
Matoušův text o mudrcích z východu, 
spolu s citátem z proroka Micheáše, 
slýcháme skoro každé Vánoce. Je to příběh, 
v němž se král Herodes, tři mudrcové 
a jeruzalémští zákoníci radí, kde najít 
Mesiáše. Každý z nich má úplně jiné 
důvody, proč se po Mesiáši shání. To ale 
později, nejprve k onomu proroctví:

Vzniklo nejspíš v době, kdy Judsko 
bylo ohroženo vpádem velevojska 
babylonského. Izraelci se hrozili, co je 
čeká – jejich vyhlídky nebyly nadějné. 
Za hranicemi se řadí nepřátelští vojáci, 
uprchlíci přinášejí zprávy o hrůzách války 
a všichni vidí, že judské královstvíčko 
nemá proti bezohledné velmoci šanci. V té 
chvíli Micheáš ukazuje do Betléma, odkud 
pocházel podle biblické tradice nejlepší z 
králů – ideální spoléháním na Hospodina 
ve chvíli nebezpečí, vděčností Hospodinu 
ve chvíli uklidnění, ale i ochotou podřídit 
se soudu Božímu, když spáchal zločin, 
ochotou přiznat hřích a přijmout trest. Byl 
králem pastýřem, který se uměl postarat o 
stádo ovcí stejně jako o lid, jemu svěřený. 
Králem, který si troufnul postavit se lvu 
nebo medvědu, ohrožujícím ovce, stejně 
jako Goliášovi, vyhrožujícímu Izraelcům 
a urážejícímu Hospodina. David byl pro 
Izraelce prototypem dobrého krále, krále 
podle vůle Hospodinovy.

Proto i zaslíbený Spasitel byl nazýván 
synem Davidovým a jeho pokračovatelem.

Izraelci se v ohrožení obraceli o pomoc k 
Hospodinu a očekávali Jeho Pomazaného, 
požehnaného krále, který jejich zemi 

přinese záchranu a prosperitu. Který je 
bude spravovat laskavě a spravedlivě a 
který jim přinese pokoj, šálóm. Věřili, že až 
nastane pravý čas, přijde vykoupení.

Očekávání Micheášova se naplnila 
narozením a životem Ježíšovým. U Matouše 
se ovšem setkáváme hned se třemi různými 
očekáváními:

1. Mudrci, hvězdopravci od východu. Pro 
učence Izraelské podezřelá individua, která 
ovšem rozpoznala znamení času a vyšla 
ze svého pohodlí hledat nově narozeného 
Krále s velkým K. Jsou to postavy až 
Abrahamovské, putující za hlasem 
neznámého Boha. A také jsou z těch našich 
„účinkujících“ jedinými, kdo Ježíše najdou.

2. Král Herodes, který se bojí o trůn a moc 
a chce zlikvidovat možného soupeře – už 
plánuje a svolává vojáky. Sice chce nového 
Krále hledat, ale z úplně jiných důvodů.

3. Velekněží a zákoníci – znalci Písem, 
kteří přesně vědí, kde Krále hledat, 
povzneseni nad poutníky a mudrce, ale 
nenapadne je zvednout zadnice z lavic a jít 
se Králi poklonit...

A s čím my vyhlížíme Ježíše?
Jako zákoníci - lhostejně a netečně?
Jako Herodes – jako narušení našich 

zaběhlých pořádků, jako osobní ohrožení?
Anebo se přidáme k Mudrcům a vydáme 

se na cestu poklonit se Králi a odevzdat mu 
své dary?

To si musí každý rozhodnout sám za sebe.
AMEN!

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Orlové
N o v i n k y  -  No v ý  r o k  2 0 1 9
Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od vý-
chodu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? 
Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel 
Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a 
zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: „V 
judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: ‚A ty, Betléme, v zemi judské, zda-
leka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude 
pastýřem mého lidu, Izraele.‘“ Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně 

se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a 
jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“ Oni krále vyslechli a dali se na cestu.    
         evangelium podle Matouše, kapitola 2, verše 1-8



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

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
v neděli 17.3.2019 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.

Vzhůru bratři !
Když jsme chodili do náboženství, pan farář nám často nechal vybrat 

píseň ze zpěvníčků. Málokdy se stalo, že nebyla vybrána píseň „Vzhůru 
bratři“. Melodie pochodová, úderná, dala se zpívat hlasitě, s chutí, často 
se zpěv podobal hulákání.

Nevim kolika bývalým spolužákům utkvěla píseň v paměti, ale mne 
napadá často.

