
Jednou přišel za Ježíšem mladík a položil 
mu vážnou otázku: Co mám dělat, abych 
získal život věčný? Přeloženo do současné 
řeči: Co je v životě nejdůležitější? Jak bychom 
na to odpověděli? Co je nejdůležitější?

Touto otázkou se zabývá každý člověk. 
Stanovujeme své životní cíle a priority, 
řadíme je podle významu. To nejdůležitější 
nejvýš, podružné níž. Děláme to jako 
jednotlivci i jako společenství, a odpověď 
je opravdu důležitá.

Vstupujeme do postního období, kdy si 
připomínáme utrpení a smrt Pána Ježíše 
Krista. Ten učedníky upozorňoval na 
utrpení a smrt, které Ho čekají. Sám se na 
ně připravoval a chtěl připravit i své blízké. 
Bylo to pro Něj důležité, možná úplně 
nejdůležitější.

Petr měl jiné priority. Nepůjdeš jako beran 
na porážku! Člověk se musí snažit zachovat 
si život! Jsi v nebezpečí, ale můžeš se mu 
přece vyhnout! Člověk má smysly a rozum, 
aby se vyhýbal nebezpečí, aby se vyvaroval 
ztráty nejdůležitějšího, tedy zdraví a života.

>Mistře, neboj se, užívej rozum,  vyvaruješ 
se ohrožení a dožiješ se vysokého věku ve 
vážnosti u mnoha obdivovatelů...<

Ježíš se se svým učedníkem tvrdě pohádá 
a vysloví paradox víry. „Kdo chce zachránit 
svůj život, ten jej ztratí, a kdo  ztratí svůj 
život pro mne, nalezne jej.“

Jak můžu zachránit svůj život tím, že jej 
ztratím? Chápeme, že i ten, kdo usiluje o 
zachování života, o něj může přijít. Ale jak 
jej získat tím, že ho ztratím?

Ježíš míní naši zahleděnost do sebe, která 
nám brání vidět, co nám Bůh nabízí a dává.

Že všechno důležité dostáváme darem z 
Boží milosti. Nemusíme bojovat o spásu, 

protože boj za nás vybojoval Ježíš. Můžeme 
úsilí věnovat pomoci druhým. Nemusíme 
marnit čas bádáním, jak se dostat do nebe, 
protože Ježíš otevřel dveře a nikdo je nemůže 
zavřít! Můžeme následovat v Jeho stopách 
a Jeho stylu. Jeho kříž je nesením starostí 
druhých lidí a to máme napodobovat i my...

Jednou přišel za Ježíšem mladík se zásadní 
otázkou: Co je v životě nejdůležitější?

Ježíš říká: nepečuj o sebe, o schránku 
tělesnou, ani tu duchovní. Nehleď jen 
na sebe. Nebuď Narcisem tělesným ani 
duchovním! Pokud se člověk zabývá stále 
sám sebou, nezáleží, zda se topí ve cvičení 
tělesném a pěstování bicepsů, cvičení 
duševním a pěstování mozku nebo cvičení 
duchovním a meditacích. Pořád je v tom 
sobecké zahledění do sebe. Luther říkal, že 
člověk je zakřivený sám do sebe.

Ježíš ukázal jinou cestu – cestu lásky, která 
nemyslí jen na sebe, nezaobírá se vlastním 
dobrem, ale věnuje svou sílu (svaly, rozum 
a i duchovní soustředění) druhým.

Taková je láska Boží a proto Ježíš přijal 
utrpení a smrt, přestože z osobního hlediska 
to bylo nesmyslné. Ježíš se vzdal života pro 
nás. Dostali jsme od Něj všechno.

A tak se můžeme vzdávat toho, co nás 
poutá zahleděností do sebe. Vzdát se toho, 
na co jsme pyšní. Může to být majetek, 
ale může to být taky to, co jsme v životě 
dokázali, úspěchy, vzdělání, výkony, práce, 
rodina. To jsou dobré a důležité věci. Je 
dobré o ně usilovat. Ale mají být zařazeny 
v hierarchii priorit, máme je konat se 
správnou motivací: tedy ne sami pro sebe, 
ale pro druhé a tím pro Krista. Přeju nám 
všem, ať se nám to daří.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Orlové
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Ježíš začal učedníky učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, 
být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se 
však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z cesty, satane; tvé smýšlení není z Boha, ale z 
člověka!“ Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž 
a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne 
a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl 
člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, 
za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly.

