se vydaly na 14 denní turistický trek kolem Annapuren 
v oblastech Mustang, Manang a Lamjung. Mohly jsme obdivovat krásy 
Božího stvoření – majestátní hory, zasněžené sedmitisícovky, malebná 
údolí a také si vyzkoušet naše fyzické síly při přechodu sedla Thorong La, 
které se nachází ve výšce 5416 m n. m. Cestou jsme rozdávaly letáčky 
o Pánu Ježíši a různé příběhy v nepálštině a tibetštině, kazety s biblickými 
nahrávkami… V jednom mužském budhistickém klášteře, kde žije asi 40 
chlapců ve věku od 6 do 15 let, jsme panu učiteli nechaly DVD s filmem 
Ježíš…V jiné vesnici jsme navštívily chudou křesťanskou rodinu 
z nejnižší nepálské kasty, která čelí útokům ze strany svých budhistických 
sousedů; mohly jsme je povzbudit a společně se modlit.  

Po skončení turistického treku jsme se autobusy přemístily do oblasti 
Gorkha, kde jsme pokračovaly v misijním treku. Jízda nepálským autobu-
sem je nezapomenutelný zážitek, zejména, když jste nuceni sedět na stře-
še…☺ Během našeho týdenního misijního treku jsme prodávaly křesťan-
skou a evangelizační literaturu a také kazety s nahrávkami v jazyce Ba-
ramo. Tento národ, který má pouze cca 500 lidí, jsme hledaly celý týden, 
až jsme většinu z nich našly ve vesnici Dandagaun. Nechce se to věřit, ale 
přestože jsou lidé velmi chudí, rádio s kazeťákem se najde téměř v každé 
rodině… Při našem putování jsme mohly trochu blíže poznat život oby-
čejných Nepálců, který je tolik odlišný od toho našeho… skromná obydlí, 
jednostranná strava, pro nás zcela „nevyhovující“ hygienické podmínky, 
těžká práce na poli. Lidé byli většinou velmi vstřícní a ochotní a také se 
ptali, kdy zase přijdeme – což bylo moc milé! V jedné vesnici nám místní 
ženy připravily lidové tanečky… jinde jsme s dětmi hrály „elektriku“ a 
„ovoce“… Všude, kam jsme přišly, jsme docela budily pozornost a do-
morodci nás neustále při všech činnostech pozorovali, protože tři světlo-
vlasé Evropanky ve vesnici na konci světa, to se jen tak nevidí…☺! 

Jsem Pánu Bohu velmi vděčná za to, že jsem mohla Nepál navštívit a 
také bych touto cestou chtěla poděkovat za vaši modlitební a finanční 
podporu. 
 

Jarda Gavlíková 
 
Malířka Maria Gabánková 

 
Podkladem následujícího příspěvku o Marii Gabánkové, která část 
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svého mládí prožila v ostravském sboru CB, je článek z baptistického ča-
sopisu Glorious Hope (Slavná naděje) vydávaného v USA a Kanadě. 
 

 
Foto rok 1967/68 

 
Kdo je Maria Gabánková? 

 
Narodila se v bývalém Československu, v umělecké rodině (její rodiče 

- Jozef a Antonie Gabánkovi žijí v Kanadě a také malují). Její osobní zku-
šenosti v cestě hledání a nalezení pravého zdroje života jí otevírají srdce 
mladých lidí. Vždy má slova povzbuzení, která svědčí o moudrosti od 
Hospodina. Ve své skromnosti si snad ani neuvědomuje, jakým vzorem 
křesťana je pro své okolí. Jako umělkyně se snaží vyjádřit filosofickou a 
duchovní stránku lidské existence. „Ráda hledám, co je skryté, mystérium 
a poetiku vizuálního jazyka. Unikátní charakter každého jednotlivce je 
pro mne výzvou, která jde daleko za pouhý pokus o zachycení podoby. 
Složitost a tajemství lidského bytí je jádrem mých obrazů”, říká Maria. 
Obrazy Marie zachycují každodenní život, ve světě zaplaveném množ-
stvím informací a konfliktů a různé formy, které zastírají nebo odhalují 
formy další. Isenheimský oltář je 9 stop vysoký a 16 stop široký, když je 
zavřený. Skládá se z panelů, které se otevírají. Na panelech jsou namalo-
vány scény ze života Pána Ježíše. Jedním z nich je Ukřižování. Kopii dal-
šího obrazu Vzkříšení namalovala maminka Marie – Antonie Laníková 
(Gabánková). 

