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Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. 

Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla 

daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k nim, kráčeje po moři. Když ho 

učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a 

řekl jim: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“  

Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!“ A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil 

z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: 

„Pane, zachraň mne!“ Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi pochyboval?“ 

(Matouš, 14,22-32) 

 

Jak už jsme psali v předchozím sborovém dopisu, letošní rok je pro orlovský sbor velkým přelomem. Po 

dvaceti letech služby u nás se bratr farář Štěpán Janča rozhodl odejít na jiné působiště – do sboru 

v Lockerbie ve Skotsku. Náš sbor je zatím neobsazený, administrovaný bratrem farářem Marcinem 

Pilchem z Českého Těšína, a dosud se nepodařilo najít nástupce. Bohoslužby a veškerý sborový provoz 

zajišťuje staršovstvo ve spolupráci s administrátorem. 

Dále náš sborový dům vyžaduje rekonstrukci a další nákladné opravy a intenzivně zvažujeme, jak zajistit 

jejich udržitelné financování do budoucna a zda je to vůbec v našich silách. Není to však jen v našich, ale 

v především v Božích rukou. Ptáme se, zda po nás chce úkol, který se zdá nemožný, avšak pro Něj možný 

je a uschopní nás k tomu, nebo naopak po nás chce opustit své jistoty a učinit kroky víry ven z lodi. Jsme 

jako ti učedníci na moři a současná situace nás vrhla do těchto rozbouřených vod. Znovu zakoušíme, že 

není v Boží povaze a v jeho stylu „mít své jisté“, ale že nás stále posílá na cestu. A jde s námi nebo nám 

kráčí vstříc. A i když Jej zprvu nepoznáváme a zdá se nám jako přízrak, volá na nás: „Vzchopte se, já jsem 

to, nebojte se“. Tak ať jako Petr dokážeme říct: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!“ 

 
Pravidelné bohoslužby: každou neděli od 9:00 hodin (až na výjimky uvedené v kalendáři akcí) 

liché neděle v měsíci v Husově domě 

sudé neděle v měsíci v komunitním centru Náruč 

Mládežnická bohoslužba: neděle 27. 10. 2019 od 15:00 hodin v komunitním centru Náruč 

Bohoslužba se Skoty: neděle 3. 11. 2019 od 10:00 hodin v Husově domě  

na dálku společně s partnerským sborem v Dunfermline 

Ekumenická bohoslužba: 1. 12. 2019 od 10:00 hodin v Husově domě 

společně se sborem Slezské církve evangelické v Orlové 



Biblické hodiny: druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci od 16:30 v Husově domě 

Probíráme na pokračování knihu Jonáš 

Impuls Klub: setkání mládeže v komunitním centru Náruč, zatím nepravidelně  

(v případě zájmu nás kontaktujte na orlova@evangnet.cz)  

Gospelové Vánoce se sborem Keep Smiling: sobota 14. 12. 2019 v Husově domě 

 
Impuls týden s účastí dobrovolníků z Norska a Německa 
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Rozlučka s br. farářem Štěpánem Jančou 

                                  

                                    

                                

 

 



Program akcí od října 2019 do ledna 2020 

čtvrtek 3.10. 9:00 Husův dům biblická hodina 

sobota 5.10. 16:00 Husův dům setkání žen 

neděle 6.10. 9:00 Husův dům pravidelné bohoslužby s Večeří Páně 

čtvrtek 10.10. 16:30 Husův dům schůze staršovstva 

neděle 13.10. 9:00 KC Náruč pravidelné bohoslužby, setkání se Štěpánem Jančou 

pátek 18.10. 18:30 KC Náruč modlitba za zdraví 

neděle 20.10. 9:00 Husův dům pravidelné bohoslužby 

čtvrtek 24.10. 16:30 Husův dům biblická hodina 

pátek 25.10. 16:00 KC Náruč posezení s kytarou 

neděle 27.10. 15:00! KC Náruč mládežnické bohoslužby 

neděle 3.11. 10:00! Husův dům pravidelné bohoslužby s Večeří Páně 
partnerské bohoslužby se sborem v Dunfermline 

čtvrtek 7.11. 16:30 Husův dům schůze staršovstva 

neděle 10.11. 9:00 KC Náruč pravidelné bohoslužby 

čtvrtek 14.11. 16:30 KC Náruč biblická hodina 

neděle 17.11. 9:00 Husův dům pravidelné bohoslužby 

neděle 24.11. 9:00 KC Náruč pravidelné bohoslužby 

čtvrtek 28.11. 16:30 Husův dům biblická hodina 

neděle 1.12. 10:00! Husův dům bohoslužby společně se SCEAV s Večeří Páně 

čtvrtek 5.12.  16:30 Husův dům schůze staršovstva 

neděle 8.12.  9:00 KC Náruč pravidelné bohoslužby 

čtvrtek 12.12. 16:30 Husův dům biblická hodina 

sobota 14.12.  17:00 Husův dům gospelové vánoce se sborem Keep Smiling 

neděle 15.12. 9:00 Husův dům pravidelné bohoslužby 

neděle 22.12. 9:00 KC Náruč pravidelné bohoslužby 

středa 25.12. 9:00 Husův dům sváteční bohoslužba s Večeří Páně 

neděle 29.12. 9:00 Husův dům pravidelné bohoslužby 

úterý 31.12. 15:00 Husův dům Silvestr v Husově domě 

středa 1.1. 15:00! Husův dům novoroční bohoslužby s Večeří Páně 

čtvrtek 2.1. 16:30 Husův dům schůze staršovstva 

neděle 5.1. 9:00 Husův dům pravidelné bohoslužby 

čtvrtek 9.1. 16:30 Husův dům biblická hodina 

neděle 12.1. 9:00 KC Náruč pravidelné bohoslužby 

neděle 19.1. 9:00 Husův dům pravidelné bohoslužby 

čtvrtek 23.1. 16:30 Husův dům biblická hodina 

neděle 26.1. 9:00 KC Náruč pravidelné bohoslužby 
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