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KDE JSOU PÍSMÁCI? 
 

 „Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: 

přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý 

den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje 

Pavel.“ 

Skutky 17,11 
 

Dlouhou do-

bu mě provází zku-

šenost, že křesťané 

málo studují Písmo 

svaté. Pokud je vů-

bec čtou, pak jen 

zběžně, žijí jen z 

letmých znalostí. 

Na evangelizačním 

shromáždění 

v Dzięgielowie jsem vyslechl výborný biblický seminář o 

Davidovi bojujícím s Goliášem. Byl to jeden z několika na 

sobě nezávislých signálů zdůrazňujících tutéž: je třeba se 

vracet ke hlubinnému studiu Bible, k písmáctví. Písmáci 

byli prostí lidé, těžce pracující sedláci, rolníci, kteří milova-

li Bibli, pilně ji četli, znali nazpaměť celé stati.  

Četba Písma – nezní to populárně, ani mezi křesťa-

ny. Mnozí křesťané slouží duchu doby a myslí víc na pení-

ze, mobily a jiné zboží, chtějí se bavit, chtějí si užívat, volný 

čas tráví sportem, u televize či DVD, na internetu. Ke čtení 

Písma a modlitbě jsou zpozdilí, nemají nadšení. Možná i 

proto, že nevidí příklad ve svých 

rodičích. Některým nedochází, že 

mají a měli doma vzdělávat své děti 

v biblických pravdách. 

Písmáctví nemá být únikem 

od problémů a odpovědnosti. Také 

je škoda, dává-li někdo najevo, že 

notně čte Písmo, ale přitom druhé 

odrazuje svým jednáním.  

Nedávno jsem našel výrok 

M. Luthera: „Již po mnoho let 

jsem během každého roku pře-

četl Bibli dvakrát. Je-li Bible jako 

velký a silný strom a všechna 

jeho slova jako větvičky, pronikl 

jsem už do všech – v horlivé 

touze vědět, co v nich je a co 

mohou nabídnout.“ Nevyužiješ i 

Ty tento zvláštní prázdninový 

čas k intenzivnější četbě Písma? 

Četba Písma přináší ra-

dost. Písmo stojí za to, abychom 

o něm dumali, diskutovali a 

hledali odpovědi na naše otáz-

ky. Když čteme Písmo, působí 

na nás duch Písma, které mění 

naše myšlení, náš přístup ke 

všemu. Staví do středu autoritu 

Boha, ne člověka. Písmo nás učí 

a utvrzuje v bázni před Bohem, 

vtahuje nás do atmosféry bázně 

před Bohem, do kontaktu s Bo-

hem a vyzývá k poslušnosti 

Jemu. Hojnou četbou Písma se 

člověk srdcem více připoutá k 

Ježíši Kristu, k Jeho slovu, které 

mu přináší radost a jistotu. Slo-

vo Boží je mocné. Hasí v nás 

veškeré sobectví, vede nás k 

pohotovosti v pokání, povzbu-

zuje k lásce k bližnímu, k Boží-

mu lidu, k církvi. Písmo přemá-

há ducha nudy, lenosti a pasivi-

ty. Zakotvuje náš život ve věč-

ných hodnotách, dává mu věč-

nou naději. Přeji Ti, aby sis 

(znovu) zamiloval Písmo svaté. 

 

Marek Říčan 
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O CESTĚ K DOBRÉMU MANŽELSTVÍ 

Část 2.: “Chyby, které děláme, když vstupujeme 

do manželství.” aneb “Koho si tedy vzít?” 
 

Přednáška Prof. Jaro Křivohlavého ve Frýdku-Místku 17.4.2008 
 

Ve vší úctě k lidem chci říci, že jsou lidé, kteří by se ženit 

a vdávat neměli. A dnes je velká shoda v tom  (v určení), 

kdo by to měl být, kdo by se ženit a vdávat neměl. Začal 

bych tam, kde je to jasné a ten souhlas je stoprocentní. 

Mám tam tři druhy lidí. 

Jestliže je někdo alkoholik, tak by se nikdy vdávat nebo 

ženit neměl. A jestliže je partner alkoholik, tak je téměř 

sebevraždou s ním vstupovat do manželství. Za tu praxi 

(skoro padesátiletou) jsem měl tolik případů rozbitých 

životů i manželství díky tomu, že tam do toho vstoupil 

jeden, kdo byl alkoholik.  

Naneštěstí, rozbilo se manželství – 5 dětí. Paní se roz-

vedla s alkoholikem, vdala se podruhé. A koho si vzala? 

Zase alkoholika. A zas byla nešťastná. Vtip je v tom, že ti 

alkoholici jsou přitažliví (teďka mluvím o mužích). Když je 

muž alkoholik, tak je to “Někdo”.  Ostatní seděj tak jako 

normální lidi, ale alkoholik září energií, je plný vtipu, hu-

moru a všeho. A to děvče vám řekne: “To je chlap! Podívej 

se na něho, všichni ho poslouchaj. Je středem pozornosti. 

To je někdo!”  

Ano. No jo, ale díky čemu je takhle středem pozornosti? 

A když potom ta pozornost vypadá taková, že tam musej 

policajti dávat to dohromady, tak už to není tak přitažlivé.  

Ti alkoholici se dokážou výtečně vymlouvat. A nepřed-

stavitelně dovedou slibovat, že se polepšej. Nikdo na světě 

to neumí tak, jako alkoholici.  

To druhé jsou toxikomani všeho druhu. To jsou lidi, kte-

ří berou drogy. Aspoň jeden příklad, abychom si rozuměli. 

Byli oba lékaři, oba študovali medicínu a on se prostě do ní 

zamiloval. Já jsem s ním hovořil. Byl to známej. Já mu říkal: 

“Dej si pozor, tady není všechno v pořádku”. A on říká: 

“Jardo, podívej se na ni, vždyť je to děvče krev a mlíko, je 

plná energie. Podívej, to je prostě děvče k pomilování”. 

Vzali se, měli holčičku. A jednou do nemocnice pro pana 

doktora volali, že u nich v bytě křičí holčička. Když tam 

přišel, tak zjistil, že manželka má ještě jehlu v kůži, protože 

si píchala drogy. A pak se divte, že v určité době byla ta-

ková, jaká byla. Pozor! Pozor! Zase - tito lidi jsou přitažliví. 

Když je to, dejme tomu, děvče, tak ono je takové až mýtic-

ké. Lidi jsou normální a realistič-

tí, kdežto ona je vznešená, má 

představivost, fantazii, všecko 

… Pozor! 

Ta třetí skupina jsou lidi, o 

kterých se říká, že je to gamb-

ling. Gambling znamená pato-

logické hráčství. Nepředstavi-

telné... Když si vezmete příklad: 

Přijde za vámi člověk, který se 

zhroutil psychicky. Je ženatý, 

má dvě děti - malé děti, a třese 

se jak osika. A když se s ním 

dáte do rozhovoru, tak najednou 

zjistíte, proč se tak třese. Protože 

se bojí jít domů, protože úplně 

všecko, co je doma, už prohrál. 