evangelium podle Marka, 8, 31-38



Rok 2018 je rokem malých velkých změn a 
události, mimochodem jako vlastně každý 
rok. Některé už proběhly, jako prezidentské 
volby u nás, a některé teprve proběhnou, 
jako třeba prezidentské volby v Rusku. V 
nejbližších dnech provětrají naše svaly zim-
ní olympijské hry, v létě pookřejí naše srdce 
nad nejdelším pozorovatelným zatměním 
měsíce v 21. století. Na podzim naplníme 
volební urny listím, pardon, našimi hlasy 
ve volbách do senátu. Také ženy v Saudské 
Arábii budou v tomto roce potěšeny, popr-
vé budou moci legálně řídit automobily. A 
když už jsme u dopravních prostředků, na 
Marsu tento rok přistane, v rámci projektu 
Mars One, další průzkumné vozítko.
Též nás čeká spousta správně kulatých vý-
ročí, výročí jak významných událostí, tak 
narození významných osob. Namátkou 
mohu uvést kulatiny Zikmunda Lucem-
burského, Karla Marxe či Nelsona Mandely 
a Jana Eskymo Welzla. Ale také významné 
události jako výročí Pražské defenestrace, 
invaze vojsk Varšavské smlouvy do Česko-
slovenska či založení Národního divadla a 
založení Československa.
Mimo to nás čeká již déle avízované sté vý-
ročí, či lépe sté narozeniny naší Českobra-

trské evangelické církve. A takové výročí si 
již zaslouží oslavu. Vždyť už je to vlastně 
dvacetina z dvoutisícileté historie Kristovy 
církve! Biblickým heslem pro rok narozenin 
naší církve je verš z knihy Zjevení: „Tomu, 
kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene 
vody živé“ Myslím, že právě i ta naše cír-
kev, která slaví krásné kulatiny, je místem, 
kde pramen vody živé vyvěrá.  S motivem 
živé vody se setkáváme nejen v pohádkách, 
ale především v církvi, ve sboru, na boho-
službách, ve všedním křesťanském civilním 
životě, necháme-li se osvěžovat Božím slo-
vem a Kristovým evangeliem. Někdo může 
namítnout, že v současné době ten pramen 
vody živé skomírá, že je to spíš pramínek, 
ale jak říká apoštol Pavel: „Radujte se a buď-
te vděčni!“ A výročí naší církve je důvodem 
k radosti, vždyť kolik lidí v ní, za to staletí 
uvěřilo a slyšelo Boží slovo. A je to také dů-
vodem k vděčnosti, že máme kam chodit 
do sboru, společenství, kde se setkáváme s 
Kristem. A vůbec, křesťan může pociťovat 
radost a vděčnost stále, vždyť Boží láska a 
milosrdenství není omezená na nějaký roč-
ní časový úsek, ale je s námi stále, každý 
den, skrze víru v našeho Pána Ježíše Krista.

váš vikář Honza Mikschik

ZVEME VŠECHNY ČLENY I PŘÍZNIVCE FARNÍHO SBORU 
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V ORLOVÉ NA

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
v neděli 18.3. po bohoslužbách

v malém sále Husova domu
Zúčastnit se sborového shromáždění je právem každého 
člena církve. Při shromáždění dostanete informace o živo-
tě sboru, o věcech duchovních, organizačních i finančních; 
můžete je připomínkovat, můžete vznést otázky a dosta-
nete na ně odpovědi. Je to nejlepší příležitost, jak člověk 
může ovlivnit chod sboru.



CO JE VLASTNĚ CÍRKEV?
V představě běžného Čecha je církev nepochopi-

telná a podezřelá instituce, sestávající z předsta-
vitelů, biskupů, farářů a seniorů. Instituce, která 
se stará hlavně o to, aby měla dost kostelů a dost 
peněz na jejich provoz. Instituce, která vyždímala 
stát církevními restitucemi...

Při pohledu do Bible zjistíme, že církev vzniká 
vlastně při každém setkání třeba jen dvou nej-
obyčejnějších křesťanů. Ježíš řekl, že bude tam, 
kde se dva nebo tři sejdou v Jeho Jménu; a přesně 
to je církev. Když se setkáváme na bohoslužbách, 
ale i když se potkáme v samoobsluze. Když při-
jdeme na biblickou hodinu, ale i když si sedneme 
na kafe. Když posloucháme profesionálně připra-
vené kázání, i když se jen jeden druhému svěříme 
o svých starostech.

