
Určitě se vám to taky stalo: Chystáte se v obcho-
dě platit, podáváte drobné prodavačce, a najednou se 
vám mince vysmekne a už se kutálí přes celou míst-
nost, až skončí pod mrazicím boxem. Co teď? Hle-
dat peníz, všechny tím zdržovat a být centrem nelibé 
pozornosti nebo mávnout rukou, zalovit v peněžence 
podruhé a neposednou minci nechat, ať odpočívá 
pod mrazákem třeba do soudného dne? Jakou cenu 
by musela mince mít, aby stála za hledání?

Kdyby se případu chopil ekonom, možná by si 
spočítal klady a zápory: hodnota ztracené mince pro-
ti hodnotě ztraceného času, hodnotě stoupajícího 
naštvání sousedů, atd. Pak by teprve rozhodnul, jestli 
hledat nebo ne. Kdybychom to aplikovali na Ježíšovo 
podobenství, stála by na jedné straně ztracená drach-
ma (živobytí pro skromnou rodinu na den) a na druhé 
třeba námaha, vynaložená k uklizení bytu. Nejspíš by 
dospěl k tomu, že nemá cenu penízek hledat. Třeba 
proto, že za stejný čas by se stejný peníz dal vydělat. 
Podle ekonomické rozvahy nemá hledání smysl.

Dobrý ekonom by věděl, že hodnota mince není 
vždy stejná: jiný je význam koruny pro malé dítě, 
které ušetřilo pět kaček na lízátko, a jiný pro Rotschil-
da, vybírajícího si nového Mercedesa. Počítal by podle 
poměru k celku, jejž má vlastník k dispozici. Ztracený 
peníz je jedním z deseti. Zřejmě tady jde o průměrnou 
hospodyní. Jaký význam pro ni má zmíněný peníz?

Tady by ekonom váhal, protože nemá dostatek 
podkladů k rozboru. Ale předpokládám, že by trval 
na tom, že hledání ztraceného stojí víc, než získání 
nového, takže se velký úklid jeví jako zbytečnost.

Úplně nejlepší ekonom, který ví, že jsou hodno-
ty finančně nevyčíslitelné, by přemýšlel dál. Penízek, 
může mít větší hodnotu, než jen podle čísílka na 
líci - třeba hodnotu emocionální. Mince může být 
památeční – první životní výdělek, vzpomínka na ně-
koho milého, poslední hráčův dolar, který mu přinesl 
jackpot? Divíte se pak, že člověk klekne na špinavou 
podlahu a začne se vrtat v pavučinách pod skříní?

Ten peníz musel mít pro svou majitelku velký 
význam, když jí stál za převrácení celého bytu vzhůru 
nohama.

Ježíš není ekonom. Nedává posluchačům lek-

ci z hospodaření. Nemluví o hospodyňce, co „pro 
pírko přes plot skočí,“ nemyslí na šetření a rodinnou 
pokladnu. Ježíš odpovídá na údiv zbožných lidí, po-
horšujících se nad tím, že Učitel se baví s bezbožnými, 
a dokonce s nimi zasedá k jednomu stolu. Tito farizeo-
vé jsou jako ekonomové, počítající má dáti – dal. Plus, 
mínus, sečteno, podtrženo, rozhodnuto. Ježíš se jim 
nevejde do výpočtu: je zbožný a svatý, a přitom sva-
tost obětuje kvůli lidem podle nich nehodným. Je to 
neekonomické a neefektivní, takže to budí podezření. 
Takových činností je třeba se vyvarovat, nevhodným 
stykům se vyhnout – nebo člověk přijde o zisky i o 
vážnost.

Ježíš nepřepočítává všechno na má dáti – dal. Mlu-
ví o Božím přístupu k člověku, o tom, jakou hodnotu 
má pro Stvořitele i jednotlivec malý a bezvýznamný.

Jednotlivec může být velkému Pánu světa zcela 
„ukradený.“ Na světě je tolik lidí, jeden padne, deset 
nových ho nahradí, pro blaho devíti je někdy třeba 
obětovat jednoho. Tak uvažují stratégové a politikové. 
Všechno přepočítávají na čísla a ukazatele a vždycky 
mají rezervu, povolené ztráty.

