
NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník 

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008 

NEDĚLNÍ LISTY 24.. srpna 2008 8.číslo Strana 1 

DŮCHODCEM Z BOŽÍ MILOSTI 
 

„Tu řekly ženy Noemi: “Požehnán buď Hospodin, 

který tě ode dneška nenechává bez zastánce, jehož 

jméno se bude ozývat v Izraeli. On ti vrátí smysl 

života, bude o tebe ve stáří pečovat.“ 

Rút 4,14 

 

„Až budu v důchodě,“ zní teď stále častěji, stále s větším 

očekáváním. Protože se toho už nebojíme, nevidíme ve 

stárnutí ani nedostatek, ani zúžení života. I když se byt 

zmenší a důchod bude nižší, přece zůstane bohatství mi-

losti, ze které člověk může žít, a prostor lásky, v němž tu 

člověk může být pro druhé. 

Stárnutí je povolání, které potřebuje učednická léta. A když 

před ně vstoupí smrt, ani tak učení nevyzní naprázdno. 

„Až budu v důchodě“ – což takové předčasné snění a plá-

nování neochromuje? Naopak! Kdo si naplánuje na neděli 

něco pěkného, ten žije a pracuje ve všedních dnech horlivě 

a s radostí. Ale kdo si neděli pořádně nenaplánuje a nepři-

praví, ten ji často promarní. A kolik důchodců promarní 

svoje stáří, protože do důchodu doklopýtali bez očekávání.   

„Až budu v důchodě“ – to není troubení na ústup. Protože 

člověk dopředu neutíká. Nebezpečí smrtelného útěku hro-

zí těm, kdo se stárnutí bojí. To jsou ti, kteří později – ať jsou 

zdraví nebo nemocní – vysedávají v létě nečinně na lavič-

kách, opírají se znuděně o oken-

ní rámy, tupě zírají do ohně ne-

bo na obrazovku. Jejich myšlen-

ky jsou obráceny dozadu, pře-

žvykují znova a znova uplynulý 

život a nalézají jenom zvadlé 

kvítí. Dá se jim ještě pomoci? 

Nějakou knihou? 

„On všechno učinil krásně a 

v pravý čas, lidem dal do srdce i 

touhu po věčnosti, jenže člověk 

nevystihne začátek ani konec 

díla, jež Bůh koná. Poznal jsem, 

že není pro něho nic lepšího, než 

se radovat a konat v životě dob-

ro.“ Kaz 3,11-12 

„Až budu v důchodě“ – břeh 

stáří ještě leží v dálce. Ale každý 

den mne přináší blíž přistání a 

pevnině. Jaké to bude? Ať to 

bude, jaké chce, těším se na to. A 

když mne někdo poučuje o tom, 

že je to pustina, nu dobře: Nudit 

se nebudu. V každém přístavu, 

do kterého se ještě dostanu, se 

zásobím a naberu semena a kvě-

tiny, stavební hmoty a barvy. A i 

kdyby ta země byla šedou pus-

tinou, vystavím si tam chaloup-

ku a založím si zahradu, ale 

dveře nechám otevřené. 

S tím, kdo je se mnou na cestě, 

chci sdílet svoji radost, svá oče-

kávání i své nedokonalé plány, 

aby je mohl doplnit a rozmnožit 

podle svého. Vyplatí se to. Země 

před námi je širá a téměř nepro-

zkoumaná. Podnikneme to. 

 
Pavel Fojtů
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přednáška 
O CESTĚ K DOBRÉMU MANŽELSTVÍ 

Kapitola 3.: “Když už jsme do manželství vstou-

pili” 
Přednáška Prof. Jaro Křivohlavého ve Frýdku-Místku 17.4.2008 

I tam je potřeba si uvědomit, že jsou věci dobré a že se dá 

mnohé dělat pro to, že když už jsme vstoupili do manžel-

ství, aby to manželství bylo ještě lepší. A já mám tedy šest 

konkrétních věcí, takových priorit, o kterých se domnívám, 

a nejsem sám, že nám mohou pomoci, když vstoupíme do 

manželství. 

To první je úcta k druhému člověku, úcta manžela 

k manželce, úcta manželky k manželovi. Co to znamená 

úcta, respekt. Znamená, že já v tom druhém vidím člověka 

hodného úcty, někoho, koho si Pán Bůh váží. A když si ho 

Pán Bůh váží, tak si ho mohu vážit i já. Pán Bůh mně man-

želství dal jako ten nejvzácnější dar, ktrerý mi na světě 

mohl dát. A dal mi jej proto, abych si uvědomil, že to je 

zvláštní dar a 

podle toho se 

k ní choval. A 

totéž samo-

zřejmě z druhé 

strany. Na kaž-

dém kroku. 

Z tohoto hle-

diska je nepo-

chopitelné, jak 

může muž ženu 

uhodit, a to nejen rukou, ale že ji může „uhodit“ třeba i jen 

slovem. I slovem můžete člověka zranit. A když bych šel 

ještě kousek dál, i pohledem. I pohledem můžete druhého 

člověka zranit.  

To znamená, že ve chvíli, kdy řeknu své „ano“, zakazuji si 

veškeré projevy „disrespektu“, tedy neúcty k druhému 

člověku. Od této chvíle nadosmrti mezi námi navzájem 

musí být úcta.  

To druhé, co pomáhá v manželství, je snášenlivost, cizím 

slovem tolerance. Snášenlivost znamená zcela konkrétně 

uvědomit si, že já jsem jiný nežli ty a ty jsi jiná nežli já a já 

to musím unést, že jsi jiná a dovolit ti, abys byla jiná. To je 

ve všech možných dimenzích, že jsi jiná. Žena je jiná nežli 

muž a ta moje žena je diametrálně odlišná v mnoha věcech 

nežli já. To je pravda. A museli jsme se to učit hned od za-

čátku. Když jsme se vzali, stalo 

se, že já mám rád rajský salát, 

manželka má také ráda rajský 

salát. Já jsem byl zvyklej jíst raj-

ský salát slanej, manželka slad-

kej. Každej jsme jinej. Tak jsem 

se naučili dělat sladkokyselej 

salát, a šlo to. 

A takových věcí je celá řada a 

jsou to drobnosti. Nezapo-

mínejme přátelé! Jestlipak víte, 

proč andělé lítají a lidé ne? No 

ano, ... protože lidi ty drobnosti 

drží dole při zemi. Kdyby se 

nepácali s těma drobnostma, tak 

by lítali taky. A ty drobnosti 

nám kolikrát ničí dobré manžel-

ství. Ta tolerance je o něčem 

jiném. 

To třetí je snaha navzájem si 

pomáhat. Manželství velice po-

máhá, když děláme věci, které 

se musejí dělat, společně. Ne-

dávno přijela k nám domů naše 

vnučka. Jsou jí tři roky. Prohlíd-

la si kuchyň a povídá: „Babičko, 

kde máte myčku?“ „My myčku 

nemáme. My myjeme nádobí 

společně. Jeden myje, druhý 

utírá a třeba si povídáme.“ Přá-

telé, to je z hlediska hygieny 

manželství daleko lepší než ta 

myčka. Takové věci 

v manželství vyhledáváme. My 

to musíme dělat společně. Víte, 

co to je, když perete prádlo spo-

lečně? A jaké je to potom, když 

se to prádlo vypere?! ... Takže 

dělat společně, pokud to možné 

je. 

My jsem měli v manželství ta-

kovou jednu ohromnou pomoc. 

U nás v kraji, já jsem 

z Litoměřicka, tam se pěstují 

angrešty. Angrešty rostou na 
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keřích, které jsou jako růže, mají strašné trny. A mají jednu 

ohromnou výhodu. (My jsme jich česávali třicet metráků. 

Víte, co to je?). Ale sedávali jsme tam na stoličce u jednoho 

keře a přitom jsme si povídali. Tyhlety chvíle ... 

