
 
 

JARO 2018 

Milí přátelé, sestry a bratři, 

 o prvním únorovém víkendu jsme si připomněli 70. výročí založení opavského 

sboru. S dětmi jsme slavili naše sborové narozeniny již v sobotu. Nechyběly různé hry a 

překvapení: velký dort se svíčkami. Kázáním při nedělních bohoslužbách posloužil synodní 

senior Daniel Ženatý. Zajímavé byly vzpomínky farářských synů Pavla Veselého a Štěpána 

Košťála, kteří na opavské faře vyrůstali. Farář Daniel Tomeš se ohlédl za dobou svého 

působení na sboru, především za rekonstrukcí sborového domu. Při odpoledním 

shromáždění dostali slovo zástupci seniorátu a ekumény. Promluvil i farář Jan Lukáš a 

slavnost oživily písně mládeže. Daniel Ženatý se své přednášce věnoval tomu, co může ČCE 

nabídnout svému okolí. Všichni účastníci obdrželi pamětní list, který se staršovstvo 

rozhodlo vydat při této příležitosti. Pánu Bohu buď vzdán dík za tuto vydařenou slavnost!    

Život sboru však přináší i události smutné. Na přelomu února a března nás zasáhla zpráva o 

úmrtí Davida Košťála. Spolu s jeho nejbližšími jsme se s ním rozloučili v obřadní síni na 

zdejším hřbitově. 

Na konci března jsme prožili Velikonoce, podle církevního kalendáře však trvá velikonoční 

doba až do svatodušních svátků. Letos jsme při našich společných shromážděních 

naslouchali tomu, jak pašijní příběh i události kolem Kristova vzkříšení zachytil evangelista 

Marek. Slyšené slovo pěkně doplnily skladby v podání pěveckého sboru.  

Díky vzkříšení dostává náš život nový rozměr, šíři a hloubku věčnosti. Všední, obyčejné a 

nenápadné věci nabývají nového smyslu. Ze vzkříšení prýští naděje, která nám dává sílu 

usmát se na druhého, i když z toho nic nemáme. Stojí za to odpustit bližnímu, i když nás za 

to nikdo nepochválí. Má smysl nést odpovědnost za tento svět a usilovat o jeho nápravu, i 

když se věci zrovna nedaří. Má význam hovořit o krásných věcech, i když se zdá, že těch 

škaredých je pořád víc a víc. Má cenu s vděčností a radostí přijímat každý den, který nám 

Bůh dává, i když víme o nemocech a umírání. Náš život dostává rozměr, který bychom mu 

sami nikdy nedali. 

 

 Pavel Janošík 
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3. 5. v 18 hod  Jákob (přednáška Martina Pavlíčka z cyklu: Starý zákon a 

                                           výtvarné umění) 

11. – 13. 5.                      Setkání konfirmandů a mladší mládeže – Nový Jičín 

25. 5.   Noc kostelů 

31. 5. – 2. 6.                   Synod ČCE 

1. 6. – 3. 6.                     Seniorátní dny mládeže – Frýdek Místek  

9. 6.                                Seniorátní den všech generací – Krnov 

16. 6.                              Cesta za pokladem – výlet nedělní školy 

24. 6.   Grilování na sborové zahradě 

30. 6. – 7. 7.    Sborová rekreace v Sobotíně 

14. – 25. 7.   Letní tábor v Hošťálkové 

  

 

 

Kalendář akcí ve sboru a v církvi 

 

Z historie farního sboru v Opavě 
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Vděčně všichni vzpomínáme na 

skvělé vánoční večírky, které pro 

nás připravoval br. David. Šrom. 

Pod vedením Zdenky Jančářové 

a mládeže si děti užily večírek i o 

těchto Vánocích, v sobotu 16. 

12. 2017. Katka Kopecká dětem 

za pomoci biblických postaviček 

převyprávěla vánoční příběh. 

Kuba Domes a Ondra Dehner 

doprovodili společný zpěv 

vánočních písní. Katka 

Domesová a Eliška Zmrzlíková zorganizovaly společnou nadílku dárečků. Renča Bílovská 

s malými dětmi vyráběla andílky a Dan Zmrzlík měl připravený kvíz pro děti starší. Helenka 

Domesová připravila občerstvení, které všem po soutěžích přišlo vhod. Děti si donesly 

vánoční sešitek s vánočními písněmi i vánočními úkoly.  

