
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 

 
Samaritáni – neoblíbený lid v očích Židů kolem roku nula.  

Nezapadali do jejich představ, pravidel a měřítek. Že prý nejsou 
"čistokrevní". Už před staletími si někteří lidé mysleli, že jsou něco 

víc než ti druzí. Což vždy vyvolává rozbroje.  

"Kdo se nepoučí z historie, je odsouzen ji opakovat." 
 Winston Churchill 

Znáte biblický příběh o milosrdném Samaritánu? Pomohl 
neznámému v nouzi, i když jiní, od kterých bychom pomoc čekali 

spíše, šli okolo a dělali, že nevidí. Většinovou společností 
opovrhovaný Samaritán, přes všechnu vzájemnou nevraživost, 

projevuje lítost a obětavě zbitému Židovi pomáhá. 
I když bychom čekali něco jiného, stále existuje propast mezi 

černým a bílými, mezi Romy a gádži, mezi katolíky a evangelíky, 
mezi muži a ženami… a mohli bychom pokračovat.  

Jak my sami hledíme na odlišné?  
A jak můžeme stavět mosty přes propasti? 

Také dnes jsou kolem nás lidé odkázáni na pomoc druhých.  
Co nám brání vyjít z naší komfortní zóny a pomoci potřebným?  

V Bibli čteme Ježíšovo povzbuzení pomáhat:  
“Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří,  

mně jste učinili”. 

Přijďte se s námi zamyslet nad tématy,  
která Samaritánův příběh nabízí. 

_________________________________ 
 

ČTVRTEK  11.8.2022 

18:00 
bohoslužba 

KAM KRÁČÍM? 
Vít Vurst 

(Program pro děti zajištěn od 3 do 12 let) 

20:00 
koncert 

QAI 

PÁTEK  12.8.2022 

9:00 
bohoslužba 

ŽIVOTNÍ ZKRATKY 
Miriam Szökeová 

(Program pro děti zajištěn od 3 do 12 let) 

10:15 
blok 1 

HASIČSKÝ WORKSHOP 
Sbor dobrovolných hasičů, Orlová – Město 

TURNAJ V HRÁCH 
dětský program 

11:45 
blok 2 

POMÁHAT A CHRÁNIT 
Vít Vurst 
seminář 

BUBLINY A HRY 
dětský program 

14:30 
blok 3 

ŠVÝCARSKO 

Michal Lošťák 
cestopis 

KREATIVNÍ 
WORKSHOP 

Lenka Poláchová 

MALOVÁNÍ  
NA KAMÍNKY 

dětský program 

16:00 
blok 3 

JSME MILOSRDNÍ 
SAMARITÁNI NEBO 
TI, KDO POTŘEBUJÍ 

POMOCI? 
Zuzana Kasalová 

seminář 

WORKSHOP 
ČERVENÉHO KŘÍŽE 

ČČK, městská 
organizace Orlová 

KREATIVNÍ 
WORKSHOP 

- LŽIČKY S FIMO 
dětský program 

18:00 
bohoslužba 

ŽIVOTNÍ JISTOTY 
Štěpán Janča 

(Program pro děti zajištěn od 3 do 12 let) 

20:00 
koncert 

ŠANSONIKA 

SOBOTA 13. 8. 2021 

9:00 
bohoslužba 

MENŠINY MEZI NÁMI 
Marek Jargus 

(Program pro děti zajištěn od 3 do 12 let) 

10:15 
blok 1 

LUKOSTŘELBA 
Martin Čajka 

workshop 

MALUJ  
JAKO PICASSO 

VÝROBA PLACEK 
(BUTTONŮ) 

dětský program 

11:45 
blok 2 

KYBERDÍTĚ® A JEHO SÍTĚ 
Radka Folwarczná a Viki Zemanová 

 

LESNÍ STEZKA 
KOPR 

dětský program 

14:30 
blok 3 

SAMARITÁNI 
David Biernot 

seminář 

GROOVE 
- TANEC  

PRO RADOST 
Lucie Samiec 

workshop 

HUMBUK 
A BLBINY 

KOPR 
dětský program 

16:00 
blok 4 

PEACEMAKEREM – JAK NA TO? 
Łukasz Firla 

Beseda on-line  

ETICKÉ DÍLNY: 
JAK MÍT PĚKNÝ 

VZTAH S RODIČI 
workshop 

(Program pro děti 
od 8 do 12 let) 

18:00 
bohoslužba 

EKUMÉNA 
Marián Pospěcha 

(Program pro děti zajištěn od 3 do 12 let – KOPR) 

20:00 
koncert 

ALIVE 

21:30 
koncert 

MK WORSHIP 

NEDĚLE  14.8.2022 

10:00 
bohoslužba 

OPRAVDOVÉ KŘESŤANSTVÍ 
Jan Cieślar 

(Program pro děti zajištěn od 3 do 12 let) 

DALŠÍ INFO: 

 
Program pro děti: 

V místě konání je k dispozici dětský koutek se skluzavkou                  
a houpačkami. Dětský stan pro nejmenší  

a hřiště pro volnočasové aktivity. 
 

Prosíme o dodržování: 

- zákazu kouření v areálu konání akce, 
- zákazu požívání alkoholu a jiných omamných látek, 

- zákazu používání vulgarizmů, 
- slušného chování, 

- za nezletilé účastníky zodpovídají rodiče, 
- dodržování hygieny a pořádku, 

- zákazu vynášení matrací z podsadových stanů a dalšího vybavení, 

- takového chování, abychom se zde všichni cítili pohodově 😊 
 

Akci pořádá: 

Benjamín Orlová, z. s. 
 

Více informací na: 

www.samorlova.cz, www.fb.com/samorlova, 
www.instagram.com/samorlova6 

 
Akci podpořili: 

 
 
 

Partneři akce:  
 