Nebo když chodíte na procházku. Já mám výborného lé-

kaře, kardiologa, známého, který nám předepsal, že mu-

síme s manželkou chodit každý večer aspoň na hodinu na 

procházku. To je ohromná věc! Na té procházce si můžete 

povídat a přitom se držíme za ruce a máme z toho radost. 

Další věc je otevřenost. Otevřenost znamená „neskrývat 

před druhým nic“. Být si navzájem pravdiví. Je to daleko 

těžší, než si dovedeme představit. 

Ale je to ohromná věc pro manžel-

ství. Já jsem se setkal s řadou 

manželství, která se rozpadla je-

nom proto, že on měl svůj účet a 

ona měla svůj účet. A on nevěděl, 

kolik ona má a ona nevěděla, kolik 

on má a dělalo to těžkosti. Ta ote-

vřenost se netýká jenom peněz, ta 

se týká mnohých jiných věcí. Víte, 

co to je, když druhému řeknete předem, oč vám jde, když 

něco chcete udělat? Jinak se může stát, že to pochopí jinak! 

Já bych to řek ještě konkrétnějši. Když jsme se vzali, tak 

jsme se domluvili, že určitý den půjdeme na procházku, a 

že řekneme každý tři věci, které mně nedělají dobře a byl 

bych rád, kdybys je ty změnila. Jsou takové věci. Ale jenom 

tři. Víc člověk neunese. Když mně někdo řekne tři věci, 

které bych měl zlepšit, tak to ještě unesu. A zapamatuju si 

to. To je důležité. Když je toho víc, tak už ne. A o tom se 

nesmí diskutovat. Nesmí se to chtít vymluvit, jo? No, to 

jsme praktikovali od začátku. Ze začátku častěji, teď už 

bych si ani nevzpomněl, kdy naposledy jsme si takhle říka-

li. Ono za ty léta hodně věcí se už vyčistí a ujasní, ale ze 

začátku nám to bylo velikou pomocí. Mě třeba v životě 

nenapadlo, že by manželce tohle mohlo vadit. ... A ono jí to 

vadilo. A tím, že mi to řekla, otevřela se a řekla mi to a 

nezlobila se hned kvůli tomu na mě, tak jsem s tím mohl 

něco dělat.  

Jo, ... mám tady ještě jednu poznámku ... Když jsem to psal, 

tak jsem ji dal na konec a říkal jsem si, „můžu nebo ne-

můžu?“, „můžu nebo nemůžu?“ a řekl jsem si, že „mu-

sím!“. Manželství není jenom o tom „dívat se z očí do očí“ 

a není jenom o tom „mýt nádobí a prát prádlo“. Do man-

želství patří také sexuální život. A mnoho manželství se 

rozbouralo a bourá, protože 

v tom nemají jasno. Rád bych 

upozornil, že jedno z těch celo-

životních přikázání v této oblasti 

znamená, že v celém průběhu 

manželství musí být stále přetr-

vávající sexuální přitažlivost jak 

muže, tak ženy. Co to znamená? 

Celý život musí žena dbát na to, 

aby pro svého muže byla sexu-

álně přitažlivá. A celý život mu-

sí manžel myslet na to, aby byl 

pro ženu sexuálně přitažlivý. 

Když na to zapomene, ať se po-

tom nediví, že se něco bortí. 

Kolikrát jsem byl překvapenej. 

Znal jsem jednu kolegyni ze 

zaměstnání, a pak jsem tam jed-

nou měl k nim domů něco 

donést. Do zaměstnání chodila 

jak „Majdalenka“. Když jste se 

na ni podívali, tak jste si říkali: 

“No, to je krása!“. Já jsem přišel 

k nim, ona byla doma. Já jsem 

přišel neočekávaně, to je pravda. 

Ale ona byla doma v zelených 

teplácích, které možná zdědila 

po babičce, ve vlasech měla na-

točený noviny a s hadrem mně 

přišla otevřít dveře. Já jsem stál 

a teď jsem honem nevěděl: „Je to 

její babička nebo maminka nebo 

kdo to vlastně je?“ A pak přišel 

její manžel a povídá: „Vítám vás 

k nám“. Já jsem si říkal: „Chu-

dák manžel, strašidlo doma!“. 

Ale potom když přijde někam 

do společnosti, tak je jak 

„Majdalenka“. A já jsem se po-

kusil jednou jí říct: „Prosím tě, 

pro koho chceš být hezká?“. A 

ona říká: „No, snad si nemyslíš, 

že pro manžela?! Ten si mě vů-

bec nevšimne. Ten ani neví, co 

nosím.„ A chyba je na obou 
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stranách, rozumějte ... v manželství obvykle... 

Díky profesi jsem musel kolikrát být u toho, když se man-

želé chtěli rozvést z důvodu manželské nevěry. A ona mi 

říkala, já nevím co všecko, jaký on je. A já jsem se ptal: „A 

co ty? Jak to vypadá s tebou?“. A ona: „No, on pořád ne-

myslí na nic jiného než na tohle ...!“. Povídám: „No, ale on 

to taky nevypotí čelem! Pro něho je to biologická potřeba. 

A když ji neuspokojíš, tak to je jako když se nenajíš nebo 

nenapiješ.“ 

A samozřejmě..., můžeme mluvit o tom: Manželka má svá-

dět manžela? No jistěže! Aspoň prvních padesát let man-

želství! A každý den, ne jenom občas. Vždyť je to její man-

žel! Koho jiného by měla svádět?  

A manžel? No jeje! Ten by měl dělat všecko možné, aby 

pro ni byl jaksi tím, koho by chtěla mít ze všech nejradši. 

Rád bych řekl něco o tom, jak se ta manželská láska 

v průběhu života manželského (těch prvních padesát let 

manželství), jak se proměňuje. Já vím, že jsme se měli rádi, 

když jsme se brali, a měli jsme se rádi potom a máme se 

rádi teďka. Jenže ta láska vypadá v průběhu života poně-

kud odlišně. A já bych vás seznámil aspoň s takovými pěti 

různými, po sobě následujícími, podobami manželské lás-

ky, od chvíle, co se vezmeme až do té zlaté svatby. 

Ta první fáze – já jsem ji nadepsal „emocionální“. Emoce 

znamená city. Já když jsem dneska přicházel k vám, tak 

jsem si říkal: „Hele, já to musím říct názorně“. Dříve, než 

jsem Tě poznal, tak jsem byl jako led. Když jsem Tě poznal, 

tak jsem roztál (jako voda). A když jsme se vzali, tak ta 

voda vyvřela, byla z toho pára. 

Přátelé, tohle je první fáze manželské lásky. Emoce, ne-

představitelné emoce. Je to něco nepředstavitelně krás-

ného. Když vám někdo řekne, je to smyslová vášeň, má 

v tom pravdu. Je tam taky obdiv, je tam okouzlení, je tam 

zamilovanost, která právě tady vrcholí. Zamilovanost. To-

likrát jsem snil o tom, jaké děvče si vezmu a teď má milá, 

jseš má nevěsta, teď jseš moje. To je první fáze manželství. 

A pravdou je, že tak jako zamilovanost, i tato fáze odezní a 

přichází druhá. 

Ta druhá fáze manželstvá je „radost a úcta“. Radost a úcta 

k druhému člověku. Najednou si uvědomuji, že tady 

nejsem sám, že jseš tu taky Ty. Já si vzpomínám, nedávno 

jedna dcerka mého známého se vdala a její spolužačka se jí 

ptala: „A poslyš, jaké je to když se vdáš?“ Povídá: „To ten 

manžel s tebou spí ve stejné místnosti?“ Ona říká „No jo 

...“ „To musí bejt strašný..., že on 

spí ve stejný posteli jako ty!“ 

Ano, najednou člověk zjišťuje, 

že v tom manželství jsme dva od 

rána do večera nebo od večera 

do rána. A najednou já mám 

radost z toho, že mám vedle 

sebe člověka. Že mám někoho, 

komu můžu říct ráno „Dobrý 

jitro, má lásko. Jak ses probudi-

la? Jak ses vyspala?“ A najednou 

začnu obdivovat ty kladné 

stránky manželství. Kladné 

stránky! Ty, které jsme neviděli 

v době, kdy jsme byli ještě svo-

bodní, ty se najednou projevují 

na každém kroku – právě tou 

starostí, péčí a porozuměním „ 

Třetí fázi manželství já mám 

nadepsáno jako „smířlivost“. 