A teďka rodině bude muset ně-

jakým způsobem říct, že jim 

vezmou barák, že jim obstavili 

všechny účty. Že jsou bez bará-

ku, bez prostředků. Zase bych 

rád upozornil: Kolikrát se mladí 

lidé domnívají, že „teďka, když 

s tebou chodím, tak s tím alko-

holem za chvilku přestaneš. Já tě 

z toho dostanu.“ Kolikrát jsem 

slyšel z úst děvčat ... říká: „Brat-

ře doktore, láska přemůže všec-

ko.“ No ne! Ne! Opravdu ne! … 

a říká: “Nebojte se, nebude cho-

dit do hospody. Já mu budu 

dělat teplý večeře.” … Jo, večeře 

byla doma, ale on byl v hospo-

dě. 

Na tyhle tři druhy rozhodně: 

ne, ne, ne! 

Pak je tady druhá skupina li-

dí, se kterými se lidé dostávají 

do manželství a nemají to lehké. 

I tady je možné se něčemi vy-

hnout, dokud je čas. 

V prvé řadě jsou to lidé (já za-

čnu u mužů) chorobně žárliví. 

Víte, co to je chlap, kterej žárlí? 
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Kterej zamyká ženu, kterej se chodí dívat, jestli ona je sku-

tečně v zaměstnání? A když někdo telefonuje, tak z toho 

udělá scénu. Je to nepředstavitelně těžký život. A na to je 

potřeba se podívat už za svobodna, přátelé.  

Vzpomínám si na jeden takový případ, skutečně děsivej. 

Ještě za svobodna chtěl ten mládenec, aby ona s nikým 

jiným nemluvila, ani netelefonovala, že on bude brát všec-

ky telefony.  

Patří sem ovšem také ženy – hysterky. Žena, která je hys-

terka nebo, říká se také, hystrionická, je žena nepředstavi-

telně přitažlivá. Hysterka dovede hrát, že kam se hrabou 

kolikrát herečky v divadle. Zahraje všecko, jak lásku, tak 

nenávist. A mládenci jsou takoví, jací jsou. A zapomínají na 

to, co nám říká Bible: “Člověk hledí na to, co je před očima 

a Pán Bůh hledí k srdci.” Tady jsem chtěl upozornit na to, s 

kým to bude hodně těžké.  

Ale jsou potom ještě lidi, kteří jsou “těžcí”. A jsou tedy 

lidé (já bych to řekl zcela otevřeně, abyste si uvědomili za 

svobodna, že jest možné na některé věci dát si pozor) – 

jsou lidé, kteří říkají o sobě “Co na srdci, to na jazyku”. No 

jo, ale Bible nám říká, že na srdci jsou nejen věci dobré, ale 

i zlé, a že ze srdce vychází mnoho jedu – hříchu a věcí, 

které nejsou k životu. Takže není to žádné plus, když ně-

kdo říká: “Co na srdci, to na jazyku” a na takové lidi pozor! 

Ti můžou zraňovat upřímností, až budete překvapeni. 

Pak jsou lidi, kteří mají příliš velikou toleranci. Veliká to-

lerance, to znamená: “Dovoleno je úplně všecko, pro mne i 

pro tebe, no a až budeme mít 20 let manželství, tak se 

sejdem a řeknem si, co jsme dělali mimo to manželství.” 

Pozor! Na ty lidi bez řádu, bez norem, na ty si dát pozor.  

Pak jsou tady lidi, kterým říkáme “tuláci”. Muž, který 

opustí rodinu a odejde. Byl třeba na vojně a s kamarádama 

si někam zajedou a za měsíc se vrátěj. Anebo má opravdu 

jaksi “boty z toulavýho telete”. Někam se pustí a vy najed-

nou nevíte, kde je.  Někdy se vrátí, někdy dřív, někdy poz-

ději. S ním je to taky těžké. 

Jsou lidé, kteří trpí nemocí, které se říká “pedanterie”. 

Pedaterie zanemá, že všecko 

musí být stoprocentně takhle a 

ne jinak. Já jsem rozhodně pro 

ten pořádek. A manželka po těch 

56 letech manželství mne už 

vycepovala, abych trošku po-

řádnej byl. Ale ta pedanterie 

někdy dovede přesáhnout všec-

ky meze, kdy se člověku zproti-

ví všecko, co je možné ještě 

zprotivit. Tak i na tohle pozor. 

Pak jsou lidi, kterým se říká 

workoholici. To jsou lidi, kteří 

pořád pracujou, pracujou, pra-

cujou a na nic nemají čas. Nema-

jí čas na rodinu, na nic. Tohle je 

taky nebezpečné a je dobré si to 

uvědomit. 

Když jsem tady vypočetl tolik 

věcí, na kreré je dobré dát si 

pozor, tak bych rád řekl něco k 

tomu, kde je to dobré. Koho si 

tedy vzít. Teď bych rád řekl zce-

la zřetelně a jasně, jak se domní-

vám, že by to býti mělo.  

Koho si tedy vzít? 

Člověk, který se mně líbí a 

který je mi příjemný. Když si 

někoho vemu, tak se na něj bu-

du dívat snad aspoň do té zlaté 

svatby – 50 let. A těch 50 let, 

teda, bych se rád díval na něko-

ho, kdo se mi líbí a kdo je mi 

příjemný. S člověkem nepříjem-

ným prožít těch 50 let, to není 

žádnej med. Tak to je jedna z 

těch věcí. 

To druhé (a teď budu mluvit 

jako děvče): “Nejsem mu lhos-

tejná.” Musíte mít představu o 

tom, že skutečně má o vás 

opravdovej zájem, že to nehraje. 

Přece, když se objevíte, tak se 

objeví taky něco v jeho obličeji, 

co vám říká: “Ano, lhostejná mu 

nejsem”. Tohle je ohromně dů-

ležité. A totéž z druhé strany. 

Když muž přijde domů a žena 

říká: “Jseš doma?! Co tu děláš?!” 

… No, manželství to je, ale není 

to zrovna vono.  

Třetí taková věc: Je to člověk 

perspektivní. Perspektivní, to 
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znamená mně přiměřený – věkem, přítelskými vztahy, 

zájmy. A můžeme se navzájem obohacovat. Ty máš svůj 

svět, já mám svůj svět. Ještě po 56 letech manželství (man-

želka je z Moravy, já jsem z Čech) mluvíme o těch rozdí-

lech, jak je to tam a tady. Je to nevyčerpatelná studnice. 

Když jsem řekl i tohle, mohl bych jít ještě kousek dál a 

říci: Je to člověk, kerý mi dává pocit jistoty. Je to člověk, 

který mi pomáhá přemáhat úzkost a je to člověk, který je 

schopen mi poskytovat ochranu. Tohle platí v prvé řadě 

pro ženu. “Beru si tě proto, abys tady byl jako most přes 

rozbouřené řeky, jako pevná půda pod nohama.” Ale rád 

bych řekl, že i muž potřebuje ženu, která mu dá pocit, že i 

kdyby bylo nejhůř, může se na ni spolehnout. 

Za páté – je to člověk osobnostně zralý. Osobnostně zra-

lý člověk je ten, který je schopen brát na sebe nebo nést 

odpovědnost za to, co dělá. Dovede mít úctu k druhým 

lidem a má dobrou míru sebeúcty.  