Ne tak Hospodin. Pro jeden peníz hospodyně 
ztratí čas, v němž by vydělala pět dalších, pro jednu 
ovci pastýř riskuje ztrátu devadesáti devíti ostatních, 
Otec vyhlíží syna, který ho neuvěřitelně ponížil. Bůh 
hledá ztracené, nemávne rukou, nezapomene. Hledá, 
vyhlíží. A když se dočká, provede něco, nad čím zůs-
tane ekonomům rozum stát. Najde jeden penízek a 
uspořádá oslavu za nejméně dvakrát tolik! Jakou hod-
notu má jeden maličký a bezvýznamný?!!!

Matematika Božího království je pro nás racionály 
nepochopitelná. Nepočítá plusy a mínusy, hodnost 
či nehodnost, nerozlišuje významné a bezvýznamné. 
I nejmenší penízek má svou hodnotu, nejsvéhlavější 
ovce má své místo ve stádě; nejvzpurnější syn má prá-
vo na dědický prsten. Nikdo není tak malý, aby byl 
nechán na pospas zoufalství a beznaději a hříchu.

A tak se andělé radují z každé maličké změny v 
myšlení hříšníkově; proto je poslední soud zobra-
zován jako hostina – protože nikdo nebude zapome-
nut, nikdo nebude vynechán, bude shromážděno celé 
stádo, sejde se celá rodina. Nikdo se nemusí bát.

Chvála Pánu Bohu! AMEN!

Sborové Novinky
…má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, 
což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud 
ji nenajde? A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a 
řekne: ‘Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který 
jsem ztratila.’ Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími 
nad jedním hříšníkem, který činí pokání.”   evangelium Lukášovo 15,8-10



Zveme všechny, kdo mají 
zájem zapojit se aktivně do 
rozhodování o budoucnosti 
našeho sboru a církve, aby přišli 
na výroční sborové shromáždění. 
Na programu letos bude několik 
velmi zásadních témat:

1. Otázky odluky církve od 
státu a co bude znamenat pro náš 
sbor. V mediální kampani okolo 
tzv. “restitucí” poněkud zanikla 
informace o tom, že stát přestane 
během asi 17 let přispívat církvím 
na platy farářů, takže pokud bude 

církev chtít nadále mít profesionální faráře, ponese plnou zodpovědnost za získání pros-
tředků na jejich platy. Tato církev, o které je řeč, to není někdo kdesi daleko v Praze, ale 
každý z nás - členů. Je jen na nás, jestli v Orlové bude sbor, který založili před devadesáti 
lety naši pradědové, i za dalších deset, padesát nebo devadesát let.

2. S budoucností našeho sboru souvisí i druhá zásadní otázka, totiž otázka sborového 
domu. V současné době máme své sídlo v oblasti, která je prakticky vylidněná. Všichni, 
kdo přicházejí na bohoslužby nebo akce, musejí přijet ze sídliště nebo z ještě větší dálky. 
Náš sborový dům není - tak jako by správný kostel měl být - v centru obecního života, 
nýbrž na periferii, odříznut od kontaktu s lidmi. Před devadesáti lety naši předchůdci vy-
budovali sborový dům uprostřed žijícího města. Netušili, že toto město bude obětováno 
těžbě uhlí. Ateistický režim vítal oddělení církve od lidí a přiblížení církve lidem by nepo-
volil. Dnes ovšem církvi nikdo nebrání v konání její služby a naopak je třeba uvážit, jestli 
přestěhování centra sborové činnosti tam, kde lidé ve městě žijí, není jedinou šancí, jak 
udržet činnost sboru a jak  naplnit Kristovo poslání křesťanského společenství. Křesťan-
ský sbor nemá žít jen sám pro sebe, ale má sloužit svému okolí, přinášet všem lidem 
dobrou zprávu o Ježíši, o Boží lásce a o naději pro náš svět. Je otázkou, jestli tento úkol 
můžeme konat, pokud zůstáváme na periferii, mimo povědomí obyvatel města.

