
Znovu a znovu mě 
překvapuje samozřejmost v našem životě. 
Myslím tím samozřejmost, s jakou přijímáme 
náš život i svět kolem nás. Samozřejmost, kdy 
bereme vzácné dary z Boží ruky a nezaplaví nás 
úžas nad neobyčejností obyčejných věcí: že na 
zahradě rostou kytky a ředkvičky, které jsme si 
zasadili. Že zmáčknu vypínač a rozsvítí se svět-
lo. Že se mi opět čtrnáctého objevila na účtu 
výplata...

Možná jsou to maličkosti, ale zmiňme třeba 
i to, že jsem se ráno probudil, má žena přije-
la v pořádku z práce a děti se vrátily z tábora 
sice mokré, špinavé a poškrábané, ale zdravé a 
spokojené...

Nesamozřejmost naší reality si uvědomujeme 
teprve, když o samozřejmost přijdeme. Po dvou 
týdnech s nohou v sádře jsem vděčný za každý 
krok, který udělám bez berlí... A co když naše 
samozřejmosti konfrontujeme se skutečností 
jiných, kterým se o normálních věcech (tři jídla 
denně, kompletní rodina, školní docházka, bez-
pečná procházka nebo zdravé tělo...) jen zdá.

Občas si říkám, že tato samozřejmost hraničí 
s až rouhavou nevděčností.

V modlitbě Páně nám Ježíš připomíná tuto 
nesamozřejmost: „Chléb náš každodenní dej 
nám dnes.“

Kdo z vás dneska jedl chleba?
Já ne. Měl jsem rohlík, jogurt, k obědu kuře s 

bramborem a rajčatovým salátem..., ale chleba 
ne.

Proč bych se měl modlit o chleba? Proč prosit 
o chleba, když mám spoustu věcí zajímavějších 
chutí. Chleba obvykle považujeme jen za pod-
ložku pro pomazánky, salámy a marmelády...

Nevím, jestli jste někdy drželi bobříka hladu? 
Vzpomínáte, jakou chuť měl obyčejný krajíc 
suchého chleba po celodenním půstu? Přiznám 

se, že teprve po pořádném hladovění jsem obje-
vil, že chleba je lahůdka, která se jen rozplývá v 
ústech...

Chléb je v Modlitbě Páně symbolem - všeho, 
co člověk potřebuje ke svému přežití. Zároveň 
to není nějaký luxus. Je to tak akorát.

Autor Přísloví svou modlitbu formuloval pro 
naši současnost možná ještě trefněji: dej, abych 
měl tak akorát – ať nehladovím a nehřeším z 
bídy, ale ať se nezavalím nadbytkem, který mi 
zakryje výhled k Bohu a zbaví vděčnosti za Boží 
lásku.

Možná je dobré si uvědomit, že Ježíš svá slova 
říkal lidem, kteří za ním šli kus cesty do pouště a 
neměli ani svačinu na cestu... Možná je dobré si 
uvědomit, že i dnes takoví lidé tvoří ¾ lidstva...

Bible mluví na různých místech o nesamozře-
jmosti naší obživy. I v kázání na hoře, když nás 
Pán nabádá, abychom se nestrachovali o zítřek, 
nezdůvodňuje to naší ekonomickou schopností 
nebo soběstačností, ale Božím opatrováním...

Podtitul dnešního kázání zní: „Že by sociál-
ní dávky?“ Víte, ani ty sociální dávky nejsou 
samozřejmé. Sociální zajištění je veliký dar Boží, 
společnost, která se stará o své slabé, je veliký 
dar Boží, který převrací přirozený sobecký stav 
světa. Možná občas naříkáme na chyby systému 
a já je nechci obhajovat, jen chci připomenout, 
že si někdy považujeme za automatické věci, 
které automatické vůbec nejsou.

Například chleba... nebo vzdělání... nebo 
zdravotní péči... nebo fungující rodinu... nebo 
svobodu vyznání... dosaďte si dál, co chcete.

