
Začal nový rok. Zatím nám nepřinesl 
moc dramatického. Ještě jsme nebyli v 
práci, nekontrolovali stav účtu, zatím nás 
nepronásleduje šéf kvůli nedodělkům, 
ještě nás nesklátila žádná nemoc…

Každého z nás něco v novém roce čeká. 
Některé věci očekávané a jiné nepředví-
datelné. Někdo vyhlíží zásadní životní 
zlom, jiný doufá, že naopak žádná změna 
nenastane, další by změnu uvítal, ale ne-
vidí naději, že by mohla přijít…

Nový rok je jako papír, který se zaplní 
tím, co napíšeme. Je na nás, čím jej zapl-
níme. Jestli dobrými nápady nebo zbyteč-
nostmi. Jestli radostnými verši nebo dep-
resivními výlevy. Jestli si dáme dobrý cíl a 
napneme k němu všechny síly, půjdeme 
za ním naplno a překonáme všechny pře-
kážky na cestě…

Taky však může být jako čistý koberec, 
který se postupně zaťape – každý občas 
šlápne do nějaké špíny. Pak je třeba sehnat 
nějaký čistící prostředek a vydrhnout jej.

Čistícím prostředkem pro koberce na-
šich životů je pokání a odpuštění – Boží i 
mezilidské.

Navíc ne všechno v novém roce držíme 
ve svých rukou: můžou přijít úspěchy i 
neúspěchy, radost i starost, plány nevy-
jdou, život se zkomplikuje, nevíme, jestli 
nás převálcuje islámský stát nebo Putin; 

nemůžeme podcenit ani možnost, že pří-
ští Silvestr se bude konat bez nás…

Takové vyhlídky nás trochu vyplaší, ale 
v takové chvíli si připomínejme Boží za-
slíbení, třeba to z epištoly Římanům: Ať 
nás potká cokoli, nestane se nic, co by 
se vymklo z rukou Božích. Když Bůh je s 
námi, směřujeme k dobrému konci a nic 
nás od něj nemůže odvrátit: Smrt ani ži-
vot, andělé dobří ani mocnosti zlé, pří-
tomnost ani budoucnost (jakákoli), jsme-
li nahoře nebo když jsme dole…

Když Bůh je s námi.
Ale je s námi? A bude nadále? Víme to?
Ano. Betlémské dítě bylo nazváno Imma-

nuel (s námi Bůh). Ježíš se stal člověkem, 
aby Bůh byl s námi. Bůh strpěl, aby Jeho 
Syn zemřel – za nás, aby bylo jasné, že je 
s námi. A vzkřísil Ho z mrtvých, abychom 
věděli, že ani smrtí naděje nekončí!

Proto můžeme do nového roku s nadějí: 
Nevíme, co nás potká. Nemůžeme zaru-
čit, že to budou jen dobré nebo snadné 
věci. Nemůžeme zaručit, že dostaneme, 
po čem toužíme, že se podaří to, co plá-
nujeme, že nám bude lépe než doposud.

Ale jednomu můžeme věřit: že ve všem 
je s námi náš Pán a Bůh, Stvořitel a Spa-
sitel světa, Dárce lásky, pokoje, spravedl-
nosti i naděje. Můžeme vykročit, kterou 
nohou chceme… s ujištěním o Jeho blíz-
kosti a Jeho požehnání. AMEN!

Sborové Novinky
NOVÝ ROK 2017

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za 
všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? 
Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je 
na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, 
pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na 
smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás 
zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani 

žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. 
epištola Římanům, kapitola 8, verše 31-39



EKUMENICKÉ 
BOHOSLUŽBY
V listopadu se konaly hned dvě: 13.11. s Církví 

bratrskou a 27.11. se Slezskou církví evangelickou. 
Tyto společné bohoslužby nám vždy připomínají 
širší společenství církve Kristovy a povzbuzují nás 
k hledání jednoty Božího lidu a společné řeči.