Kdybych šel ještě kousek dál, tak bych řekl, že “je to 

člověk, kterému by šlo o to, aby nám to šlo”. Je to věta 

česká, ale je to věc důležitá. “Vono mu jde o to, aby nám to 

šlo.”  Oni jsou totiž taky lidi, kterým jde o to, aby nám to 

nešlo. Aby on měl pořád pravdu, aby on měl pořád na-

vrch. A s ním to nejde. A člověk, kterému jde o to, aby nám 

to u nás šlo, s ním je naděje, že to vydržíme těch 50 let mi-

nimálně. Rozumějte.  

Člověk schopný spolupráce, který ctí druhého člověka, 

dá se s ním jednat, je to člověk, který je ochoten něco změ-

nit. A ne stát jako koza na ledě. S takovým je velice těžké 

žít. 

Ještě kousek půjdeme dál v těch věcech důležitých: 

Nejsou zde nepřekonatelné překážky. 

Které to jsou? Můžou se takové překážky vyskytnout a je 

dobré se na ně zaměřit, abych nešel do něčeho, co se nedá 

vyřešit – nerealistické představy. 

Jako křesťan bych rád řekl, že ten, koho si chci vzít, je to 

křesťan a je to věřící člověk. Tím rozumím člověka, který 

se bojí Pána Boha zarmoutit, nebo řečeno pozitivně, člověk, 

který se snaží žít tak, aby se to Pánu Bohu líbilo. Můžete se 

mne ptát: „a jak to poznám“? A já vám vzdor všeho řeknu, 

jak se to dá poznat.  Rozhodně ne podle toho, když se po-

díváte, jaké šaty a jakou úpravu má, když se jde na ples. 

Tam nepoznáte nic. Ale poznáte to, když jdete někam na 

brigádu, když prší. Představte si situaci, že jste někde na 

brigádě, je zima, prší, bláto, vy (jako děvče třeba) máte 

dneska vařit a přijde vám třiadvacet lidí na oběd a vy jste 

ztratili klíč od chaty, kde máte 

celý nákup. A teď oni přicházej. 

A teď se jim dívejte do obličeje, 

přátelé. Jestliže se mezi těmi 

mládenci vyskytne jeden jedinej, 

kterej vám dá ruku na rameno a 

řekne: “Marie, nedělej si nic z 

toho, stanou se horší věci v lep-

ších rodinách”, chytněte ho za 

ruku a honem s ním utíkejte na 

faru, přátelé. Protože v konflik-

tech, v těžkejch situacích pozná-

te, kdo je kdo. Já vám řeknu 

příklad. 

Když jsme se vzali, já jsem za 

deset dní odešel na vojnu. A 

stalo se mi, že na vojně jsem měl 

službu na hoře Vidrholci a měl 

jsem jako voják za úkol hlídat 

ořechy. Ale můj kolega, který 

měl službu přede mnou, tam 

chyt jednoho vojáka z jiné po-

sádky, který tam kradl ořechy - 

ale ve velkém. No a najednou 

byla neděle, manželka přijela za 

mnou a procházeli jsme se pod 

těma ořechama. Vystoupí na-

jednou jeden voják, mně úplně 

neznámý, měl samopal, patnáct 

nábojů v tom, odjistil ten samo-

pal, namířil na mne a říká: “Pa-

ní, jděte vod něj, já ho zastře-

lím”. No, a v té chvíli manželka 

předstoupila přede mne a poví-

dá: “Zastřelíte tři lidi, já jsem 

těhotná. Rozmyslete si to.”... 

Ženu statečnou kdo nalezne? 

Tak toto je otázka věřícího 

člověka, kterému jde víc o to - 

poslechnout Pána Boha než člo-

věka. 

Zralý věřící člověk ví, komu 

uvěřil, a je jist si tím, kdo je jeho 

zachránce, kdo je jeho pevnou 

skálou v životě. 

Pokračování v příštím čísle 
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HISTORIE NOVODOBÉHO STÁTU IZRAEL 

Část 3. – Život a boj 

Minule jsme se podí-

vali na to, jak fungují 

KIBUCY a MOŠAVY a 

dozvěděli jsme se, že 

jejich hlavní činností 

bylo vybudovat efektiv-

ní zemědělství pro ma-

ximální potravinovou 

soběstačnost státu. 

Ovšem nejen v rolnictví chce být Izrael nezávislý. Důraz se 

klade na budování „vlastních mozků“, proto se velice dbá 

na vzdělání. Obory jako lékařství nebo technika jsou izrael-

skou doménou. Bylo založeno 7 univerzit technického ty-

pu. Mezi hlavní oblasti zájmu vědy patří zemědělské stroje 

a zařízení, zavlažovací systémy a zbrojní průmysl. Vše je 

důmyslně propojeno a je jen málo oborů, kde by Izrael 

neměl světově uznávaného odborníka. Jako že úspěchy 

v zemědělství vzbuzují údiv a uznání, to že se v Izraeli 

nachází jedna z nejproslulejších brusíren diamantů, nikoho 

nepřekvapuje. 

Výzkum, práce, studium, výchova, to vše se děje za neu-

stálého zvuku zbraní, válečných konfliktů, přestřelek a pod 

stálou hrozbou i realitou terorismu. Zatímco my se ve ško-

lách o válkách jen učíme, Izrael v nich neustále žije. 
 

Šestidenní válka roku 1967 

Egypt a Sýrie 

podporované další-

mi arabskými ze-

měmi byly připra-

veny zatlačit Izrael 

do moře, neboť jak 

řekl tehdejší Irácký 

prezident 

v Bagdádském roz-

hlase: “Existence Izraele je omyl, který musí být napra-

ven!“ 5. června ráno bylo vojenské letectvo Sýrie a Egypta 

připraveno k útoku. To však Izrael nemohl připustit, pro-

tože by to znamenalo jeho zkázu. Proto se snažil protivní-

ky zaskočit a to se mu podařilo. Spustil bleskovou bom-

bardovací akci na odkryté vojenské letouny, které byly 

mimo hangáry snadným terčem. Izraelské letectvo tehdy 

zničilo na 400 arabských letadel 

a pěchota se probila až ke zdi 

nářků v Jeruzalémě, kam dopo-

sud neměli Izraelci přístup. Ob-

sadili také Sinaj a západní břeh 

Jordánu. Na Golanských výši-

nách se jim podařilo vyřadit 

z provozu syrská děla, která 

doposud způsobovala značné 

ztráty v galilejských osadách. 

Během této krátké války přišlo o 

život 766 Izraelců a 2500 jich 

bylo zraněno. V září se  pak 

v Súdánu sešli zástupci arab-

ských zemí, kde se rozhodli ne-

vyjednávat o míru s Izraelem. 

V zápětí vydala OSN rezoluci č. 

242, kde vyzvala Izrael, aby se 

stáhl z „okupovaných území“. 

Izraelci souhlasili a kladli si je-

dinou podmínku – uznání Izra-

elského státu arabskými země-

mi. Arabové to ale odmítli a 

místo toho začaly putovat ropné 

zisky do výroby moderních 

zbraní. 
 