Slova jsou:

„Vzhůru , bratři, prapor Krista v nový zve nás boj,
obsaďme již všechna místa, hotova buď zbroj.
Heslo naše -nebojme se- kupředu vždy dál,
korunu i s palmou nese Kristus, vůdce, král.“

Dnes, kdy nás trápí vyhlídky na budoucnost sboru v Orlové, nevíme, 
zda seženeme faráře a budeme mít finanční prostředky

na jeho činnost a na údržbu sborového domu bychom neměli ztrácet 
naději, ale zpívat (a třeba i hulákat) slova písně „Vzhůru bratři“.

Stát na svých místech a nechat se vést Kristem kupředu a dál.

Nina Šťastná



ZVEME VÁS

Pravidelné bohoslužby: každou neděli od 9.00
 liché neděle v měsíci v Husově domě
 sudé neděle v měsíci v komunitním centru Náruč

Biblické hodiny: každý čtvrtek od 16.30 v Husově domě.
 Probíráme na pokračování knihu profesora Michaela Greena Evangelizace 
teď a tenkrát.
 S výjimkou prvních čtvrtků v měsíci, kdy bývají schůze staršovstva

Misijní konference „Semínko 2019“
 V sobotu 6.4. od 9.00 v Husově domě.
 Cílem setkání je inspirovat se od zkušenějších, jakými originálnímy způsoby 
se dá necírkevním lidem přiblížit evangelium a biblická zpráva o Ježíši a o Bohu 
Otci.
 Hlavními přednášejícími budou: Rob Rawson ze Skotska a Kristian Lande, z 
Norska.

Ekumenické bohoslužby:
 27.1. 16.00 v modlitebně Církve bratrské

 18.4. 16.00 v modlitebně Slezské 
církve evangelické a.v.
 19.4. 10.00 v evangelickém kostele 
na Cingrově kopci v Orlové-Městě

Sborový zájezd do Krouny 26.-28.4.
 Víkend pro celou rodinu - návště-
va ve sboru, kde působí bratr farář Hon-
za Mikschik, který u nás v   l o ň -
ském roce působil jako vikář.
 Okolí Krouny je velmi krásné, na 
programu bude kromě návštěvy sboro-
vých prostor také výlet, hry pro děti i 
dospělé, příležitost k neformálním roz-
hovorům...

Posezení s kytarou: jednou měsíčně v 
komunitním centru Náruč



ZAŽILI JSME V LOŇSKÉM ROCE

Přednášky a debaty v Ná-
ruči a v knihovně

jarní prázdniny s mlá-
deží v Javorníku

Koncerty v Husově domě



výprava do Skotského 
partnerského sboru 
St. Ninian‘s

letní tábor YMCA Orlová

Impuls týden s účastí 
dobrovolníků z Nor-
ska a Německa

sborový víkend v Těrlicku



Letošní rok bude pro orlovský sbor velkým přelomem. Po dvaceti 
letech odchází bratr farář Štěpán Janča. Staršovstvo se už několik 
měsíců snaží najít vhodného nástupce, ale faráři jsou nedostatkové 
zboží a mnoho sborů čeká i několik let, než se najde ochotný kandidát. 
Musíme nejspíš počítat s tím, že nějakou dobu bude sbor neobsazený, 
bohoslužby a veškerý sborový provoz bude zajišťovat staršovstvo ve 
spolupráci s administrátorem.

Prosme Pána Boha, aby do Orlové vyslal zbožného, moudrého a 
vytrvalého svého služebníka.

S tím ovšem souvisí dvě další věci:
1. Vzhledem k postupující finanční odluce církví od státu, budeme-

li chtít mít svého faráře, budeme muset sehnat prostředky na jeho plat. 
V roce 2020 bude náš podíl činit 150.000,- korun, v dalších letech dále 
poroste tak, jak se bude snižovat státní příspěvek.

Prosme Pána Boha, aby nám pomohl najít zdroje financí, a taky  
aby povzbuzoval svým Duchem ochoru dárců a podporovatelů sboru.

2. Sborový dům vyžaduje velmi zásadní rekonstrukci:
- kotel a topení (v rámci možností také zateplení; výměnu kotle 

máme jako povinnost ze zákona)
- oprava nebo i výměna oken (havarijní stav)
- elektroinstalace, hromosvod (havarijní stav)
- rekonstrukce farářského bytu (podlahy, modernizace vybavení...)
Prosme Pána Boha o finance na tyto nezbytné opravy a přestavby 

ve sborovém domě.

