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ODCHÁZENÍ 
 

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to 

Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom 

konali dobré skutky, které nám Bůh připravil“                                                          

Ef 2,8-10 

 

Odcházení je následkem hříchu. Nejdřív se člověk odklonil 

od Pána Boha, který mu dal život, a pak se strhla lavina 

odcházení. První lidé, Adam a Eva, se po svém pádu ukryli 

před Hospodinem (Gn 3,3,8). První násilník, Kain, „odešel 

od tváře Hospodinovy“(Gn 4,16). Vzdalování se Dárci ži-

vota začalo u prvních lidí a zahrnuje i nás, jak to vystihuje 

apoštol Pavel: „Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou 

daleko od Boží slávy“ (Ř 3,23). Nejbolestnějším důsledkem 

odejití od Pána Boha je smrt, kdežto nejradostnější nadějí, 

jaká je nám dána skrze víru, je návrat k Němu. Život křes-

ťana je proto 

cestou domů, 

k Otci.   

Ale jak se 

k Pánu Bohu 

dostat? Vět-

šina křesťanů 

v naší zemi 

by odpovědě-

la, že skrze 

dobré lidské 

skutky. Toto 

však není možné, protože my svými skutky nemůžeme 

odčinit věčné zatracení. Pán Bůh by přece neposílal svého 

Syna, aby za nás umřel nadarmo. Pán Ježíš proto říká, že 

k Otci se můžeme dostat jedině skrze Něho (J 14,6). Jedině 

díky jeho milosti. On sám nás vykoupil z moci smrti svou 

vlastní smrtí a vzkříšením. Přijímáme-li to vírou, pak naše 

vděčná služba může být Pánu Bohu přijatelná a milá. Jedi-

né možné pořadí je: na prvém místě, spasení z víry díky 

Boží milosti, a pak na druhém místě, radostná služba Pánu 

Bohu z vděčnosti za spasení.  

Každý den jsme blíž věčnosti, 

proto největší hloupostí a hrů-

zou je mířit k věčnosti bez Boha 

a bez Krista. Jedině Ježíš Kristus 

může hříšníka smířit 

s Všemohoucím Bohem, a to 

každého, kdo mu vyzná své 

hříchy a podřídí mu svůj život. 

Přijde velký Den, kdy každý 

bude před Pánem Bohem sklá-

dat účty za svůj život, ale vy-

rovnané je budou mít jedině ti, 

kteří uvěřili, že za ně zaplatil 

Pán Ježíš. Máš jistotu, že i za 

tebe zaplatil Boží Syn, abys byl 

dědicem Božího království, ane-

bo tápeš a stále míříš k věčnému 

utrpení, daleko od Boží slávy? 

Máme-li Krista a v něm průvod-

ce do Božího království, pak nás 

Duch svatý vyučuje, jak 

se připravit na ono velké Od-

cházení. Křesťan by se měl mod-

lit a dbát, aby po jeho odchodu 

do Boží slávy dílo Ducha svaté-

ho na této zemi pokračovalo. 

Eliáš po namáhavé službě usedl 

pod trnitým keřem a unaven, 

přál si umřít. Pán Bůh ho 

vzmocnil tělesně i duchovně, 

aby skrze něho povolal Chazae-

le za krále nad Aramem, Jehúa 

za krále nad Izraelem a proroka 

Elíšu. Eliáš poslušně splnil Boží 

příkaz a Pán Bůh ho ujistil: „za-

chovám v Izraeli sedm tisíc, 

všechny ty, jejichž kolena nepo-

klekla před Baalem a jejichž ústa 

jej nepolíbila“ (1 Kr 19,18). 

Je také rozumné pamatovat na 

uspořádání dědictví a jeho 
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včasné předání dědicům. Pán Bůh napomíná krále Chizki-

jáše před jeho smrtí: „Udělej pořízení o svém domě“ ( Iz 

38,1). Je to třeba udělat moudře a s modlitbou o Boží mi-

lost, aby naši potomci se měli rádi i po našem odchodu na 

věčnost. 

Zbývá nám málo času. Nakládej tedy rozumně s časným 

jměním, avšak především  pamatuj na dědictví Božích dětí 

v nebi! Věrně služ Pánu Bohu a s radostí očekávej příchod 

svého Spasitele! Následuj ho až do smrti, protože jedině 

On Tě dovede domů, k Otci! U cíle pak vyznáš: „I když 

půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť 

se mnou jsi ty“ (Ž 23,4). 

Stanislav Pientak 

 

HISTORIE NOVODOBÉHO STÁTU IZ-

RAEL, ČÁST 7. - INTIFÁDA 

Málokdo asi ví, co slovo INTIFÁDA vlastně znamená. Ne-

jde však o nic zvláštního, znamená to „setřást“ a v bojovém 

duchu jej prvně použili kurdští povstalci. Známým se však 

stalo teprve v souvislosti s Izraelem. V prosinci 1987 začalo 

nové drama s cílem „setřást“ izraelskou vládu. Avšak 

mnohem příznačnější než intifáda je spíše označení „válka 

kamenů“. Tady už nám pomalu začíná svítat o co jde. 

Představte si mládež, ba 

dokonce i děti, kterak ve-

dou s kameny v rukou vál-

ku proti izraelským jed-

notkám. Budou na ně Izra-

elci střílet? Islámští vůdco-

vé sázeli na moralitu Izraelců a i kdyby to nevyšlo, rodiče, 

jejichž děti přijdou o život se přeci mohou pyšnit tím, že 

pochovali mučedníky víry. Muslimští učitelé vštěpují mlá-

deži, že smrt ve jménu islámské svaté války je nejčistší 

formou oběti. A tak tato ideologie spolu s tučným odškod-

ným zabezpečila dostatek mladých bojovníků v první linii. 

Věru v nelehké situaci se ocitli izraelští strážci pořádku. 