 

  Zdenka Jančářová 

 

Na třetí adventní neděli jsme se sešli 

ke společným bohoslužbám, jež vedla 

ses. Simona Kopecká. Běžný 

bohoslužebný program vyplnily naše 

děti a mládež a tak  i letos děkujeme 

nejen jim, ale i Simoně Kopecké 

Simoně Kopecké, Ivě Tramplerové, 

Kateřině Pavlíčkové, Hedvice 

Janošíkové a Lidušce Rezkové za 

divadelní ztvárnění vánočního 

příběhu při dětské vánoční slavnosti. 

Tentokrát neslo divadlo název "Hvězda nad hypermarketem". Divadelní hru doplňovaly 

Vánoční večírek dětí z nedělní školy 
 

Z historie farního sboru v Opavě 

 

Vánoční besídka 
 

Z historie farního sboru v Opavě 
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tematické písně s kvalitním doprovodem hudebních nástrojů, na které hrála mládež. Po 

bohoslužbách se mohli účinkující a také senioři těšit z malých vánočních dárečků. 

 

 Zdenka Jančářová 

 

Byl pozdní večer posledního prosince léta Páně 2017.  

Tento den se konalo silvestrovské setkání na naší faře ČCE v Opavě.  

Byla to krásná akce, kde jsme si povídali, zpívali, četli z bible. Byla pokojná atmosféra. 

Také jsme se dívali na prezentaci Zdeny Polachové z cesty do Jižní Afriky na Safari.  

Nádherná podívaná.  

Rozešli jsme se v přátelském rozpoložení, plni krásných dojmů a zážitků z tohoto krásného 

silvestrovského podvečera.  

Rád bych, aby se takové akce opakovaly co nejčastěji.  

Petr Wolf 

 

 
Náš sbor si v letošním 

roce s vděčností 

připomněl sedmdesát let 

od svého založení. Vše 

začalo již v sobotu dne 

3. února odpoledne 

programem pro děti, 

tematicky zaměřeným na 

výročí sboru, který 

připravili rodiče a 

mládež. Odpoledne jsme 

završili konzumací 

krásného dortu, který měl takřka sedmdesát svíček a děti zpívaly „...mnoho štěstí, milý 

sbore…“ 

Sborový Silvestr 

 

Výročí sboru 
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V neděli proběhly bohoslužby s vysluhováním Svaté večeře Páně. Na text 1. Jan 4,16, který 

byl hlavním mottem oslav, kázal bratr synodní senior Daniel Ženatý. Po dopoledním 

rozhovoru a vzpomínkách následoval společný oběd. Odpoledne všechny přítomné přivítal 

nynější opavský farář Pavel Janošík, který mluvil o významu společenství sboru a o jeho 

cestě do budoucna. Další část setkání patřila vzpomínkám. Syn prvního faráře Karla 

Veselého Pavel a syn druhého faráře Jaroslava Košťála Štěpán vzpomínali na své dětství ve 

válkou poničeném městě. Na tyto vzpomínky navazovala slova bývalých farářů Daniele 

Tomeše a Jana Lukáše. Jejich krátké vstupy byly povzbuzující pro další růst sboru. Po 

pozdravu ekumenických hostů a bratra seniora Marka Zikmunda následovala přednáška 

br. synodního seniora 

Daniele Ženatého na téma 

„Co může Českobratrská 

církev evangelická 

nabídnout svému okolí“.  

Do celodenního programu 

se kromě našich hostů 

zapojily děti z nedělní 

školy, pěvecký sbor a 

opavská mládež, která, 

kromě vlastního zpěvu, 

doprovázela společné 

písně hrou na housle, 

saxofon a klavír.  

Nyní zbývá poděkovat. Poděkovat Hospodinu za všechna dobrodiní, která tento sbor mohl 

po sedmdesát let přijímat, a pevně věříme, že bude přijímat nadále. Děkujeme všem našim 

hostům, že přijeli a spolu s námi se zúčastnili oslav vděčnosti. A díky všem domácím, kteří 

se podíleli na přípravě a programu.  

Více informací a fotografie najdete na našich webových stránkách a také v posledním čísle 

Českého bratra. 

Antonín Plachý 
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Zpráva faráře Pavla Janošíka za rok 2017 

vypracovaná pro výroční sborové shromáždění FS ČCE v Opavě, konané 11. 3. 2018 

Ve sborové kartotéce bylo vedeno ke konci roku 434 členů. Křty se v loňském roce konaly 

2, církevní pohřby 4, sňatky 2, přistěhovaly se 2 členky, 1 se stal členem sboru přístupem.  