Tedy, procházíme obdobím, kdy 

máme se rádi, děláme všecko, co 

je dobré k tomu, aby to u nás 

klapalo. A uděláme chyby. Kdo 

si myslí, že žádné chyby neudě-

láme, bylo by dobré, aby se sám 

na sebe podíval. Chyby děláme, 

a děláme i v manželství a dělá-

me chyby i ve chvíli, kdy si mys-

líme, že je to dobře. A když se to 

toho druhého dotkne, tak najed-

nou tady máme konflikt a ty 

konflikty je zapotřebí řešit. A to 

je příležitost k tomu, abychom 

se naučili druhému odpouštět. 

Jestli manželství, dobré manžel-

ství, stejně jako přátelství, se 

něčím vyznačuje, tak je to právě 

tím, že si ti dva navzájem nejen 

dovedou odpouštět, ale skuteč-

ně odpouštějí. Když jsme se bra-

li, tak se manželka ptala ma-

minky, co to je manželství a co 

by jí poradila do manželství. A 

maminka jí poradila: „Hele, 
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v Bibli je napsáno: slunce nezapadej nad hněvivostí vaší. 

Tedy, snaž se večer, dříve, než sluníčko zapadne, abyste se 

smířili, aby bylo všecko už dál hezké. A manželka to vzala 

vážně. Její maminka byla velice moudrá a musím říct, že to 

bylo veliké věno do manželství. Nedávno se mne jeden 

kolega ptal, povídá: „Hele, kdy jste se s manželkou napo-

sledy hádali?“. Já jsem vzpomínal a na nic jsem nemohl 

přijít. Povídám: „Hele, já zavolám manželce.“ Tak jsem jí 

zavolal a ona říká: „Poslyš, ty víš o tom, že jsme se někdy 

hádali?“ 

Tímhletím způsobem si odpouštíte ještě ten den večer. A 

pozor! Že přijde nejen ten, kdo udělal něco zlého. Ale když 

ten nepřijde, tak přijde ten, kterému bylo ublíženo, a „za 

něj“ řekne: „prosím Tě, odpusť mi to.“ 

Obvykle i ten muž je natolik chytrej, že pochopí, že on měl 

přijít. To je otázka třetí fáze manželství.  

Čtrvtá fáze manželství – já jsem si ji nadepsal jako „Vděč-

nost“. To je takové klidné, tiché manželství, když máme za 

sebou mnohé, co jsme prožili, naše děti jsou pod čepcem. 

Už se pomalu smiřujeme s tím, že naše malinká, krásná 

dceruška Martička je babičkou. A že ten náš syn je dědeč-

kem. A to je fáze vděčnosti. Teď jsem Ti vděčný za to, že jsi 

to se mnou vydržela, že to bylo s Tebou hezký. Jsem rád a 

vděčný za to, že Tě mám. Každý den ráno děkujeme Pánu 

Bohu za to, že jsme dva, pořád dva. A večer děkujeme za 

to, co jsem prožili spolu, všecky problémy a vše v životě, 

co jsme mohli spolu prožít.  

A máme tu poslední fázi manželství, do které pomaloučku 

vstupujeme, to je ta fáze lásky. Vzájemné pomoci. V životě 

mne nenapadlo, v čem všem by mně manželka mohla být 

pomocí, až přišly různé druhy potíží. A teď jsem najednou 

viděl: „Aha, na to já už sám nestačím a potřebuji toho dru-

hého“. V životě by mne za svobodna nenapadlo, že by že-

na muži udělala třeba tohle nebo obráceně. A teďka už 

jsme se natolik sžili, že pomáháme i v tom, i v tom. Jeden 

kulhá nalevo, druhej napravo, chodíme spolu, ono se to 

vyrovná. To je ta fáze manželství vděčného, vzájemné po-

moci, kdy se naplňuje všecko, co jsme si v mládí ani neu-

měli představit, že nám v životě bude dáno.  

Pokračování v příštím čísle 

recenze 
PAŠERÁKEM VE SLUŽBÁCH NEJVYŠŠÍHO 
Kniha Pašerákem ve službách nejvyššího, je velmi čtivé a 

poutavé svědectví holandského misionáře. Být misionářem 

a pašerákem v jednom je velmi 

podivná kombinace. V době 

komunismu však velmi reálná 

situace. Vzhledem k tomu, že 

kniha byla napsána již v roce 

1968, je v knize misionář pojme-

nován jednoduše Andrew. Au-

toři této knihy jsou tedy bratr 

Andrew a pak ještě John a Eli-

zabeth Sherrillovi.  

Bratr Andrew popisuje svou 

životní pouť od chlapce touží-

cího po dobrodružství k mladí-

kovi, který se dobrovolně na-

verbuje do holandské armády 

bojující v Indonésii. Od mladého 

křesťana studujícího 

na Misijním středisku pro svě-

tovou evangelizaci v neznáme 

cizině až po odhodlaného misi-

onáře, který cestuje do komunis-

tické země, přestože mu hrozí 

nebezpečí vězení.  

Dosti zábavný příběh byl o otci 

bratra Andrewa, který byl hrdý, 

že bydlí v části vesnice nejvzdá-

lenější od evangelického kostela. 
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A to jednoduše proto, aby v neděli cestou do kostela mohl 

celé vesnici ukázat, že on a jeho rodina kráčejí správným 

směrem na rozdíl od katolíků, kteří měli kostel na druhé 

straně. Udivující a úžasné bylo číst o zkušenostech, které 

bratr Andrew zažíval s Bohem a problémem peněz. Při 

představě, že bych se měl učit žít s nejistotou existence, se 

mi svírá žaludek. To, že zítra seženu peníze, abych si směl 

koupit housku, je pro nás něco tak nepředstavitelného, že 

se tomu dá stěží uvěřit. A to zvláště tehdy, kdy je vidět, že 

je všeho kolem dostatek, a vy jen nemáte pár korunek, 

abyste si tu housku koupili. Přesto tohle bratr Andrew 

zažíval při svém studiu v Anglii. A Boží vedení v těchto 

situacích nazýval královské jednání. Bůh pomáhal bratru 

Andrewovi naprosto ojedinělým způsobem, šitým na míru 

přímo pro něj. Překvapivé bylo i to, že bratr Andrew si 

sám vytvořil misijní organizaci. A to jednoduše tak, že za-

čal jezdit do okolních komunistických zemí. Začal rozvážet 

křesťanskou literaturu a hlavně Bible. Za dovážení křes-

ťanské literatury mu hrozilo vyhoštění ze země. 

V Sovětském svazu mu dokonce hrozilo vězení za hospo-

dářskou kriminalitu. Na černém trhu se Bible ohodnotila 

na cenu jedné krávy. Jestliže tedy v autě vezete 300 biblí, je 

to už velmi velká hodnota, která se netrestá jen vyhoště-

ním. Takovéto a mnohé jiné informace, příběhy a zkuše-

nosti s Bohem se můžete dovědět z  knihy Pašerákem ve 

službách nejvyššího. 

PCH-NL 

biblický zeměpis 

TESALONIKA (SOLUŇ) 

 
Město leží u pobře-

ží Egejského moře. 

Bylo založeno oko-

lo roku 315 př. n. l. 

makedonským 

vládcem Kassan-

drem a pojmenová-

no podle jeho ženy 

Tessaloniky. Tesa-

lonika byla metropolí samostatné makedonské provincie a 

po ovládnutí Řecka Římem se stala hlavním městem řím-

ské provincie Makedonie. Sídlila zde římská vojenská po-

sádka. Město mělo dobrou polohu na důležité silnici Via 

Egnatia. Ve městě bylo usazeno silné židovské obyvatel-

stvo, které mělo svou synagogu. 

