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Milí čtenáři!    

Po čase jsme se rozhodli vydat další číslo 

sborového časopisu, nejspíše tedy 

občasníku, nazvaného Salaš. V době 

epidemie jsou osobní setkání méně 

častá, proto se k Vám chceme přiblížit 

písemnou formou. Přinášíme aktuality     

a máme dobré zprávy! Směle tento 

plátek sdílejte v tištěné či elektronické 

podobě s ostatními sborovníky,                  

s příbuznými, přáteli, sousedy, budeme 

jen rádi. 

A hlavně, předávejme dále tu nejlepší 

„dobrou zprávu“, kterou jako křesťané 

známe: 

Bůh nás miluje a zachraňuje! 
 
 

 Bůh je láska.   
 1. Janova 4, 16 
 

 
 

 
 

 

 A každý, kdo vzývá jméno Páně,  
 bude zachráněn. 
 Skutky 2, 21 

 
 

 

SLOVO PASTORA 

Jakkoliv je minulý rok nazýván nepříliš lichotivými pojmy, pro náš sbor 

byl celkem kladným rokem. Proběhly klíčové akce, jako jsou tábor pro 

děti a SAM, a také se uskutečnilo několik nových akcí, které je možno 

vysledovat na našich webových stránkách. Realizovali jsme první 

etapu přístavby farní budovy a začali jsme vysílat online přenosy 

bohoslužeb. Poslední dva body jsou součástí našeho dlouhodobého 

plánu a plynule nás přesouvají do roku 2021. V tomto roce se dále 

chceme učit vděčnosti, obětavosti, štědrosti a solidaritě. Byl bych rád, 

abychom prožívali intenzivní vědomí sounáležitosti a také vědomí,    

že jsme součástí nadčasových Božích záměrů. 

Vladislav Szkandera, sborový pastor 

 

BOHOSLUŽBY V KOSTELE I Z POHODLÍ DOMOVA 

V kostele se konají bohoslužby pravidelně každou neděli v 10 hod., maximální počet účastníků je 40. Zatím jsme     

se vždy vešli, jste zváni! Kostel je prostorný a dodržujeme hygienická opatření (roušky, rozestupy, desinfekce rukou). 

Výjimkou bude neděle 21. 3. 2021, kdy bohoslužba začíná v 9 hod. a poté následuje Sborové shromáždění. 

Podrobný kalendář bohoslužeb a akcí naleznete na webových stránkách sboru www.orlovasceav.cz . 

On-line přenos bohoslužeb můžete sledovat na internetu živě, nebo si kdykoliv později pustit záznam bohoslužeb. 

Odkaz naleznete na již zmíněném webu sboru nebo rovnou na našem YouTube kanále „Kostel pro všechny“ 

(na webu www.youtube.com zadáte do vyhledávání „kostel pro všechny“ a najdete nás. Máte-li možnost, klikněte 

na tlačítko „Odebírat“). Na YouTube kanále Kostel pro všechny v záložce Playlisty naleznete záznamy bohoslužeb       

z Orlové, bohoslužby z partnerského sboru v Písku, krátká zamyšlení nazvaná „Slova naděje“, videa pro děti atd. 

Pokud některou neděli nebudeme vysílat bohoslužbu živě, doporučujeme Vám udělat si virtuální výlet a pustit         

si přenos bohoslužby z jiného sboru naší církve.  

Příprava online přenosu vyžaduje každou neděli přítomnost 2 techniků. Jsou to zaškoleni dobrovolníci, kteří 

přicházejí s předstihem, chystají aparaturu a během bohoslužeb ji obsluhují, zajišťují hladký průběh přenosu. Tuto 

pravidelnou službu vykonávají Andrzej a Wiktor Macurovi, patří jim za to velký dík!  

Nyní hledáme alespoň 2 další pomocníky do technického týmu, kteří by je občas dokázali zastoupit. Uvítáme také 

hudebníky ochotné doprovázet písně na hudební nástroje (varhany, klávesy, kytara, housle, dechové nástroje, 

rytmické nástroje) nebo ke společným písním zpívat na mikrofon. Pokud byste se chtěli přidat k technikům                  

či hudebníkům, ozvěte se nám! Stejně tak prosíme o modlitby za tyto oblasti. 

ROK 2021 - ROK SOLIDARITY 

 

 

 

Berte na sebe břemena jedni druhých, 

tak naplníte zákon Kristův 

Galatským 6,2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOROST ONLINE 

Setkání dorostu probíhají prostřednictvím videokonferencí. Jsou určena dětem a mládeži ve věku 10-16 let.          

Více informací získáte u vedoucí Katky Koždoňové (email: kreatura5@post.cz) 

 

 

BUDEME ROZŠIŘOVAT FARU 

- MÁME PŘÍSLIB DOTACE ! 

Co se ještě na podzim zdálo nemožné, právě se děje. 

