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Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl
jim: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat;
ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je
mezi vámi!

evangelium podle Lukáše, kapitola 17, verše 20-21

Rádi zpíváme písničku „Pán Bůh je přítomen“...
ale jak poznáváme, že Bůh skutečně je mezi námi?
Jak člověk může rozeznat Boží přítomnost? Čím se
to projevuje?
Někteří lidé říkají, že cítili Boží přítomnost –
ale když člověk zkoumá, co tím myslí, zjistí, že
jim prostě v tu chvíli bylo dobře, že se jim líbilo
shromáždění; moderně by se možná řeklo, že se
prostě „odvázali“. Ale jiní ze stejného shromáždění
odcházejí zklamaní a tvrdí, že Bůh byl daleko... Je
něco takového možné?
A jak tedy poznáme, že Bůh je s námi a Království Boží mezi námi? Dá se to vůbec nějak rozpoznat, případně prokázat?

Ducha Božího... a možná pár proroků, kteří stále
připomínali lidem Hospodina a Jeho skutky.
Ti ostatní byli odkázáni jen na jejich služby?
A přece byl Bůh i s nimi!
Ne jako někdo, na koho měli záruku, někoho,
koho se mohli dovolávat právem, ale jako někdo,
kdo jim z lásky slíbil svou přítomnost.
Starozákonní Mojžíš prosí Boha o Jeho blízkost a
přítomnost. Věděl, že to není něco automatického
nebo nárokovatelného.
Ale zároveň si pamatoval Boží sliby Izraeli: Budu
s vámi a dovedu vás do zaslíbené země...
Opíral se o zaslíbení, počítal s ním.
Zaslíbení potvrzená skutkem: vyvedením z
egyptského otroctví.
Mojžíš Bohu říkal: „Kdybys neměl být s námi,
tak nás ani nevyváděj...“
Neopusť nás v půlce cesty, dokonči své dílo... i
přes naše zrady a nevěrnosti...
Mojžíš byl posledním, kdo viděl Boha, dokonce
ani ne tváří v tvář. Tak to říká Starý Zákon.

Za Mojžíše, zdá se nám, to bylo jednoduché – ten
se bavil s Hospodinem tváří v tvář, ten měl jasno.
Tu ho Pán Bůh oslovil z hořícího keře, tu z mraku
na hoře. Za pochodu je vedl sloupem oblakovým
nebo ohnivým – aby v každé chvíli přesně věděli,
kudy kam.
A když zastavili, měli stánek setkávání – tam
se Mojžíš setkával s Hospodinem a předával Jeho
vzkazy lidu.
Ale my už jsme v době novozákonní:
Později si jej Hospodin povolal na Horu a Mojžíš
Ježíš byl zjevením Boží tváře.
odtamtud donesl Boží vůli vytesanou do kamene...
Zdálo by se nám, že to měli snadné...
Ježíš je tím, podle koho poznáváme Boha...
Ale z biblického textu vidíme jasně, že to tak
jednoduché zas nebylo: proti Mojžíšovi se obraA všichni učedníci – už ne jen vybraní; tedy i my
celi různí lidé a z různých důvodů. Několikrát to – dostávají Ducha svatého.
dokonce byli i jeho nejbližší – Mirjam nebo Áron,
který měl být Mojžíšovými ústy! Ani oni nerozpoJežíš slíbil, že bude tam, kde se sejdou třeba i jen
dva v Jeho Jménu.
znali snadno Boží blízkost a přítomnost.
Poprvé se to stalo dokonce ve chvíli, kdy Mojžíš
I my máme zaslíbení. Můžeme kolem sebe pozozrovna rozprávěl s Hospodinem – na hoře, kde do- rovat Boží dílo. Potvrzení slibů...
stával Zákon... a Áron lidem odléval zlaté tele...
Všude tam, kde se prosazuje Boží milosrdenství
Mojžíš Bohu rozuměl, a pak snad několik dal- a Boží láska, kde člověk slouží svým bližním, kde
ších: Jozue, nebo hrstka starších lidu, kteří dostali máme zájem o druhé – tam je Hospodin uprostřed
nás, protože i On slouží a má zájem o lidi.
AMEN!

SVATODUŠNÍ

ZAŽILI JSME V POSLEDNÍ DOBĚ

EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY
se konaly ve svatodušní pondělí, 16.května.
Přibližně 30 účastníků se sešlo v katolické kapli
v Orlové 4. Slovem posloužil bratr Rafael Wala
z římskokatolické farnosti Orlová. Příjemným
zjištěním bylo, jak dobře nám ladí společné
zpívání. Po skončení bohoslužeb se přibližně 15
sester a bratří přesunulo „na kafe“ do KC Náruč.
Při rozhovoru jsme měli možnost se trochu lépe
seznámit a nakousnout otázky, které by jinak
zůstaly bez odpovědí.

NOC KOSTELŮ
Dveře kostelů se v letošním roce otevřely v pátek
10.června. U nás v Husově domě byl na programu
poněkud netradiční cestovatelský večer - o
rozvojových projektech Diakonie Českobratrské
církve evangelické v různých koutech světa nám
povídala sestra Hana Pfannová.