Pavlovo kázání zde mělo úspěch 

jak mezi židy, tak i mezi boha-

bojnými či obrácenými pohany a 

ženami z významných rodin, a 

tak zde vznikl křesťanský sbor. 

Avšak kvůli odporu vyvolané-

mu některými židy musel Pavel 

město opustit. V Novém zákoně 

máme dochovány dva listy, kte-

ré apoštol Pavel do Tesaloniky 

zaslal. Z města pocházeli slo-

vanští věrozvěstové Konstantin 

(Cyril) a Metoděj. 

 
MCH-NL 

 

HISTORIE NOVODO-

BÉHO STÁTU IZRAEL 
 

Část 4. – Palestinci vstupují 

na scénu 
 

Dnes bychom si měli objasnit, 

kde se vlastně vzali Palestinci a 

jak vůbec vznikl ten velký pro-

blém jménem PALESTINA. 

Pokud se vám při pátrání po 

původu tohoto názvu vybaví 

biblický národ Pelištejský, uva-

žujete správně. Než se Pelištejci 

dostali ve 13. století př.n.l. do 

oblasti zaslíbené země, byla je-

jich pravlastí Kréta. V 8 stol. 

př.n.l. však začal jejich význam 

slábnout a brzy se zcela vytratili 

z povědomí. Palestina se totiž 

v období obsazování izraelský-

mi kmeny dávno nazývala zemí 

Kananejskou.  

Dnešní název Palestina dali iz-

raelské zemi poprvé Římané. 

Palestinci jako takoví nejsou 

národem, ale pouze lidem. Ten-
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to lid není tvořen čistě arabskou krví. Vznik tohoto nového 

lidu je možno celkem jednoduše popsat. Izraelci ve svém 

novodobém státě vytvořili pracovní podmínky pro ná-

mezdní dělníky. Tyto podmínky byly nadstandardní, proto 

se do Izraele přistěhovalo mnoho Turků, Arabů, Mongolů, 

také Bulharů, Ře-

ků, Alžířanů, Li-

banonců nebo 

Syřanů.  
Po první porážce 

arabských armád 

byla většina při-

stěhovalců nalá-

kána propagan-

dou k odchodu, a 

tak se „palestinský 

lid“ rozptýlil do 

sousedních států. 

Z nich však pouze 

Jordánsko plně 

integrovalo tyto uprchlíky. Jinde zůstali na okraji společ-

nosti odsouzeni k životu v obtížných podmínkách. Podvod 

spáchaný arabskou propagandou na přistěhovalcích se 

docela podobá naší situaci z roku 1968, kdy nás chtěl So-

větský svaz chránit před západními imperialisty. Arabské 

armády vstoupily do Palestiny chránit Palestince před „si-

onistickou tyranii“, ale při tom je nechali na holičkách, 

nutily je opustit jejich domovy, přičemž jim vtloukali do 

hlav svou ideologii. To si dovolil zkritizovat i tehdejší ofi-

ciální palestinský deník.  

Také bývalý předse-

da Syrské vlády na-

psal ve svých pamě-

tech: „Způsobili jsme 

zkázu miliónu arab-

ských uprchlíků, 

když jsme je vyzýva-

li k opuštění země, 

domova, práce i ob-

chodu. Způsobili 

jsme jim nezaměst-

nanost, poněvadž 

dříve měl každý 

z nich svou práci. Nakonec jsme je naučili žebrat o almuž-

nu, kterou jim přidělila OSN. Již dávno je zřejmé, že se 

Palestinců zneužívá jako pěšáků 

v boji proti Izraeli. Zatímco zá-

padní státy i Izrael přispívají 

většími částkami na zlepšení 

podmínek v palestinských tábo-

rech, bohaté arabské země dáva-

jí jen minimum. Nešetří však na 

zbraních k ničení Izraele. 

Příště se podíváme na zoubek 

OOP – organizace pro osvobo-

zení Palestiny. 
MSCH-NL 

reportáž 
TÝDENNÍ POBYT NA 

XcamPu 
Od 19.7. – 26.7. 08 jsem se účast-

nila již 4. Evangelizačního týdne 

ve Smilovicích. 

Program začal již v pátek a to 

vystoupením třanovického pě-

veckého sboru a vystoupením 

dětí, které přišly společně 

s rodiči. Děti měly svůj program 

a rodiče si mohli poslechnout 

svědectví úspěšného věřícího 

podnikatele z Prahy Radima 

Passera. Poslouchat jeho životní 

příběh bylo pro mě něco zvlášt-

ního. Mluvil o tom, jak je úspěš-

ný, ale něco mu chybí, jak mu 

zemřel první syn, na kterého 

dlouho s manželkou čekali. Po-

dělil se s námi i o ten největší 

dar, který v životě mohl při-

jmout, a to dar spasení. 

Celý týden měl téma Exodus – 

vyjití Izraelského národa 

z Egyptské země. Každý den 

byla evangelizace kterou měl 

Pavel Vopálecký z Ostravy. Bylo 

vidět, že s mladými lidmi pracu-

je a že to s nimi (námi) umí. Ne-

jednou jsme ho mohla vidět, jak 

se zapojuje do her, jak naslouchá 
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problémům a 

svůj volný čas 

věnoval nám 

mladým. 

Všechny dny 

kromě středy 

měly dopoled-

ne semináře. 

Mnohdy jsem 

se nemohla 

rozhodnout a nelituji ani jednoho, kterého jsem se zúčast-

nila. Byla tam pro mě dost povzbuzující slova. Když jsem 

odcházela ze semináře Neboj se snít Jeho sny…naplní se a 

ty budeš u toho, tak jsem si říkala: „ Teda Romane, jak jsi 

něco takového mohl říct, vždyť to jsi říkal jenom mě! Vždyť 

já toto prožívám, já sním sny pro Boha a ty si jako fakt 

myslíš, že On to splní?! Moje obyčejné sny..“  

Středeční den 

byl věnován 

odpočinkovým 

aktivitám. I přes 

nepříznivé poča-

sí se uskutečnily 

turnaje v místní 

tělocvičně a to 

ve fotbale a vo-

lejbale. Kdo se 

nechtěl moc fyzicky namáhat, mohl ukázat své dovednosti 

v turnaji piškvorek. A ta poslední skupina se mohla dívat 

na filmy. Každý si určitě přišel na své. 

Každý den jsme se scházeli ke studiu ve skupinkách. Ve 

skupince nás 

bylo celkem 10. 

Jenomže 

v polovině týd-

ne propukla 

střevní viróza 

napadla i 

všechny 3 naše 

chlapce (2 do-

konce odjeli 

domů), takže zbytek skupinek jsme tvořily my holky . A 

to byste nevěřili, kdo byla moje skupinková vedou-

cí…spolužačka ze třídy, se kterou jsem celý rok seděla 

v jedné lavici  !  

Počasí nám sice nevyšlo, ale 

duchovní sluníčko svítilo celý 

týden. Mrzí mě však, že jsem 

tam z celé mládeže byla sama. 

Mnozí dali přednost brigádám a 

jiným aktivitám, ale myslím si, 

že prožít celý týden s lidmi 

z jiných sborů a utvářet nové 

vztahy je něco povzbuzujícího. 

Čerpat z Božího požehnání a 

utvrzovat se ve víře myslím 

potřebujeme všichni.  
VI-NL 

 

ROZLOUČENÍ 

S ČESTNÝM PRESBY-

TEREM BRATREM 

PAVLEM KOTAJNÝM 

 
V pátek 8. srpna 2008 se konalo 

v kostele Na Rozvoji rozloučení 

s vzácným člověkem a dlouhole-

tým presbyterem sboru, který 

zemřel ve věku 84 let. Jelikož 

skoro celý život pracoval 

v zemědělství, zazněla na po-

čátku slova známé písně: „Pole 

jsou bílá, klasy se sklánějí a svému 

Tvůrci slávu přinášejí. Volají na 

nás: žeň je všude mnohá, ať všech-

no živé oslavuje Boha.“  

Tuto píseň zpíval mnohokrát 

v životě, když jako rolník - ze-

mědělec, každým rokem sklízel 

zralé obilí na svých polích a pak 

Pánu Bohu děkoval za hojnou 

úrodu spolu s rodinou a celým 

sborem. Od útlého dětství byl 

zaangažován v zemědělské prá-

ci. Proto také absolvoval země-

dělskou školu  v Českém Těšíně. 