1973 Jom Kipurová válka 

Den smíření (hebrejsky YOM 

KIPPUR) je v Izraeli největším 

svátkem, kdy mnoho lidí tráví 

čas v synagogách posty a mod-

litbami. Izraelská tajná služba 

MOSSAD podcenila informace o 

pohybu egyptské armády a ne-

připustila možnost nějakého 

útoku. Arabům se tehdy povedl 

překvapující úder a snad poprvé 

uviděli Izraelce ustupovat. 

Ovšem jen do doby, než se ze 

synagog přemístili do svých 

tanků a letadel. 800 000 egypt-

ských a syrských vojáků, vy-

zbrojených především zbraněmi 

ruské výroby, postupně ztrácelo 

svou převahu, až je nakonec 
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300 tisícová izraelská armáda vytlačila ze svého území. 

Padlo 2400 vojáků pod Davidovou hvězdou a mnohem víc 

jich bylo zraněno.  

Potupení Arabové pak zkusili jinou rafinovanou zbraň. 

Odmítli dodávat ropu těm státům, které se zastaly Izraele. 

V listopadu 1975 se arabskému táboru podařilo v OSN 

prosadit tak absurdní rezoluci, která srovnávala SIONIS-

MUS s rasismem. Díky naftovému embargu Izraelcům 

rapidně ubylo přátel. Jak byla tato rezoluce postavena na 

hlavu dokládá i fakt, že narozdíl od jiných zemí, měli arab-

ští občané v Izraeli plné hlasovací právo, svobodu tisku i 

rozhlasu. Izrael nepřestával s mírovými nabídkami i přes 

tyto trpké křivdy. Kupodivu první, kdo odpověděl kladně 

byl Egypt, a tak už v roce 1978 byla v USA podepsána mí-

rová smlouva mezi Izraelem a Egyptem. Také vás napadá, 

jak bylo Egyptu dobře, pokud ho spravoval Josef? 

Příště: Palestinci vstupují na scénu. 
 MSCH-NL 

 

biblický zeměpis 

LYSTRA 

Lystra ležela ve východní části maloasijské Lykaonie. 

Roku 6 n. l. se stala římskou kolonií, měla silniční spojení s 

Pisidskou Antiochií a Ikoniem. Ve městě žili obyvatelé 

židovského původu, avšak neměli zde zřejmě žádné syna-

gogy. 

V Lystře uzdravil apoštol Pa-

vel chromého muže, což vyvola-

lo nadšení zástupů, které osla-

vovaly Pavla a Barnabáše jako 

bohy. Poté byl však Pavel ka-

menován. Z Lystry, nebo z Der-

be pocházel Pavlův spolupra-

covník Timoteus.  

 

FILIPY 

Město se nacházelo ve vý-

chodní Makedonii v úrodném 

údolí. Roku 356 př. n. l. dobyl 

tehdejší osadu nazvanou Kreni-

des makedonský král Filip II. 

Makedonský, odtud pochází 

pojmenování Filipy (Filippis). V 

roce 168 př. n. l. se Filipy dostaly 

do rukou Římanů a od roku 42 

př. n. l. byly římskou provincií. 

Právě v roce 42 se u Filip střetla 

armáda Oktaviána (pozdějšího 

císaře Augusta) a Marka Anto-

nia s vojskem vrahů Julia Caesa-

ra Bruta a Cassia, kteří zde spá-

chali sebevraždu. Ve Filipech 

byli usazeni vojenští veteráni. 

Město protínala silnice Via 

Egantia. 

Pavel se svými spolupracov-

níky vytvořili ve Filipech sbor, 

vyhnal vešteckého ducha z ot-

rokyně a spolu se Silasem se 

ocitl ve vězení, kde je zastihlo 

zemětřesení.   
MCH-NL 
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fotoreportáž 

TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY W DZIĘGIELOWIE 

Určitě mnozí z vás i letos navštívilli TE Dzięgielow. Nabí-

zíme pár záběrů z evangelizačního setkání v pátek 

11. července. Odpolední téma znělo Relacje rodzinne i dlac-

zego to jest takie trudne. Setkání začalo chvíli chval, o kterou 

se postarala doprovodná skupina. Následovala krátká scén-

ka z rodinného prostředí – bohatý právník se nemohl smířit 

s tím, že jeho jediná dcera, která má vynikající prospěch, 

nebude studovat práva tak, jak by si přál, ale rozhodla se 

pro pedagogiku, protože v tom viděla své povolání a Boží 

vůli. Dalším bodem bylo svědectví bratra, který měl mož-

nost oslovit svého nadřízeného na vojně. Největší úkol své-

ho života však viděl v tom, že Bůh dal jemu a manželce 5 

dětí, které má přivést k Bohu. Samotnou evangelizaci měl 

ks. Jerzy Samiec z Gliwic. Ve svém výkladu mluvil také o 

tom,že měl možnost hlídat děti svých známých. Dvouletý 

chlapeček spal, když rodiče odjížděli, 

jakmile však byli pryč, probudil se, 

začal plakat a nedal se utišit. Pastor 

zavolal matce dítěte, aby se vrátila 

zpět. Ve chvíli, kdy vešla do pokoje, 

malý se uklidinil a chtěl si s pastorem 

hrát – takový účinek mělo to, že viděl 

svou maminku a cítil se bezpečně. I 

my se můžeme cítit bezpečně, když 

stále vidíme Pána a máme ho ve 

svých životech.  
PLCH-NL 
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rozhovor 

O "STARŠÍ MLÁDEŽI" s Otmarem Humplíkem 

Nedělní listy požádaly o rozhovor 

Otmara Humplíka, spoluzakladate-

le a jednoho z vedoucích skupiny v 

našem sboru, která si říká "Starší 

mládež". 

 

Není v tom názvu "Starší mládež" 

jakýsi vnitřní rozpor: "starší" a 

"mládež"? 

Ano, je. Název nedává tak úplně smysl, je to takový proti-

mluv. A logicky by také měla existovat i „mladší mládež“, 

že? Přitom věkový průměr současných „starších mládežní-

ků“ se pohybuje kolem 30 let, což nás opravdu řadí do jiné 

kategorie.  

Ale ten název má své historické opodstatnění. Někdy před 

12 léty se z mládeže našeho sboru vyčlenila skupina věko-

vě starších mládežníků, kteří cítili, že se na setkání hravější 

a mladší části mládeže už jaksi nehodí. Proto vedle mláde-

že vznikla „starší mládež“ a tento název přetrval dodnes. 

V poslední době ale existují snahy o změnu názvu tohoto 

uskupení a já myslím, že je opravdu nejvyšší čas se pře-

jmenovat dříve, než se dostaneme do důchodového věku.  

 

Co to tedy přesně je, ta "Starší mládež"? 

Starší mládež je skupina třicátníků našeho sboru, kteří se 

pravidelně scházejí na setkání každý pátek, v posledních 

dvou letech většinou ve Sborovém centru. Jsou mezi námi 

zejména manželské páry, ale také svobodní lidé. Scházíme 

se i s našimi dětmi, které pak mají svůj program. Když se 

podíváte na fotografie, vyvěšené na chodbách Sborového 

centra, tak zjistíte, kolik nás je :-).   

