
Koupil jsem si jeden anar-
chistický časopis. Číslo věnováno feminismu. 
Přečetl jsem si zajímavé články. Některé bych 
klidně mohl podepsat, s jinými nesouhlasím, ale 
přečtené mě vedlo k přemýšlení nad otázkami, 
které autoři vůbec neměli na zřeteli. Celkový 
duch onoho plátku byl velmi agresivní. Články 
stavěly na protikladech: mluvily sice o vzájemném 
sbližování, ale přitom začínaly nový konflikt. Po-
dobné pocity jsem měl i u časopisů ekologických a 
jiných, i když byly nadepsány slovy tolerance a po-
rozumění. Jejich ochota k toleranci a porozumění 
obvykle nepřekračovala hranici jejich skupiny.

Možná si řekneme, že to jsou radikálové, mladí 
bouřliváci, ale přístup k životu a světu jako konf-
liktu názorů či skupin je v nás zakořeněn hluboko.

Máme lidstvo rozparcelováno na „naše“ a „ty 
druhé“. Rozlišujeme zájmy svoje a zájmy jiných. 
Všimněte si třeba v televizi, kolikrát se lidé vyme-
zují proti jiným: třeba heslem „národních zájmů“. 
Žijeme v pocitu ohroženosti – když potkáme ně-
koho s jiným názorem, jinou kulturou či jinou 
barvou kůže. Máme pocit, že nám ubližují... a 
řešíme ho tím, že ublížíme my jim. Pocity křivdy 
kompenzujeme křivděním druhým. Jako kdyby 
nebylo stejným zájmem všech žít v pokoji a bez-
pečí a s nadějí na dobrou budoucnost...

Často ani křesťané nejsou v otázce smířlivosti 
a vstřícnosti k druhým lepší. Kolik křesťanských 
skupin zakládá identitu na oplocení se vůči svě-
tu, místo na víře v Boží lásku a odpuštění staví na 
boji s ďáblem (a jeho údajnými spřeženci), nebo 
na protestech vůči různým světonázorům. V ko-
lika kázáních je zašifrováno poselství: nebudeš-li 
jako my, nevejdeš do Božího království.

Postoj Boží k těmto konfliktům je úplně jiný. 
„Ježíš přinesl světu smíření,“ dosvědčuje korint-
ským křesťanům apoštol Pavel. Bůh si přál smíření 
s lidmi, proto daroval světu svého Syna, v Jehož 
osobě bylo lidství a božství smířeno. Syna Bůh 

světu daroval, i když věděl, že bude nepochopen 
a že se bude muset vzdát své spravedlnosti – aby 
lidé přijali jeho nabídku. Ježíš byl spravedlivý, neu-
dělal nic zlého, a přesto byl odsouzen a ukřižován. 
Mohl utéci a dožít svůj spravedlivý život, ale pod-
dal se, mohl protestovat, ale mlčel, mohl přivolat 
armádu andělů, ale neudělal to.

Bůh – základ všeho dobrého a krásného – byl 
mnohokrát v dějinách znásilněn svým vlastním 
stvořením, člověkem. Lidé vymýšleli a stavěli 
modly a bůžky, místo Bohu se klaněli penězům, 
slávě, a kdo ví, čemu všemu. Hospodin se mohl 
právem cítit uražen, rozlítit se, zničit zpronevěřilé 
lidstvo a nikdo by neměl právo cokoli namítat...

Hospodin to neudělal. Bůh naopak ustoupil ze 
svých právoplatných nároků. Nežádá omluvu za 
poškození cti, ušlý zisk, ani trest pro hříšníky.

Navíc sám nabídl zaplacení pokuty: Jeho jediný 
Syn byl utracen jako obětní beránek. Byl nabíd-
nut jako gesto smíření, přesto nebyl lidmi přijat, 
nýbrž ubit. A Bůh právě ve chvíli Jeho smrti vy-
hlásil odpuštění a možnost nápravy pro každého, 
kdo po ní touží.

