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Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. 

Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.  

(Izajáš 41,10) 

 

Milé sestry, milí bratři, 

po „koronavirové pauze“ se zase můžeme scházet na shromážděních, i když se stále ještě 

trochu obáváme, jestli se vývoj situace zase nějak nepokazí. V té pauze jsme se ale mohli 

trochu zastavit a přemítat o tom, o čem se zpívá v jedné známé kancionálové písni: „Ukaž 

nám, co potřebné je a co je jen přítěží.“ Osobně jsem si uvědomil, jak důležité je setkávání 

ve společenství víry tváří v tvář a že se to nedá nahradit bohoslužbou přes internet. 

Na druhou stranu k tomu nejsou potřeba velké nemovitosti, hromada akcí, štosy úředních 

lejster ani množství slov. Pokud jste jako já v době nouzového stavu poslouchali 

na webových stránkách ČCE slovo Naděje na každý den, asi mi dáte za pravdu, že živá a 

obsahově hutná promluva může vyjít i jen z jednoho biblického textu a vejde se do 10 

minut.  

Opětovně se tedy scházíme od svatodušní neděle, i když s omezeními. Shromáždění se 

do konce září budou konat v Husově domě (s výjimkou 16. srpna, kdy bude bohoslužba 

v evangelickém kostele SCEAV v rámci Sjezdu alternativní mládeže), protože činnost 

Komunitního centra Náruč se bude přesouvat do jiných prostor (zatím je vše v jednání). 

Ve sborovém domě také probíhá rekonstrukce elektřiny a chystáme se dokončit 

rekonstrukci topení. Od 20. do 23. července vyjíždíme na sborovou dovolenou 

do Kostelního Vydří. Pokud byste se ještě chtěli přidat, bližší informace získáte přes e-mail 

marta.stach@seznam.cz.    

Také jsme museli přesunout výroční sborové shromáždění z března na září. Pozvánku 

naleznete na druhé straně sborového dopisu. 

Ať vás Bůh provází a střeží.  

Jan Dospiva, kurátor sboru 
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Pravidelné bohoslužby: každou neděli od 9:00 hodin v Husově domě 

                                           (kromě níže uvedené výjimky) 

SAMovská bohoslužba: 16. 8. 2020 od 10:00 hodin  

                                            v evangelickém kostele SCEAV společně se sborem 

                                            Slezské církve evangelické v Orlové 

Biblické hodiny: druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci od 16:00 hodin v Husově domě  

                              (během letních prázdnin se nekonají) 

Impuls Klub: setkání mládeže v modlitebně Církve bratrské v Orlové  

                       (bližší informace janca.daniel@seznam.cz) 
 

 

 

ZVEME VŠECHNY ČLENY I PŘÍZNIVCE FARNÍHO SBORU 

ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE V ORLOVÉ NA 
 

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 
v neděli 13. 9. 2020 po bohoslužbách 

v malém sále Husova domu 

 

Zúčastnit se sborového shromáždění je právem každého člena církve. 

Při shromáždění dostanete informace o životě sboru, o věcech 

duchovních, organizačních a finančních; můžete je připomínkovat, 

můžete vznést otázky a dostanete na ně odpovědi. Je to nejlepší 

příležitost, jak člověk může ovlivnit chod sboru. 
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