Nezapomínejme tedy prosit o chleba – a 
všechno ostatní, co každodenně potřebujeme ke 
svému životu – a taky děkovat za všechno, co od 
Pána Boha dostáváme. I kdyby se nám to jevilo 
jako naprostá samozřejmost, na kterou máme 
od přírody nárok... AMEN!

Sborové Novinky
JARO 2015

O dvě věci tě prosím; neodpírej mi je , dříve než umřu: 
Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! 
Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, 
tak abych přesycen neselhal a neřekl: „Kdo je Hospodin?“ ani abych z 
chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha.
       Kniha Přísloví 30,7-9



noznačný podvod, který nejenže nepomáhá, ale 
dokonce může poškodit lidské zdraví. 

6.-8.2. sborový víkend
Místo původně plánovaného Těrlicka jsme vy-

užili středisko Slezské církve evangelické Emaus 
v Návsí. Vyrazilo nás asi 20 (včetně dětí) a ra-
dost nám udělal čerstvý sníh. V pátek jsme zača-
li povídáním a společnými hrami. V sobotu 
jsme ráno vyrazili na kopec a chvíli se vyřádili 
na zasněženém svahu, odpoledne jsme pak hrá-
li hry kolem domu. Večer jsme se pak zamysleli 
nad inspirativním filmem. Mezitím jsme si taky 
zazpívali a popovídali. V neděli jsme se zúčastnili 
bohoslužeb Slezské církve evangelické v Návsí a 
celou akci zakončili výborným obědem.

21.12. Vánoční 
vystoupení dětí

Po dlouhé době jsme 
měli možnost při boho-

službách zažít malý program 
dětí. Byl sice připraven narychlo 

a improvizačně, ale o to více potěšil 
ty, kdo se poslední adventní bohoslužby 

zúčastnili. Vidíme, že ve sboru vyrůstá 
skupinka dětí, se kterými můžeme počítat. A 

už teď se těšíme, co připraví příští rok.

28.12. Misie v Bangladéši - setkání s 
MUDr. Milanem Moskalou
Bratr Moskala již skoro 20 let působí jako zubař v 

adventistické misii v jedné z nejchudších a zároveň 
nejlidnatějších zemí světa. Promítl nám obráz-
ky z této exotické končiny a s velikým zápalem 
nás provedl všemi zajímavostmi i problémy této 
služby. Malý sál byl naplněn k prasknutí a všichni 
sledovali strhující svědectví bratra Moskaly, když 
líčil, jakým nemocem a jakým výzvám čelí lékař 
v chudé zemi, ale také s jakou ochotou přijímají 
Bangladéšané, ač muslimové, evangelium o Pánu 
Ježíši. Při této příležitosti jsme vykonali sbírku na 
tuto Bohu libou práci, vynesla necelé 4000,- Kč. 
Pokud chcete na toto dílo přispět, informace o 
podpůrném programu jsou na faře.
Vyprošujeme požehnání pro misijní i lékařské 

působení bratra Moskaly a celého jeho týmu.

Filozofické večery s Leošem Ryškou a 
Vojtěchem Mornsteinem (20.11. a 22.1.)
Na prvotřídní setkání s dr. Jiřím Grygarem 

navázal náš cyklus filozofických večerů před-
náškami o médiích a manipulaci v nich a o alter-
nativní medicíně.
Bratr Leoš Ryška si sice upravil téma trochu 

jinak, než jsme čekali, a pojal přednášku spíše 
jako představení TV NOE, ale i tak bylo nahléd-
nutí do zákulisí podnětné a obohacující.
Pan profesor Mornstein se pustil do nekom-

promisní kritiky nevědeckostí v tzv. alternativní 
medicíně. Připustil, že medicína klasická má svá 
úskalí a své nedostatky (odosobněnost a nekom-
plexnost přístupu, vyhořelost lékařů...), ale přesto 
jasně zdůraznil, že fungování mnoha metod tzv. 
alternativních nelze prokázat vědecky, případ-
ně už i mnohé z nich byly odhaleny jako jed-
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VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ!
V neděli 15.3. po bohoslužbách budeme mít 

letošní výroční sborové shromáždění. Zveme 
všechny členy sboru - přijďte a pomozte s dalším 
rozvíjením života našeho sboru.