Nějakou dobu také trvalo, než svět prokoukl zkreslené 

zprávy, kterými arabové vášnivě popisovali útoky na bez-

branné palestinské děti. Tato hanebná zvrácenost posléze 

přerostla v ještě vyšší formu zvrácenosti – výchovu mláde-

že k terorismu. Tedy již ne k boji s pouhými kameny, ale 

k sebevražedným útokům s trhavinami. 

V listopadu roku 1988 (těsně po volbách v USA a Izraeli) 

došlo k zajímavému obratu v politice OOP. Protože vůd-

cové OOP viděli, že svými sta-

rými postoji nemají naději na 

úspěch, dohodli se na své konfe-

renci v Alžírsku, že po 41 letech 

přijmou rezoluci OSN o rozdě-

lení Palestiny na 2 samostatné 

státy, arabský, židovský. Vyzva-

li Izrael, aby se podle rezoluce č. 

191 stáhl na území, které mu 

vymezila OSN r. 1947, jinými 

slovy aby opustil pásmo Gazy, 

západní břeh Jordánu a vý-

chodní Jeruzalém. Dokonce do-

šlo k tomu, že byl vyhlášen fik-

tivní stát Palestina s hlavním 

městem Jeruzalémem a J. Arafa-

tem jako prezidentem. Po 41 

letech byla samozřejmě jiná si-

tuace a veškeré závěry z alžírské 

konference byly jen další písnič-

kou na rtech OOP. 

Zkusme ale připustit, že Pales-

tinci by roku 1988 skutečně zís-

kali svůj stát: Zmiňované oblasti 

jsou tak malé a již přelidněné, že 

by stejně velká část Palestinců 

musela žít jako dosud v jiných 

zemích. Další otázkou je, z čeho 

by byli živi, když jsou zvyklí na 

dávky z OSN? Nemají žádný 

průmysl, žádnou výrobu. Za 40 

let se nedokázali postavit na 

nohy. Jediné, co mohou vyvážet 

je terorismus. Sami si s tím ne-

lámou hlavu, neboť vždy chtěli 

přijít k hotovému. Čili převzít 

fungující vyspělou ekonomiku. 

Jak by to asi dopadlo, kdyby se 

jim to podařilo...? Příště – neu-

věřitelný obsah charty OOP. 

MSCH-NL 
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KNIŽNÍ TIPY Z MNICHOVY POLIČKY 
 

Byl jeden mnich, měl spoustu knih a nečetl v nich, říkávala moje 

babička, když jsem si u ní na poličce prohlížela keramickou figur-

ku mnicha zavaleného knihami. Figurku jsem po ní zdědila a 

stala se mým alter-egem při psaní knižních tipů. 

 

Kdosi kdysi řekl: „Člověk, jehož Bible se rozpadá, je ob-

vykle člověk, jehož život drží pevně pohromadě.“ 

Když jsem nedávno uklízela knihovnu, vytáhla jsem svoji 

první „ekumenku“, kterou jsem dostala ještě za komunis-

mu od přátel-misionářů, kteří ji do Československa tajně 

propašovali spolu s několika jejími „sestřičkami“ a spous-

tou jiné křesťanské literatury. Lidé u nás v mládeži se o tu 

hromádku málem poprali. Naštěstí nás tehdy nebylo moc, 

a ti přátelé měli minivan. Všichni jsme své vzácné Bible 

poctivě četli, barevně si podtrhávali veršíky a dělali si do 

nich poznámky. Naše Bible pak po letech vypadaly jako 

nějaké abstraktní dílo od Picassa. Když jsem touhle svou 

starou Bibli ovšem jednou vzala do ruky, zjistila jsem, že 

už se mi z ní netrousí jen záložky s veršíky na rok 

z minulého tisíciletí a fotky přátel misionářů, ale taky pří-

mo její stránky. A tak jsem si uvědomila, že asi bude na 

čase jít si koupit nový výtisk. 

Režim se od té doby naštěstí změnil, takže stačilo navštívit 

křesťanské knihkupectví.  

„Víš, že máš vážně štěstí?“ poznamenal můj mnich, když 

se díval, jak stříhám látku na obal nové Bible.  

„Proč myslíš?“ zeptala jsem se. 

„No, za mých časů by bylo takovou Bibli třeba opsat ručně 

– a k tomu ještě latinsky!“  

Ať žije Gutenberg, pomyslela jsem si. „Pravda ovšem je, že 

zrovna v klášterech se Bible jako celek moc nečetla, obyčej-

ní lidé ji taky neměli – k čemu taky, když neuměli číst… no 

a pak není divu, že ten náš středověk vypadal tak, jak vy-

padal,“ dodal. 

„Dnes to ovšem často nevypadá o moc líp (až na ten mor a 

úplavici),“ povzdechla jsem si. 

„To je tím, že lidé už Bibli zase nečtou.“ Můj keramický 

mnich má vážně dar konstatovat to, co je zřejmé. 

Musela jsem ovšem nad jeho slovy začít přemýšlet. Kolik 

mám dneska doma Biblí a v kolika překladech (ti, kdo mě 

znají líp, by dodali ještě - a v kolika jazycích)? 1x „eku-

menka“ rozpadlá, 2x ekumenka jednosloupcová (slušně 

výrazné písmo), 1x ekumenka v měkké vazbě (zásadně 

nedrží otevřená, takže když 

jsem takhle jednou dělala vpolo-

sedě na gauči korekturu a po-

třebovala zkontrolovat správ-

nost citace veršů, připadala jsem 

si jako šimpanz, protože jsem ji 

musela držet otevřenou palcem 

u nohy), nová menší ekumenka 

dvousloupcová (dobrá na cesty, 

ale chce to taky dobré oči), 1x 

gedeonský Nový zákon (vleze se 

všude), 1x Nová smlouva (už 

prý vyšla i Stará, takže budu 

muset navštívit knihkupectví), 

1x Nová Bible kralická (býval to 

poměrně doslovný překlad, ale 

novější verze se jazykově  a sty-

listicky dost zlepšila), 1x pů-

vodní Bible kralická (krásná, ale 

pro dnešního člověka nepříliš 

srozumitelná), 1x komplet Slovo 

na cestu (skvělá parafráze, ale 

teologii bych na tom nestavěla). 