Bůh se na nás nehněvá. Netouží po našem po-
trestání za spáchané hříchy, za to jak znevažu-
jeme Jeho a ubližujeme bližním... Bůh nabízí 
světu smíření konfliktu. Ruší bariéru mezi zemí 
a nebem. V Ježíši postavil most přes propast. 
Podává ruku: „Bůh usmířil svět se sebou. A nás 
pověřil, abychom zvěstovali toto smíření!“

Sestry a bratři, je to velkorysá nabídka. Je 
to vzácné gesto ve světě udržovaných a rozd-
mýchávaných konfliktů – nabídka smíření. A my 
jsme zváni, abychom všem lidem toto smíření 
přinesli také. Abychom jej nesli do všech svých 
vztahů, do všech kontaktů s druhými, abychom 
bořili bariéry a nestavěli nové. Abychom si byli 
navzájem bližními. Dejme se smířit s Bohem... a 
šiřme Jeho lásku a Jeho smířlivost až do nejzazších 
koutů světa. AMEN!

Sborové Novinky
zima 2014/2015

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem 
jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 
Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá naši-
mi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s 
Bohem!   II. epištola Korintským 5. kapitola, verše 19-20



spoustu dalších dobrodružství. Znovu jsme posil-
nili vztahy s našimi skotskými přáteli a inspirovali 
se jejich  zkušenostmi ve víře i službě druhým.

6.-24.8.
tábory pro děti a mládež
V letošním roce se konaly 2 tábory:
Tradiční indiánský v týpkách na Spálově, u řeky 

Odry, s velkou táborovou hrou po stopách Patric-
ka, apoštola Irska. Tábora se zúčastnilo 16 dor-
osťáků a 7 vedoucích.
Po loňském úspěchu se konal také hudební kemp 

v Orlové - tábor, na kterém se účastníci mohli 
naučit nebo procvičit v hraní na různé hudební 
nástroje. Dva dny se pod vedením zkušených lek-
torů učili hrát, dva dny zkoušely dvě kapely a dva 
dny se nahrávaly nacvičené písně. Tři nacvičené 
kousky pak mladí zazpívali také při nedělních bo-
hoslužbách.

25.-30.8. Impuls week
Týdenní misijní program pro děti na sídlišti: 

hry, povídání, filmový večer, grilovačka, koncerty, 
táborák a další. To vše jako příležitost k navázání 
kontaktů a vztahů, k rozhovorům i modlitbám.

4.10. přednáška Jiřího Grygara
Po dvou letech plánování se podařilo uskutečnit 

setkání s panem RNDr. Jiřím Grygarem, známým 
astronomem a propagátorem vědy. Pan Grygar 
pronesl přednášku na téma: “Co nám hvězdy ře-
knou a co už nám říci nemohou” a hodinu a půl 
odpovídal na otázky stočtyřicetihlavého publika v 
orlovském domě kultury. Tato přednáška byla jed-
nou z nejúspěšnějších akcí letošního roku vůbec.

10.-12.10. gospelový workshop
Už potřetí k nám zavítal londýnský sbormistr, 

zpěvák a kazatel David Daniel. Spolu s rekordním 
počtem zpěváků (přes 70) během víkendu nacvičil 
program s 9 novými písněmi na nedělní koncert. 
Workshop se i letos velmi dobře vydařil,  vyšly 
všechny organizační záležitosti a všichni účastníci 
se skvěle pobavili a naučili se spoustu nového.
V neděli bratr David také kázal a posloužil při 

bohoslužbě s dvojím křtem.
Workshopový koncert zase jednou naplnil náš 

velký sál - přilákal přes 130 diváků a všichni od-
cházeli nadšení.

18.5. oslavy 
90.výročí založení 

sboru a budování 
sborového domu

Slavnostní neděle začala boho-
službami s Večeří Páně, při kterých 

kázal bratr senior Roman Mazur z 
Prahy-Libně. Ten po skončení bohoslužeb 

pokračoval dále přednáškou na téma: “Jak 
bude vypadat církev v roce 2114?”
Po přednášce jsme společně poobědvali a po 

obědě došlo na vzpomínání pamětníků a hostů. 
Zavzpomínali jsme na již zesnulé sestry a bratry, 
na bývalé kazatele sboru, prohlédli fotografie ze 
sborových akcí a staré sborové dokumenty.
Celé setkání skončilo koncertem skupin 

P.O.T.R.K., Šansonika a Keep Smiling Gospel.
Děkujeme Pánu Bohu, co všechno za ta léta v 

Orlové konal a co dále koná.