Církev nestojí na farářích a seniorech, ani na 
kostelech či modlitebnách. Církev jsou všichni, 
kdo věří, že Ježíš zemřel na kříži za jejich hříchy, 
že vstal z mrtvých a setkává se s námi při modlit-
bě, čtení Písma a ve společenství věřících.

Jako každá skupina musí mít církev nějakou or-
ganizační strukturu. Ale podstata církve nespočí-
vá ve funkcionářích nebo evidenci majetku. Pod-
statou církve jsou lidé, kteří se nechají vést láskou 
k Bohu, kteří se učí lásce k lidem, vzájemnému 
přijímání a odpouštění, kteří nechtějí žít jen sami 
pro sebe a kteří se chtějí setkávat s ostatními po-
dobnými nadšenci.

K ČEMU CÍRKEV POTŘEBUJEME?
Nemůžeme být křesťany bez církve? Nemůžeme 

věřit sami za sebe a obracet se k Bohu v soukromí 
pokojíku nebo na procházce v lese? Nemůžeme 
číst Bibli sami a povzbuzení stahovat z internetu? 
Musíme k tomu mít kostel a faráře?

V těchto otázkách je kus pravdy. Víra je samo-
zřejmě záležitost individuální. Stejně tak je tře-
ba, aby křesťan v soukromí četl Písmo a modlil 
se. K modlitbě není nutné sterilní prostředí kos-
tela, máme se modlit neustále, a tedy všude.

Má to ovšem i své ALE. Vždy je lepší mít s kým 
se o víru podělit. Vždy je lepší moci debatovat s 
někým o svých názorech, sdílet radosti i starosti. 
Vždy je dobré mít někoho, kdo poradí, podělí se 
o zkušenosti nebo se za mne pomodlí.

A právě toto je církev. Společenství pomoci, po-
vzbuzení, někdy i napomenutí, když člověk sejde 
ze správé cesty. Nikde v Bibli nečteme, že by ti, 

kdo uvěřili Kristu, netoužili podělit se o víru s 
druhými; nechtěli se dovědět víc o Bohu od zku-
šenějších; odmítli naslouchat Božímu Slovu a 
modlit se ve společnosti sester a bratří.

Pán Bůh se rozhodl mne oslovit prostřednic-
tvím druhých lidí; a snad i k ostatním přicházet 
skrze mne. Je to pocta a výsada, je to neuvěřitelné 
ocenění chatrného lidského společenství. Jako se 
Bůh v Kristu stal obyčejným člověkem, tak se Mu 
zalíbilo v obyčejné, chybující partě Jeho násle-
dovníků. Církev je tělem vzkříšeného Krista a své 
místo v ní má každý, kdo Krista přijímá, miluje a 
vyznává. Někdy přemýšlíme konzumním způso-
bem „k čemu já potřebuji církev?“, ale někdy stojí 
otázka opačně: „co když církev potřebuje mne?“

V Církvi člověk může slyšet Slovo věčného ži-
vota; ve společenství Církve přijímáme svátosti 
(křest a Večeři Páně), a teprve ve společenství s 
ostatními křesťany naplňujeme poslání, které 
nám Pán Ježíš svěřil - tedy uskutečňovat Boží 
Království v tomto světě.

KDO JE ČLENEM CÍRKVE?
Členy Církve s velkým C si vybírá Pán Bůh osob-

ně a nikdo z nás Mu do toho nemůže mluvit. Do 
Jeho lidu bezpochyby náleží človíčkové, patřící 
k různým církvím a skupinám; možná i někteří, 
kdo nepatří nikam.

Bible nám ukazuje jedno důležité kritérium: 
Kdo uvěří a je pokřtěn, je přijat do společenství 
Kristova lidu. Křest je darem Božím i naším vy-
jádřením osobní víry a touhy patřit Ježíši. Křtem 
se člověk hlásí k Bohu a ve křtu přijímá zaslíbení 
Boží přítomnosti ve svém životě.

Členem Českobratrské církve evangelické je ten, 
kdo je pokřtěn v některé křesťanské církvi. Člen 
je zapsán do kartotéky konkrétního sboru, získá-
vá práva a zavazuje se k povinnostem.

Má právo spolurozhodovat o životě sboru, volit 
a být volen do řídících orgánů sboru a církve, má 
právo na rozhovor s farářem (zpověď), má právo 
účastnit se všech aktivit sboru.