A dále tady máme: 1x Bible ně-

mecká Lutherova (možná se 

jednou naučím německy), 1x 

Bible ruská (když jsem se kdysi 

učila na přijímačky, tak jsem jí 

docela slušný kus přečetla), 1x 

Bible korejská (písmenka ještě 

přečtu, ale obsahu už nerozu-

mím), 1x Bible španělská (tak té 

pro změnu rozumím), 1x filipín-

ský Nový zákon (ten jazyk – 

tagalog, je opravdu kouzelný, 

škoda že ho ve Střední Evropě 

moc nevyužiju), 1x Nový zákon 

v arabštině („čte“ se od konce), 

no a několikrát Bible anglická 

NIV (1x malá, 1x parádní se 

zlatou ořízkou – to byl dar), a 

nejnovější přírůstek – anglický 

překlad New King James Versi-

on se studijními poznámkami… 

(hm, začínám konkurovat Bib-
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lické společnosti – že bych udělala výstavku?) 

Mnich mi tiše závidí. Jenže si někdy připadám jako on: 

mám spoustu knih, a nečtu v nich. Tak jsem si řekla, že 

bude na čase zase se do Bible pořádně zakousnout. Ale 

jak? Naštěstí je tady internet se spoustou dobrých nápadů. 

Ze všech nejvíce se mi líbila možnost číst Bibli chronolo-

gicky (věděli jste třeba, že Jóbův příběh je zasazen do doby 

ještě před Abrahamem?) – možná mi tak i ti malí proroci 

konečně dají smysl – když jsou zařazení jako skupinka bez 

historického kontextu, tak jsou dost „divní“. Plán sice počí-

tá s tím, že se Bible takhle přečte za rok, ale není to nutné – 

třeba za dva roky… hlavně, že se čte a přemýšlí se o ní (a 

neleží jen tak na poličce jako výstavní exponát). 

A tak spolu s mnichem všem upřímně doporučujeme, 

abyste do Bible nejen občas nahlíželi, ale vzali její studium 

vážně a soustavně. (Pokud to již děláte, pak vytrvejte.) 

Biblí je dnes v našich knihkupectvích dostatek, a kdybyste 

si přesto nevybrali, navštivte Dům Bible v Praze-

Kobylisích: kromě obrovského výběru „běžných“ Biblí tam 

najdete Bible pro lidi se slabším zrakem (hodně velké pís-

mo), převyprávěné biblické příběhy pro děti nejrůznějšího 

věku (od miminek po teenagery) – často se spoustou ob-

rázků, pomůcky ke studiu, Bibli na audiozáznamu a ne-

přeberně dalších věcí. Najdete tam i Bible v různých cizích 

jazycích (a co nenajdete, dá se objednat, a když nějaký ja-

zyk neexistuje, určitě se dá přeložit – ale to je zase na jiný 

článek). (Je možné to zkusit i přes internet: 

www.dumbible.cz.)  

 Radka Brahová 

 

UKRAJINA DĚKUJE 

Před dvěma měsíci jsme v Nedělních listech informovali o 

tom, že tradiční pomoc obyvatelům Ukrajiny stále pokra-

čuje. Po smrti br. Ludvíka Palarčíka se péče o chudé obyva-

tele Iršavy a okolí ujali manželé Jiří a Irena  Nogovi 

z Komorní Lhotky. V září se zrovna chystali na svou čtvr-

tou návštěvu Podkarpatské Rusi v letošním roce. Jelikož si 

před svou třetí cestou nestihli vyzvednout vaše finanční 

dary, nashromáždilo se v pokladně našeho sboru neuvěři-

telných 33 tisíc korun. Bylo to veliké překvapení jak pro 

manžele Nogovy, tak pro potřebné na Ukrajině. Za to vám 

všem patří veliký dík. Je úžasné, že členové našeho sboru 

mají srdce otevřená. Díky vám se některé rodiny podařilo 

zásobit na zimu a vůbec Bůh to zařídil tak, že právě v tento 

čas byla vyšší finanční částka 

potřebná a veškeré věnované 

peníze byly účelně využity.  

Z vyprávění manželů Nogo-

vých: 

Znáte sestru Terezku? To je ta 

bývalá učitelka, o které často 

vyprávěl br. Ludvík. Tak ona, 

ačkoli se sama léčí na rakovinu, 

objíždí se svým manželem kaž-

dý týden všechny rodiny a vdo-

vy. Mapuje jejich konkrétní po-

třeby, ze svého malého skladu 

v garáži zásobuje děti oblečením 

ve správných velikostech. Pro-

tože má veliké srdce občas jí 

přibudou další potřební, jako 

nyní – 2 rodiny. Když Nogovi 

přijedou, vědí díky Terezce, jak 

na tom která rodina je, co kdo 

potřebuje, kdo onemocněl, kdo 

se uzdravil, kdo udělal pokroky 

ve škole apod. Můžeme mít 

všichni radost a děkovat Bohu 

za to, že pomoc je adresná a 

dary jsou optimálně využity. 

Dále je výtečné slyšet, že se na-

jdou rodiny, které se stávají 

soběstačné, na pomoci nezávislé 

a uvolní tak prostředky pro dal-

http://www.dumbible.cz/


 

NEDĚLNÍ LISTY 23. listopadu 2008 11.číslo Strana 5 

ší chudé lidi. Žel problém osiřelých vdov s dětmi a bez 

prostředků trvá. Jak to, že vdovy nedostanou vdovský 

důchod? Některé ano, ale je spousta takových, jejichž man-

žel se stal nezvěstným. Například jej někdo okradl, vyhodil 

z vlaku, nikdo jej dosud nenašel, a tak nebyl prohlášen za 

mrtvého. Úřady nezajímá, že manžel není. Pokud není 

prokázá-

no, že 

zemřel, 

vdovský 

důchod se 

nevyplácí.  