8.6. výročí YMCA a Vánoční koncert v 
červnu
V červnu slavilo pro změnu sdružení YMCA 

dvojité výročí: 170 let od vzniku hnutí YMCA a 10 
let od založení YMCA Orlová. Při té příležitosti se 
konalo hned několik akcí - kromě cestovatelského 
večera nebo odpoledne her pro děti ve středisku 
volného času Spirála také Vánoční koncert sboru 
Keep Smiling Gospel.
Proč vánoční v červnu? Za prvé proto, že k 

mládežnické YMCA patří trochu recese, za druhé 
proto, že zpěváci chtěli aspoň jednou v životě zpí-
vat vánoční koncert v teple. Koncert přilákal sko-
ro osmdesát lidí a byl důstojnou oslavou výročí.

4.-14.7. výprava do Skotska
Opět po dvou letech se konalo setkání s členy 

našeho partnerského sboru St. Ninian’s v Dun-
fermline, tentokrát se skupina od nás vydala do 
Skotska. Přes třicet účastníků zažilo: společné 
bohoslužby na způsob skotský i český, rozhovory 
k tématu “Jednota v různosti”, prohlídku polární 
lodi, česko-skotské odpoledne pro veřejnost, 
návštěvu vévodského zámku, cestu po stopách sv. 
Niniana, ochutnávku na zmrzlinové farmě, výlet 
po útesech, oslavy 700. výročí slavné bitvy, skotsk-
ou taneční zábavu a skotské lahůdky, sázení české 
lípy do skotského trávníku, nocleh v letištním ho-
telu, dohadování se švindlujícím autobusákem a 
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20.11. Komu dovolím vytvářet můj 
vlastní názor?
Filozofický večer - přednáška o problematice 

manipulace a pravdy ve sdělovacích prostředcích. 
Přednáší Mgr. Leoš Ryška, ředitel TV NOE.

Vánoční program:
25.12. 9.00 bohoslužby s Večeří Páně
28.12. 9.00 bohoslužby
31.12. 15.00 Silvestrovské posezení
1.1.2015 15.00 bohoslužby s Večeří Páně
Do programu Silvestrovského posezení může 

každý přispět svým dílem. Přineste zamyšlení, 
písničku, báseň, vlastní nebo cizí, ale také něco na 
společný stůl.

29.11.
18.00
SMART GOSPEL

kostel sv.Ducha
Ostrava-Zábřeh

již tradiční benefiční koncert ve prospěch ro-
din dětí se spinální muskulární atrofií. Na kon-
certě účinkují: BG Styl, Family Gospel Ostrava, 
studenti Lidové konzervatoře a Múzické školy Os-
trava a náš Keep Smiling Gospel Orlová. Vstupné 
je dobrovolné.

20.12. 15.00 Vánoční koncert
sboru Keep Smiling Gospel
I letos bude v našem sborovém domě (ve 

velkém sále) vánoční koncert našich gos-
peláků. Přijďte, jako obvykle nás čeká po-
hodové odpoledne s příjemnou muzikou. 
Vstupné 100,- Kč.

28.12. 16.00 Setkání s dr. Moskalou
Doktor Moskala je adventistický misionář, 

působící v Bangladéši - jedné z nejchudších 
zemí světa. Dozvíme se něco o monumentální 
službě jeho týmu, který poskytuje lékařskou péči 
statisícům lidí, uslyšíme o tom, jaké praktické 
důsledky má evangelium pro lidský život, a také, 
jak i my sami můžeme pomoci trpícím lidem na 
druhém konci světa.

6.-8.2. sborový víkend
Možnost prožít společenství trochu jinak - při 

rozhovorech, výletech, zpívání, jídle... Ubytování 
v penzionu nebo v církevním ubytovacím zařízení, 
strava zajištěna. Program pro všechny gener-
ace, otevřeno členům i nečlenům sboru. Možno 
zúčastnit se celé akce nebo přijet jen na jeden den 
nebo jen na nedělní bohoslužby. Na podrobnosti 
se ptejte na faře nebo po každých bohoslužbách.

Co nás čeká

v nejbližší době?

Zveme Vás na

výroční sborové shromáždění
v neděli 15.3.2015
po bohoslužbách

na programu:
 - rozhovor o sborových záležitos-

tech, zvláště o nových možnostech 
rozvoje sborové činnosti, stavbě 
nového sborového domu, atd.