Zároveň se očekává, že ponese zodpovědnost za 
společenství, k němuž se připojil. Zodpovědnost 
modlit se za spolubratry i celou církev, zodpověd-
nost za svědectví o Ježíši v církvi i ve svém okolí; 
zodpovědnost za lidi, které potkáváme; zodpo-
vědnost přiložit ruku k dílu, kde je potřeba, zod-
povědnost za finanční zajištění sborového života.



ZAŽILI JSME V LOŇSKÉM ROCE

Impuls klub pro děti 
a mládež v Náruči

Přednášky a ekumenické 
debaty v Náruči

kurz ALFA

Noc kostelů - 
Šansonika



Hudební kemp

Gospelový workshop

Sborový den k 
připomínce 500 
let reformace

Vánoční divadlo dětí a 
mládeže

Za fotky děkujeme Pavlovi Proškovi, Mirkovi Sedláčkovi, Štěpánu Jančovi



NAD ČÍM PŘEMÝŠLÍME?
Co náš sbor čeká v horizontu letošního roku i 

v dlouhodobější perspektivě - toto vše budeme 
probírat na výročním sborovém shromáždění...

Velmi zásadní změna nás čeká v létě 2019. Po 
21 letech odchází bratr farář Štěpán Janča a 
jeho rodina. Staršovstvo už nyní oslovuje různé 
možné kandidáty na orlovskou kazatelnu, ale 
zatím bez kladné odezvy. Vzhledem ke zkuše-
nosti, kterou jsme měli z dřívějších období, je 
třeba se připravit i na možnost, že nástupce ne-
seženeme moc brzy.

Prosíme vás, myslete na tuto situaci i ve svých 
modlitbách - věříme, že Pán Bůh posílá pracov-
níky na svou vinici.

V této situaci bude ve sboru potřeba mnohem 
více aktivních lidí, kteří by byli ochotni pomoci 
s organizací sborového života, od starání se o 
webové stránky, kancelářskou práci, organizaci 
setkání v Náruči, až po přípravu biblických ho-
din nebo bohoslužeb.

Prosíme zvažte, jestli právě vás Pán Bůh nevo-
lá k tomu, abyste některou část sborové práce 
převzali pod svou zodpovědnost.

Navíc je v této souvislosti třeba přichystat 
velmi zásadní úpravy ve sborovém domě. Do 
roku 2020 (podle zákona) musíme vyměnit ko-
tel ústředního topení. Je zásadní otázka, jestli 
nezměnit celý způsob vytápění - ke zvážení je 
možnost zavedení plynu nebo instalace tepel-
ného čerpadla. Na výměnu kotle je navázána 
rekonstrukce (nebo aspoň generální oprava) 
celého ústředního topení.

K tomu by bylo ideální podniknout aspoň ně-
které dílčí kroky k zateplení domu nebo zabrá-
nění únikům tepla. Některá okna jsou bohužel 
už v havarijním stavu, bohužel nám ovšem asi 
zůstane uzavřená možnost nahradit je prak-
tickou a levnější variantou - okny plastovými, 
jsme totiž v památkové zóně a památkáři po-
měrně rezolutně odmítli o této možnosti byť i 
jen uvažovat.

Dalším nezbytným krokem bude rekonstrukce 
rozvodů elektřiny v celém domě, kontrola roz-
vodů vody a odpadů, a opravy ve farním bytě - 
minimálně podlahy a elektroinstalace.

To vše je samozřejmě také záležitost finanční-
ho zajištění. Staršovstvo už začalo hledat mož-

nosti finanční podpory ze strany církve nebo 
státních dotací, ale možností, jak asi všichni 
víme, není mnoho. Naše situace je navíc kom-
plikovaná vlastnickou situací v domě.

Prosíme vás, zamyslete se i nad těmito okol-
nostmi a zvažte, můžete-li nějakým způsobem 
pomoci s těmito stavebními a finančními zá-
ležitostmi. Jsme přesvědčeni, že církev nemá 
spoléhat hlavně na podpory odjinud, ať z ústře-
dí církevního nebo od státních úřadů. Proto 
staršovstvo vyhlašuje sbírku na náklady těchto 
nezbytných budoucích oprav a rekonstrukcí. 
Zvažte prosím, jestli byste mohli přispět - když 
bychom každý už nyní odložili na tento účel sto 
korun měsíčně, do příštího roku nashromáž-
díme docela slušnou částku, která se může stát 
dobrým základem nezbytných oprav.