Jednoho 

dne 

v kostele 

zkolabo-

vala 14 

letá dívka. 

Ukázalo se, že tři dny nic nejedla. Má další sourozence a 

maminku nemocnou rakovinou. Otec je opustil, když žena 

onemocněla. Téměř všechny peníze utratí za léky, které 

jsou hodně drahé. Takto přibyla další jména do seznamu 

Terezčina seznamu potřebných. 

Další konkrétní příklady, jak vaše dary pomáhaly: 

 Rodina Antonia, 7 dětí. Muž s nádorem v hlavě s bolestmi 

neschopen práce. Žena pere prádlo v řece. Představte si 

prát pro 9 

lidí v řece! 

Před ča-

sem jim 

nějaká 

dobrá 

duše vě-

novala 

pračku. 

Jenže oni 

dosud 

nemají 

vodovod. Proto dostali příspěvek na vodovodní přípojku. 

Dětem, kterým právě začínala škola se nakoupily školní 

potřeby.   

Cikánská rodina Lakatošových. 16 lidí včetně dětí žijí ve 

dvou místnostech. Nejstarší je 80. letá babička a ta jediná 

umí číst a psát. Děti v této rodi-

ně to mají těžké, neboť negra-

motní rodiče těžko dohlédnou 

na školní záležitosti dětí. Proto 

je Terezka sama motivuje 

k učení. Malý klučina nedostane 

balón, dokud se nebude umět 

podepsat. Rodina dostala pří-

spěvek na opravu schodů a dve-

ří. 

Snad nejdojemnější je příklad 

pořízení krávy. Maminka dojí 

krávu, vedle stojí 7 dětí s při-

pravenými hrnečky. Spolu 

s kouskem chleba je to jejich 

večeře. Kráva je zde skutečnou 

živitelkou. 

Věřící rodina Izaiova. Ke svým 

4 dětem si přibrali 3 další 

z dětského domova. Ovšem 

úřednický šiml si opět vyhodil 

z kopýtka. Mají totiž malý dům 

a úřady je nutí jej přebudovat, 

jinak jim děti seberou. Cítíte 

taky, že tu něco nevoní?  U La-

katošových nikomu nevadí, že 

jich je ve dvou pokojích 16. Tady 

jich je jen 9 a ouřadům to nevo-

ní. Rodina dostala příspěvek na 

přestavbu domu. 

Rodina Vitalikova. Zvlášť do-

jemný příklad. Manželka pana 

Vitalika je těžce nemocná a vět-

šinu peněz spolykají potřebné 

léky. Před časem si ještě ke 

svým 4 dětem, přibrali 3 další 

děti od manželovy zemřelé sest-

ry. Otec se o děti výtečně stará, 

učí se s nimi, takže dohnaly me-

zery z dlouhodobých školních 

absencí. Obdrželi školní potřeby 

a finanční příspěvek na živobytí. 
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Další vdově, která pro nedostatek prostředků musela dát 2 

ze 4 dětí do domova, se přispělo na vyrovnání dluhu za 

elektřinu. A podobných případů bychom mohli jmenovat 

víc.   

Věřím, že 

máte také 

upřím-

nou ra-

dost 

z této 

pomoci a 

i nadále 

zachová-

te svým 

bližním 

na Ukra-

jině pří-

zeň. Nyní můžete v kanceláři sboru přispívat na vánoční 

balíčky pro děti a také na prostředky pro přežití zimních 

měsíců.  

Podle vyprávění manželů Nogových zpracoval MSCH-NL 

 

rozhovor 

ROZHOVOR S JAKUBEM A BARČOU 

PSZCZOLKOVÝMI 

 
Jak dlouho jste v ČR a kdy plánujete další cestu na vaše 

působiště? 

V současné chvíli je to téměř přesně rok, co jsme už doma 

v ČR. Tento plánovaný „domácí pobyt“, jak říkáme času, 

kdy misionáři pracují i odpočívají ve své rodné zemi, se 

nám blíží ke konci. Pokud půjde všechno podle plánu, tak 

bychom s Boží pomocí měli v lednu odcestovat na krátký 

kurz do Anglie a poté, brzy z jara, již dále do jihovýchodní 

Asie. 

 

Co právě děláte? Přerušili jste lingvistickou práci a našli 

novou práci tady v ČR nebo pokračujete na překladu 

jazyka i tady? 

 Krátce po příjezdu z misijního pole se nám narodila Sára, 

takže hlavní náplní Barči je péče o naši malou princeznu. 

Mimo jiné, v rámci časových 

možností, má však Barča na 

starosti také část plánování roz-

počtu týmu domorodých pra-

covníků a výkazy činnosti za-

hraničním dárcům (to je nemalá 

zodpovědnost). Můj čas se dělí 

mezi dvě hlavní oblasti. Zaprvé 

je to pokračování práce na zpra-

cování a analýze jazykových 

dat, které jsme nasbírali při na-

šem posledním pobytu na misij-

ním poli, což v praxi znamená 

např. tvorbu slovníku (máme již 

1500 slov jazyka dosud nikdy 

nezaznamenaného!) a přepis 

příběhů, písní apod. z nahrávek 

pořízených na místě naší služby. 

Zadruhé je to služba v rámci 

sboru a to jak dovnitř, tak ven. 

Je naší velkou prioritou navštívit 

přátele a podporovatele této 

práce, takže poměrně mnoho 

cestujeme a navštěvujeme různá 

společenství, církve, skupiny 

s přednáškami, semináři a pre-

zentacemi o misijní práci. Jsme 

však také součástí sborových 

aktivit, kterých není málo a mě 

osobně naplňuje nesmírnou ra-

dostí, že i v tomto „mezičase“ se 

mohu podílet na získávání lidí 

pro Krista. 