SKOTAČENÍ 2016
Návštěva ze Skotska k nám přijela v červenci.
Nejprve jsme našim hostům ukázali Prahu,
kde jsme kromě obligátních historických
pamětihodností navštívili také Synodní radu ČCE
a strávili velmi příjemné odpoledne u manželů
Bískových, kteří s chutí zavzpomínali na roky
strávené ve službě Skotské církvi.
V neděli 17.7. se konaly bohoslužby na český
způsob a hned po nich jsme vyrazili na 3 noci
do Jeseníků. Po cestě jsme si prohlédli Opavu,
v pondělí někteří vyrazili na horskou túru na
Praděd, zatímco další si užívali cukráren v
Karlově Studánce. V úterý jsme se seznámili s
výrobou papíru ve Velkých Losinách a prohlédli si
elektrárnu na Dlouhých Stráních. Ve středu jsme
se pak se zastávkou v lázních Jeseník vrátili zpátky
do Orlové.
Čtvrtek byl rozdělený napůl mezi exkurzi do
Dolních Vítkovic a přípravy na páteční skotské

hry, neboli SKOTAČENÍ 2016.
V pátek odpoledne pak na hřišti TJ Slovan Orlová
vypukla zábava v tradičním skotském stylu.
Návštěvníci měli možnost si vyzkoušet disciplíny
jako překážkový běh, hod galoší nebo kladivem
a samozřejmě vrh kládou, i když poněkud
odlehčenou. U stánků se ochutnávaly skotské
speciality, jako haggis, crumble, a dokonce asi 10
různých druhů whisky. K tomu vyhrával skotský
harmonikář a tanečníci v tradičních kiltech
předváděli a učili skotské lidové tance. Když se
tanečníci unavili, vystřídal Skotsko divoký západ
v podání country tanců ostravské skupiny Hazard.
Závěrečné vyhlášení vítězů korunovalo soutěžení
70 závodníků všech věkových kategorií. V poslední
disciplíně se pak všichni rozdělili do dvou skupin
a vybojovali velký zápas v přetahování lanem. Celá
akce byla zakončena valčíkem na rozloučenou.
Sobota už byla spíš oddechová, hostitelé vzali své
hosty na nákupy nebo na výlet, jen tanečníci ještě
předvedli svůj kumšt v letním kině na Gulášfestu.
Na večer jsme se pak přesunuli do Záblatské
Sokolovny, kde se konala “goodbye party” - jak
jinak než s výborným jídlem a improvizovanou
skotsko-českou kapelou.
V neděli 24.7. jsme pak celé setkání uzavřeli
bohoslužbami ve skotském stylu. Hned po obědě
pak hosté odjeli autobusem na letiště do Krakowa.
Děkujeme Pánu Bohu za příležitost ke společnému
setkávání a vzájemnému inspirování. A děkujeme
také všem, kdo se zapojili do organizace celé akce
i všem, kdo ji podpořili finančním či věcným
darem.

SENIORÁTNÍ MISIJNÍ KONFERENCE
se konala v Přerově v sobotu 24.9. Spolu se
sestrami a braty z 11 dalších sborů seniorátu jsme
si vyslechli zajímavoé přednášky na témata:
Misie mezi mladými (Radek Palacký)
Misie dovnitř sboru aneb sborové kruhy (Roman
Mazur)
Misie v rodině (Mojmír Blažek)
Konference byla velmi obohacující a už se těšíme
na příští ročník.

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT
GOSPELOVÝ
WORKSHOP A KONCERT
chystá sbor Keep Smiling Gospel opět na třetí
říjnový víkend. Ještě stále je možné se zapojit
aktivně do celé akce (je nutno se přihlásit na
webu: www.keep-smiling.cz). A v každém případě
vás všechny zveme na závěrečný koncert, který se
koná ve velkém sále Husova domu v neděli 16.10.
od 16.30. Vstupné na koncert je 100,- Kč.
Lektory workshopu budou již osvědčení David
Daniel z Londýna a Gabriela Gąsior z Polska.
David je nesmírně charismatický zpěvák a
sborvedoucí, Gabi vystudovala jazzový zpěv a
skládá jak pro vlastní kapelu tak pro další přední
polské křesťanské interprety. Oba tito prvotřídní
lektoři a skoro šedesát přihlášených zpěváků
slibují nevšední zážitek.
Bratr David navíc bude v neděli kázat při našich
bohoslužbách, takže můžete přijít už ráno,
poslechnout si originálního kazatele a trochu si
procvičit znalosti angličtiny (i když samozřejmě
bude vše překládáno do jazyka českého).

VÝPRAVA DO SKOTSKA

6.11. se loučí s aktivní službou paní farářka sboru
v Dunfermline Liz Fisk. Rozlúčky se zúčastni také
malá skupinka zástupců našeho sboru a sboru
Keep Smiling Gospel.

