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Drazí,
procházíme adventem a nacházíme se na prahu svátků Božího narození.
V adventním období si připomínáme skutečnost, že se Kristus vrátí tak, jak to
zaslíbil. O tom nám svědčí evangelium Jana 14,2-3, kde Kristus svým učedníkům
říká: Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět
přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
Nadcházející svátky nám zase připomínají první příchod Božího Syna na tuto
zem. A oba mezníky prvního i druhého příchodu spojuje tatáž osoba Boží
trojice – Ježíš Kristus.
On je hlavním aktérem obou příchodů, Kristus těmto dvěma příchodům dává
hluboký smysl. Advent i vánoce jsou tedy o Kristu. Mají být na prvním místě
o slavení narození Krista a o přípravě na setkání s Kristem.
O čem je váš advent a o čem budou vaše nadcházející vánoce? Přeji Vám, ať
jsou na první místě o Něm, protože jen tak tyto krásné sváteční dny prožijeme
v plnosti, jak píše apoštol Pavel:
V něm je vtělena všechna plnost božství…
v něm jste i vy dosáhli plnosti. Kol 2:9-10
Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości.
I macie pełnię w nim. Kolosan 2:9-10
Niech Wam dobry Bóg da przeżyć pełnię swej bliskości w Waszym życiu
i rodzinie. Z wdzięcznością za Wasze życie i służbę życzę Bogiem
błogosławionych i napełnionych dni Adwentu i Bożego narodzenia.

Děkujeme, že dodržujete pravidlo 3R (ruce, respirátor, rozestupy)
Srdečně vám děkujeme za vaši odpovědnost ohledně dodržování
protiepidemických nařízení. Moc si toho vážíme a prosíme, vytrvejte.
A přijďte k nám do kostela na bohoslužby.
24.12.2021
25.12.2021
25.12.2021
26.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
1.1.2022
2.1.2022

21.00
9.00
10.30
9.30
17.00
18.00
9.00
9.00

Štědrovečerní bohoslužba slova a koled
1. svátek Božího narození - česky
1. svátek Božího narození - polsky
Seniorátní bohoslužba Třinec
Silvestrovská bohoslužba
Děkovná chvíle
Novoroční bohoslužba
Novoroční neděle

U nás je pro vás místo!

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen.

Mikuláš Kos
Nikolas Jozef Heczko
Františka Umlaufová
David Baguma
Sofie Rucká

nar. 18.7.2021
nar. 10.10.2020
nar. 26.6.2021
nar. 8.9.2021
nar. 7.10.2021
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Marek 16,16

Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá
ani nepovyšuje… 1. Korintským 13,4

11.10.2021
28.10.2021
23.10.2021
30.10.2021

Josef Sniegoň a Karolina Madziová
Andrzej Zemen a Agata Mrózková
Daniel Ružinský a Karina Turoňová
Josef Kawulok a Kateřina Niemcová
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho
dobrodiní!
Žalm 103,2

František Kajzar
Štěpánka Welszarová
Jan Cieslar
Ondřej Roman
Karel Czernek
Eliška Michaliková

86 l.
81 l.
65 l.
84 l.
75 l.
70 l.

Stanislav Matloch
Pavla Kohutová
Zdeňka Motyková
Ingeborg Tomancová
Petr Pohl
Aurelie Galijaševićová
Karel Raška

55 l.
85 l.
80 l.
87 l.
83 l.
50 l.
75 l.

Miroslav Plinta
Stanislava Rusnoková
Jan Wawrosz
Marta Bobková
Anna Haltofová
Karel Waclawik
Eva Hanáčková
Anna Folwarczná
Zbygněv Jaracz
Marta Bujnochová

65 l.
91 l.
75 l.
86 l.
87 l.
91 l.
80 l.
65 l.
75 l.
70 l.

Helena Haltofová
Ludmila Roiková
Růžena Orawská
Helga Santariusová
Zdeňka Kovařová
Irena Olszowa
Jan Prokesz
Anna Krzyžanková
Žofie Rusnoková
Helena Steblová

60 l.
65 l.
87 l.
87 l.
86 l.
82 l.
95 l.
82 l.
81 l.
87 l.
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Jana Poláková
Jan Knotek
Helena Szkatulová
Žofie Szopová
Helena Nováková
Milan Kohut
Miroslav Hota
Jan Mrozek
Jaroslav Tomiczek

91 l.
83 l.
81 l.
80 l.
81 l.
65 l.
60 l.
70 l.
65 l.