Samozřejmě narážíme na velmi zásadní omezení - finance. Navíc nás je jen hrstka a 
svou budoucnost možná nevidíme příliš růžově. Nevíme, jestli bychom takovou výzvu 
zvládli a nikde nemáme zaručeno, že i úspěšné přestěhování přinese vytoužené oživení.

Přesto vše - Ježíš řekl, že máme hledat především Boží království a ostatní nám bude 
přidáno. Hledejme tedy, kudy vede cesta Božího království pro Orlovou a okolí...

Navíc se zdá, že šance by tu mohla být - máme příslib podpory Synodní rady i part-
nerů v zahraničí a zdá se, že ani představitelé města by nemuseli být proti...

3. Náš sbor v letošním roce oslaví 90 let od svého založení. Při sborovém shromáždění 
budeme plánovat, jakým způsobem toto výročí oslavíme.

4. Budeme také volit jednoho člena staršovstva - místo bratra Martina Slívy, který se 
odstěhoval mimo Orlovou a nemůže se už aktivně podílet na činnosti sboru.



Bylo by moc hez-
ké mít kostel uprostřed 

stávající zástavby v Orlové 
městě, po ruce všem potřebným.

Zároveň je mi líto opustit stáva-
jící 90 let užívaný Husův dům, na jehož 

výstavbě se podílel i můj dědeček František 
Pilát, kde měli svadbu moji rodiče a kde i já 
jsem zažila mnoho krásných chvil ve společen-
ství bratrů a sester.

Zůstat ve stávajícím objektu znamená být 
mimo dění ve městě, počítat s nutnými opra-
vami – nové rozvody elektřiny, výměna oken, 
zateplení, ekologické vytápění a pravděpodob-
ně i úpravy dispozice.

Stavět nový objekt v cenru Orlové znamená 
být blíž k lidem - formou bohoslužeb, před-
nášek, koncertů, setkávání mládeže - i možnost 
uspořádání dispozice podle současných potřeb 

Ale bylo by nutné koupit (nebo pronajmout) 
pozemek a sehnat nemalé finanční prostředky. 
(pomoc přislíbilo vedení církve)

Měli bychom  - v zájmu budoucnosti sboru - 
rozhodnout, ale jak ?

Nina Šťastná
---------------------------------------------------
Milé setry, milí bratři!
Není jednoduché se rozhodnout, co bude pro 

náš sbor a jeho budoucnost nejlepší.
 I když jsem si plně vědom, že náš sbor ještě 

nesplatil půjčku, kterou nám Jeronýmova jed-
nota poskytla, jsem pro stavbu nového sbor-
ového multifunkčního centra poblíž nebo i 
přímo na náměstí v Orlové - Lutyni. Vede mě 
k tomu několik pohnutek. Umístění v centru 
města náš sbor přiblíží lidem ze sídlišť, můžeme 
se rozvíjet, pravděpodobně nám přibyde členů 
sboru i aktivit, o nichž jsme zatím mohli jen 
snít. Je mi ale zcela jasné, že příprava projektu, 
výstavba i zařizování takového multifunkčního 
centra nebude zadarmo. Proto vás všechny, 
milé sestry a milí bratři, vyzývám k modlitební 
i finanční spolupráci na tomto projektu. Zvažte 
prosím své možnosti a také výši svých příspěvků 
našemu sboru. Bez upřímných modliteb, ale i 
salárů, sbírek a darů nebude náš sbor schopen 
unést tak velké břímě.

Robert Kovarik
---------------------------------------------------
K restitucím a co s nimi:
Tzv. finanční náhradu v rámci církevních res-

titucí, která má být placena Českobratrské círk-
vi evangelické (přestože se převážně jedná o 
náhradu za majetek Římskokatolické církve), 
považuji spíše za danajský dar. Nejen kvůli kon-
troverzi, kterou církevní restituce vyvolávají ve 
veřejnosti, ale také kvůli obavě, co tyto peníze 
s evangelickou církví udělají. Obávám se, že v 
otázce, jak s těmito penězi do budoucna na-
ložit, převáží čistě ekonomický pohled namís-
to duchovních hledisek. Nebylo by dobré, 
kdyby příliš mnoho činnosti církve zabíralo 
investování a podnikání, neboť to není jejím 
posláním. I v podobenství o hřivnách se jednalo 
pouze o svěřené peníze, s nimiž měli správci co 
nejlépe naložit a na konci výsledek odevzdat je-
jich pánu. Pokud bychom však chtěli především 
zajistit sebe, podobali bychom se člověku, který 
si chtěl vytvořit zásoby na mnoho let, přitom 
nedožil rána (Lk 12,16-21). To raději význam-
nou část finanční náhrady věnujme chudým a 
potřebným.