 

 Pro jakou cílovou skupinu je "Starší mládež" určena? 

Já bych nehovořil o cílové skupině, to je spíše otázka pro 

marketing nějakého produktu a tím starší mládež určitě 

není. Spíše bych otázku formulovat takto: Kdo může na 

starší mládež přijít? Kdokoliv. Nejlépe se ale budou v naší 

skupině cítit věkově nejbližší lidé, tedy třicátníci. Ale sa-

mozřejmě mohou přicházet, a přicházejí, mladší i starší 

lidé, kterým se na starší mládeží líbí.    

Co starší mládež nabízí? Co vše 

je možné či naopak nemožné 

zažít? Co naopak účast na akti-

vitách starší mládeže vyžaduje? 

 

Setkání starší mládeže probíhá 

asi takto: společné zahájení pro-

gramu s dětmi, přivítání, čtení 

textu z Bible, modlitba, chvíle 

sdílení, soutěž (nebo hra nebo 

kvíz), výklad, diskuse, ohlášky, 

modlitební chvíle, rozloučení. 

To vše proloženo zpěvem písní. 

Ta šablona programu samo-

zřejmě není striktní. Každý ve-

doucí programu má svůj „ruko-

pis“, a proto je každé setkání 

vždy trochu jiné, což je fajn. 

Kromě programů pro dospělé 

běží také zvlášť program pro 

děti. To, co je ale důležité a pod-

statné, jsou lidé a Pán Bůh.  

Já se těším, že se opět po týdnu 

setkám se svými přáteli a s Bo-

hem. Setkání starší mládeže se 

stalo přirozenou a pravidelnou 

součástí mého života. Přicházím 

po celém týdnu unavený z prá-

ce, ale těším se, a odcházím na-

plněn radostí, novým poznáním 

a pokojem.  

Kromě běžných setkání se schá-

zíme také na akcích, jako je vaje-

čina, opékání párků, apod. Muži 

se dále setkávají např. při sportu 

(florbal, fotbal) a ženy na domá-

cích skupinkách. Také se jednou 

ročně organizuje společný ví-

kendový pobyt na chatě. 

Účast na setkání vyžaduje, řekl 

bych, rozhodnutí přijít a pak 

pevnou vůli vytrvat. Protože 
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každý z nás má spoustu dobrých a pochopitelných důvodů 

proto, aby nepřišel, protože: „...jsem unavený z práce, mu-

sím dělat doma na poli, nemám na to čas, musím udělat 

velký nákup,...“ (doplň si sám).  

Myslím, že stojí za to chodit na starší mládež, je to moje 

dvanáctiletá zkušenost, které nelituji.  

 

Je účast na aktivitách starší mládeži založena na nějakém 

závazném členství? Jak, kdy a kde se stát členem starší 

mládeže? 

Nemáme žádné legitimace, nevybíráme poplatky za účast, 

nevedeme docházku, nepožadujeme členství v církvi nebo 

v jiné organizaci. Může přijít každý.  

 

V čem je či chce být "Starší mládež" přínosem pro sbor? 

Já si to netroufám posoudit, to musí říct někdo jiný, např. 

staršovstvo, které vidí starší mládež „z druhé strany“. Ale 

napadá mne, že přínosem pro sbor jsou akce, kde je starší 

mládež vidět - třeba pravidelná vystoupení starší mládeže 

na bohoslužbách, vedení různých sborových akcí nebo 

organizace a účast na brigádách 

na úpravu okolí kostela. Důleži-

tá je také služba jednotlivých 

členů starší mládeže ve sboru, 

počínaje presbytery, konče uči-

telkami nedělní besídky. 

 

Co obnáší mít na starosti vede-

ní takovéto aktivity? Podílí se 

na tom více lidí? 

V užším vedení starší mládeže 

jsou tři muži, rozdělení progra-

mu a oficiální vedení zajišťuje 

Marek Schulhauser. Většina 

věcí, které se týkají starší mláde-

že, se diskutuje a rozhoduje 

přímo na setkáních.  

Program starší mládeže je při-

praven na jeden až dva měsíce 

dopředu. Setkání vždy vede 

vedoucí programu a kromě něj 

připravuje další člověk program 

pro děti. Takto se podílí na ve-

dení starší mládeže kolem pat-

nácti lidí. 

 

Můžeš prozradit i nějaké plány 

"Starší mládeže" do budoucna? 

Před prázdninami jsme začali 

probírat postupně 1. list Korint-

ským, ke kterému se po prázd-

ninách opět vrátíme. Je velmi 

zajímavé sledovat, jak je tento 

list aktuální ve světle událostí, 

které proběhly v našem sboru v 

posledních měsících.  

Vedle klasických setkání se nám 

osvědčily tzv. tématické mláde-

že, které vede Marek Říčan. Jsou 

jednou za dva měsíce, mají 

zvláštní téma a vždy je přítomen 

host, který má hlavní výklad k 

tématu.  
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Kromě toho je novinkou letošního roku tématická mládež 

na téma Manželství a rodina, která se také koná jednou za 

dva měsíce a připravuje ji Jana, moje žena. V těchto aktivi-

tách chceme pokračovat.  

Na základě databáze, vzniklé podle žlutých lístků, se v 

letošním roce snažíme oslovovat a aktivizovat pasivní čle-

ny starší mládeže, kteří na žádná setkání nechodí. To je ale 

dlouhodobý a náročný proces.  

 
 

Blíží se prázdniny a doba dovolených. Jak bude zajištěn 

chod starší mládeže? Chcete vyřídit nějaké konkrétní po-

zvání? 

Během prázdnin funguje prázdninový provoz. Neprobírají 

se žádná pravidelná témata, stanovený vedoucí programu 

má připravené vlastní téma, vč. krátkého zamyšlení. Jinak 

je program samozřejmě volnější, prázdniny jsou také hod-

ně o improvizaci, někdy se jede místo setkání např. na 

XCamp nebo do Dziegielowa nebo když je teplo, domlu-

víme se a vyrazíme společně na koupaliště. 

Pokud ty, milý čtenáři, uvažuješ o tom, že bys rád navštívil 

naše setkání, tak se neboj a přijď se podívat. Scházíme se 

pravidelně ve Sborovém centru v pátek v 17:30 hodin. Mů-

žeš také vyhledat mne nebo jiného člena starší mládeže v 

kostele a domluvit se přímo s konkrétním člověkem. Rádi 

tě uvidíme.   

 

Děkuji za rozhovor. 

Ptal se VK-NL 

 

tip na výlet 

BYSTŘICE POD HOS-

TÝNEM 
Milí čtenáři NL, pokud ještě 

nemáte zcela plný program na 

léto, máte rádi krásnou českou 

krajinu a malebná městečka a 

nechce se vám jezdit na druhý 

konec republiky, přijměte mé 

doporučení navštívit Bystřici 

pod Hostýnem (Zlínský kraj, 

okres Kroměříž) a třeba se zde i 

ubytovat v penzionu, který 

spravuje naše církev. 