Prosíme i vás všechny, abyste uvážili možnost pravidelného 
příspěvku na tyto účely. Nejlepší varianta je trvalý příkaz z účtu ve 
prospěch účtu sboru (č. 1724078369/0800). Zkušenost těch, kdo to tak 
praktikují už delší dobu, ukazuje, že stokoruna měsíčně člověku chybí 

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2019



méně než pětistovka jednou za rok, a přitom ve výsledku přinese více 
než dvojnásobný užitek.

Naše církevní řády doporučují, aby člen přispíval na provoz církve 
5% svých příjmů; biblická zásada je desátek, tedy 10%.

Děkujeme za každého, kdo cítí svou zodpovědnost za fungování 
sboru a děkujeme za každý váš dar na Boží dílo.

GDPR
Nejspíše jste zaznamenali zpřísněná pravidla pro ochranu osobních 

údajů. Tato pravidla se vztahují i na církve. V průběhu roku budeme 
muset aktualizovat všechny údaje, které máme ve sborové kartotéce, a 
to včetně podepsaného souhlasu s uchováváním osobních údajů. Proto 
i vás všechny budeme oslovovat s prosbou o vyplnění příslušného 
formuláře. Děkujeme za pochopení.



úterý 1.1. 15.00 Husův dům novoroční bohoslužby s Večeří Páně
čtvrtek 3.1. 16.30 Husův dům schůze staršovstva
neděle 6.1. 9.00

16.00
Husův dům
KC Náruč

pravidelné bohoslužby
modlitba za zdraví

čtvrtek 10.1. 16.30 Husův dům biblická hodina o různých aspektech evangelizace
pátek 11.1. 16.00 KC Náruč posezení s kytarou
neděle 13.1. 9.00 KC Náruč pravidelné bohoslužby
čtvrtek 17.1. 17.00 Městská knihovna přednáška „Potkal pan Kohn Roubíčka“ - o Židovství

Městská knihovna Orlová
pravidelná biblická hodina v Husově domě se nekoná!

neděle 20.1. 9.00 Husův dům pravidelné bohoslužby
čtvrtek 24.1. 16.30 Husův dům biblická hodina
neděle 27.1. 9.00

16.00
KC Náruč
modlitebna CB

pravidelné bohoslužby
ekumenická bohoslužba orlovských křesťanských církví

pátek 1.2. 15.00 PedF UK Praha konference o strategii a budoucnosti církve
neděle 3.2. 9.00

16.00
Husův dům
KC Náruč

pravidelné bohoslužby s Večeří Páně
modlitba za zdraví v KC Náruč

čtvrtek 7.2. 16.30 Husův dům schůze staršovstva
neděle 10.2. 9.00 KC Náruč pravidelné bohoslužby
čtvrtek 14.2. 16.30 Husův dům biblická hodina
neděle 17.2. 9.00 Husův dům pravidelné bohoslužby
čtvrtek 21.2. 16.30 Husův dům biblická hodina
neděle 24.2. 9.00 KC Náruč pravidelné bohoslužby
čtvrtek 28.2. 16.30 Husův dům biblická hodina
neděle 3.3. 9.00 Husův dům pravidelné bohoslužby s Večeří Páně
čtvrtek 7.3. 16.30 Husův dům schůze staršovstva
neděle 10.3. 9.00 KC Náruč pravidelné bohoslužby
čtvrtek 14.3. 16.30 Husův dům biblická hodina
neděle 17.3. 9.00 Husův dům pravidelné bohoslužby

po nich výroční sborové shromáždění a společný oběd
čtvrtek 21.3. 16.30 Husův dům biblická hodina
neděle 24.3. 9.00 KC Náruč pravidelné bohoslužby
čtvrtek 28.3. 16.30 Husův dům biblická hodina
neděle 31.3. 9.00 Husův dům pravidelné bohoslužby
čtvrtek 4.4. 16.30 Husův dům biblická hodina
sobota 6.4. 9.00 Husův dům misijní konference
neděle 7.4. 9.00 Husův dům pravidelné bohoslužby s Večeří Páně
čtvrtek 11.4. 16.30 Husův dům schůze staršovstva
neděle 14.4. 10.00 modlitebna CB Květná neděle, ekumenické bohoslužby s Církví bratrskou
čtvrtek 18.4. 16.00 evangelický kostel Zelený čtvrtek, Hod Beránka se Slezskou církví a.v.
pátek 19.4. 10.00 evangelický kostel Velkopáteční bohoslužby se Slezskou církví a.v.
neděle 21.4. 9.00 Husův dům Velikonoční bohoslužby s Večeří Páně
26.-28.4. Krouna sborový zájezd, bohoslužby v Orlové se nekonají

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