Samozřejmě nejzásadnější ze všech je otázka, 
jakou má vlastně náš sbor před námi budouc-
nost. Vyhlídky někdy vypadají neslavně: na 
bohoslužbách se nás schází patnáct až dvacet, 
je těžké najít spolupracovníky, kteří by si vzali 
na starost nějaký díl sborové práce, natožpak 
ochotné dobrovolníky k práci ve staršovstvu. 
Finanční závěrka i přes velikou obětavost ně-
kterých členů, zatím nenasvědčuje, že bychom 
při zvyšujících se nákladech a odluce církve od 
státu zvládli zaplatit faráře na plný úvazek.

Přesto nezoufáme. Zpíváme píseň Tvá, Pane 
Kriste, věc to jest, jež nám zde svěřena, a věří-
me, že se skutečně podílíme na větším díle, díle 
Ducha svatého. A že Pánu Bohu záleží na tom, 
aby v Orlové fungovala církev a aby i náš sbor 
nesl dál odkaz svých zakladatelů.

V tuto chvíli záleží na každém z nás. Každý 
z nás si položme otázku: Chci, aby zde byl 
a fungoval evangelický sbor? Chci, aby se v 
Orlové a okolí konalo dílo Páně? Chci, aby-
chom získali nového faráře?
Pokud je vaše odpověď kladná, pak je dal-

ším krokem otázka: Co pro to udělám?
Můžu se za sbor modlit, můžu se aktivně 

zapojit do činnosti, můžu sbor podpořit fi-
nančně.
Jsem si jistý, že jestli nám bude na Božím 

díle záležet a budeme ochotní pro ně něco 
udělat, Pán Bůh odmění naše odhodlání 
svým požehnáním.



KURZ ALFA
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, a 
potom se rozhodnut, jestli chci absolvovat i další.
Kurzy Alfa vznikly v Anglii  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 podruhé. Kurz je určen v 
prvé řadě pro necírkevní zájemce, kteří se chtějí 
blíže seznámit s křesťanstvím, ale může se jich 
samozřejmě zúčastnit i člen sboru. Pozvěte své 
přátele a doporučte kurz známým. Hledáme 
také spolupracovníky, kteří pomohou zajistit 

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 17.30. Hrajeme hry, povídáme si 
o životě i o víře, promítáme filmy, potkáváme za-
jímavé lidi. 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 zdarma; z 
peněz se hradí pronájem prostor.

- každé úterý od 18.00 do konce února kurz Obje-
vování křesťanství, od března pak kurz Alfa (obo-
jí určeno hlavně pro lidi, kteří se chtějí něco víc 
dovědět o víře v Boha a o křesťanství

- středy 14.2. a 14.3. od 18.00 posezení s kytarou

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

- a samozřejmě bohoslužby každou druhou nebo 
čtvrtou neděli v měsíci.
- modlitby za zdraví: neděle 11.2. a 4.3. od 16.00

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

chod kurzu - bližší informace u Pavla Proška: 
777553438 nebo prosek.p@gmail.com.
Kurzy Alfa začínají v KC Náruč v úterý 6.3.2018, 

dále pak pokračují po deset týdnů každé úterý (s 
výjimkou svátků).

PŘEDNÁŠKY V KNIHOVNĚ
Ve spolupráci s městskou knihovnou pořádáme 

řadu tří přednášek/rozhovorů o na duchovní 
témata:
15.3. Bible - proč je základem evropské kultury?
19.4. Ježíš - mudrc nebo fanatik?
17.5. Křesťanství - může nás ještě něčím 

překvapit?
Přednášky začínají vždy od 17.00 v přednáškovém 

sále městské knihovny v Orlové. Tyto přednášky 
se konají místo obvyklých biblických hodin.

PŮST A VELIKONOCE
Tradiční postní období začíná letos popeleční 

středou 14.2. a trvá do Velikonoc. Naše církev sice 
nedrží přísné postní tradice, přesto však víme, 
že půst je biblicky správný způsob obohacení 
duchovního života a soustředění se k modlitbě a 
naslouchání Pánu Bohu. Každý se může zamyslet 
nad skutečnostmi, které ho odvádějí od víry a od 
opravdového křesťanského života; každý z nás si 
může stanovit vlastní cíl postního směřování.
Velikonoce nám pak připomínají velikou lásku 

Boží k člověku, připomínáme si, že Pán Ježíš 
Kristus, nevinný a bezhříšný se obětoval za 
odpuštění našich hříchů, byl ukřižován, zemřel, ale 
třetího dne vstal z mrtvých. Jeho zmrtvýchvstání 
je událost, která proměnila svět - je to Boží ujištění, 
že i pro nás je připraveno vzkříšení z mrtvých, že 
smrt i naše hříchy jsou překonány a že se můžeme 
těšit na život věčný v Boží blízkosti.