Osobně jsem zde byla dvakrát 

jako účastník kurzů pro sbor-

mistry a sborové zpěváky, které 

ve výše zmiňovaném penzionu 

pravidelně pořádá Českobratr-

ská církev evangelická a které 

vede Ladislav Moravetz, celo-

církevní kantor ČCE. Předtím 

jsem netušila, že naše církev 

vlastní kapacitně poměrně velký 

penzion a o obci Bystřice pod 
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Hostýnem jsem věděla nanejvýše to, že existuje :-) Byla 

jsem však okouzlena městem a jeho velmi zajímavým oko-

lím i ubytovacím zařízením samotným... Centrem penzio-

nu SOLA GRATIA je vila z první poloviny 20. století se 42 

lůžky, jídelnou a několika stylovými společenskými pro-

story. Areál tvoří dále tzv. chaloupka s 26 lůžky a kaple se 

dvěma samostatnými přednáškovými sály pro 70 a 50 po-

sluchačů. 

Město Bystřice pod Hostýnem leží na úpatí Hostýnských 

vrchů v nadmořské výšce 308 metrů. V současnosti žije ve 

městě 8 757 obyvatel. Nejstarší zpráva pochází z roku 1368. 

Titul "město" však dostala Bystřice až o necelých 500 let 

později, roku 1864. 

Ve středu města 

můžete navštívit 

zámek. V první 

polovině 15. stole-

tí páni z Tvorkova 

založili na tomto 

místě bystřickou 

tvrz jako náhradu 

za hrad Obřany. 

Tvrz se stala 

předzámčím pozdějšího renesančního zámku, který se po 

řadu let postupně dostavoval. Zámek byl v minulém století 

značně znehodnocen, jelikož skoro šedesát let patřil vojen-

ské správě jako vojenský sklad léků. Dnes je už naštěstí vše 

jinak a tato památka se opět probouzí díky velkému od-

hodlání a snahy zdejších lidí a občanů, kteří jsou na svůj 

Bystřický zámek hrdí. 

Svatý Hostýn, po Velehradě 

nejpamátnější a nejvíce navště-

vované poutní místo Moravy, je 

situováno v západní okrajové 

části Hostýnských vrchů - sou-

částí Moravských Karpat. Hos-

týn má dva vrcholy - severnější 

(nadmořská výška 736 m) s roz-

hlednou a kaplí sv. Kříže (od 

roku 1993 také s větrnou elek-

trárnou), druhé temeno (nad-

mořská výška 718 m) je zastavě-

no poutním chrámem Panny 

Marie a dalšími objekty. Nynější 

velkolepý poutní chrám byl vy-

budován v barokním slohu maji-

telem bystřického panství 

Františkem Antonínem z 

Rottálu v letech 1721 - 1748, 

patrně podle projektu 

kroměřížského architekta 

italského původu Ignáce Cirani 

von Bolleshause. Vlastní chrám 

má centrální, půdorysně 

orientovanou dispozici elipsovi-

tého tvaru s osami 40,5 a 30,5 m. 

Vnitřek chrámu, tvořený elipso-

vitým válcem odděleným řím-

sou, sedmi okny a prosvětlenou 

kopulí, je úchvatný. Rozhledna na Hostýnském 

vrchu byla postavena roku 1898 

kdy Bystřici pod Hostýnem na-

vštívil císař František Josef I. a 

také podle něj nese jeho jméno. 

Otevřena byla 14. září 1898 a 

musela se obejít bez velké slávy 

neboť zem byla otřesena smrtí 

panovníkovy choti Alžběty. 

Zajímavé je, že stavba v sobě 

skrývá rozhlednu a kapli0K 

procházkám a výletům pěšky i 

na horském kole vyzývají Hos-

týnské vrchy vůbec. Celé území 
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Hostýnských vrchů se vyznačuje pestrou členitostí terénu, 

dlouhými stráněmi, příkře spadajícími do hlubokých údolí, 

kterými protékají četné vodní toky. Toto území má přízni-

vé klimatické poměry, např. Bystřice má průměrnou roční 

teplotu 8,1°C a průměrné roční srážky 744 m. 

Přeji příjemný výlet! :o) 
 

Další info: http://www.sola.cz 

LS-NL 

 
 

zamyšlení 

R ČÍSLO 730 ZE SMĚRU...  
Blízko domu 

nám nedávno 

postavili ná-

draží, a tak teď 

mám možnost 

slyšet skřípající 

brzdy vlaků 

hned z první 

ruky. Vždycky 

jsem měla vla-

ky ráda – byly pro mě symbolem dovolených (v dobách, 

kdy jsme ještě neměli auto) nebo mládežových výletů. Jin-

dy jsem je, díky své výhodné poloze bydliště blízko zá-

kladky i gymplu, nepotřebovala. Vše se změnilo až minulý 

rok v září při mém nástupu na brněnskou univerzitu – 

mým spojením mezi Ostravou a Brnem se staly ošoupané 

rychlíky, vyjíždějící každou hodinu z Bohumína. Zažila 

jsem s nimi spoustu (a teď záleží na vašem životním po-

hledu) ... legrace a dobrodružství (optimistický pohled), ... 

hrůzy (pesimistický pohled).  

Každou neděli večer se na peróně na Svinově houfovaly 

davy studentů s objemnými zavazadly, dráhy na to však 

příliš nereagovaly a rychlík dofuněl s pouhými čtyřmi va-

gonky. O něčem takovém jako kupé a sedadlo jsme si moh-

li nechat jen zdát. Většinou jsme končili stojící u záchodků 

/ na záchodcích / na záchodové míse / ve spoji mezi vago-

ny, kde by se nemělo stát / nalepení na dveřích, kde se ne-

smí stát. Děs v očích těch, kteří doufali, že nastoupí 

v dalších stanicích typu Studénka, Suchdol atd. již nelze 

vypovědět.  

Naštěstí zapracovala má vro-

zená píle a snaživost a já se roz-

hodla NEnavštěvovat ranní 

pondělní nepovinné přednášky, 

tudíž jsem mohla jezdit až 

v pondělí ráno. Bylo to o něco 

lepší. Tradiční zpoždění všech 

rychlíků samozřejmě přetrváva-

lo, ale člověk si při troše štěstí 

mohl i sednout. Což však, jak se 

jednou ukázalo, také nebyla ta 

největší výhra.  

V kupé se nás sešlo asi pět. 