Nataša Legierská (Převzato z časopisu Glorious Hope Slavná naděje, 
ročník 32, č. 2, 2006) 
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Gabánkovi bydleli nejdříve v Ostravě ve vilce na ul. Rudné s dědeč-

kem a strýcem a jeho rodinou. Pak získali byt v Havířově a přestěhovali 
se tam. Posléze se jim podařilo získat byt na Dimitrovově ul. (dnes Ná-
dražní) a přestěhovali se zpět do Ostravy (rok 1966). V té době také zača-
li chodit do ostravského sboru, kde se velmi spontánně a intenzivně 
zapojili do sborového života a do mládeže. Majka chodila v Ostravě 
původně na gymnázium do Vítkovic – 1. ročník (tenkrát ještě bylo na 3 
roky), pak přešla na Matiční gymnázium na ul. Dr. Šmerala. Po prázdni-
nách v r. 1968 byla Majka v maturitním ročníku (šk. r. 1968/69). Na za-
čátku školního roku odjeli do Vídně a pak za tatínkem do Ameriky. Bratr 
Gabánek totiž dostal v létě 1968 povolení na půl roku, aby mohl navštívit 
svého bratra, který tam už léta žil. Sestra Gabánková byla nejdřív nějaký 
čas s dětmi (Marie 17 let, Jan 15 let) ve Vídni, než dostali povolení vyces-
tovat do Ameriky.  Nechtěli zůstat v USA, aby syn Jenda nemusel do U. 
S. Army a pak třeba do Vietnamu, a tak se usadili v Kanadě.  

Marie dnes žije a pracuje spolu se svým manželem Alešem Březinou 
v Torontu, kde také navštěvují Československý baptistický sbor. 

V roce 2005 vystavovala spolu s dalšími umělci v Praze. 
 

  
 

V pravém rohu Marie při práci na kopii Isenheimského oltáře, který je 
9 stop vysoký a 16 stop široký, když je zavřený. Skládá se z panelů, které 
se otevírají. Na panelech jsou namalovány scény ze života Pána Ježíše. 

 
„Maluji tuto kopii na zakázku Biblického muzea ve Vancouveru, 

v Britské Kolumbii, Kanada. Od prvního pohledu na reprodukci této práce 
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jsem byla fascinována a hluboce pohnuta neobvyklou výrazností a moc-
ným duchovním obsahem.  

Když jsem se rozhodla na této kopii pracovat, navštívila jsem Unter-
linden Museum v Colmar (Alsace, Francie), abych oltář prostudovala. Byl 
to nezapomenutelný zážitek, který byl k danému úkolu nepostradatelný, 
jak se později ukázalo. 

Na kopii jsem začala pracovat v roce 2003 a nyní je práce v závěrečné 
fázi (r.2006). Během procesu jsem se od významného Grünewalda mnoho 
o umění naučila a stále se učím. Kromě toho se tato práce stala osobní 
meditací nad utrpením a slávou Ježíše Krista, našeho Spasitele.  

Isenheimský oltář je známý Grünewaldovým unikátním použitím barev 
a dramatického ztvárnění postav i kompozice. Oltář byl určen pro kapli 
lazaretu, který byl umístěn v klášteře a byl určen lidem s různým nervo-
vým a kožním onemocněním, vyloučeným z běžného světa.  

Panel Ukřižování je jedním z nejděsivějších vyobrazení Spasitelovy 
agonie. Neobvyklý je také tím, že zobrazuje Jana Křtitele s výrokem: „On 
musí růst, já pak menšiti se, poukazujíc na Krista na Kříži.“ 

 
Maria Gabánková  

 

 
Současné foto 

 
Informace čerpány z baptistického časopisu v USA a Kanadě Glorious 
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Hope (Slavná naděje) č.2/2006. 
Za velmi ochotně poskytnuté informace a osobní zájem děkuji sestře 

MUDr. Vandě Malé a Mgr. Tamaře Frankové. 
 

Libuše Bukáčková 
 
Rozhovor s Honzou Ko čnarem 

 
Před necelým rokem byl předsedou naší církve uvedený do služby vě-

zeňského kaplana Honza Kočnar z našeho sboru. Jeho pracovištěm je 
věznice v Ostravě-Heřmanicích. Nahlédnout do jeho práce a seznámit se 
s tím, co musí denně řešit, nám pomůže, alespoň doufám, následující roz-
hovor. 
 
