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 Jak mě Bůh zachránil   Joanna Kubica 

Jsem máma 3 dětí a myslela jsem si, že se mi tohle nikdy nemůže stát. 

Bylo to loni v létě, nejmladšímu synovi bylo 1,5 roku a přespávali jsme    

v Orlové u mých rodičů. Ráno jsme vstali v dobré náladě, a nejstarší syn 

si řekl o bílou kávu ke snídani. Řekla jsem si proč ne, když mu bílá káva 

zrovna začala chutnat. Nachystala jsem na kuchyňskou linku 3 hrníčky, 

větší pro mě a dva malé pro starší děti a nachystala do nich meltu. Zalila 

jsem ji vroucí vodou a došla do lednice pro mléko. Při nalévání mléka do 

tmavého nápoje mi hlavou probleskla myšlenka „udělám si tu kávu 

hodně bílou“ a dolila jsem si mléka více, než dávám obvykle. Pak jsem se 

otočila a udělala 3 kroky směrem k lednici, abych mléko vrátila na místo. 

Když jsem otevírala lednici, uslyšela jsem za svými zády hrozný křik.          

V okamžiku jsem se otočila zpět a začala jsem křičet taky. Malý Míša 

na sebe strhl z kuchyňské linky můj hrníček a vylil si horkou kávu do 

tváře. Vyděšená jsem ho popadla a začala ho ihned v koupelně umývat 

studenou vodou. Vidím to jako teď, jak měl bílou kávu přímo v obličeji, 

na hrudníku na triku, na tepláčcích. Svlékla jsem ho a chladila ledovou 

vodou, on křičel ještě víc, a já jsem se jen modlila „Pane Bože, ať je            

v pořádku!“ Až se po delší době uklidnil a usnul, kůži měl zarudlou, 

přikládala jsem mu studené obklady a stále jsem se na něj chodila 

koukat. Když se synek probudil, byl naprosto v pořádku, kůži měl bledou 

bez jediného známky opaření. Ufff! Dodnes děkuji Bohu, že jsem si 

tehdy přidala do kávy hodně mléka a že se to nestalo o minutu dřív, kdy 

jsem si pro něj teprve šla do lednice. Když pomyslím, co se mohlo stát, 

běhá mi mráz po zádech. Minulo nás popáleninové oddělení na dlouhé 

měsíce a jizvy v synkově tváři na celý život. Věřím, že nás Pán Bůh 

zachránil před obrovskou tragédií. Zachránil Michálka, zachránil mě         

a celou naši rodinu. Někdo si pomyslí, že jsme prostě měli obrovské 

štěstí. Ano, to jsme měli! Já v tom ale vidím Boží záchrannou ruku. 

Takové věci On dokáže udělat a dělá! Někdy o tom možná nemáme ani 

ponětí, stačí jen chvilka... Věřím, že mnoho modliteb o Boží ochranu 

bylo v tu chvíli vyslyšeno  a naplnila se slova z Žalmu 91, 9 - 12, která si 

často připomínám: 

„Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, 

nestane se ti nic zlého,  

pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. 

On svým andělům vydal o tobě příkaz,  

aby tě chránili na všech tvých cestách.  

Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil”              

 

 

 Hvězdná kazatelna   Vladislav Szkandera 

 

Už je to docela dlouhá doba, co není v našem 

kostele využívaná ke zvěstování Božího slova 

vyvýšená kazatelna. V rámci přiblížení se faráře ke 

shromážděným lidem se veškeré dění přeneslo do 

prostoru oltáře a před něho. Začal se využívat starší, 

dřevěný a „provizorní“ řečnický pult. Jak to občas 

bývá zvykem, z provizoria se vyklubala hezká řádka 

let.  

V roce 160. výročí založení sboru jsme však pořídili 

pult nový. Je celokovový, bílý a celkově vzhledem 

doladěný k interiéru kostela. Čelní stěna je 

odlehčena výřezy ve tvaru hvězd. Vzhled pultu je 

doplněný vyměnitelnými, textilními šerpami              

v liturgických barvách, dle církevního roku. Hvězdy 

můžeme vnímat nejen jako ozdobný prvek, který se 

objevuje také na klenbách kostela, ale můžeme jim 

připsat symbolickou hodnotu. Pohled na ně 

poukazuje na nádherné dílo stvoření, ale centrální 

myšlenkou bude jistě biblický citát z poslední knihy  

Bible, kde se píše: „Já, Ježíš, posílám svého posla, 

aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem 

potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní."  

myšlenkou bude jistě biblický citát z poslední knihy  Bible, kde se píše: „Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po 

všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní." Hvězda – symbol Ježíše, který přináší světlo a novou 

naději. Když se podíváme na čelní stěnu kazatelny zblízka, zjistíme, že hvězdy mají různé barvy. Jejich průřezy je vidět na druhou 

stranu a barvy se mění podle toho, kdo za pultem stojí nebo co se za ním děje. Můžeme si tak připomínat, že se Pán Bůh na nás 

dívá skrze Ježíše Krista a zachovává naši originalitu a různost obdarování. Množství hvězd v interiéru kostela, ať nás motivuje k 

tomu, abychom, jak píše autor epištoly k Židům: „obklopeni takovým zástupem svědků, odhodili všecku přítěž i hřích, který se 

nás tak snadno přichytí, a vytrvali v běhu, jak je nám uloženo…“                                                      (Zjevení Janovo 22,16; Židům12,1)  
 

ŽEHNÁNÍ MOTORKÁŘŮM 
8. 5. 2021 

Info již brzy na www.orlovasceav.cz. 
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 Pozvánka - Pěvecký recitál                                            Milan Zielina 

V roce 2020 si Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV 

dal pauzu ve své činnosti. Jak tušíte, bylo to především v důsledku 

nepříznivé situace způsobené vládními opatřeními. Letos chceme 

opět připravit pro orlovské publikum několik koncertů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na první koncert, a to na pěvecký recitál, 

kde vystoupí držitelka dvou prestižních cen Thálie - sopranistka Eva 

Dřízgová-Jirušová a absolutní vítězka celosvětové pěvecké soutěže 

Concorso Internazionale Musica Sacra v Římě Patricia Janečková. 