Vlak už prakticky vjížděl do 

stanice Přerov, když jeden 

gentleman popadl svou diplo-

matku a se slovy Nashledanou 

zatáhl za kliku dveří kupé. Jen-

že ty se neotevřely. Rychlík za-

stavoval. Muž vergloval dveř-

mi. Nic. V chodbičce se houfo-

valy davy vystupujících. Ne-

šťastník, teď již s pomocí 

mladého studenta, trhal za dve-

ře. Nic. V chodbičce už se tlačili 

nastupující. Muž, ve tváří sinalý 

a student, snažící se zakrýt čás-

tečně pobavený úsměv, vynalo-

žili veškerou sílu a podařilo se 

jim dveře trochu vysadit a ote-

vřít. Chlápek, naštěstí vypadající 

jako reklama na hladomor, se 

vzniklou asi dvaceticentimetro-

vou škvírou protáhl, svým pr-

votřídním oblekem ji dokonale 

vypucoval a s mohutnými 

přískoky na poslední chvíli vy-

hupnul z vlaku. Bylo pak docela 

zábavné pozorovat nadšení při-

stupujících v dalších stanicích, 

když viděli prázdné místo 

v kupé, a zklamání ve tváři, 

když se k němu jaksi nemohli 

http://www.sola.cz/
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dostat. Důstojnost (= stání v chodbičce) vítězila nad odva-

hou (= protahování se škvírou a možnost sezení). Blížíce se 

k Brnu, do hlavy se nám neodbytně vkrádala myšlenka, jak 

a jestli z kupé vylezeme my. Jsem ještě dost štíhlá, abych to 

dala, nebo jsem už spíš tlustá a nevlezu se? Měla jsem jíst 

tu čokoládovou tyčinku ráno? Naštěstí to se mnou není až 

tak strašné – vylezla jsem, stejně jako můj malý batůžek. 

Jak se ale ven dostala prostorově poněkud výraznější stu-

dentka s lodním kufrem mi dodnes zůstává záhadou.  

Zpáteční cesty se taky neobešly bez zajímavých příhod. 

Vzpomenu pouze sympatickou paní, jež nastoupila 

v Přerově a hned se mě přeptala, zda vlak staví 

v Hranicích. Odpověděla jsem jí, že ne. Zpanikařila a chtěla 

vystoupit (vlak ještě stál). Pro jistotu se přeptala ještě dal-

ších studentů. Ti ji sdělili, že ano, staví. Tak se zas vrátila. 

Ukazovala mi vyhledaná spojení, která jí vytiskli na infor-

macích. Vždycky jsem si myslela, že logiku docela ovlá-

dám, ten cár papíru, ve kterém jsem se ani po deseti minu-

tách nevyznala, mě ale ujistil, že ne. Ptala se průvodčí, ta jí 

řekla, že nezastavujeme. Z papíru rovněž nebyla chytrá. 

Dilema paní ukončilo až skřípění brzd našeho rychlíku ve 

stanici Hranice (bonus body pro studenty), kde se ale 

podle jízdního řádu, pak mnou dohledaného, stavět nemě-

lo (bonus body pro mě a průvodčí).  

O kvalitách vlaků (slova jedné paní vystupující 

v Přerově: „Tak jestli s touhle lokomotivou dojedou do 

Brna, tak to bude zázrak), výlukách a zpožděních (na svou 

první zkoušku jsem přijela o 15 minut později) by už ne-

mělo cenu psát. Znám ale lidi, kteří by o tom dokázali ho-

vořit, stěžovat si, pitvat a analyzovat hodiny. Jistě, není vše 

v pořádku. Proč ale nevidět to lepší? Vždyť i Bible říká: 

„Buďte vděčni“ a „Za všech okolností děkujte“. A proto 

místo nadávání děkuji Bohu za vlaky - nemusím jezdit 

dostavníkem nebo s rancem chodit pěšky. Děkuji za to, že 

vůbec mám důvod někam jet – mohu studovat. Děkuji za 

lidi, které během cesty potkám – jindy bych se s nimi nese-

tkala. A docela se těším, až zas budu v září stepovat na 

Svinově a uslyším hlášku „Rychlík číslo 730 do stanice 

Brno hlavní nádraží... bude o 20 minut opožděn ☺...“  

JF-NL 

 
 

mini-svědectví 

MŮJ ŠKOLNÍ ROK 

Jsem tvrdohlavá a ambiciózní. A 

dostat se na brněnskou Masary-

kovu Univerzitu, obor Mediální 

studia, bylo mým snem i cílem. 

Když se mi to napodruhé po-

vedlo, vůbec jsem neváhala, i 

když jsem už prezenčně studo-

vala v Ostravě. Boha jsem ne-

chala stranou a jeho vedení po 

celý semestr nevyžadovala. Dě-

lala jsem zároveň dvě vysoké, 

dvě práce a milión dalších akti-

vit, takže na Bibli, přátele ani 

společenství čas nezbýval. Trva-

lo mi dlouho uvědomit si, že to 

takhle nechci. Že nemůžu obě-

tovat vztahy s mými bližními a 

svůj duchovní růst světské kari-

éře nebo povrchnímu úspěchu. 

Bůh ale dovolil a já prohlédla. 

Taky pro můj velký stesk po 

mládeži, kam jsem vůbec nedo-

jížděla, jsem se nakonec rozhod-

la vysněné školy nechat. Beru 

jako velké požehnání, že jsem se 

rozhodla včas a že jsem přes své 

pochybení nepřišla o to, co mám 

ráda. Pán sám mi tak udělil ně-

kolik lekcí. Zvláště o své neko-

nečné milosti. 

Veronika Mikulová 
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aktualita 

CO PŘINÁŠÍ XCAMP 2008? 

Je to tady! Opět jsme se dočkali XcamPu alias evangeli-

začního týdne ve Smilovicích. Tato tradiční slezská akce 

připadá letos na termín 19. – 26.7. 

Týdenní Letní setkání dorostu a mládeže ve Smilovicích 

XcamP je místem setkání mnoha mladých křesťanů zejmé-

na z České republiky, Polska a Slovenska. Program je jako 

každoročně velmi zajímavý a pestrý. Přednášky, semináře, 

koncerty, evangelizace, workshopy, koncerty, sportovní a 

další aktivity však nejsou určeny jenom mladým, kteří ve 

Smilovicích stanují, ale také ostatním generacím. Různých 

bodů programu se můžete zúčastnit i Vy a třeba jen na 

malou chvíli, záleží to jen na Vás. Stačí najít křesťanské 

středisko Karmel ve Smilovicích a k němu momentálně 

přidružený hlavní stan a stanové městečko. 

Hlavním řečníkem letošního XcamPu bude Pavel Vopá-

lecký, který má na starosti odpolední evangelizace. Pů-

vodním vzděláním je elektrotechnický inženýr, po sameto-

vé revoluci sloužil na plný úvazek v TWR programem Svě-

tem Bible, který se stále pětkrát týdně vysílá. V roce 1993 se 

jako vedoucí týmu podílel na založení Křesťanského sboru 

v Ostravě-Zábřehu, v jehož službě byl v letech 1995 až 2005 

na plný úvazek jako pastor. Od roku 2006 je Pavel misijním 

pracovníkem KVŽ (organizace Křesťanské vyučování a 

život). Za hlavní oblasti svého povolání považuje výchovu 

vedoucích v různých oblastech, strategickou evangelizaci a 

zakládání nových společenství...  

Jeho životním snem je vidět duchovní hnutí v České re-

publice, kdy mnozí lidé budou rozvíjet zdravý kontakt 

s Pánem Ježíšem a přirozeně sdílet svůj život s dalšími, 

kdo Ho ještě neznají... 

 Pavel vyrůstal ve věřící rodině, 

Pána Ježíše pozval do svého 

života v devíti letech a od svých 

šestnácti prožil několikeré Boží 

povolání ke službě. Má manžel-

ku Danielu, která je ve všech 

oblastech života a služby jeho 

partnerkou a pomocí, a tři skvě-

lé děti. 