- společný oběd
- film

POZOR ZMĚNA!
Počínaje 5.12. se mění den schůzek mládeže - 

ze středy na pátek. Čas a místo zůstávají stejné: 
18.00 v Informačním centru mládeže.



neděle 16.11. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
čtvrtek 20.11. 17.00 filozofický večer na téma “Sdělovací prostředky - komu dovolím vytvářet můj vlastní 

názor?”, přednáší Mgr. Leoš Ryška, ředitel TV NOE, Dům kultury města Orlová **)
neděle 23.11. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 30.11.
I. advent

10.00 ekumenické bohoslužby se Slezskou církví evangelickou, Večeře Páně - u nás v 
Husově domě

středa 3.12. 18.00 ekumenická modlitební chvíle (v modlitebně Církve bratrské v Orlové 4  *)
neděle 7.12. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové - II. advent
neděle 14.12. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové - III. advent
sobota 20.12. 15.00 Vánoční koncert sboru Keep Smiling Gospel Orlová - velký sál Husova domu
neděle 21.12. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové - IV. advent
čtvrtek 25.12. 9.00 Vánoční bohoslužby s Večeří Páně v Orlové
neděle 28.12. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové

16.00 setkání s dr. Moskalou - rozhovor o práci misijního lékaře v Bangladéši
středa 31.12. 15.00 Silvestrovské posezení v Orlové
čtvrtek 1.1. 15.00 novoroční bohoslužby s Večeří Páně v Orlové
neděle 4.1. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
středa 7.1. 18.00 ekumenická modlitební chvíle (v modlitebně Církve bratrské v Orlové 4)   *)
neděle 11.1. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 18.1. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
čtvrtek 22.1. 17.00 filozofický večer na téma “Může alternativní medicína vyřešit problémy klasické 

medicíny?”, přednáší prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, Csc., DKMO **)
neděle 25.1. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 1.2. 9.00 pravidelné bohoslužby s Večeří Páně v Orlové
středa 4.2. 18.00 ekumenická modlitební chvíle (v modlitebně Církve bratrské v Orlové 4 *)
6.-8.2. sborový víkend, bohoslužby v Orlové se nekonají
neděle 15.2. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 22.2. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 1.3. 9.00 pravidelné bohoslužby s Večeří Páně v Orlové
středa 4.3. 18.00 ekumenická modlitební chvíle (v modlitebně Církve bratrské v Orlové 4 *)
neděle 8.3. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 15.3. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové, po nich výroční sborové shromáždění

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Orlové, Fr. Palackého 787, 735 11 Orlová
orlova@evangnet.cz, orlova.evangnet.cz, telefon faráře: 739244607, IČO: 65468368, číslo účtu: 1724078369/0800

*)  modlitebna Církve bratrské v Orlové: Orlová 4, Lutyňská 350

Zveme vás srdečně na všechna shromáždění sboru, po bohoslužbách následuje posezení s občerstvením.
Bohoslužby v Domovech seniorů Slezské Humanity: Orlová-Lazy (středa) a Karviná (čtvrtek), obojí v 10.00
Biblické hodiny – čtvrtek 17.00, probíráme knihu Jozue. Mládež - pátek 18.00 Informační centrum pro mládež **)
Zkoušky pěveckého sboru Keep Smiling Gospel – čtvrtek 18.00. Přijďte si zazpívat.
Vy, kdo toužíte po Večeři Páně, ale nějaké důvody vám brání přijít do kostela, ozvěte se nám – domluvíme se na návštěvě 
faráře. Rodičům nabízíme možnost přihlásit děti ke konfirmaci nebo k vyučování náboženství – ve škole či v rodinách.
V pondělí ve 20.00 je modlitební večer – každý ve svém domově: jsme doma, a přitom spolu. Přidejte se.
Mobilní telefon faráře: 777140129 nebo 739244607.
Prosíme vás, abyste podpořili aktivity sboru finančním darem – můžete jej přinést osobně, poslat jej na účet, uvedený v 
záhlaví, nebo využít přiloženou složenku. Za každý dar děkujeme, dárce dostane také potvrzení pro daňový odpis.
MILOST PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, LÁSKA BOŽÍ A PŘÍTOMNOST DUCHA SVATÉHO AŤ ZŮSTÁVÁ S NÁMI VŠEMI.