K bohoslužbám jsme se sešli zde v Opavě celkem 55x (s průměrnou účastí 36), 

v Sudicích 13x (s průměrnou účastí 10). Vysluhování večeře Páně se konalo v Opavě 17x, 

v Sudicích 3x, 1x v rodině. V kazatelských stanicích v Horním Benešově a Velkých 

Heralticích se bohoslužby nekonaly. O hudební stránku bohoslužeb se staralo hned několik 

varhaníků, oživením bylo zapojení mládeže, vystoupení pěveckého sboru a kytarový 

doprovod.  

Souběžně s bohoslužbami se konala nedělní škola, biblických hodin bylo 

dohromady 38, děti se sešly na náboženství ve dvou skupinách celkem 32. Katecheticky 

jsem se věnoval také těm, kteří požádali o křest a církevní sňatek, a věnoval se v rámci 

časových možností i pastoračním návštěvám. Během loňského roku se rozběhl klub 

Mraveniště. Pro členy sboru i veřejnost jsme pořádali přednášky z dějin umění (6x), 

pokračovala spolupráce na organizaci přednášek v rámci zdejší pobočky Křesťanské 

akademie. Čtvrtletně jsem se scházel s dalšími opavskými duchovními na ekumenických 

schůzkách, uskutečnilo se i společné setkání představitelů církví s primátorem a náměstkem 

pro sociální oblast. Sbor se zapojil do Aliančního týdne modliteb, kromě toho jsme se sešli 

na společné biblické hodině s katolíky z farnosti při konkatedrále.  

Na jaře vyrazili děti s mládeží na víkendovku do Vítkova, v létě se konala sborová 

rekreace v Sobotíně a tábor v Hošťálkové. Za zmínku stojí i tyto další akce: Noc kostelů, 

pohádkový les, drakiáda, opékání na zahradě, sborové dny s hosty, odpoledne pro seniory, 

kurs výroby biblických postaviček, promítání fotografií z cest a rukodělné dílny. Během 

roku vyšla čtyři čísla sborového zpravodaje. 

 V roce 2017 jsem administroval sbory ve Vítkově a Krnově, docházel jsem rovněž 

pravidelně dvakrát týdně do věznice.  

 Spolu se svou rodinou si velmi vážím toho, že jste nás přijali a snažíte se nás 

různými způsoby podporovat. Těší mne a povzbuzuje, že je ve sboru řada ochotných, 

obdarovaných a aktivních spolupracovníků. Mnohé se tak díky tomu daří. Díky vám všem, 

kteří na sebe berete odpovědnost za konkrétní úkoly. Díky, že vám na opavském sboru a 

především na evangeliu záleží. 

Pavel Janošík 

Výroční sborové shromáždění 

 

 



Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Opavě 
 

                                                                                                                                                       7 | S t r á n k a                                                           
 

Zpráva kurátora Antonína Plachého. 

vypracovaná pro výroční sborové shromáždění FS ČCE v Opavě, konané 11. 3. 2018 

 

Milé sestry, milí bratří, 

 

už je to pěkných pár let, kdy připravuji zprávu kurátora sboru. A vždy je to čas a prostor na 

zamyšlení se nad uplynulou dobou. Je zde sbor - společenství, které má svou strukturu, je 

zde živý útvar, ale hlavně velký úkol a tím není nic jiného, než zvěstovat živého P. J. K. A k 

tomu si kladu otázky, na které nemám jednoznačnou odpověď. Jsme opravdu živé 

společenství? Bereme vážně svůj úkol být částkou Božího lidu v tomto městě? Bereme 

vážně sborové společenství jako prioritu, protože tak nám to uložil Pán církve? Jsme 

opravdu oporou těch, kteří jsou vedle nás? Dovedeme povzbuzovat, být blízko těm, kteří 

mají smutek, bolest, starost, samotu? Dovedeme se radovat s radujícími a plakat s plačícími? 

Opravdu si uvědomujeme, že sbor, ale celá naše církve jako instituce může existovat jen 

díky naší obětavosti? Je dobře, že zde do tohoto společenství chodíme přijímat povzbuzení 

a posilu, ale co dáváme my těm, kteří jsou kolem nás? 

Těch otázek je mnoho, a abych byl transparentní, tak si je musím klást i sobě, jinak by to 

nemělo smysl. Vždyť účast ve společenství a živá víra je osobní záležitost. 