Vanda Kajfoszová
Anna Bolková
Ewa Juranková
Pavel Raszka
Anna Kišová
Anděla Plintová
Alena Polášová
Pavel Szlauer
Januš Kubiczek

82 l.
82 l.
89 l.
85 l.
60 l.
65 l.
75 l.
85 l.
60 l.

Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
Jan 11,25

Jméno zesnulého

Bydliště

Datum úmrtí Věk

Adam Haltof

Oldřichovice 172

24.9.2021

63 lat

Emilie Pustówková

Oldřichovice 384

16.10.2021

95 let

Eva Haltofová

Oldřichovice 531

25.10.2021

73 let

Bohuslav Trombik

Oldřichovice 858

3.11.2021

65 let

Eva Sližová

Oldřichovice 47

6.11.2021

78 let

Anna Chvolková

Hrabinská 499/17, ČT

7.11.2021

85 lat

Halina Dolečková

Seifertova 743, Třinec

5.11.2021

73 let

Gustaw Roik

Tyra 192

13.11.2021

74 lat

Vilém Szwarc

Oldřichovice 503

1.12.2021

92 let

Gizela Pustówková

Oldřichovice 84

9.12.2021

91 lat

Eva Stonawská

Dukelská 691, Třinec

9.12.2021

98 let

Jan Hanáček

Oldřichovice 560

12.12.2021

83 let

Alianční týden modliteb 2022
Modlitební setkání se budou konat v termínu od pondělí 3.1. do pátku
7.1.2022. Začátek vždy v 17.00 hodin.
pondělí - SCEAV Guty
úterý - SCEAV Nebory
čtvrtek - SCEAV Oldřichovice
pátek - AC Oldřichovice
Literatura k zakoupení
Báječný Bůh (290 Kč) - dalších 100 povídání o Bohu a o vědě vám svými
příběhy, ilustracemi a fotografiemi přiblíží nádheru Božího stvoření. Ve 100
kapitolách můžete žasnout nad Boží vynalézavostí a tvořivostí.
100% Kristus, 53 kázání pastora Vladislava Santariuse (200Kč) - jak už
napovídá samotný název publikace, jedná se o sborník kázání na praktická
témata křesťanského života.
Nebyli jsme nikdy sami - (120 Kč) - autorem knihy je pastor Jiří Kaleta, kniha
byla napsána u příležitosti 30. výročí vzniku Slezské diakonie a v době
pandemie koronaviru pro povzbuzení všech věřících.
Nevzdávej to (120 Kč) - autorem publikace je pastor Jiří Kaleta. V úvodu píše:
Mnohokrát jsem hovořil s lidmi, kteří už neviděli smysl svého života a chtěli
svůj život vzdát. Bylo mi jich upřímně líto. Vždyť každý člověk má svou hodnotu
a je velkou škodou svůj život vzdát a zmařit. Tato malá publikace nabízí
pomocnou ruku v osobě Božího Syna Ježíše Krista na základě Božího slova.

Vánoční CD k zakoupení

Právě vychází první vánoční CD kapely
Brouci! Pořiďte si zpěvník z CD plný vánoční
nálady.
CD
obsahuje
10
koled +
instrumentalní verze všech písní. CD není
zabaleno v obyčejném obalu, ale je součástí
zpěvníku, kde najdete texty i noty ke všem
skladbám.
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Biblické hodiny 2022 - kniha Přísloví
V prvním čtvrtletí 2022 budeme na nedělních biblických hodinách (15.00 hod.)
probírat knihu Přísloví. Tato biblická kniha je nabita radami pro život a plynou
z ní pro nás mnohé podněty. K dispozici bude také příručka, do které si budete
moci psát svoje postřehy. Určitě přijďte.
Zapište si do svých diářů
Dá-li Pán, chtěli bychom v příštím roce prožít setkání u různých sborových
příležitostí. Budeme rádi, když budete s námi.
27.3.2022 Sborové shromáždění
8.5.2022 Neděle matek
22.5.2022 Konfirmační slavnost
19.6.2022 Památka založení sboru
11.-15.7. Příměstský tábor (s angličtinou)
18.9.2022 Evangelický den
A další, na která se již těšíme!
10. výročí online přenosů
První adventní neděli (28.11.2021) jsme měli příležitost poděkovat Pánu Bohu i
týmu služebníků za 10 let služby vysílání online bohoslužeb. Tato služba se stala
nedílnou součástí služby našeho a mnozí ji využívají právě tehdy, když musí
zůstat doma kvůli své nemoci, či už nemohou docházet do našeho sboru kvůli
svému stáří.
Níže si přečtěte reakce některých posluchačů:





Jsme velmi vděčni za Vaši službu. Bůh Vám žehnej. (Guty)
Děkujeme Vám za každonedělní přenos Božího slova, které nám zlepší
den a dodá víru v Boha i v této těžké době. (Tyra)
Děkuji moc za vaši práci!!! Každé online bohoslužby, které si můžu
kdykoliv pustit, jsou pro mě velkým povzbuzením. (Baška)
Děkujeme za sdílení bohoslužeb, i pro nás v Litovli jsou povzbuzením
a inspirací. Přejeme Boží požehnání do dalších deseti let vaší služby
a také celému sboru.

A za všechny, kteří jsou službou online přenosů požehnáni chválíme Pána Boha
a s vděčností říkáme: Děkujeme.
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Bohoslužby v Olomouci
Již od září se v centru Olomouce konají nedělní bohoslužby v rámci nově vzniklé
misijní stanice MOlo Olomouc.
Společná odpoledne obnášejí zamyšlení, svědectví či životní příběh, chvály
a Slovo. Mezi probíranými tématy byly např. vděčnost, Boží divuplnost,
požehnání a mnoho dalších.
Po bohoslužbě trávíme společný čas podnětnými rozhovory u dobrého
občerstvení. Na své si přijdou i děti, pro které je kromě obvyklého příběhového
zamyšlení přichystán program.
Tato nedělní setkání probíhají každé dva týdny od 17 hodin na adrese Uhelná
19, blízko Dolního náměstí.
Jsme moc vděční za nové společenství, které zde vzniká, a vidíme požehnání
jak v samotné možnosti se scházet, tak v našem hojném počtu.
Poděkování patří i všem, kdo jsou ochotní se do této služby zapojit, ať už
praktickým způsobem, nebo modlitební podporou.
Všechny srdečně zveme !
Taťána Lysková

Sváteční a novoroční přání
Anděl řekl pastýřům: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude
pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
Lukáš 2,10-11
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam pokoju Chrystusowego,
zdrowia, błogosławieństwa Bożego i opatrzności Bożej.
Życzymy Wam również, abyście w Nowym roku doświadczali Bożej mocy
każdego dnia i by Pan Jezus zawsze był z Wami.
diakon Zbyszek Kaleta, pastor Jiří Chodura

7

Vánoční osmisměrka
Najdi v osmisměrce:

Děkujeme, že svými modlitbami i finančními dary přispíváte na službu sboru v Oldřichovicích. Své dary
máte možnost přinést osobně do sborové kanceláře nebo si můžete založit trvalý příkaz a dary zaslat
na sborový účet vedený u FIO Banky, 2200882721 / 2010 nebo využít náš dárcovský portál
www.oldrichovice .org/dary. V letošním roce kromě služby ve sboru pravidelně podporujeme také
službu manželů Petra a Věry Brahových v Dětské misii, studentskou misijní skupinku v Brně a vydávání
biblických studií pro duchovní růst.

Sborový informátor OKO je pro všechny členy sboru ZDARMA. Náklady
na tisk 1 ks jsou 25 Kč. Kdo by chtěl danou službu podpořit, slouží k tomu
kasička s nápisem „OKO“ ve vestibulu.
Informátor farního sboru Slezské církve evangelické, a. v. v Oldřichovicích
www.oldrichovice.org, oldrichovice@sceav.cz, 558 348 052
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