Klavírním partnerem jim na koncertě bude Adam Farana. Celým 

večerem nás provede skvělá moderátorka Martina Kociánová, 

kterou znáte z televizních obrazovek TV Nova, Prima i ČT. 

Koncert proběhne jako premiéra na YouTube kanálu KOSTEL PRO 

VŠECHNY dne 24. 4. 2021 v 18:00. Další možností sledování bude 

FB stránka @nadacekostela. Koncert bude přístupný široké 

veřejnosti bez omezení. 

Koncert podpořilo Město Orlová. Přesto jsou náklady na koncert 

nemalé. Budeme rádi, když zvážíte podporu tohoto koncertu 

zaplacením dobrovolného vstupného na účet nadačního fondu 

199642683/0600 (do zprávy pro příjemce uveďte „dobrovolné 

vstupné - recitál“). Přikládáme taktéž i odkaz pro QR Platbu. 

Děkujeme Vám za Vaši přízeň v této nelehké době a věříme, že 

tento koncert bude pro Vás kulturním zážitkem. Více o koncertě se 

můžete dozvědět na www.nadacekostel.cz 

 

 

 Světový den netradičně - v neděli a v kostele 
 Halina Szkanderová 

Letos se nám představí země Vanuatu. Že jste o Vanuatu 

ještě nikdy neslyšeli? Možná si pamatujete název Nové 

Hebridy, jak zněl dřívější název této krásné ostrovní 

země v Tichém oceánu. 

 

Vanuatu je přímo ráj na zemi, nádherně čistá příroda, 

usměvaví lidé. Avšak tato země má také velké zkušenosti 

se zemětřesením, sopkami a tsunami. Křesťané 

z Vanuatu nám poslali velice inspirativní liturgii. 

Téma letošního dne modliteb je otázka: „Na čem 

stavíme?“ V dnešní době je velice moudré ptát se na 

základ našeho života. Mnoho z „jistot“ zmizelo nebo      

se hroutí. A proto slova ze 127. žalmu mohou být pro 

nás ukazatelem: „Nestaví-li dům Hospodin, marně         

se namáhají, kdo jej stavějí…“   

V neděli 25. 4. Vás tedy zveme na virtuální výlet do 

Vanuatu. Uvidíme obrázky, uslyšíme životní příběhy      

a písně a pak se budeme modlit o Boží pomoc                 

a požehnání. Určitě přijďte a pozvěte také své přátelé! 

Pro ty z Vás, kteří přijít nemohou, je tady nabídka online 

vysílání na YouTube  - Kostel pro všechny. 

 Zapomenutá Orlová?                                   Milan Zielina 

To jistě ne! Mnozí zde mají svůj „domov“. Přesto 

novinkou, která zdobí plot kolem našeho kostela je malá 

nepatrná cedule odkazující na stezku Zapomenutá 

Orlová. Tabulka je jedním ze zastavení, které mohou 

návštěvníci cestou potkat. Informace  na tabulce jsou 

věnovány našemu kostelu a pokud máte k dispozici 

v mobilu čtečku QR kódů, objevíte další informace. 

Stezka byla slavnostně otevřena 8. 4. 2021 a byla 

realizována partou mladých lidí v rámci participativního 

rozpočtu. Více o projektu lze nalézt na tomto odkazu: 

https://zapomenutaorlova.muor.cz/  

 

 Fronta v Orlové    Ludmila Kašová 

Zástup lidí - žen i mužů, mladších                

i starších, čekajících před tímto kostelem. 

Přijeli na jeden z 29 koncertů loňského 

Svatováclavského hudebního festivalu. 

Ke třem mužům z oltáře přibyli paní 

Maria Barbara Willi a pan Jan Ostrý. 

Zahráli flétnové sonáty na čembalo          

a flétnu. Prostředí, umělci i publikum 

vytvořili nevšední atmosféru. 

Brožura vydaná k tomuto 

festivalu uvádí:  

"Koncert v kostele 

je zážitek." 
 

Já doplňuji : 

" Z A J Í M A V Ý   

ZÁŽITEK ". 

 

 Stanový tábor Benjamínu                           Milan Zielina 

Protože máme v plánu rozšiřovat farní budovu, byl 

termín tábora posunut na poslední týden prázdnin,      

22. - 29.8. 2021. Již teď se mohou děti přihlašovat. 

Informaci naleznete na www.fb.com/benjaminorlova 

nebo nám napište na damilda@seznam.cz.  

Budeme vděčni za Vaše modlitby pro konání tábora! 

https://zapomenutaorlova.muor.cz/?fbclid=IwAR1nA9jQy7gYNarpKJF_jn7Ey5Rm3ak_ixKQeSdVHOEojsYv2zZPiGk69kQ