Je dobré, pokud si klademe otázky a hledáme odpověď. Obzvláště to očekáváme od členů 

staršovstva. Byli jsme vámi zvoleni, dali jste nám důvěru a očekáváte, že budeme stát v 

spolu s naším kazatelem v čele sboru, budeme pracovat a budeme oporou. 

Staršovstvo se schází pravidelně jednou měsíčně na svých schůzkách, kde řešíme celou řadu 

věcí. Velmi si vážím společné práce, zaujetí a tolerance. Ne vždy se na všem shodneme, 

někdy hlasujeme a je úžasné, že ti, jejichž názor neprojde, se neurazí, ale plně to respektuji. 

To je ukázka růstu ve víře, je to znak pokory a víry.  

Schůzky tedy pravidelně probíhají, práce se koná, jen mne trochu mrzí, že na naše schůzky 

nechodí náhradníci, byť jim posíláme všechny materiály. Mají zde své místo i přesto, že 

nemohou hlasovat. 

V roce 2017 jsme se také „sehrávali“ s naším kazatelem Pavlem Janošíkem. Nebylo to nic 

dramatického, zkrátka jsme si padli do noty. Možná to bylo dáno také tím, že před jeho 

volbou jsme spolu hodně mluvili, určitě je to dáno stejnými důrazy a poctivosti k věcem 

evangelia. Sám za sebe mohu říct, že si práce Pavla Janošíka velice vážím, jeho teologická 

práce je podložena poctivým studiem a za krátkou dobu práce navázal mnoho dobrých 

vztahů se členy sboru. A když už mluvím o Pavlovi, tak samozřejmě nemohu opomenout 

jeho rodinu. Nastěhovali se do neznámého města, neměli zde navázáno mnoho vztahů, ale 
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přesto zapadli do sboru. A teď je prostor na poděkování právě vám, tobě Hedviko i dětem, 

že jste „zapadli“ do našeho společenství a jste zkrátka teď už naši - opavští. 

Ne vše se nám podařilo, a to buďme k sobě upřímní. Například se nepodařilo pro malý 

zájem zorganizovat sborový zájezd, tradičně se vůbec nebo jen v malém počtu 

zúčastňujeme seniorátních nebo celocírkevních akcí. 

V roce 2017 jsme mohli čerpat z finanční podpory, kterou poskytuje naše církev. Z 

finančního příspěvku, který dostává v rámci vyrovnání restitučních plateb, vyhlašuje naše 

církve grantové programy. My jsme v uplynulém roce obdrželi takřka padesát tisíc korun, 

které jsme využili hlavně pro programy mládeže, dětí a pro tábory, určitě to byla výrazná 

pomoc, dekuji všem, kteří se na vypracování, ale tak na naplnění grantu podíleli. 

Tím jsem se dostal k finanční obětavosti sboru. Za chvíli budeme hlasovat o převedení 

zisku za rok 2017. Vypadá to velmi dobře, ale je si potřeba uvědomit, že stále nemusíme 

přispívat v plné výši na personální fond, který v letošním roce činil 108 000 Kč.  

Takže pokud tuto částku odečteme se zisku, zase nám toho tolik nezbývá. Zmiňuji to jen 

proto, abychom neustávali ve finanční podpoře, co si nevybereme, zkrátka nemáme. V 

rámci rozhovorů se ptají mnozí, kolik bychom měli přispívat, zda je nějaká norma. V rámci 

doporučení naší církve se jedná o 5% z celkových čistých příjmů. Pokud by se toto 

podařilo, pak nebudeme mít starosti s platbou personálního fondu, provozem sboru i církve 

a ještě zbude na misii.   Zkusme se nad tím zamyslet. 

Závěrem bych chtěl říct, že jsem vděčný za tento sbor, vděčný za mnoho spolupracovníků, 

kteří pracují v celém širokém spektru sborové práce. Není možné je všechny vyjmenovat, 

ale vy víte, o koho se jedná. A snad mohu sám za sebe říci, že je dobré být v Opavě 

kurátorem, spolupráce s prima lidmi mě baví a je pro mne prioritou. 
Antonín Plachý 

 

„Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme“  

(Židům 11,1)  