Jaká byla tvá cesta k současné profesi vězeňského kaplana? 
 

Formovala mě výchova v rodině kazatele Církve bratrské. Mezi rodiči 
panovaly naprosto harmonické vztahy bez krizí a konflikt ů. Mám tři sou-
rozence, které rovněž víra oslovila. Celkem přirozeně jsem chtěl jít něja-
kým způsobem ve stopách otce. Nebylo to však vůbec jednoduché a čím 
dál více mi bylo jasné, že nemohu čerpat pouze z výchovy, život mě do-
konce zavedl do slepé uličky. Teprve když jsem se oddal Kristu, začala 
mne ovládat jistota, že to je to pravé, i když ani tak ještě nešlo vše jako po 
drátkách. Proti své vůli jsem vystudoval na elektroinženýra a biblického 
vzdělání se mi částečně dostalo až později. Elektropodniky nahradilo nej-
prve zdravotnictví, když jsem zběhl do Rehabilitačního ústavu v Hrabyni 
a řadu let pracoval s vozíčkáři, později jako kvalifikovaný rehabilitační 
pracovník (druhá maturita). 

Další zkušeností jsem získával u Armády Spásy. Práce s bezdomovci, 
dětmi ulice a s romským etnikem měla i nesporný duchovní rozměr a pří-
nos. Asi před deseti lety se odehrála moje první návštěva ve Vazební věz-
nici Ostrava v doprovodu kazatele Jaroslava Orawského a to rozhodlo o 
mém dalším působení – nyní již v roli vězeňského kaplana. 
 
Popiš nám svůj běžný pracovní den 
 

Ráno vyřizuji korespondenci úřední i s vězni a připravuji si kázání. 
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Dopoledne máme každý den bohoslužby s výjimkou čtvrtka, kdy promí-
tám křesťanské filmy. Odpoledne mám individuální nebo skupinové pas-
torační rozhovory, které provádím v kanceláři nebo i na oddílech, kde 
vězni bydlí. Ve čtvrtek máme společné bohoslužby s adventisty. Každou 
středu zase pro změnu docházím do centra do Vazební věznice. Tam jsou 
většinou ti, kteří na soudy a na vynesení rozsudku teprve čekají. Toto ob-
dobí se velmi těžce snáší, a tak každou středu mívám setkání s deseti věz-
ni, kteří žádají o rozhovor s duchovním. Při takovýchto setkáním rozdám 
mnoho Nových zákonů a všem zvěstuji evangelium. Někteří z těch, které 
potom potkám ve věznici jako odsouzené, tvoří to „dobré jádro mého stá-
dečka“. 
 
Jaké máš zkušenosti z této práce? Jsou dobré nebo špatné? Které 
převažují? 
 

Namáhavost práce spočívá v tom, jak náročným „materiálem“ vězni 
jsou. Jedná se v pravém smyslu o narušené osobnosti, i když se to na prv-
ní pohled nemusí zdát. Přesto zůstávají Božími stvořeními, které má Pán 
Bůh rád. Po několika letech této práce mohu mluvit o dobrých zkušenos-
tech, protože existují jednotlivci, kteří přijali Pána Ježíše a dosud jej po 
výstupu z trestu následují. Jedním z nich je Luděk Povolný z Havířova, 
který zakotvil v Apoštolské církvi. Je tři roky na svobodě a nyní pracuje 
jako pečovatel Armády Spásy. 
 
Jaké aktivity, případně programy, máš možnost s odsouzenými pro-
vádět? 
Jak přijímají Boží slovo, kterým jim jako kaplan sloužíš? 
 

Byla doba, kdy jsem každý měsíc realizoval nějaký koncert buď inter-
ního rázu ve spolupráci s místní hudební skupinou, nebo veřejný s účastí 
pozvaných hostů. Jednu dobu v rámci duchovní služby probíhaly i posle-
chy vážné hudby a diskuzní kroužek na společenská témata. 
 

Několikrát vězňům zazpíval pěvecký sbor RELEVATION, který fun-
guje pod organizací YMCA Ostrava–Poruba pod taktovkou Terryho Eng-
lishe z našeho sboru. Dvakrát ročně v Heřmanicích účinkuje smyčcový 
soubor evangelické církve z Českého Těšína. Jednou zde vystoupila 
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s klavírním recitálem i moje dcera Johanka. Na koncerty přichází okolo 
čtyřiceti odsouzených. 