 

Jak funguje finanční podpora 

pro vás, když jste tady v ČR? 

Finanční podpora funguje po-

dobně, jako bychom byli na mi-

sijním poli, což je obvyklé pro 

domácí pobyty misionářů. Jsme 

vděčni všem dárcům za jejich 

vytrvalost a věrnost ve finanční 

podpoře. 
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Hanička a Daniel Youngovi se musí speciálně připravo-

vat na cestu do Afriky. Čeká něco podobného i vaši dce-

rušku Sáru? 

 Ano. Toto je náročnější část života v JV Asii. Tak například 

díky faktu, že se naše pole působnosti nachází v malarické 

oblasti, budeme muset pro Sáru (i sebe) zajistit profylaktic-

kou léčbu. Dále to budou nejrůznější očkování proti celé 

řadě nemocí. 

 

Co bude obnášet vaše příprava na návrat na ostrov? 

Abych pravdu řekl, tak si zatím co nejvíce snažíme užívat 

pobytu v klidu a bezpečí doma a nepustili jsme se naplno 

do shonu příprav. Nicméně já i manželka si už vedeme 

seznamy věcí, které je třeba nakoupit či zařídit - jsou to 

věci čas-

to ryze 

praktické 

– od 

vhodné 

obuvi, 

dobíje-

cích ba-

terek, 

elektro-

nických 

knih, 

přes knížky v češtině pro Sáru nebo třeba možná trochu 

kuriózní vajíčka v prášku.  

 

Jaká práce vás čeká v Polynésii? 

Nejprve se budeme muset nazpět adaptovat a to jak na 

tropické teploty a vlhkost, tak na naprosto jiný denní re-

žim. Změny jsou dramatičtější, než by se mohly zdát, tak 

například jenom opětovné uvyknutí si na tradiční stravu 

složenou z ryby a rýže není vůbec fyzicky jednoduché. To 

vše bude dvojnásob platit pro Sáru. Co se vlastní práce 

týká, tak to bude nejprve pokračování v práci s místními 

spolupracovníky –  stále jsme sice ve velmi čilém kontaktu 

– ale přeci jenom fyzická přítomnost vše urychlí a zlepší. 

Měli bychom pokračovat v jazykovém mapování někte-

rých oblastí a zjišťování, které z nich budou potřebovat 

vlastní písmo i Písmo. Brzy po našem příjezdu by také mě-

la započít práce na překladu do obchodního jazyka. Máme 

před sebou celou řadu dalších dílčích projektů a aktivit, 

jako jsou malé místní komunitní 

knihovny, audiovizuální zpra-

cování Písma či rozvoj využívá-

ní Písma v praxi. 

 

Kam vám tedy poslat finanční 

podporu? 

Nejjednodušší je poslat finanční 

podporu na účet 

2248572001/5500, což je odděle-

ný misijní účet našeho domácího 

sboru ESK Havířov, používaný 

výhradně pro finanční podporu 

tohoto misijního projektu. 

 

 

Letos jste mnoho cestovali – 

USA, Anglie. Jaký byl účel va-

šich cest? Cestovala Sára s vámi 

a jak to zvládala? 

Ano, jak se zdá, tak cestování 

nám bylo dáno do vínku. Nej-

prve jsme velmi záhy po naro-

zení Sáry (březen) jeli do Anglie 

k povinnému lingvistickému 

výcviku. V polovině prázdnin 

jsme pak byli pozváni našimi 

zahraničními spolupracovníky 

k nim domů (USA, Seattle), aby-

chom s nimi krátký čas osobně 

strávili v jejich prostředí a poté 

následovalo plánované výroční 

celo-týmové setkání (naši za-

hraniční spolupracovníci pochá-

zejí z USA, UK a JV Asie. Byla to 

výborná příležitost, jak jinak 

roztroušený tým může posílit 

vztahy, naplánovat a koordino-

vat další postup práce). Sára 

byla skvělá, jak jinak . 

 

Poslední otázka se týká daleké 

budoucnosti – představte si, že 

jsme se posunuli o 15-20 let 

dopředu, vaše práce na překla-



 

NEDĚLNÍ LISTY 23. listopadu 2008 11.číslo Strana 8 

du je dokončena. Půjdete na jiné místo a začnete znova? 

Máme sen, že až se po oněch 15-20 letech ohlédneme na-

zpět, tak po nás zůstane to, co je trvalé na věčnost: Písmo 

promlouvající do srdce lidí, kteří by mu jinak nerozuměli. 

Myslím, že to je hlavní cíl, ke kterému upíráme své modlit-

by, naděje a úsilí. 

PLCH-NL 

 

JAK JSME SI NADĚLILI VYSVĚDČENÍ 

 

Jako členům evangelických sborů, jejich starším a 

duchovním nám zaleží na tom, jak se jim daří. Přejeme si, 

aby naše sbory byly prostorem pro inspirující setkávání a 

sdílení živé víry, naděje a lásky. Nechceme, aby byly jen 

pomalu pustnoucími skanzeny dávno vyšumělých 

duchovních vzepnutí. 

 

Dva extrémy 

Při pohledu na činnost a službu našich společenství je 

zapotřebí vyhnout se dvěma nezdravým extrémům. 

Nejprve dojmu, že se dá vše beze zbytku přesně popsat, 

analyzovat a vyhodnotit. A na základě tohoto omylu pak 

úzkostlivě sledovat týden po týdnu veškerou aktivitu 

sboru a vyvozovat z takového sledování dalekosáhlé 

závěry. Např. zoufat nad tím, že poslední neděli se nás 

sešlo 32, zatímco o týden dřív 36. Nebo naopak příliš 

přeceňovat dílčí úspěchy. Že se podařilo uspořádat 

koncert, který byl hojně navštívený i nečleny církve.  