Čtrnáct dnů před velikonocemi proběhla v našem sboru velikonoční dílna. Jako každý 

rok… Ano, proběhla jako něco, co je už několik let neodmyslitelně součástí našeho 

sborového života. Před každou dílnou zažívám nejrůznější nálady. Od velikého nadšení, 

kolik toho vyrobíme, kolik lidí přijde a jak to bude skvělé, až po úplné vyčerpání a 

zoufalství, že se něco nepovede, že na něco zapomeneme, že prostě něco pokazíme nebo 

nezvládneme. Určitě to znáte, určitě častokrát zažíváte podobné houpačkové sinusoidy. A 

Velikonoční dílna 2018 
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je i velmi pravděpodobné, že podobné (ne úplně euforické nadšení) máme po dílně. Jsme 

unavení a vidíme, že ne vše 

se opravdu povedlo (a 

nemyslím tím jen ty naše 

výrobky). Ano, můžeme 

„hledat na dlani chlup“ 

nebo prostě přijmeme 

skutečnost, že takoví jsme. 

A pak můžeme vidět, že i 

přes naši nedokonalost, 

hubatost, nepříjemné 

chování, únavu a tak 

podobně vzniklo v našem 

sboru něco víc, než je „jen“ výtvarná dílna. A že je to něco, co nestojí na mě nebo na tobě, 

je to záležitost nás všech a jako každá naše aktivita přináší velké radosti a někdy i zklamání.   

Letošní velikonoční dílna byla menší co do účasti. Asi bylo i méně věci, které jsme vyrobili. 

Ale vždycky mě příjemně překvapí všichni, kteří přijdou. Prožili jsme společně den, který 

nám možná něco vzal, ale rozhodně nám i něco dal. Společenství, zážitky, dobrý pocit, 

poznání, ale hlavně setkání, pochopení a porozumění. Třeba tomu, že někdy se opravdu 

vyplatí spolehnout se na to, v co doufáme.  

Děkujeme všem, kteří na dílně byli. Děkujeme všem, kteří nás léta podporují nápady, 

materiálem, koupí výrobků nebo modlitbou.   

Simona Kopecká 

 

 

Na jedné z nejvzdálenějších výsep našeho seniorátu je v malém městě malý sbor. To město 

se jmenuje Javorník u Jeseníka a sbor tvoří opravdu jen pár jednotlivců. Na základě naší 

vzájemné dohody tam takřka jednou měsíčně jezdím konat bohoslužby, ke kterým patří 

vždy milé setkání se zdejšími sestrami a bratry. Je nás maličko, ale i zde zaznívá evangelium. 

Několikrát za rok se ale naše řady rozrostou. Nedaleko je vesnička nebo spíše osada Travná, 

kde se schází mládež a nebývá jich tam málo. Na Velikonoce se počet pohyboval mezi 

Velikonoce v Rychlebských horách. 
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šedesáti až sedmdesáti (včetně mládežníků z Opavy)!  Po všechny dny mají připravený 

program, procházejí křížovou cestu a dělají mnoho dalších aktivit. Jednou z nich jsou 

společné bohoslužby na neděli Vzkříšení. Mládež se aktivně zapojuje biblickým čtením, 

modlitbami a samozřejmě zpěvem a doprovody společných písní. Velmi povzbudivě působí 

vysluhování Svaté večeře Páně, kdy stojíme ve velikém kruhu asi 60 lidí všech generací a 

spolu s námi, byť nepřijímají, jsou i lidé, kteří nepatří do žádné křesťanské církve. 

Bohoslužby, které jsou opravdu povzbuzením pro malý javornický sbor, všechny účastníky 

a pro mne jsme zakončili mocným zpěvem Händlova velikonočního chorálu Buď tobě 

sláva, jenž jsi z mrtvých vstal..... 

V letošním roce si budeme připomínat začátky setkávání mládeže na Travné. Už je to 

padesát let, kdy se tady sešla první skupina a za tuto dobu se zde vystřídalo mnoho, mnoho 

lidí. 

A pokud byste se chtěli podívat do tohoto malebného koutku naší krásné země, je zde 

možnost ubytování na zdejší faře. Informace najdete na: 

http://www.levneubytovani.net/ubytovani/ubytovna-fara-javornik/ nebo přímo u bratra 

kurátora Jaroslava Švehly, tel. 584 452 839. 

Antonín Plachý 

 

Ze seniorátního grantu jsme obdrželi finanční prostředky na výrobu informačního letáku. 

Měl by vzniknout materiál, který bude informovat o našem sboru, budou v něm fotografie 

a stručný text. Prosím ty z vás, kteří byste chtěli spolupracovat na přípravě tohoto letáku, 

přihlaste co nejdříve u sestry Simony Kopecké. 