Na dopoledních přednáškách 

anebo na semináři zabývajícím 

se časem jako trojským koněm i 

Božím darem zároveň pak mů-

žete čerpat skrze Aleše Hejleka. 

Bratr Hejlek učí na vyšší zdra-

votnické škole a na Jihočeské 

univerzitě. Je lékařem interního 

oboru v nemocnici. Aktivně se 

podílí na činnosti Sdružení křes-

ťanských zdravotníků. Pána 

přijal do svého života v 18 letech 

a začal tehdy sloužit v Církvi 

bratrské v Českých Budějovi-

cích. 

Mladá generace se již jistě těší 

na večerní koncerty, konkrétně 

na Riša Čanakyho ze Slovenska, 

Trinity Worship Band z Jižních 

Čech, Ireka Głyka s jeho kapelou 

z Polska a na další interprety. 

Nestihnete si zajet do Smilo-

vic? Pokud máte doma připojení 

k internetu, nedělejte si vrásky – 

během letního tábora XcamP 

budete mít možnost poslouchat 

program nejen ve Smilovicích, 

ale i na webu.  Stačí zadat do 

Vašeho vyhledávače odkaz 

http://81.0.217.42:8005/listen.pls. 

Tento odkaz je funkční pouze 

během vysílání. Program vysí-

lání najdete na stránkách Xcam-

Pu v sekci „XcamP on-line“. K 

poslechu vysílání potřebujete 

mít nainstalovaný přehrávač 

Winamp. 
LS-NL 

Ředitel tábora Pavel Kaczmarczyk a další aktivisté 

http://81.0.217.42:8005/listen.pls
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co dělá mládež 

Léto je nabito zajímavými akcemi a tak se ani mládež 

nenudí. 

První dilema jsme řešili kvůli datu 6. 6.  Na jedné straně  

byla možnost zase jednou zažít atmosféru velkého open-air 

festivalu, tentokrát v Trnavě na Slovensku (Festival Lu-

men). Na druhé straně se nedaleko konala již tradiční akce 

OKO (O Kristu otevřeně), kterou pořádá sbor SCEAV v Al-

brechticích u Českého Těšína. Obě akce měly trvat celý 

víkend. Na Slovenskou akci zamířilo nakonec pět mládež-

níků a užili si například koncert známé skupiny 

Delirous? z Velké Británie. Ostatní mládežníci se vydali na 

evangelizační projekt OKO, kde si mj. mohli vychutnat 

také koncert místní skupiny Citadela a Romana Lasoty, 

který je známý z třetí řady televizní soutěže Česko hledá 

Superstar. 
Pokud jste se v pátek 20. 6. v odpoledních hodinách po-

hybovali po těšínské čtvrti Rozvoj, možná jste zahlédli 

skupinky mladých lidí na první pohled zmateně pobíhající 

po okolí. Ano, to jsme byli my, mládežníci; rozhodli jsme 

se totiž zpestřit si setkání mládeže bojovou hrou, ve které 

bylo úkolem například hledat nekompletní biblické verše 

připevněné na stromech, lavičkách atd. 

Rozhodně zajímavým, ale také trochu nostalgickým, 

dnem pro nás byl pátek 27. 6. Místo klasické mládeže jsme 

měli slavnostní rozloučení s bratem Štěpánem Maroszem, 

který po prázdninách ukončí svoji službu v našem sboru. 

Krásný podvečer jsme strávili u Maroszů v Třanovicích na 

zahradě. Touto cestou chci srdečně poděkovat Štěpánovi 

za jeho obětavý přístup k mládeži a za všechno, co pro 

mladé během svého působení v našem sboru vykonal. 

Z této akce pochází také fotogra-

fie – viz. níže. 

Hned následující den se sku-

pinka nejzdatnějších vydala na 

strasti- i radosti- plný výlet – 

konkrétně na jeden z nejvyšších 

beskydských vrcholů – Smrk. 

(1276 m n. m.). 

A to je, mládežnice a mládež-

níci, pouze začátek prázdnin. 

Čeká nás XcamP Smilovice, 

open-air festival CampFest 

v první půlce srpna, sjíždění 

řeky Ohře spolu s mládežníky 

ČCE, tradičně-netradiční noční 

výšlap, který bude přibližně 

v polovině srpna, LST (letní se-

niorátní týden) a mládežová 

chata na samém konci srpna. 

Dorostový tábor bude 

27. 7. – 2. 8. Chcete-li mít o všem 

přehled, sledujte průběžně ak-

tualizované stránky  
http://www.mladezrozvoj.estranky.cz/. 

K společným zážitkům zveme 

i mladé, kteří se zatím našich 

setkání neúčastní. Neboj se, 

přijď na mládež, rádi tě pozná-

me a rádi tě přibereme na akci! 
LS-NL 

 

http://www.mladezrozvoj.estranky.cz/
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oznámení 

 19. - 26.7. > evangelizační tábor XcamP - ve Smilovicích 

http://www.xcamp.cz/  

 24. - 27.7. > Xray festival – Nesměř u Velkého Meziříčí 

http://www.xrayfestival.cz/  

 27.7. - 2.8. > stanový tábor dorostu v Oderských vrších. 

Informace v kanceláři sboru.  

 29.7. – 2.8. > Fotbalový kemp – Smilovice 

http://www.fotbalovykemp.estranky.cz/  

 7. - 10.8. > open-air music festival CampFest na Sloven-

sku 

http://www.campfest.sk/ 

 
 11.8. - 16.8. > tábor dětí - Čeladná  

 10. - 17.8.  > sjíždění řeky Ohře s mládeží z ČCE 

http://mladez.evangnet.cz/281  

  21.8. - 24.8. > SAM v Orlové 

http://www.samorlova.cz  

 23. - 30.8. > Letní seniorátní týden 

http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz  

 Od září 2008 začnou nové díly EXIT316 MISE. 

inzerce 

 

inzerce 

http://narozvoji.ic.cz - zvukové na-

hrávky kázaní br. Kaczmarczyka 

http://narozvoji.wz.cz - fotky z akcí 

sboru Na Rozvoji 

http://www.vericidite.estranky.cz/ 

Internetové stránky věnované vý-

chově dětí a vyplnění jejich volného 

času aktivitami spojenými s vírou 

v Ježíše Krista. 

Základní informace  

a pravidla inzerce 

Inzeráty je možno podávat písemně 

u stánku Nedělních listů. 
 

Ceník Inzerátů 

 Běžný textový 5,- Kč 

 Zvýrazněný textový 10,. Kč 

 Grafický 100,-Kč 

(Ceník inzerátů byl zjednodušen) 
 

Informace o sboru 

Evangelický sbor a.v. ČCE, 

Nám. Dr.M.Luthera 1,  

737 01 Český Těšín 

Telefon: 558 745 191, 558 742 320 

e-mail: info@ccectesin.cz 

web: www.ccectesin.cz 

Úřední hodiny: Po-Pá 9:00–12:00 

Mimo tuto dobu dle dohody s faráři  

Stránky mládeže: 

www.mladezrozvoj.estranky.cz 

Redakce NL 

e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 
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