Své dětství a mládí prožíval 

šťastně se dvěma sourozenci. 
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V 17 letech musel opustit rodičovský domov, protože byl 

povolán do armády a odvelen na západní frontu, kde byl 

téměř 4 roky. Na frontě prožíval mnohé válečné hrůzy a 

útrapy; tam se také uprostřed válečného běsnění modlil a 

v zákopech složil Pánu Bohu slib, jestli ho Bůh zachrání 

před smrtí, tak mu bude v životě věrně sloužit. Pán Bůh ho 

vyslyšel, zachoval při životě a on se pak upřímně usiloval 

tento slib věrně naplnit.  

Po návratu domů se pustil s novým nadšením do práce. 

Práce rolníka ho těšila, vždyť každý zemědělec vidí velmi 

zřetelně Boží zázraky na svém poli. Pracoval jako zemědě-

lec po celý život, kromě 8 let, kdy pracoval v TŽ. V době 

totality prožil na vlastní kůži veliké útrapy kolektivizace. 

Nedal se však odradit od práce a byl nadále velice aktivní 

a obětavý; měl k dispozici 3 koně, kterými musel obdělávat 

26 hospodářství. Když postupně pronikla do zemědělství 

moderní technika, strávil mnoho času také za volantem. 

V roce 1983 prožil těžkou havárii s nákladním autem, při 

které ho Pán Bůh zázrakem zachoval při životě. Mnozí za 

tento zázrak Pánu Bohu děkovali. 

Při všech mnohých úkolech, které musel v životě plnit, 

stála mu po boku jeho věrná manželka a sdílela spolu 

s ním všechny povinnosti, úkoly i těžkosti. Spolu s man-

želkou se také snažil vytvářet pěkný a bezpečný domov 

pro své děti, které jim Pán Bůh daroval. Měli radost, že i 

jejich dospělé děti jim byly stále na blízku, a velmi ochotně 

a obětavě pomáhaly při všech náročných povinnostech.  

Velikou radost měl také ze svých vnoučat a pravnoučat. 

Jako rozený hospodář-zemědělec se velmi těšil i z toho, že 

jeden z jeho vnuků pokračuje v rodinné zemědělské tradi-

ci.  

V celém životě byl velmi aktivním člověkem. Už od dětství 

projevoval zájem o hudbu, hrál na harmoniku i na mando-

línu. Byl také členem dobrovolných hasičů v Mistřovicích – 

Koňakově. Velmi ochotně pomáhat rovněž svým synům 

při stavbě jejich rodinných domů. 

Velmi důležitou a významnou kapitolou jeho života byl 

jeho osobní vztah k Pánu Bohu. Od dětství byl veden 

k víře. V hrůzách války a v těžkostech života se jeho víra 

ještě upevnila. Pravidelně přicházel do chrámu, kde osla-

voval veřejně Dárce života, doma si četl Boží slovo a 

s důvěrou se modlil k Pánu Bohu. Na biblických hodinách, 

pro které ochotně otevíral i svůj dům, velmi pozorně na-

slouchal a vždy  se hlasitě modlil; jeho modlitby byly plné 

vděčnosti a důvěry v Boží slovo, 

ale také proseb o odpuštění a 

milost i upřímné oddanosti Pá-

nu.  

Jeho láska k Pánu Bohu se pro-

jevovala i v tom, že byl dlouhé 

roky presbyterem sboru a velmi 

obětavě plnil všechny úkoly; 

ochotně  pomáhal při různých 

opravách kostela i fary. Velmi 

mu záleželo na tom, aby ve sbo-

ru byla zachována luterská tra-

dice, aby biblické učení bylo 

respektováno a v rodinách bylo 

uváděno do praktického života. 

Dlouhé roky byl také správcem 

kaple v Koňakově a v květnu 

vždy velmi svědomitě organi-

zoval památku tragické události 

z roku 1906, kdy zahynul i jeho 

dědeček.  

V posledních týdnech se jeho 

zdravotní stav rychle zhoršoval. 

Věděl, že se blíží závěr jeho 

zemského života. Velmi dobře 

znal slova apoštola Pavla a jistě 

si je také připomínal: „Neboť já 

již budu obětován, přišel čas mého 

odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, 
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běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven 

vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedli-

vý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho 

příchod.“ 2.Tim.4,6-8  

Byl velmi vděčný, že ho členové rodiny podepírali v jeho 

slabostech, pomáhali mu nést břemeno těžkostí a stále byli 

při něm. Obzvlášť byl vděčný, že v posledních hodinách 

byla u něj dcera Lýdie, která ho potěšovala a povzbuzovala 

mnohými písněmi. Už nemohl hlasitě zpívat, ale každou 

píseň potvrdil slovem Amen. Bylo to opravdu dojímavé, 

když držel ruce své milované dcery a prožíval s ní spole-

čenství lásky v posledních hodinách zemského putování. 

Věděl, že může se žalmistou vyznávat:  „Byť se mi dostalo 

jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, neboť ty se mnou 

jsi.“  

Při pobytu v luhačovických lázních, jsme navštívili také 

tamější hřbitov. Zaujala nás velmi vstupní brána hřbitova. 

Byla vybudována v době totality a projektoval ji architekt 

z Brna. Byl jistě věřícím křesťanem. Do vstupní brány vlo-

žil totiž důležité biblické myšlenky. Vstupní bránu tvoří 

nenápadný veliký kříž. Pod jedním ramenem kříže se pro-

chází na hřbitov. Hlavní sloup kříže je velmi vysoký a na 

jeho vrcholu umístil zlatou krychli – zlatou kostku. Křesťa-

né, kteří čtou Bibli, vědí, že zlatá kostka je symbolem no-

vého města Jeruzaléma, o kterém čteme ve 21. kapitole 

Zjevení. Tedy cesta pod Kristovým křížem vede do Nové-

ho Jeruzaléma. Nový Jeruzalém je místem nové nádherné 

věčné budoucnosti, kterou Pán Bůh chystá pro svůj lid. 

Vstupní brána na luhačovickém hřbitově je tedy jedineč-

ným vyjádřením poselství naděje a jistoty. 

V dnešní době jsou mnozí lidé, kteří mají pochybnosti a 

říkají: Můžeme tomu věřit? Je to pravda, co je v Bibli na-

psáno? Není to jen planá útěcha?  

Odpovídáme s radostí: Bible mluví stoprocentní pravdu. 

Kristus tuto pravdu potvrdil, zapečetil svou obětí a svým 

vzkříšením. Janovi řekl: „Napiš, tato slova jsou věrná a pra-

vá.“ „Neboj se! Já jsem první i poslední; ten živý. Byl jsem mrtev 

– a hle živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“ Zje-

vení 21,5. Zjevení 1, 17-18 

Z Písma svatého víme, že když člověk odchází ze světa, 

umírá jen jeho tělo; duše člověka odchází do duchovního 

světa. Kdo žil s Ježíšem, odchází na místo radosti. Luk- 

16,19-31. Kristus nám zaručuje, že naše těla vzkřísí a duše 

budou oblečeny do takového těla, jaké má On nyní po 

vzkříšení. Dostaneme tedy nové dokonalé duchovní tělo, 

ve kterém budeme prožívat 

věčnou blaženost v Novém Je-

ruzalémě, na Nové zemi. Tam 

budeme přebývat v dokonalé 

blaženosti se svým Pánem i ce-

lým Božím lidem. To platí pro 

ty, kteří Ježíše Krista vědomě 

přijali jako svého Spasitele a 

Pána.  