Náš sbor se připravuje k realizaci druhé etapy projektu 

přístavby farní budovy. Získali jsme příslib dotace 

z Integrovaného regionálního operačního programu 

Evropské unie! Co to znamená? Dovolím si shrnout 

základní informace do 10 bodů. 

1) Finance z Evropských fondů pokryjí zcela zásadní část 

nákladů na přístavbu v řádu několika milionů korun.     

2) Nyní finišuje administrativní příprava projektu. 

Původní žádost jsme vypracovali v roce 2017, nyní jsou 

pro nás finance z evropských fondů připravené a žádost 

je potřeba aktualizovat. 3) Stavební práce bychom 

chtěli zahájit na jaře letošního roku. 4) Dokončení 

stavby předpokládáme na jaře roku 2022. 5) V první 

etapě jsme v roce 2020 postavili nové a větší koupelny 

se sprchami, toalety a bezbariérové WC. 6) V rámci 

druhé etapy vznikne: nová klubovna s novým 

vybavením, sborový sál tak bude dvakrát větší, než       

je teď, nová garáž a kancelář, sklad, sanitární místnost   

a schodiště. Velkým přínosem bude to, že ze sálu 

dojdeme po schodech přímo do suterénu k toaletám.    

7) V okolí fary proběhne výsadba zeleně. 8) Evropský 

projekt předpokládá, že v novém sále budou probíhat 

kroužky a zájmové aktivity pro děti. Na jejich realizaci 

budeme spolupracovat se základními školami z Orlové. 

Kroužky pro děti by měly v prostorách a v okolí nové 

přístavby probíhat nejméně po dobu 5 let, budou 

zaměřeny na biologii, ekologii, pozorování přírody.       

9) Dotace pokryje zásadní část nákladů. Přesto je před 

námi dofinancování projektu a velmi oceníme každý 

finanční dar. Výše je zcela dobrovolná, dary je možné 

zasílat na číslo účtu: 2800165662/2010, zpráva pro 

příjemce: „nanovo“. Velmi děkujeme!  10) Tato zpráva 

je pro náš sbor radostí a zároveň závazkem a výzvou. 

Prosíme o modlitby za zdárný průběh realizace 

přístavby farní budovy!                              Joanna Kubica 

 

 

 

 

 

 

DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT 

V době pandemie vesměs dodržujeme opatření, které 

chrání zdraví, avšak omezují možnost setkat se, osobně 

si popovídat, přirozeně s druhými sdílet naše radosti       

či starosti. Trochu se tak sobě vzájemně vzdalujeme, 

nejsme v kontaktu jako dřív. Jako sbor tvoříme 

společenství lidí, kteří věří v Ježíše Krista, a tvoříme tak 

duchovní rodinu. Jak udržet vztahy na dálku a jde         

to vůbec?  

Chceme Vás povzbudit, abyste hledali nové způsoby,         

jak zůstat ve spojení. Ať pomocí internetu, telefonicky, 

nebo klasickým dopisem. Další nápad je společná 

procházka. Zavolejte svým známým ze sboru                   

či ostatním s obyčejným dotazem, jak se mají. I takový 

projev zájmu může potěšit, a to obě strany! 

Inspirací pro nás může být Kampaň DÍKY, ŽE O TOBĚ 

VÍM! Je určena pro širokou veřejnost. Má za cíl 

povzbudit druhé ke sdílení a pomoci vyjádřit to, že          

si druhého vážím a záleží mi na tom, co mi říká.              

Z každého rozhovoru, který jde od srdce, totiž můžeme 

mnohé načerpat a někdy i tak, že si to druhý ani 

neuvědomí. Za důvěru a sdílení můžeme druhému 

poděkovat právě slovy „díky, že o Tobě vím“. Více          

o této myšlence zjistíte na www.dikyzeotobevim.cz 

nebo u iniciátorky kampaně, Lenky Pastirčákové. 

 

Dejte vědět také do sboru, jak se Vám daří. Zvláště, 

pokud je pro Vás obtížné účastnit se osobně 

bohoslužeb. Zavolejte, napište email nebo dopis. 

Můžete nám také sdělit náměty pro modlitby, chceme 

se v našem společenství modlit jeden za druhého.  

Těšíme se na zprávy od Vás! 

 

 

 

 

FARNÍ SBOR SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A. V. V ORLOVÉ 

Petra Cingra 482, 735 11 Orlová - Město | IČ: 69576025 | Telefon: 736 627 507 (sborový pastor), 739 680 163 (kancelář) 

E-mail: orlova@sceav.cz | www.orlovasceav.cz | YouTube kanál: Kostel pro všechny 

Bankovní účet: 2800165662/2010 FIO Banka 

 

BIBLICKÝ VERŠ SBORU NA ROK 2021 

V modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.  1. Te 5, 17-18 

 