NÁVŠTĚVA VE SKOTSKU
V partnerském sboru v Dunfermline se konala 

velká slavnost, i když velmi dojemná až smutná: 
se sborem se loučila paní farářka Liz Fisk, která 
odcházela do důchodu. Náš sbor a sbor Keep 
Smiling Gospel zastupovala šestičlenná delegace 
v čele s bratrem farářem.
Liz byla duší našeho partnerství, jednou z 

prvních osob, které toto partnerství před deseti 
lety rozdmýchávaly. V uplynulých letech jsme ji 
několikrát slyšeli kázat v Orlové a strávili jsme s ní 
mnohé krásné chvíle. Doufáme, že odchod mimo 
aktivní službu nepřeruší naše přátelství a nebude 
znamenat konec vzájemných návštěv.

PŘEDNÁŠKOVÝ MARATÓN
Během listopadu a začátku prosince jsme zažili 

skutečný přednáškový maratón. Každý týden bylo 
něco:
15. 11. přednáška našeho bratra faráře na téma 

“Proč se nebojím islámu”.
22. 11. přijela velmi vzácná návštěva: paní Jiřina 

Šiklová, celorepublikově známá socioložka, 
autorka mnoha knih a aktivní členka akademické 
YMCA. S paní Šiklovou jsme si povídali nad 
otázkami shrnutými jako “Výzvy a hrozby 
současné české demokracie”. Na setkání v domě 
kultury se sešlo přes třicet účastníků.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
je název ekumenické akce, která se letos konala již 

podruhé před Vánoci (22.12.) na náměstí v Orlové 
4. Hlavní náplní bylo rozdávání symbolického 
plamínku, zažehnutého v Betlémě a dovezeného 
Skauty. K tomuto rozsvěcení Orlové se pak 
přidala i Vánoční hra - Ježíšův příběh, proložený 
koledami a vánočními písničkami. Na akci se 
podíleli členové všech orlovských křesťanských 
církví: církve římskokatolické, slezské evangelické, 
bratrské, apoštolské a naší českobratrské. Setkání 

bylo přinejmenším pro organizátory velkým 
povzbuzením. Pro betlémské světlo se zastavilo 
kolem 300 zájemců.

PŮLNOČNÍ POD ŠIRÝM NEBEM
I letos jsme se na štědrý večer ve 23.00 sešli 

(byť opět jen v malém hloučku) před KC Náruč, 
abychom vzdali Pánu Bohu díky za narození Pána 
Ježíše Krista, Boha, který se pro nás stal člověkem. 
Zazpívali jsme několik písní k Boží chvále, 
pomodlili se a vyslechli kázání o mudrcích, kterým 
stálo za to vyjít ze svých zaběhaných stereotypů a 
vypravit se na dlouhou cestu, aby pozdravili nově 
narozeného Krále. Po skončení jsme ještě chvíli 
poseděli u čaje v Náruči v příjemném rozhovoru. 
Za rok přijdeme zase!

ZAŽILI JSME V POSLEDNÍ DOBĚ

POZVÁNÍ DO NÁRUČE
(budova bývalé školy, Polní 963, Orlová 4)

Zveme vás na akce komunitního centra Náruč:

- Impuls klub pro děti a mládež od 8 do 18 let, 
každé úterý od 16.00 do 18.00. Hrajeme hry, pov-
ídáme si o životě i o víře, promítáme filmy, pot-
káváme zajímavé lidi (kdy jste třeba naposled mlu-
vili s někým z Norska?:-) A kdy jste hráli Vikingské 
šachy nebo Člověče, nezlob se v životní velikosti? 
Akce pod záštitou YMCA Orlová.

- kluky a chlapy, kteří si mají chuť zasporto-
vat, uvítáme každé pondělí od 16.00 do 17.30 v 
tělocvičně bývalé zvláštní školy (zezadu budovy). 
Hrajeme fotbálek nebo floorbal. Vstupné 20,- Kč 
studenti, 30,- dospělí, členové YMCA polovic; z 
peněz se hradí pronájem prostor.

- přednášky a posezení v Náruči. Nejbližší akce:
úterý 10.1. 18.00 POSEZENÍ S KYTAROU
úterý 17.1. 18.00 EKUMENICKÁ DEBATA O  
     CÍRKVI
úterý 7.2. 18.00 “SEKULÁRNÍ STÁT A 
JEHO KŘESŤANSKÉ KOŘENY” (přednáška)
od úterka 14.2. KURZY ALFA (10x)

- AKORD: Ak-tivní OR-lovské Dámy: čtvrtek od 
14.00, povídání, kafe, společenství...