S vírou v Ježíše – vítěze nad 

smrtí a také s neochvějnou jisto-

tou věčného života se loučíme 

s našimi drahými, kteří odcháze-

jí na věčnost jako Kristovi učed-

níci. K takovým lidem patřil i 

bratr Pavel Kotajný. I na jeho 

životě vidíme, že o Kristu ne-

stačí vědět, pro Krista je třeba 

se rozhodnout. 
St. Kaczmarczyk 

 

 

reportáž 

 

CAMPFEST 2008 
Hudební open-air festival Cam-

pfest letos oslavil své desáté 

narozeniny. Zatímco předešlé 

ročníky se konaly ve Vysokých 

Tatrách, přesněji v Tatranské 

Lomnici, tento rok byl už dru-

hým, který se uskutečnil na 

Ranči v Kráľovej Lehote. Naroz-

díl od každoročně pronajímané-

ho kempu v Tatranské Lomnici 

je už Ranč v Nízkých Tatrách 

majetkem mezinárodní organi-

zace Youth for Christ, na Slo-

vensku známé jako Mládež pre 

Krista. Několikahektarová louka 

s budovami a chatkami slouží 

svému účelu skvěle. Dříve než 

začnu popisovat své vlastní 

dojmy, chci touto cestou smek-
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nout před celým organizačním týmem a velkou skupinou 

dobrovolníků. Oproti loňsku letos byla zabezpečena i nová 

budova se sociálními zařízeními. Bylo postaráno o dostatek 

stánků s jídlem, perfektně byla zorganizována registrace i 

ubytování ve stanovém městečku, a zejména našlapaný 

program na celkem pěti pódiích, v kavárně a taky na spor-

tovištích. 

I letos se nás sešlo něco přes tři tisíce nadšenců. Kdybyste 

měli možnost navštívit stanové městečko, prošli byste 

nejdříve pečlivou registrací (podotýkám, že byla oproti 

minulým letem mnohem rychlejší), a nedaleko od vstupní 

brány byste mohli narazit na minináměstíčko tvořené třemi 

stany a autem. To byla základna naší „mládeže z Rozvoje“. 

Celkem 7 lidiček z mládeže mělo tu možnost užít si 4 dny 

ve společenství mladých křesťanů, užít si skvělých kapel, 

užít si semi-

nářů, filmů, 

her a podob-

ně. Není ná-

hoda, že slo-

veso „užít si“ 

jsem použil 

několikrát. 

Téma celého 

Campfestu 

totiž bylo 

právě „UŽIJ 

SI TO“. Ještě lépe to vystihl název jednoho ze seminářů: 

Užij si to, co máme v Kristu. Pustili jsme se do toho se vším 

všudy. Ani propršená sobota nás od toho neodradila. 

Možná js  me promokli a promrzli, ale bylo rozhodně lepší 

balit už suché stany, než zmoknout poslední noc a odchá-

zet za deště. Naplánováno to tedy bylo moc dobře . 

U mě osobně tedy dominovaly koncerty. Asi nemá smysl 

vyjmenovávat všechny kapely. Bylo jich totiž asi 35 . Za-

hraniční kapely z VB, USA, Irska, Švýcarska, Austrálie a 

dalších zemí, ale i naše české a slovenské skupiny rozmani-

tých hudebních žánrů plně naplnily má očekávání. Muzi-

kanti a zpěváci, kteří si nehrají na hvězdy, i když na to mají 

potenciál, ale lidé, kteří chtějí zvěstovat evangelium a pře-

dávat posluchačům radost. To byl Campfest. Notná dávka 

kvalitních evangelizací a seminářů, to vše bylo připraveno 

pro nás účastníky. Nerad bych opomenul kromě hudeb-

ních pódií ještě dva veledůležité stany. Možná ty nejdůleži-

tější, které na Ranči stály, i když málokdo by to byl řekl. 

Byl to stan poradenský a stan 

modlitební (pořád jsem ale ne-

pochopil, proč se tomuto stanu 

říkalo „Kotolňa“ ). Duchovní 

poradci, kteří byli připraveni 

kdykoli komukoli pomoci a 

modlitebníci. To byl základ. Měl 

jsem radost, když jsme se všich-

ni ještě doplňeni Radkem Palac-

kým šli modlit, a do stanu jsme 

se zkrátka nevešli a zůstali jsme 

venku. Ani v poradenském sta-

nu nebylo prázdno. Tyto dvě 

skutečnosti pro mne byly obrov-

ským zadostiučiněním. Vidět 

stovky lidí skákat nadšeně pod 

pódiem (a kolikrát být i jedním 

z nich), bylo úžasné. Ale vidět 

výsledek když se skandovalo 

Ježíš-Ježíš-Ježíš a tleskalo a kři-

čelo se na jeho slávu, potkat ty 

spousty modlitebníků, vidět 

nové obrácené lidi, to bylo to, co 

bralo dech nejvíc. Málokomu se 

chtělo domů a to proto, že tady 

člověk načerpal, tady si to člo-

věk opravdu užil. Mám ale tu 

snahu vidět to z jiného úhlu. 

Těšit se domů, a nadšeně o tom 

vyprávět ostatním. Předávat 

radost a „užívat si to, co máme 

v Kristu,“ dál, nejen 4 dny na 

Ranči. Rozhodně to tedy neberu 

jako smutný konec, ale jako 

šťastný začátek. 

 
Jakub Smyček 

rozhovor 

 

Rozhovor se Štěpánem 

Maroszem 
S jáhnem Štěpánem Maroszem 

jsme jako mládežníci strávili 

několik let celkem pravidelných 
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setkání a vzájemných kontaktů. Asi nikdy nezapomeneme 

na jeho osobité chování, ale také na některé události, které 

jsme společně s ním mohli za tu dobu prožít a zažít. Byl 

tím, kdo měl na starosti dorost a mládež, ale kromě toho se 

ještě musel věnovat službě ve svém sboru v Šenově.  

Nedělní listy mu na konci jeho působení v našem sboru 

položily několik otázek. Snad mohu jménem mladé gene-

race i jménem redakce Nedělních listů Štěpánovi poděko-

vat za jeho službu a úsilí, které pro nás vynaložil.  

 

Co tě, Štěpáne, 

přivedlo do 

našeho sboru? 

Popiš nám, 

prosím, jak se 

vyvíjela situa-

ce ohledně tvé-

ho příchodu Na 

Rozvoj. 

Co mě přivedlo 

do sboru 

v Českém Těší-

ně? Byla to 

prosba o vý-

pomoc v rámci 

spolupráce a 

práce s dorostem a mládeží. Byl jsem pozván ke spolupráci 

a pak jsem měl rozhovor s bratrem kurátorem a kazatelem 

sboru a pak jsem v modlitbách Pánu předkládal, zda jít do 

toho a vypomáhat v rámci mládeže a dorostu a po těchto 

modlitbách a zvažováních jsem tuto práci přijal, ale s tím, 

že jenom na určitý čas. 

Co bylo pro tebe nejdůležitější, když jsi přicházel sloužit 

do našeho sboru? Jaké byly tvé cíle a vize? 

Nejdůležitější bylo to, abychom mohli získat další spolu-

pracovníky a pomocníky v těchto dvou složkách, skupi-

nách, jakýmsi způsobem se to zdařilo, byli získáni vedoucí 

a zástupce mládeže a pak i další spolupracovníci pro práci 

s dorostem. Vizí taky bylo to, aby nejedno srdce mohlo 

přijmout Pána Ježíše Krista a stát se Jeho dítětem, Božím 

dítětem a taky, aby byli lidé, mladí lidé, dorostenci nebo 

mládežníci, zavěšeni na Krista osobně, aby svůj vztah 

s Bohem mohli mít a pěstovali ho na každý den. 

Kam se náš sbor, náš dorost a mládež, posunuly za dobu 

tvého působení Na Rozvoji? 