Na opačném pólu stojí extrém stejně nebezpečný. 

Domnívat se, že práce a služba sboru jdou jen 

samospádem a vlastní cestou. Že jde totiž o činnosti na 

ryze duchovním základě, které jsou běžným lidským 

pohledem naprosto nezměřitelné a nezhodnotitelné. Práce 

faráře a staršovstva a vůbec všechna aktivita sboru pak 

nemůže podléhat žádnému lidskému soudu, a tím ani 

hodnocení a plánování. 

Mít názor 

S tímto vědomím jsme v staršovstvu hledali způsob jak 

přiměřeným způsobem hodnotit 

život a stav našeho sboru. Je to 

přece právě staršovstvo, které 

nese za chod sboru rozhodující 

zodpovědnost. Každý presbyter 

by proto měl mít názor na silné i 

slabé stránky sborových aktivit.  

Co se týče frekvence takových 

zastavení se, zdálo se nám být 

přiměřené hodnotit jednou do 

roka. Nejlépe v souvislosti 

s přípravou zprávy staršovstva 

(nikoli faráře, jak je někde 

zvykem!) pro výroční 

shromáždění, která nese název 

"...o životě a stavu sboru". 

Lednová a únorová schůze 

presbyterů se nám tak staly 

dobrou příležitostí k diskusi a 

hledání společného stanoviska.  

 

S vyznamenáním či s hrozbou 

propadnutí? 

Nejprve jsme si po diskusi a 

letmém prozkoumání praxe 

v jiných sborech a církvích 

stanovili devět aspektů života 

křesťanského sboru, které 

považujeme za klíčové. Sbor 

jako živý organismus přece jistě 

nejde popsat jen pod jedním 

zorným úhlem. Následně dostal 

každý presbyter za úkol 

oznámkovat tyto oblasti podle 

toho, jak vnímal sborový život 

v uplynulém roce. Užili jsme při 

tom obvyklou školní stupnici 1-

5, včetně možnosti udělovat 
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známky s mínusem. Na následující schůzi jsme svá 

hodnocení porovnali a prodiskutovali. Na tomto základě 

toho jsme pak určili silné a slabé stránky našeho sboru a 

priority práce pro další období. 

 

Devět klíčů 

Zde jsou oblasti, které jsme známkovali. Popsali jsme si je 

tak, jak by měly vypadat optimálně, a známky jsme si dali 

podle toho, jak se tomu praxe našeho sboru blíží či neblíží: 

I. Bohoslužby jsou inspirující: Kázání přinášejí živá 

evangelijní oslovení pro současnost. Svátosti jsou řádně 

vysluhovány. K hudbě, zpěvu a modlitbám se účastníci 

ochotně a se zájmem připojují. Všechny generace zde 

nacházejí své místo. 

II. Na vztazích ve sboru je znát křesťanská láska: Lidé ve sboru 

se navzájem znají. Mají se v případě potřeby komu svěřit. 

Mají dostatek možností pro vzájemné rozhovory, vzájemná 

setkání či návštěvy. Vyjadřují si navzájem úctu, 

porozumění, podporu. Modlí se za sebe. Neexistují 

nedořešené vztahové problémy, které by negativně 

působily na atmosféru společenství. 

III. Vedení a organizace sborové práce a služby je na vysoké 

úrovni: Kompetence i zodpovědnost za jednotlivé úseky 

jsou jasně stanoveny. Se sborovými prostředky a majetkem 

se řádně a průhledně hospodaří. Komunikují spolu i 

zastánci různých pozic a názorů. Vznikající konflikty jsou 

průběžně řešeny. Dokážeme přijmout pochvalu i kritiku.  

IV. Členové sboru projevují živou zbožnost: Čtou si Bibli. 

Modlí se. Hledají a nacházejí způsoby, jak věci víry vnášet 

do života svých rodin. Uvědomují si, že jako členové sboru 

jsme si navzájem zodpovědni. Finančně přispívají na práci 

sboru. 

V. Členové sboru se podle svých schopností a možností zapojují 

do sborové práce a služby: Ve sboru vládne přesvědčení, že 

každý člen má ve sboru svou nezastupitelnou úlohu. 

Členové jsou vedeni a povzbuzováni, aby si našli místo pro 

pravidelnou službu. Dobrovolnická práce je průběžně 

vedena i oceňována. Kde je to potřeba, jsou sboroví 

dobrovolníci ke své práci 

školeni, v naší církvi i jinde.  

VI. Členové sboru využívají 

možnosti setkávání v menších 

skupinkách, nejčastěji podle 

generačního rozložení: Každá 

významnější „podskupina“ 

sboru (generační či zájmová, 

např. děti, mládež, střední 

generace, senioři...) má možnost 

pravidelně se setkávat. Členové 

sboru tam nacházejí vhodné 

prostředí pro vzájemné sdílení 

svých radostí i starostí. 

VII. Sbor je místem misijního 

vyzařování a misijních aktivit: 

Křesťanský životní styl našich 

členů i našeho společenství je 

lákavou alternativou pro ty, kdo 

se s ním setkají. Vůči nově 

příchozím jsme všímaví a 

otevření. Připravujeme 

programy a aktivity s výrazným 

misijním prvkem. Takto 

získáváme nové členy. 

VIII. Náš sbor je v církvi i 

ekumenicky otevřený: Členové 

sboru jsou informováni o 

blízkých sborech naší církve i o 

nejbližších jiných křesťanských 

společenstvích. Podle možností 

se účastníme jinosborových, 

seniorátních i ekumenických 

aktivit. Modlíme se za jiné 

křesťany. V případě potřeby jim 

prakticky pomáháme. 

IX. Náš sbor připravuje řadu 

aktivit a lidé se jich rádi zúčastňují: 
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Tento faktor jsme jako jediný nehodnotili známkou, nýbrž 

výčtem na základě statistického porovnání s loňskem. 