Letos nás čeká velmi zásadní rozhodování. 
Máme možnost přestěhovat sídlo anebo alespoň 
některé sborové aktivity do Orlové 4. Vloni jsme 
se rozhodli, že budeme hledat možnosti získání 
místa a peněz pro takový účel. V průběhu roku se 
nám takovýchto možností otevřelo hned několik 
a my bychom se měli rozhodnout, kterou z nich 
chceme využít. Jsou to:

- možnost získat pozemek na sídlišti a postavit 
novou budovu podle našich představ - komunitní 
centrum.

- město nám také nabídlo prostory bývalé zv-
láštní školy, pro které se hledá nějaké užitečné vy-
užití. Školu nebo nějakou její část bychom mohli 
mít v pronájmu, případně ji odkoupit.

- ve škole bychom mohli mít své sborové pros-
tory, ale budov by se dalo využít i k mnohem 
rozsáhlejší činnosti - nejspíše provozování sociál-
ních služeb, například ve spolupráci s Diakonií 
naší církve.

Toto budovatelské dílo by bylo možné finan-
covat z dotací EU a z celocírkevních prostředků, 
vlastní provoz po dokončení nebo  rekonstrukci 
bychom ovšem už museli zajistit sami.

A proto Vás zveme: přijďte a přispějte svým 
dílem k našemu rozhodování.

Na sborovém shromáždění má právo hlasovat 
každý člen sboru, který se v posledních 5 letech 
aspoň malým příspěvkem zapojil do života sboru.



E k u -
m e n i c k é 

bohoslužby
Už tradičně ve velikonočním období spolupracu-

jeme s dalšími církvemi v Orlové. Zveme na:
neděle 29.3. od 10.00 bohoslužby s Církví 

bratrskou.
zelený čtvrtek 2.4. si spolu se Slezskou církví 

připomínáme Ježíšovu poslední večeři s učed-
níky - v malém sále u kostela SCEAV, od 16.00

Velký pátek 3.4. taktéž od 16.00, tentokrát ve 
velkém evangelickém kostele.
V těchto dnech se nekonají bohoslužby u nás v 

Husově domě.

12.4. Sborový den - 600 let od smrti Mis-
tra Jana Husa
Rozhodli jsme se toto významné výročí oslavit v 

dubnu. Na programu budou:
9.00  bohoslužby
11.00 přednáška emeritní biskupky Církve 

československé husitské Jany Šilerové: Existuje 
ještě dnes pravda, za kterou stojí za to položit 
život?

13.00 společný oběd
16.00 koncert skupiny OBOROH a pěveckého 

sboru Keep Smiling Gospel. Vstupné 100,- Kč.

16.4. přednáška Štěpána Janči: Alterna-
tiva k alternativě
závěr řady filozofických večerů  “Hledání souvis-

lostí”

3.5. 
S k o t -
ské boho-
služby
První květnová neděle 

je i letos věnována partner-
skému sboru ve skotském Dun-

fermline. Program bohoslužeb, kázání i 
písně připravují v St. Ninian’s; u nás samozře-

jmě vše probíhá v českém překladu, ale jinak se 
vším všudy podle skotského způsobu. Bohoslužby 
začínají o hodinu později, abychom srovnali 
začátek se Skoty.

6.5. 18.00 Labyrint světa - divadelní 
představení Teátru Víti Marčíka
Originální zpracování klasické knihy Jana 

Amose Komenského v podání geniálního kome-
dianta z Jižních Čech. Úžasný zážitek. Divadelní 
sál Domu kultury. Vstupné 100,- Kč

29.5. Noc kostelů
I v letošním roce se zapojujeme do evropské 

akce, která může lidem necírkevním představit 
křesťanskou víru i život církve. Na programu je:

18.00 cestovatelský večer o Austrálii
19.30 koncert pěveckého sboru gymnázia
21.00 koncert písničkáře Jiřího Smrže

6.6. “Vánoční” koncert sboru Keep Smil-
ing Gospel
Po roce opět letní koledování, zpívání a trochu 

recese. Vstupné 100,- Kč. Koncert se koná v rámci 
oslav 25. výročí obnovení YMCA v ČR.