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM V NÁRUČI! 
POMOZTE S ORGANIZACÍ AKCÍ A AKTIVIT.



MIMOŘÁDNÉ 
SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ (15.1.)
se bude konat po bohoslužbách v neděli 15.1. 

Na programu bude jediný neodkladný bod: 
doporučení bratra kurátora Jana Dospivy k 
ordinaci výpomocného kazatele naší církve. 
Bratr Dospiva absolvoval tříletý kurz, zkoušky na 
Synodní radě i zkušební kázání, ale aby mohl být 
oficiálně ordinován, musí jej doporučit sborové 
shromáždění.

EKUMENICKÝ ROZHOVOR O CÍRK-
VI (17.1.)
Druhá ekumenická debata, při níž v diskuzním 

panelu zasednou kazatelé orlovských církví, si za 
téma vzala církev a otázku, k čemu vlastně církev 
potřebujeme? Pokud vás zajímá, jak na tuto 
otázku odpovědí zástupci církve katolické, slezské 
evangelické, apoštolské, snad tentokrát i církve 
bratrské, a samozřejmě i naší Českobratrské 
evangelické, přijďte do KC Náruč v úterý 17.1. v 
18.00.

PŘEDNÁŠKA Z CYKLU EVROPSKÉ 
HODNOTY - NA ČEM STOJÍ A O CO SE 
OPÍRAJÍ (7.2.)
Druhé zamyšlení nad evropskými hodnotami 

chystá bratr Jan Dospiva. Tentokrát se podívá na 
jejich podstatu a základy, které jsou nepochybně 
křesťanské. Přednáška “Sekulární stát a jeho 
křesťanské kořeny” se koná v KC Náruč v úterý 
7.2. od 18.00. Vstupné 50,- Kč.

KURZY ALFA (OD 14.2.)
Kurzy Alfa jsou příležitostí prozkoumat základy 

křesťanské víry, dovědět se víc o Ježíši, Bibli a o tom, 
co obnáší být křesťanem. Kurzy jsou neformální, 
nezávazné a bezplatné. Je možné přijít na jeden, 
zjistit, o co se jedná, a potom se rozhodnut, 
jestli chci absolvovat i další. Kurzy Alfa vznikly 
v Anglii pro anglikánskou církev v osmdesátých 
letech minulého století, ale během dvou desetiletí 
se rozšířily doslova do celého světa a v současné 
době probíhají stovky těchto setkání na různých 
místech, v různých jazycích. V Orlové budeme 
kurz Alfa zkoušet poprvé. Kurz je primárně 
určen v prvé řadě pro necírkevní zájemce, kteří se 

chtějí  blíže seznámit 
s křesťanstvím, 
ale může se jich 
s a m o z ř e j m ě 

zúčastnit i člen sboru. Pozvěte své přátele a 
doporučte kurz svým známým. Hledáme také 
další spolupracovníky, kteří by pomohli zajistit 
chod kurzu - bližší informace poskytne bratr Pavel 
Prošek: 777553438 nebo prosek.p@gmail.com.
Kurzy Alfa začínají v KC Náruč v úterý 14.2.2017, 

dále pak pokračují po deset týdnů každé úterý. 
Součástí je také Alfa víkend, 24.-26.3.

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 
(5.3.)
chystáme na neděli 5.března po bohoslužbách. 

Prosíme udělejte si čas na rozhovor o organizačních 
záležitostech sboru a církve. Přijďte se přesvědčit, 
jak staršovstvo hospodaří se svěřenými prostředky, 
mluvte do toho, jakým směrem se náš sbor má 
vydat dále.
Sborové shromáždění začne po krátké přestávce 

po bohoslužbách a bude zakončeno společným 
obědem, případně ještě nějakým vzdělavatelným 
nebo zábavným programem po obědě 
(podrobnosti budou upřesněny později).