 

Chce to přidat, studente... 

Laskavého čtenáře možná bude zajímat, jaké jsme si jako 

sbor nadělili vysvědčení. Zde je:  

(...) 

U posledního, IX. bodu jsme konstatovali např. mírný úby-

tek účastníků bohoslužeb i salárníků nebo to, že se (zno-

vu)rozběhly nové aktivity jako setkání dětského klubu, 

mládeže, posezení u kávy a čaje po bohoslužbách... 

Po letošní premiérové zkušenosti jsme se jako presbyteři 

dohodli, že za rok se k stanovenému způsobu hodnocení 

opět vrátíme s pohledem na další uplynulý rok. 

V dlouhodobějším horizontu snad může podobný způsob 

hodnocení nabýt ještě většího významu.  

A jaké vysvědčení by obdržel váš sbor? 

Roman Mazur 

(autor je od září 2006 farářem v Praze 8 – Libni) 

 

TEEN CAMP HRANICE 2008 

 
Když jsme byli nedávno nakupovat, všiml jsem si, že už 

mnohé obchody mají vánoční výzdobu. „Ten čas ale letí, 

brzy budou zase Vánoce,“ pomyslel jsem si.  Už více než 

dva měsíce 

uplynuly od 

konce prázdnin 

a zmizely v moři 

minulého času. 

Tato reportáž je 

však přesto ještě 

malým ohlédnu-

tím za prázdni-

nami.   

Ve dnech 24.-28. 

srpna, tedy v posledním týdnu prázdnin se konala 

v našem sboru akce pro mládež a dorost s názvem Teen 

Camp Hranice 2008. Ptáte se proč zrovna Hranice? To jsem 

dlouho nevěděl. Nakonec nám to bylo jasné. Náplní Teen 

Campu bylo, abychom se zase pohnuli přes naše „hranice“, 

a to jak ty fyzické, tak ty psychické. Hlavním organizáto-

rem akce byl náš jáhen Radek Palacký. Radek dříve praco-

val ve sboru v Hodslavicích a cílem akce bylo mimo jiné i 

seznámit se s Hodslavickým 

dorostem. Přijela k nám skupin-

ka více než 20 lidí. Nejdříve byli 

všichni ubytováni v našem sbo-

rovém centru a hned potom 

hráli upravenou hru Dostihy a 

Sázky. Ale pořádně akce začala 

až vpodvečer.  

To se v parku pod kostelem ko-

nal koncert české worshipové 

kapely Deep Inside, s nimiž zpí-

vala zpěvačka Jiřina Markovová 

alias Gins. Křesťanské texty a 

veselé melodie se sladce nesly 

do daleka, kolemjdoucí zůstáva-

li stát a poslouchali. Na koncert 

přišlo i docela hodně lidí ze 

starší generace. Přišly se podívat 

i dvě moje spolužačky, které 

dokonce zůstaly i na večerní 

program, což mě velmi potěšilo. 

Na večerní program jsem byl 

zvědavý, a tak jsem se připojil 

ke spolužačkám a také jsem tam 

zašel. Zpočátku se mi do se-

znamování moc nechtělo, ale 

Radek mě neopomenul předsta-

vit jako dorosťáka, takže mě 

brzy znali všichni a já nikoho, 

což jsem začal napravovat. Bo-

hužel program o půl deváté 

skončil a musel jsem domů. Naši 

milou návštěvu však ještě čekala 

noční hra, kdy museli dojít do 

řeky pro určený kámen, který 

jak uvedla jedna účastnice, dost 

páchnul. 

V pondělí dopoledne jsem byl 

doma. Hodslavičáci se však ne-

nudili. Na řadu se dostaly 

workshopy ve složení: Hraní 

písniček, Pohybový nebo Modli-

tební. Každý si vybral, jaký 

chtěl. Po chutném obědě od ku-

chařky Haničky bylo osobní 
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volno, dokud nedorazil Miňo Macek, bubeník jedné slo-

venské kapely. Konalo se totiž drum’s session. Miňo nám 

řekl něco o bicích, o svém vztahu k Bohu a nakonec zájem-

cům něco názorně předvedl. Samozřejmě to všechny zauja-

lo. Během večerního programu byl promítán film.  

V úterý se ko-

nal celodenní 

výlet na Ostrý. 

Ráno se mi zpo-

zpočátku moc 

nechtělo, ale 

nakonec jsem 

šel a stálo to za 

to. Cestou jsme 

poznávali rost-

liny, hráli hry a 

dělali různé zajímavé věci. Začal jsem se konečně sezna-

movat i s dorosťáky z Hodslavic. Po nějaké době jsme došli 

k jedné takové křižovatce. Ale nebyla to jen tak obyčejná 

křižovatka. Objevili se tam totiž naši vedoucí a vysvětlili 

nám, že jsme se vydali 

na manželský zájezd 

(všichni jsme valili oči, 

že už jsme po svatbě). 

Byli jsme rozděleni do 

dvojic a řekli nám, že 

jsme v oblasti, kde je 14 

osmitisícovek (hor) a 

naše dvojice spolu zá-

vodí, kdo jich zdolá 

nejvíce. Křižovatka do-

stala název depo a my 

jsme vyrazili na cestu. 

Běhali jsme po horách 

několik hodin…  Jedna 

dívka si dokonce zvrtla kotník, ale našlo se dost ochotným 

lidí, kteří ji nesli zpátky. Večer nás čekala přednáška na 

téma „Vztahy“. Ten chlápek, co nám vykládal byl vskutku 

odborník, měl za sebou myslím 16 vztahů. Byla s ním cel-

kem legrace. Večer jsme zpívali písničky. 