K otázce stavby nového sborového domu:
Jsem pro. Naskytla se zde možnost postavit 

nový sborový dům přímo v centru města v Or-
lové-Lutyni a město, které má zájem na smys-
luplné rekonstrukci náměstí před městským 
úřadem, avšak nemá na stavbu nových budov, 
to dle všeho vítá a je ochotno maximálně vy-
jít vstříc. Rýsuje se zcela reálně, že na projekt 
sežene Českobratrská církev evangelická peníze 
z darů zahraničních církví a z EU. Za těchto 
okolností by byla škoda se o to nepokusit. Co 
však bude jistě problém, je prodej stávajícího 
sborového domu a zároveň nalezení solidního 
kupce, který bude dům užívat eticky a bude res-
pektovat dalšího jeho vlastníka (br. Koňaře).

Jan Dospiva

Ostatní členové staršovstva se k otázce do 
uzávěrky nevyjádřili.

Jak
 to 

vidí
 sta

ršov
stvo

?



Světový den modliteb
Dostali jsme pozvání na setkání v 
rámci světového dne modliteb. Letos 
je připraven křesťany z Egypta a bude 
se věnovat modlitbám za tuto v pos-
lední době těžkými otřesy zmítanou 
zemi.

Obnovené setkávání třicátníků
Po několikaleté přestávce opět zača-
lo setkávání třicátníků. Název je jen 
orientační, setkávání je otevřeno 
všem, kdo mají chuť setkávat se více 
než jen při nedělních bohoslužbách. 
Nejbližší schůzka bude v sobotu 22.3. 
od 17.00 na faře.

Společné bohoslužby s Církví bratr-
skou a Slezskou církví evangelickou
V posledních letech se už stalo tradicí, 
že v předvelikonočním období hned 
třikrát navštívíme naše sestry a bra-
try z orlovské ekumeny. Nejprve se 
v neděli 30.3. sejdeme v 10.00 při 
bohoslužbách v modlitebně Církve 
bratrské na Lutyňské ulici v Orlové 
4, a pak na Zelený čtvrtek a Velký 
pátek, pokaždé v 16.15 nás čekají 
společná velikonoční shromáždění v 
kostele Slezské církve evangelické v 
Orlové 1.
  

Oslavy 90. výročí založení sboru
Věřili byste, že náš sbor už v Orlové 
působí 90 let? Oslavy jsme napláno-
vali na neděli 18.5. Kromě boho-

služeb vedených bratrem Romanem 
Mazurem z Prahy, uslyšíme také 
přednášku o vyhlídkách křesťanské 
církve do budoucna, zavzpomínáme s 
pamětníky a uslyšíme spoustu pěkné 
muziky. Podrobný program najdete 
od dubna na webových stránkách 
sboru, případně v příštím sborovém 
dopise.

Noc kostelů
Už počtvrté bude náš sbor zapojen do 
mezinárodní akce Noc kostelů. Le-
tošní večer otevřených kostelů bude 
v pátek 23.5. Na programu v našem 
kostele bude od 17.00 filozofický 
večer na téma Křesťanská etika, od 
19.00 cestovatelský večer o Austrálii, 
a dále rozhovory, zpívání, modlitby, 
občerstvení. Přijďte se podívat a poz-
věte i své přátele a známé. Pokud by-
ste měli chuť svým dílem přispět ke 
zdárnému průběhu akce, budete také 
vítáni.

Cesta do Skotska
Opět po čtyřech letech jede výprava 
z našeho sboru na setkání s našimi 
sestrami a bratry v partnerském sbo-
ru ve skotském Dunfermline. Set-
kání proběhne na začátku července. 
Zprávu o akci pak najdete na we-
bových stránkách sboru.