SBOROVÝ DEN
při kterém nám bratr farář Janča bude povídat
o cestách do Maďarska, Polska a na Balkán. Tyto
výpravy a vzdělávání v oblasti komunitního
rozvoje byly povinnou součástí grantu, který
jsme v loňském roce získali od nadace VIA na
uskutečnění projektu Komunitního centra Náruč.
Sborový den se koná v neděli 20.11. Začneme
bohoslužbami v 9.00 ráno a po kávě budeme
pokračovat promítáním fotografií a povídáním.
Udělejte si čas na společenství s ostatními a
přijďte.

BENEFIČNÍ KONCERT
Již tradiční benefice ve prospěch rodin dětí,
postižených spinální muskulární atrofií se koná
opět v poslední sobotu před adventem, tzn. 26..11.
Koncert bude v katolickém kostele Sv. Ducha v
Ostravě-Zábřehu a vystoupí na něm kromě Keep
Smiling Gospelu také bluegrassový BG Styl.

VÁNOČNÍ PROGRAM
Už v předstihu zveřejňujeme Vánoční program
našeho sboru, abychom si všichni mohli
rozplánovat svůj sváteční čas.
Obě sváteční bohoslužby (25.12. a 1.1.) letos
připadají na neděli. Upozorňujeme jen, že ta
novoroční, tedy 1.1. nebude začínat v 9.00, ale v
15.00, abychom si všichni mohli odpočinout po
Silvestrovském veselí.
Doporučujeme vaší pozornosti také ekumenické
ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA, které
bude i letos doprovázeno bohatým programem
(vánoční divadelní hrou, zpíváním koled, atd.).
Betlémské světlo budete moci získat ve čtvrtek
22.12. mezi 14.00 a 19.00. Místo zatím není úplně
jasné - vzhledem k tomu, že náměstí v Orlové 4
by v té době mělo být rozkopáno, uvažujeme buď
o prostoru před Domem kultury nebo o letním
kině, případně jiném veřejném prostranství. Ještě
to upřesníme.
A také vás zveme na půlnoční bohoslužbu pod
širým nebem, která se koná na štědrý večer
ve 23.00 na plácku před komunitním centrem
Náruč (Polní 963, naproti Centru zdraví a
krásy:-). Přečteme si Vánoční příběh z evangelia,
zazpíváme, poděkujeme společně Pánu Bohu za
narození Jeho Syna, pána Ježíše Krista. Zveme
všechny, bez ohledu na vyznání či církevní
příslušnost. Po bohoslužbě samozřejmě můžeme
ještě chvíli posedět společně při kávě nebo čaji v
KC Náruč.
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sobota 17.12.
neděle 18.12.
čtvrtek 22.12.
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pravidelné bohoslužby s Večeří Páně v Husově domě
pravidelné bohoslužby v Komunitním centru Náruč
pravidelné bohoslužby v Husově domě
pravidelné bohoslužby v Komunitním centru Náruč
pravidelné bohoslužby s Večeří Páně v Husově domě
pravidelné bohoslužby v Komunitním centru Náruč
gospelový workshop v Husově domě
pravidelné bohoslužby v Husově domě (káže br. David Daniel z Londýna)
závěrečný koncert gospelového workshopu v Husově domě
pravidelné bohoslužby v Komunitním centru Náruč
pravidelné bohoslužby v Husově domě
pravidelné bohoslužby s Večeří Páně v Husově domě
pravidelné bohoslužby v Konunitním centru Náruč
ekumenické - společně s CB Orlová
pravidelné bohoslužby v Husově domě
sborový den s programem o Balkáně, Polsku a komunitním rozvoji
I. adventní neděle
ekumenické bohoslužby s Večeří Páně v Husově domě (spolu se SCEAV)
pravidelné bohoslužby v Husově domě (II. adventní neděle)
pravidelné bohoslužby v komunitním centru Náruč (III. adventní neděle)
Vánoční koncert sboru Keep Smiling Gospel Orlová v Husově domě
pravidelné bohoslužby v Husově domě (IV. adventní neděle)
Rozdávání Betlémského světla, před Domem kultury města Orlová
půlnoční bohoslužba pod širým nebem před komunitním centrem Náruč
Vánoční bohoslužby s Večeří Páně v Husově domě!!! Ne v Náruči!!!
Silvestrovské posezení v Husově domě
pravidelné bohoslužby s Večeří Páně v Husově domě
pravidelné bohoslužby v Komunitním centru Náruč
pravidelné bohoslužby v Husově domě
pravidelné bohoslužby v Komunitním centru Náruč
pravidelné bohoslužby v Husově domě

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 16.30 na faře, končíme epištolu Efezským a budeme pokračovat základy křesťanské
víry a problematickými otázkami víry.
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 na konci roku potvrzení
pro daňový odpis.
MILOST PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, LÁSKA BOŽÍ A PŘÍTOMNOST DUCHA SVATÉHO AŤ ZŮSTÁVÁ S NÁMI VŠEMI.

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