Kam se posunuly? Je to těžko 

měřitelné, jestli to bylo množ-

stevně nebo kolik přibylo nebo 

ubylo lidí, ale vnímám to tak, že 

byli tu lidé, kteří se rozhodli pro 

Pána Ježíše Krista, mít s ním 

osobní vztah, zavěsit se na něj. 

To byl asi ten největší posun a 

mám radost, že nemalá skupin-

ka lidí má ten osobní vztah 

s Pánem Ježíšem. 

Objevily se před tebou nějaké 

zásadní úkoly, které jsi musel 

vyřešit? O co se jednalo? 

Tak zásadní úkoly byly ty, aby 

tyto dvě skupiny, dorost nebo 

mládež, mohly jakýmsi způso-

bem fungovat. Problémy třeba 

byly v tom, do jaké věkové ka-

tegorie kdo se zařadí nebo kde 

bude pracovat, v jaké té skupině 

jak se bude cítit. 

Každý sbor, každé společenství 

je jiné. Náš sbor je hodně velký, 

tvůj šenovský zase docela malý. 

Co mají ale i tak rozdílné sbory 

společného? 

Jestli je sbor velký lidmi nebo 

velikostí kostela, sbor malý po-

čtem lidí nebo menší modliteb-

nou, v tom nejsou ty podstatné 

rozdíly. To podstatné je v tom, 

že máme hledat ztracené, ty, 

kteří potřebují Pána Ježíše a mají 

tohleto zejména společného, 

jako úkol a vizi, že kdyby jediný 

člověk přijal Pána Ježíše Krista, 

tak má to smysl a tento úkol 

nám Pán Bůh dal, jít ke všem, 

zvěstovat evangelium a ukazo-

vat na Krista.  

Co považuješ za zásadní pro 

správné fungování každého 

křesťanského společenství?  
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Mít osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem na každý den. 

Jak se nyní, na konci svého působení v našem sboru, díváš 

na roky, které jsi tady strávil, jak tuto dobu hodnotíš? Na 

co budeš především vzpomínat? 

Tak těch necelých pět let, které jsem tady mohl strávit, dí-

vám se na to, že to byla dobrá zkušenost. Jsem vděčný za 

povzbuzení, ale i za hanu. Jsem vděčen za to, že bratři 

presbyteři to myslí vážně a upřímně a mají ten osobní 

vztah s Bohem. A proto vzpomínám na to myslím, že po-

měrně dobře, i když to bylo náročné. Mou vzpomínkou je 

to, že nejenom přátelství hodně byly mezi námi, ale taky, 

řekl bych, ukazatelů, které jsme mohli získat při různých 

společenstvích modlitebních a mládežovodorostových, 

trávit čas na táborech a pobytech, aby děcka na to dobře 

vzpomínaly a měly z toho radost, že se o Bohu dovídají 

víc. 

Jaký je tvůj pohled na budoucnost našeho sboru a mladé 

generace v něm? Vidíš zde nějaký potenciál k růstu a roz-

voji? 

Tak, mladá generace, myslím, že v Českém Těšíně má vel-

kou budoucnost. Můj pohled je takový, aby nebyla se-

bestředná a jsem rád, že na mládeži se objevovali kamarádi 

a kamarádky mládežovníků a i mezi dorostenci na poby-

tech zejména, že si vzali své kamarádky a kamarády ze 

škol nebo ze sousedství. No a samotný název, který má 

tento sbor, je úžasné, že to je Rozvoj, to znamená, aby šel 

kupředu, aby se rozvíjel, různým způsobem mohla ta prá-

ce pokračovat. Takže vidím velký potenciál v tom, že se 

musíme podívat do parků přilehlých kostela nebo na lidi, 

kteří chodí kolem a být přátelský. 

Prozraď nám, co plánuješ do budoucna. Máš nějaké velké 

záměry a plány? 

V Šenově pracujeme s dětmi ve školách, máme tam kluby 

křesťanské a taková vize na modlitbách je vytvořit takové 

zajímavé hudební těleso, dá-li Pán Bůh, a s nimi pracovat 

dál s těmi lidmi a zvát je na různé akce 

A na závěr popřej, prosím, těšínskému sboru a našim čte-

nářům, něco do budoucna. 

Tak přál bych těšínskému sboru, aby mohl celý sbor tak 

vnímat, že jejich králem a pánem a vyznáním je Pán Ježíš, 

tak jak to mají na průčelí kostela nad oltářem: Ježíš Kristus 

tentýž včera i dnes i na věky. Takže přeji čtenářům, aby 

mohli být formováni slovem Božím, slovem Pána Ježíše 

Krista, ale taky přeji jak všem, tak čtenářům, aby mohli 

získat nového kazatele pro sbor, 

který je bude provázet a po-

vzbuzovat na cestě za Pánem 

Ježíšem. 

 

Děkuji za rozhovor a přeji Tobě, 

Tvé rodině i sboru hodně požeh-

nání. 

 

Rozhovor byl redakčně zkrácen 

a upraven. 
MCH-NL 

Terezka 
Není zlato jako zlato. Spor-

tovci léta dřou, aby své umění 

předvedli na olympiádě a získali 

některou z medailí, nejlépe však 

zlatou – nejcennější. Jiný přijde 

ke zlatu, ani neví jak. 

ZLATÝ STAFYLOKOK, dříve 

neznámý pojem, ale dnes jsme si 

již zvykli čas od času slýchat o 

bakterii, jejíž některé kmeny 

jsou schopny rychlostí blesku 

devastovat lidský organizmus a 

výsledkem je nezřídka novinový 

článek s názvem „Zlatý stafylo-

kok opět zabíjel“. Tentokrát 

udeřil i v našem sboru a napadl 

dokonce dítě – Terezku 

Humplíkovou.  

Na táboře počátkem srpna si 

Terezka přivodila nepatrnou 

odřeninu při pádu z koně. Po 

třech dnech měla vysokou teplo-

tu, která neklesala a nevědělo se, 

co jí přesně je. Proto ji rodiče 

zavezli do nemocnice v Třinci. 

Tam se její stav i nadále zhoršo-

val a postupně začaly selhávat 

vnitřní orgány, proto byla po-

sléze transportována vrtulníkem 

na specializované oddělení do 

nemocnice v Ostravě. Bylo jasné, 

že jde o nějakou těžkou bakteri-
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ální infekci a zpočátku se usuzovalo, že jde o napadení 

meningokokem. Terezka byla přivedena do umělého 

spánku a napojena na plicní ventilaci, což znamená, že 

dýchání bylo řízeno přístrojem. 

K tomu všemu došlo během krátké doby. Těžko se dá 

popsat, jak se v takové situaci cítili rodiče dítěte, tedy 

Otmar s Janou. Jana byla od počátku u Terezky a coby 

zdravotní sestra a kantorka na zdravotní škole byla v obra-

ze, co se děje a co mohou a nemohou očekávat. Velice oce-

ňujeme, že se nesesypali a vše vložili do Božích rukou. 

Jejich od počátku skvělý informační servis prostřednictvím 

e-mailu, SMS i telefonátů nám všem poskytoval a stále 

poskytuje konkrétní náměty a prostor pro naše modlitby. 

Proto je pro mnohé z vás tento článek jen jakýmsi shrnutím 

celého vývoje. 