Co nás čeká

v nejbližší době?

Zveme Vás na

výroční sborové shromáždění
v neděli 15.3.2015
po bohoslužbách

na programu:
 - rozhovor o sborových záležitostech, zv-

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

- společný oběd
- povídání o misii mezi up-

rchlíky na hranicích EU - o svých 
zkušenostech nám poví sestra 
Ilona Machandrová z Těšína

NABÍDKA PRÁZDNINOVÝCH AKCÍ:
5.-11.7. misijní výprava do severních Čech
13.-19.7. indiánský tábor Spálov
22.-30-7 pojeďte s Keep Smilingem do českých 

vesnic v Rumunsku
13.-16.8. SAM: Sjezd Alternativní Mládeže
17.-23.8. hudební kemp v Orlové
24.-30.8. Impuls week v Orlové

tábory jsou určeny pro mladé ve věku 12-18 let, 
ostatní akce jsou otevřené všem generacím. Bližší 
informace dostanete na faře nebo v Informačním 
centru pro mládež YMCA Orlová.



neděle 15.3. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
po nich výroční sborové shromáždění
13.00 společný oběd
14.00 povídání o misii mezi muslimskými uprchlíky na hranicích Evropské Unie

neděle 22.3. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 29.3. 10.00 ekumenické bohoslužby s Církví bratrskou (v modlitebně Církve bratrské v Orlové 4  

*); bohoslužby v našem sborovém domě se nekonají
!!! změna ze zimního na letní čas

čtvrtek 2.4. 
Zelený

16.00 ekumenické bohoslužby se Slezskou církví evangelickou, Večeře Páně (v sále Slezské 
církve evangelické v Orlové 1)

pátek 3.4. 
Velký

16.00 ekumenické velkopáteční bohoslužby se Slezskou církví evangelickou, Večeře Páně (v 
kostele Slezské církve evangelické v Orlové 1)

neděle 5.4. 9.00 Velikonoční bohoslužby s Večeří Páně v Orlové
neděle 12.4. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové

sborový den - vzpomínka na Mistra Jana Husa (600. let od jeho upálení)
11.00 přednáška emeritní biskupky Církve československé husitské Jany Šilerové:
Je dnes ještě nějaká Pravda, za kterou stojí za to položit život?
společný oběd
16.00 koncert skupiny OBOROH a sboru Keep Smiling Gospel Orlová

čtvrtek 16.4. 17.00 přednáška “Alternativa k alternativě” - Štěpán Janča, malý sál DKMO **)
neděle 19.4. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 26.4. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 3.5. 9.00 pravidelné bohoslužby s Večeří Páně v Orlové “na skotský způsob” - připravené naším 

partnerským sborem v Dunfermline
středa 6.5. 18.00 divadelní představení Teátru Víti Marčíka: Labyrint světa (divadelní sál Domu kultu-

ry města Orlová**)
neděle 10.5. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 17.5. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 24.5. 9.00 Svatodušní bohoslužby s Večeří Páně v Orlové
pátek 29.5. 18.00 NOC KOSTELŮ:

18.00 Cestovatelský večer o Austrálii - Darek Jedzok (malý sál)
19.30 koncert Pěveckého sboru Gymnázia Orlová (velký sál)
21.00 koncert písničkáře Jiřího Smrže (velký sál)

4.-7.6. oslavy 25. výročí obnovení YMCA v České republice (info na www.ymcaorlova.cz)
sobota 6.6. 17.00 “Vánoční” koncert sboru Keep Smiling Gospel Orlová, velký sál, vstupné 100,- Kč
neděle 7.6. 9.00 pravidelné bohoslužby s Večeří Páně v Orlové
neděle 14.6. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 21.6. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové
neděle 28.6. 9.00 pravidelné bohoslužby v Orlové

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.
Prosíme vás, abyste podpořili aktivity sboru finančním darem – můžete jej přinést osobně, poslat jej na účet, uvedený 
níže, nebo využít přiloženou složenku. Za každý dar děkujeme, dárce dostane také potvrzení pro daňový odpis.