Velikonoční program:
25.3. květná neděle - společná bohoslužba s 

Církví bratrskou od 10.00
29.3. zelený čtvrtek - společné posezení při hodu 

beránka se SCEAV od 16.00
30.3. Velký pátek - společné bohoslužby se 

SCEAV od 10.00
1.4. Velikonoční neděle - sváteční bohoslužba s 

Večeří Páně v Husově domě

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT



neděle 4.2. 9.00 pravidelné bohoslužby v Husově domě
úterý 6.2. 16.00

18.00
Impuls klub pro děti a mládež v komunitním centru Náruč
kurz Objevování křesťanství v KC Náruč, téma: Rozhodnutí

čtvrtek 8.2. 16.30 schůze staršovstva v Husově domě
neděle 11.2. 9.00

16.00
pravidelné bohoslužby v Komunitním centru Náruč, s Večeří Páně
modlitba za zdraví (KC Náruč)

úterý 13.2. 16.00
18.00

Impuls klub pro děti a mládež v komunitním centru Náruč
kurz Objevování křesťanství v KC Náruč, téma: Církev, Duch svatý

středa 14.2. 18.00 posezení s kytarou v komunitním centru Náruč
čtvrtek 15.2. 16.30 biblická hodina v Husově domě, téma: Nebe
16.-18.2.

neděle 18.2.

18.00

9.30

sborový víkend v Těrlicku, hostinec V Zátoce (https://hostinec-v-zatoce.hotel.cz)
bohoslužby v Orlové se nekonají!!!
i ty, kdo se nezúčastní celého víkendu, zveme na bohoslužby do Zátoky

úterý 20.2. 16.00
18.00

Impuls klub pro děti a mládež v komunitním centru Náruč
kurz Objevování křesťanství v KC Náruč, téma: Modlitba, Bible

čtvrtek 22.2. 16.30 biblická hodina v Husově domě, téma: Země a svět
neděle 25.2. 9.00 bohoslužby v Komunitním centru Náruč
úterý 27.2. 16.00

18.00
Impuls klub pro děti a mládež v komunitním centru Náruč
kurz Alfa - přípravné a modlitební setkání

čtvrtek 1.3. 16.30 schůze staršovstva
neděle 4.3. 9.00

16.00
pravidelné bohoslužby v Husově domě, s Večeří Páně
modlitba za zdraví v KC Náruč

úterý 6.3. 16.00
18.00

Impuls klub pro děti a mládež v komunitním centru Náruč
zahájení kurzu Alfa v komunitním centru Náruč

čtvrtek 8.3. 16.30 biblická hodina v Husově domě, téma: Peklo a podsvětí
neděle 11.3. 9.00 pravidelné bohoslužby v KC Náruč
úterý 13.3. 16.00

18.00
Impuls klub pro děti a mládež v komunitním centru Náruč
kurz Alfa v komunitním centru Náruč

středa 14.3. 18.00 posezení s kytarou v komunitním centru Náruč
čtvrtek 15.3. 17.00 přednáška Bible - proč se stala základem evropské kultury?

městská knihovna Orlová
neděle 18.3. 9.00 pravidelné bohoslužby v Husově domě

po nich výroční sborové shromáždění
společný oběd a odpolední promítání filmu

úterý 20.3. 16.00
18.00

Impuls klub pro děti a mládež v komunitním centru Náruč
kurz Alfa v komunitním centru Náruč

čtvrtek 22.3. 16.30 biblická hodina v Husově domě, téma: Život a smrt
neděle 25.3.

Květná
10.00 společná bohoslužba s Církví bratrskou, modlitebna CB, Lutyňská 350

bohoslužby v Husově domě ani v Náruči se nekonají!
úterý 27.3. 16.00

18.00
Impuls klub pro děti a mládež v komunitním centru Náruč
kurz Alfa v komunitním centru Náruč

čtvrtek 29.3. 16.00 Hod Beránka (se SCEAV, sborový sál SCEAV u evangelického kostela)
pátek 30.3. 10.00 Velkopáteční bohoslužba s Večeří Páně, spolu se Slezskou církví evangelickou

evangelický kostel, Cingrův kopec Orlová 1
neděle 1.4. 9.00 Velikonoční bohoslužby v Husově domě, s Večeří Páně

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