 

Několikrát ročně vychází Sborový zpravodaj, kde se snažíme vkládat aktuální informace o 

sborové práci. Jeho příprava není jednoduchá ať už po obsahové nebo i technické práci. 

Rádi bychom rozšířili počet spolupracovníku a vytvořili několikačlennou redakční radu. 

Prosím, aby se zájemci přihlásili u bratra Antonína Plachého. 

 

 

Aktuality: grant a redakční rada zpravodaje 
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Radujeme se, když vyjde slunce. Když jsou nám přátelé oporou. Radujeme se z víry. Radost 

můžeme sdílet. Jaké jsou její zdroje? Co nám v ní brání? Je potřeba radovat se vždy? A je 

potřeba radovat se společně? 

Kdo tvoří společenství? Proč je důležité? Umíme pečovat o vztahy s lidmi kolem nás? A o 

vztah k Bohu, který nás přesahuje? Kam sahají hranice času, hranice věčnosti? 

Českobratrská církev evangelická vznikla před 100 lety. Z radosti. Z vděčnosti. Z touhy po 

společenství. Odkud jdeme? Kdo jsme? A kam směřujeme? 

Motto slavnostního roku 2018 zní „Radujme se vždy společně“. Stejný název má česká 

píseň z 15. století, která je považována za nejstarší bratrskou duchovní píseň. 

Hlavní celocírkevní slavnost se uskuteční 28. – 30. září 2018 v Pardubicích společně se 

Sjezdem mládeže. Lidé se mohou těšit na tři dny programu v Ideonu i dalších menších 

prostorách, v sobotu navíc přibude i program na Pernštýnském náměstí. Pardubice zaplní 

koncerty, divadlo, přednášky, diskuze, výstava, filmové promítání, bojovka po městě i 

program pro děti. 

Na 16. prosince 2018 je v Obecním domě v Praze naplánován slavnostní večer. Kromě 

toho připravujeme řadu dalších drobných akcí, publikací, výstavy a dalších překvapení. 

Bližší informace budou k dispozici v nejbližších týdnech. 

Další informace o tomto výročí včetně zajímavých rozhovorů naleznete na webových 

stránkách Českobratrské církve evangelické:  https://www.100letcce.cz/. 

 

Z https://www.e-cirkev.cz/ vybral AP 

 

 1. 2.  Miroslav Jelínek, Velké Heraltice   76 let 

 3. 2.  Emilie Chalupská, Opava    75 let 

10. 3.  Zdeněk Truksa, Opava    83 let 

21. 3.   Sylva Petříková, Opava    76 let 

22. 3.   Waltraud Kučejová, Sudice    83 let 

100 let Českobratrské církve evangelické 

 

 

Naši jubilanti 
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23. 3.   Pavel Petřík, Opava     84 let 

26. 3.   Jaroslava Kynčlová, Melč     76 let 

26. 3.   Irena Kučerová, Opava     85 let 

11. 4.  Václav Luks, Velké Heraltice    81 let 

  4. 5.  Vlasta Rychtová, Neplachovice - Zadky  74 let 

  4. 5.  Olga Miškovská, Opava    74 let 

15. 5.  Marie Bonakovská, Opava    79 let 

20. 5.  Kamila Volná, Opava    89 let 

 

Všem jubilantům přejeme, ať je provází Boží blízkost a požehnání. 

 

Poděkování. 

Milí bratři, milé sestry, děkujeme vám všem, kteří pravidelně pamatujete na potřeby 

našeho sboru. Salár a dary můžete platit buď v kanceláři sboru v hotovosti, nebo 

přímo na sborový účet č. 28 00 32 13 97 / 2010.  

Salár označte variabilním symbolem 11, dary pak 12.   

Sbor zřídil i druhý účet, který je fondem oprav a prostředky na něj poukázané 

budou sloužit k údržbě a opravám sborových budov. Jeho číslo je 25 00 49 98 39 / 

2010. 

Adresa  -  Lidická 2,    Opava   746 01 
 
Úřední hodiny:  Úterý 16 – 17:30 h. 
                            Pátek  9 – 12 h. 
 
Farář: Mgr. Pavel Janošík                 Kurátor: Antonín Plachý 

Telefon: 739 517 284                      Email: opava@evangnet.cz  

Webové stránky sboru: www.evangeliciopava.com

 

mailto:opava@evangnet.cz