JARNÍ PRÁZDNINY S MUZIKOU (11.-
15.3.)
Mládež od 12 do 18 let zveme na jarní prázdniny 

s muzikou. Od 11. do 15.3. budeme bydlet na faře 
v Jeseníku, budeme společně hrát hry, zpívat a 
muzicírovat, chodit na výlety, povídat si, vařit, a 
všechno ostatní, co k tomu patří. Určitě prožijeme 
zajímavá dobrodružství a poznáme zajímavé lidi.
Akci pořádá YMCA Orlová, přihlášky na www.

ymcaorlova.cz nebo na vyžádání u bratra faráře 
Š.Janči, cena 700,- Kč, členové YMCA 500,-.

VELIKONOCE (14.-16.4.)
Zelený čtvrtek - neformální bohoslužba s jezením 

beránka v modlitebně Slezské církve evangelické v 
Orlové 1, 13.4. od 16.00.
Velký pátek - společná bohoslužba se Slezskou 

církví evangelickou - v evangelickém kostele na 
“Cingrově kopci” v Orlové 1. Bohoslužba s Večeří 
Páně. 14.4. od 10.00.
Velikonoční neděle - bohoslužba s Večeří Páně v 

Husově domě v Orlové 1. 16.4. od 9.00.

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT



neděle 1.1. 15.00 sváteční bohoslužby s Večeří Páně v Husově domě
neděle 8.1. 9.00 pravidelné bohoslužby v Komunitním centru Náruč
neděle 15.1. 9.00 pravidelné bohoslužby v Husově domě

po nich mimořádné sborové shromáždění
úterý 17.1. 18.00 ekumenická debata „K čemu je vlastně církev?“ v Komunitním centru Náruč
neděle 22.1. 9.00 pravidelné bohoslužby v Komunitním centru Náruč
neděle 29.1. 9.00 pravidelné bohoslužby v Husově domě

16.00 ekumenická bohoslužba v modlitebně Církve bratrské v Orlové 4
neděle 5.2. 9.00 pravidelné bohoslužby s Večeří Páně v Husově domě
úterý 7.2. 18.00 přednáška z cyklu Evropské hodnoty: „Sekulární stát a jeho křesťanské kořeny“
neděle 12.2. 9.00 pravidelné bohoslužby v Komunitním centru Náruč
úterý 14.2. 18.00 první ze série kurzů Alfa v Komunitním centru Náruč
neděle 19.2. 9.00 pravidelné bohoslužby v Husově domě
neděle 26.2. 9.00 pravidelné bohoslužby v Komunitním centru Náruč
neděle 5.3. 9.00 pravidelné bohoslužby s Večeří Páně v Husově domě

po nich výroční sborové shromáždění
11.-15.3. Jarní prázdniny s muzikou - pro mládež od 12 do 18 let
neděle 12.3. 9.00 pravidelné bohoslužby v Konunitním centru Náruč
neděle 19.3. 9.00 pravidelné bohoslužby v Husově domě
24.-26.3. víkend kurzu Alfa
neděle 26.3. 9.00 pravidelné bohoslužby v Komunitním centru Náruč
neděle 2.4. 9.00 pravidelné bohoslužby s Večeří Páně v Husově domě
neděle 9.4. 10.00 ekumenické bohoslužby společně s Církví bratrskou

modlitebna CB, Lutyňská, Orlová 4
čtvrtek 13.4. 16.00 ekumenická bohoslužba s Večeří Páně

modlitebna Slezské církve evangelické v Orlové 1
pátek 14.4. 10.00 ekumenická velkopáteční bohoslužba s Večeří Páně společně se Slezskou církví

v evangelickém kostele v Orlové 1
neděle 16.4. 9.00 Velikonoční bohoslužby s Večeří Páně v Husově domě
neděle 23.4. 9.00 pravidelné bohoslužby v Komunitním centru Náruč

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

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, zabýváme se 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.
Pozvěte své přátele na kurz Alfa - nezávazné seznámení se základy křesťanské víry. Je otevřeno každému, bez 
ohledu na církevní příslušnost nebo nepříslušnost. Pozvěte své známé, kteří se chtějí dovědět víc o Ježíši!
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.


