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Slovo kazatele – Orion už v dáli září…
Jedno  z  nejkrásnějších  souhvězdí 
na  zimní  noční  obloze  je  Orion. 
Často  jsem  je  pozoroval  při  své 
cestě  domů.  Připadalo  mi  jako 
motýl,  který rozprostřel  svá křídla 
na tmavé obloze.  Ale  jeho jméno 
nepochází  od  motýla,  nýbrž  od 
bájného řeckého lovce.  Několikrát 
jsem hledal mezi rozložením hvězd lidskou postavu, ale marně. Přesto tam 
mnozí najdou pás, meč a medvědí kůži, kterou lovec drží ve své levé ruce. 
Těžko se hledá podoba mezi hvězdami souhvězdí, která mají jiná jména a 
mají  představovat  labuť,  lva,  pastýře,  blížence  atd.  Souhvězdí  Orion  je 
známé i z jiného důvodu. Hvězdáři objevili, že kromě silně zářících hvězd 
Betelgeuze a Riegla, které patří mezi deset nejjasnějších hvězd oblohy, je 
pozoruhodný  tzv.  Pás  Oriona.  Je  to  trojice  hvězd,  které  nám  pomáhají 
dobře se na obloze orientovat. Navíc nám umožňují vidět v tomto prostoru 
známé mlhoviny, které podle některých astronomů jsou kolébkou hvězd. 
Nejznámější  a  asi  nejoblíbenější  mezi  astronomy  amatéry  je  Velká 
mlhovina, označována také jako M 42. Je ji možno sledovat i obyčejným 
dalekohledem. Co mě ale nejvíce přitahovalo, byla informace, kterou jsem 
mnohokrát četl a slyšel, že zde vznikají nové hvězdy, nové světy. V tomto 
prostoru Bůh tvoří nové země, nové soustavy. Pro mě pozemšťana něco 
nepředstavitelného  -  něco  jako  okno  do  vesmíru,  okno  do  nebe,  okno 
do Boží dílny.
Zněla mi v tuto chvíli slova, která jsem četl na začátku Bible: „Na počátku  
stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní  
byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.” (1 M 1,1.2) 
Jak úžasná zpráva o Boží činnosti ve vesmíru nad našimi hlavami. Bůh stále 
tvoří, pracuje ve vesmíru a také na naší Zemi. Tvůrce světů se i přes svou 
„práci” sklání ke mně a má o mě zájem. Pán Ježíš to potvrzuje slovy:  On 
však jim odpověděl: „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji“ (Jan 
5,17).  Tím  i  nás  vybízí,  abychom  neochabovali  a  pracovali  pro  Boží 
království.

Edvard Miškej



Ze života sboru 
Modlitební setkání:
Během prázdnin budou 
modlitební setkání organizována 
příležitostně.
Skupinka u Hubálků: 
7. 7. – 16:00
Další termíny budou upřesněny.
Zkoušky zpěvu: 
Termíny budou upřesněny.
Výbor sboru: 20. 8. – 17:00 

Kázání:
7. 7. – P. Farkač
14. 7. – P. Tatar
21. 7. – S. Slanina
28. 7. – M. Bláha
4. 8. – E. Miškej
11. 8. –  P. Farkač
18. 8. – L. Beneš
25. 8.  - J. Veselý
1. 9. - E. Miškej

Pathfinder – klub pro děti:
1. 7. 2018 - neděle - stavba tábora od 8 hod. ráno, která bude 
pokračovat celý první týden v červenci t.j. do 8.7.2018
8. - 15. 7. 2018 - velký tábor našich a ukrajinských dětí (zajišťuje VV - 
východní vítr, místo konání Dolany u Luže)
15. - 22. 7. 2018 - malý tábor (zajišťuje VV - východní vítr, místo konání 
Dolany u Luže)
22. - 29. 7. 2018 - koňský tábor (zajišťuje oddíl Delfíni ČT - místo konání 
je kraj hradu Svojanov)
5. 8. 2018 - předpokládané bourání tábora - bude ještě upřesněno
Plánovaný tábor pro děti z dětského domova z Holic, který je zveřejněný 
v původním kalendáři akcí KP na rok 2018, byl zrušen pro nedostatek 
personálních kapacit ze strany naší organizace a nadměrných požadavků 
vedení dětského domova.



Poznamenejte si:
30. 6. 2018 v 16:00 Táborák u Hermanů (Hylváty)
1. 7. 2018 v 10:00 Procházka, rybník Rosnička, Svitavy
29. 7. - 5. 8. 2018 Sborová dovolená na chatě Karolína
12. 8. - 19. 8. 2018 Sborová dovolená Bojkovice
13. 10. 2018 Okrskové shromáždění v Litomyšli
27. 10. 2018 Seminář duchovních darů (bude-li zájem) - J. Libotovský
10. 11. 2018 Návštěva R. Homoly k projektu "Ten, který přichází"

Narozeniny v měsíci červenci a srpnu slaví: 
Červenec - Anita Dvořáková, Alena Filipovová, David Horák, Drahoslava 
Schovánková, Petr Zahrádka
Srpen - Martin Bouška, Karel Farkač, Milena Kroulíková, Ludmila Rašnerová 
Narozeniny dětí:
Červenec - Bětuška Hájková, Anička Hubálková
Srpen - Leuška Vaňková, Mirinka Przywarová, Josífek Zahrádka 

Žalm 68, 4 „Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat 
Boha, budou se radostně veselit.“

Stále platí, že v bulletin je otevřen pro vaše příspěvky, zkušenosti a sdílení.Své příspěvky 
do bulletinu zasílejte na adresu: vojvma@seznam.cz (Markéta V.)
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