Doktoři v Ostravě nasadili Terce ihned silná antibiotika, 

jejichž účinek se projevuje až s odstupem. Tehdy visel Ter-

čin život opravdu na vlásku. Stále tady byla zvýšená teplo-

ta a přidaly se problémy se srdečním tlakem, který stále 

kolísal. Testy prokázaly napadení Zlatým stafylokokem 

(Staphylococcus aureus), který způsobil celkovou sepsi 

organismu. Antibiotika začala zabírat, avšak lékaři zjistili 

zánět na srdci a nutnost operovat napadenou nohu, kde 

podle všeho mohlo být ložisko zánětu, které bylo třeba v 

nejlepším případě vyoperovat. Terezčin stav byl v té době 

jako na houpačce, chvíli to bylo dobré, chvíli zase ne. I 

převoz na jiné oddělení kvůli dalším vyšetřením byl ná-

ročným a rizikovým úkonem. Bůh se ale ke svému dítku 

sklonil. Při operaci nohy se zjistilo, že v ní již žádné větší 

ložisko zánětu není. Tím mohly odpadnout obavy z nej-

horší možnosti řešení zánětu – amputace končetiny. Jeden 

z doktorů dokonce prohlásil, že jí nezachránili za 5 minut 

dvanáct, ani ve dvanáct, ale 5 

minut po dvanácté. Těžší případ 

podobné infekce zde ještě nemě-

li. Nadále však zůstával pro-

blém se srdcem a toxiny, jež v 

organizmu vytvořil stafylokok a 

které působí zánětlivě na vnitřní 

orgány. Zhruba po týdnu dokto-

ři usoudili, že je čas začít Terez-

ku probouzet z umělého spán-

ku. Nikdo nevěděl, co mohl ten 

zlatý neřád způsobit v oblasti 

mozku. S nadějí i obavami se 

očekávalo až Terezka začne sa-

ma dýchat, až promluví. Pozná 

svou maminku sedící u jejího 

lůžka? Pak jsme ale obdrželi 

radostnou SMS o nejšťastnější 

mamince pod sluncem. Terka 

žije, Terka dýchá, Terka dokon-

ce i mluví!!! 

Všechny nás naplnila veliká 

radost a chválíme Boha, že pro-

budil Terezku k životu. K úpl-

nému uzdravení však vede ještě 

dlouhá cesta. Prozatím se díky 

Bohu dostala mimo ohrožení 

života. Události posledních dní 

dostaly rychlý spád. Původně 

plánovaná další operace nohy, 

kde zůstala ošklivá rána po pů-

vodním zánětu, která měla být 

zakryta plastiko, se odložila. 

Důležitější je totiž stav srdce. Žel 

v Třinci na Podlesí nemají speci-

alizované dětské oddělení kar-

diologie. Takové oddělení je v 

Praze v Motole. Tamní lékaři se 

rozhodli, že bude nejlepší Tere-

zku vyšetřit přímo na jejich od-

dělení. A tak si Terezka prožila 

svůj druhý let vrtulníkem, který 

možná prospala, neboť transport 

probíhal ve velice časných ran-

ních hodinách. Maminka Jana o 
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něj přišla, neboť ve vrtulníku jsou místa pouze pro tři oso-

by. Pro pilota, doktora a pacienta. A tak si Jana také při-

vstala a vlakem cestovala za Terezkou do Prahy. Smířila se 

s delším pobytem v Motolské nemocnici. Otmar měl v plá-

nu dojíždět na víkendy. V úvahu připadaly v podstatě 2 

možnosti. Buďto se nasadí účinná antibiotika, která zánět 

na srdci vyléčí, nebo se bude muset srdce operovat. Se třetí 

variantou, že srdce se ukáže na vyšetření bez zánětu, počí-

tal jenom náš Pán. Vyšetření v Motole skutečně prokázalo, 

že nález zjištěný nedávno v Ostravě, je negativní. Také tlak 

se stabilizoval, tudíž další pobyt v nemocnici v hlavním 

městě je zbytečný a tak Terezku ještě v pátek 22.8. převezli 

zpět do Ostravy. Tentokrát žádná helikoptéra, ale pěkně 

sanitkou po silnici. Inu cesty Boží jsou nevyzpytatelné. 

Momentálně je Terezka již na normálním pokoji (před-

tím na ARU), avšak na oddělení popálenin a v příštím týd-

nu má proběhnout ta operace s plastikou nohy. Další lé-

čebné procedury budou ještě následovat, proto prosím, 

zůstaňme všichni na modlitbách, chvalme Pána za jeho 

milost a uzdravení a prosme Jej, aby požehnal i léčbu, která 

bude následovat. Otmar, Jana i Terezka si nesmírně váží a 

děkují vám všem za vaši modlitební podporu i za zájem, 

který jste projevili o jejich informace a těší se, až se s vámi 

všichni osobně setkají. 

 
Podle informací Otmara Humplíka sestavil MSCH-NL 

 

ZPRÁVY Z REDAKCE 
 

V náročné práci šéfredaktora střídají Petr a Lenka Chro-

bočkovi Vláďu Kaczmarczyka, který se již nějakou dobu 

toužil z časových důvodů z této funkce uvolnit. Stále však 

platí, že redakce NL se vždy snažila podporovat jednotu 

ve sboru a má přání nadále v tom vytrvat.  

Do skládání novin se také pustí dvě nové posily – Lenka 

Smyčková a Michal Chalupski. Další novinkou je tiskárna. 

Ještě část červnového čísla byla vytištěna na soukromé 

tiskárně Vládi Kaczmarczyka, část již na nové, která byla 

zakoupena z fondu NL, tedy z vašich darů. Jedná se o lase-

rovou tiskárnu HP v hodnotě 6 000 Kč, výhodnou cenu 

jsme získali v obchodě Otmara Humplíka, kterému také 

redakce děkuje. Také máme nového parťáka, který bude 

tisk NL obstarávat. Jsme rádi, že se toho ujal náš dosud 

vzdálený, nyní ale přicestovalý Martin Stařičný.  

Ovšem NEJDŮLEŽITEJŠÍ 

ZPRÁVOU je, že se naše redak-

ce opět rozrostla. Dne 6. srpna 

2008 v 15:01 se narodila Kris-

týnka Foberová. Tato nádherná 

holčička měla při narození 49 

cm a 3200 g a rodičům dělá jen a 

jen radost. I celá redakce přeje 

spoustu Božího požehnání, Boží 

moudrosti při výchově a trpěli-

vosti ve studiu, práci i doma.  

Redakce NL 

 

Oznámení 
23. - 30.8. - Letní seniorátní 

týden 

http://moravskoslezska-

mladez.evangnet.cz  

24.-28.8 – TeenCAMP Hranice 

– příměstský tábor pro doros-

tence z Českého Těšína a Hod-

slavic 

http://hranicetesimse.blog.cz 

27.-30.8 - Noční výšlap mlá-

deže a následný pobyt na chatě  

v Milíkově 

28.8. - 30. 8. 2008 - Letní misij-

ní škola, ústředí Slezské církve 

evangelické a.v. v Českém Těší-

http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz/
http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz/
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ně. Přihlášení: misijniskola@centrum.cz nebo tel.: 

774 044 234 

Připravuje: Projekt M.I.S.E. pod záštitou odboru mládeže 

SCEAV a KS-SCh. 

31. 8. 2008 - Centrální mládežové bohoslužby. Místo ko-

nání: evangelický kostel v Českém Těšíně 

31. 8. 2008 v 15:00 hod. - Rozloučení s prázdninami. Mís-

to konání: evangelický kostel v Havířově – Suché 

5. 9. 2008 - Srdce na dlani v Bystřici 

20. 10. 2008 v 18:00 hod. - koncert známé (čes-

ko)slovenské muzikálové zpěvačky Lucie Šoralové v v 

evangelickém kostele v Návsí. 

7.9. 2008 ve 14:30 ordinace br. Radka Palackého 

v Hodslavicích, místo plánovaného sborového dne pojede 

po bohoslužbách autobus od kostela Na Rozvoji, cestou 

zastávka na oběd ve Štramberku, prohlídka města a účast 

na ordinaci v Hodslavicích, přihlásit se můžete při výcho-

du z kostela nebo ve sborové kanceláři 

Ke konci měsíce záři plánována instalace br. Radka Pa-

lackého v našem sboru, termín bude upřesněn 

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 

 

Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 

členové redakce : Lenka Chrobočková, 

Petr Chroboček, Veronika Iwaszková, 

Marek Schulhauser, Michal Chalupski, 

Vladislav Kaczmarczyk, Jakub Smyček 

Editace : Michal Chalupski 

Zodpovídájí:  Lenka a Petr  Chrobočkovi 
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