Pravidelné bohoslužby navštěvuje od osmi do čtrnácti vězňů. Navádím 
si ovečky sám, i když je to časově náročnější. Vznikají komunikační mos-
ty, protože kaplan je vidět na oddílech a je oslovován ostatními vězni. Pří-
stup kaplanovi na ložnice odsouzených umožňuje důvěra personálu 
v uniformách, důvěra vycházející z vedení věznice. 
 
Co tě ke tvé práci (vlastně službě) motivuje?  
 

Do další služby mě vede a motivuje to, že někteří přijali Pána Ježíše 
osobně a že moje práce a úsilí má konkrétní výsledky, i když jsou to 
dlouhodobé záležitosti. 

Výsledky jsou v jednotlivcích a já za ně děkuji. Již jsem se zmínil o 
Luďkovi Povolném z Havířova a mohu mluvit i o jednom Ukrajinci, který 
přišel do Ostravy s úmyslem se pomstít a zabíjet. Po tom, co zde jako vě-
zeň uvěřil, zůstal věrný a na Ukrajině se zapojil do služby v církvi. Poslal 
mi o tom svědectví – dopisy a fotografie. To je to, co mě motivuje. 
 
Co by sis ty sám ve svém profesním a osobním životě nejvíce přál? 
 

Přál bych si, abych nedělal chyby, aby na mě bylo spolehnutí jak 
v rodině, tak v zaměstnání i v církvi. 

A vám, milí čtenáři, jsem vděčný za každý projevený zájem o propuš-
těné, když se někdy objeví v našem sboru. 
 

Děkuji za pěkný  rozhovor a přeji v další práci a službě hodně síly a 
Božího požehnání. 
 

Alena Blažejová 
 
Představ se nám 

 
1. Jak se jmenuješ, kolik je ti let a co tví sourozenci? 
 
Jmenuji se Daniel Neuwirth, je mi 8 let, sestra Bety má 17 a bratr David 
21 let. 
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2. Proč máš rád svou rodinu? 
 
Protože mě hodně učí a jsou na mě hodní. 
 
3. Co máš rád a co rád děláš? 
 
Mám rád řízek a americké brambory nebo hranolky. Rád hraji na počítači 
hry z internetu. Hraji na klavír třetí rok, zatím mě to baví. V létě se koupu 
v bazénu a hrajeme fotbal s Markem a Natálkou Bovovými a Sylvinkou 
Štiglerovou a jezdím na kole. V zimě rád lyžuji na skokánkové dráze. 
Mám rád Vánoce. 
 
4. Čím bys chtěl být, až budeš velký? 
 
Ještě nevím, ale asi budu chtít pracovat u kriminální policie. 
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Básně 

 
Difúze 
 
Není to jen slastné  
prolínat v jedno tělo 
když mé ani tvoje já 
nedělá co by mělo 
 
i ukrutně bolet 
ta difúze může  
mísení různorodých šlach 
transplantace kůže 
 
a spojení dvou srdcí 
krvavá podívaná 
nesprávnou manipulací 
obě potrhaná 
 
Rady zkušeného ďábla 
o dvou tele.tech 
 
každý si prý lehne 
tak jak si ustele 
zas rozestlal jsi pro třetího 
uspává tě tele 
otočená k tobě zády 
žárlivost svou kázní 
zobe z ruky tomu svému: 
„pak to radši smázni” 
 
Ach, jakou mám z vás radost! 
 
kdo mluví o zotročení 
jen zlehka rozptyluji 
nestyďte se přece 
vždyť jste oblečení 
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hlavně už víc spolu 
nezírejte vzhůru 
já mám pro vás lepší program 
sladkou noční můru… 
 
Král se poradil a dal udělat dva zlaté býčky a řekl lidu: „Už jste se dost 
nachodili do Jeruzaléma. Zde jsou tvoji bohové, Izraeli, kteří tě vyvedli z 
egyptské země!” 1. Kr. 12,28 
 

Libuše Solichová 
 
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 obyvatele 
� naše nemocné sestry Bartošovou Martu, Čížkovou Janu, Martín-

kovou Terezku, Pantokovou Hildu, Raczkovou Martu, Strakovou 
Martu, Švidrnochovou Marii a bratry Bartoně Jana, Bartoše Miro-
slava, Bukáčka Miroslava, Chromčáka Zdeňka, Straku Daniele, 
Šeděnku Václava 

� 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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- 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) 
 
 

 
 

Pro vnitřní potřebu Sboru Církve bratrské v Ostravě 
VÍŠ TO? – Zpravodaj 
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