Ve středu byly zase dopoledne workshopy a odpoledne 

hra, kdy jsme důkladně proběhli celý Těšín a hledali dopi-

sy, kam máme jít dál.  A byl tu poslední večer. v parku se 

konal koncert mládežníků z našeho sboru. Bylo to fakt 

super. Večer v mládežovně byl trochu smutný, byl totiž 

opravdu poslední. Vzpomínali 

jsme na celý Teen  Camp. Potom 

odešli někteří Těšínští mládežní-

ci na noční výšlap a ostatní šli 

spát.  

Poslední ráno. Znova se konaly 

workshopy a po obědě se všich-

ni vydali k jedné starší zdi, kte-

rou jsme posprejovali křesťan-

skými nápisy. Někteří sprejovali 

poprvé, ale dobře to dopadlo. 

Na řadu přišlo balení a uklíze-

ní… v jídelně každý dostal 

diplom a CD s fotografiemi. Byl 

konec. Jen poslední společné 

foto a všichni odjeli. Měli jsme 

možnost poznat hodně fajn lidí, 

a proto doufám, že se zase brzy 

uvidíme.  

Poděkování patří všem účastní-

kům, vedoucím Ondrovi, Rad-

kovi, Jendovi a Petrovi a ku-

chařce Hance.  

(Do tohoto článku bylo také 

čerpáno z postřehů jedné účast-

nice, které naleznete na 

www.viravboha.blog.cz. Jinak 

jsou oficiální stránky akce 

www.hranicetesimse.blog.cz.) 

Míša-NL 

 

http://www.viravboha.blog.cz/
http://www.hranicetesimse.blog.cz/
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MŮJ DENNÍ REŽIM 

 

Kamarádka Miriam tento rok končí na střední škole, a tak 

mě požádala o mé vypracované maturitní otázky, aby se 

mohla nechat inspirovat. Nostalgicky jsem vytáhla zaprá-

šenou složku a z ní seznam témat z angličtiny. Jako první 

tam bylo hned to, co jsem tehdá u maturity vyfasovala – 

Můj denní režim. Tehdy jsem prznila řeč Shakespearovu 

poměrně tradičním schématem dne. Škoda, že nematuruju 

letos. To bych jim tam povyprávěla.... Tak například tento 

týden... (V závorce kurzívou jsou uvedeny moje plány, za 

závorkou skutečnost. A možná se některé mamky na ma-

teřské poznají.) 

 

7:00 (Já s Kristýnkou (3,5 měsíců) spíme, manžel vstává do prá-

ce) Já spím, Kristýnka ne – vehementně se dožaduje krme-

ní, manžel si přetahuje deku přes hlavu a přeřizuje budík 

na později. Krmím. 

7:30 Manžel vstává a odchází do práce. 

9:00 (Stále chci spát) Nějaký aktivista zvoní zdola. Než se 

stihnu probudit, obléknout a seběhnout čtyři patra, je sa-

mozřejmě dávno pryč. Zas budu muset speciálně na poš-

tu... Krmím.  

9:30 (Pořád ještě chci spát) Sice se mi zavírají oči, ale sedám 

k počítači. Rozhoduji se, že pohnu s překladem odborného 

textu z angličtiny do češtiny. Prvně se ale kouknu na svou 

oblíbenou diskuzní stránku...  

10:00 (Mohla bych vstát, Kristýnka ještě chvíli pospí, začnu 

překládat) Visím na diskuzi, času dost – vždyť ještě cítím 

chuť zubní pasty! Kristýnka spí.  

10:30 (Překládám, malá se vzbudí, přebalím, poblbneme a vezmu 

k sobě do nosítka) Stále přispívám na diskuzi, malá se budí, a 

tak přebalím, poblbneme a vezmu k sobě do nosítka.  

12:00 (Dám si oběd, Kristýnka se nakrmí, opět začnu překládat) 

Vyděsím se, že je už tolik hodin. Kristýnka se krmí. Pak se 

jí něco nelíbí, a tak přejdeme k zrcadlu – tam se uklidní a 

radostně na sebe výská. Zase usne. Mám skvělé, hodné 

miminko! 

13:00 (Překládám, brouk spí, kde chce) Začínám pracovat na 

překladu. Že já nad to nesedla dřív! Jde to ovšem rychleji, 

než jsem myslela, to je dobře. 

15:00 (Krmení dravé zvěře, překládám) Dravá zvěř chce krmit 

asi potřetí během hodiny. Zcela mi uniká smysl některých 

vět a už půl hodiny sedím nad kratičkým odstavcem. 

16:00 (Manžel přijde z práce, vez-

me si dítě, já budu mít práci 

dokončenu) Manžel volá, že se 

zdrží. Odstavec, který nemohu 

přeložit, jsem z překladu zcela 

vypustila. Dochází mi, že jsem 

celý den nejedla.  

17:00 (Už jsme všichni doma, hezky 

si povídáme, manžel mi masíruje 

záda) Manžel přichází, stále pra-

cuji. Blížím se ke shrnutí. Kris-

týnka putuje k taťkovi. 

18:00 (Jdeme na procházku) Asi 

mě trefí – shrnutí naprosto ne-

odpovídá článku! Co jsem to 

vůbec překládala a jak? Balím 

to. Chceme jít na procházku, ale 

zvenku jde strašný smrad. Ať 

žije Arcelor Mittal! 

19:00 (Přicházíme z venku, hrajeme 

si s malou, myjeme ji, krmí se, čte-

me pohádku a dáváme spát. Strkám 

prádlo do pračky) Hrajeme si 

s malou, krmí se, myje se, krmí 

se, čteme pohádku a dáváme 

spát. Strkám prádlo do pračky.  

20:00 (Uděláme si večeři, pověsím 

prádlo a pustíme si nějaký pěkný 

film) Malá se budí, bereme ji 

k sobě. Společná příprava jídla 

se nezdařila, jeden z nás nosí a 

ukazuje broukovi kuchyni. Tak-

též jídlo se nezdařilo – ale ne 

naší vinou. Tisíce děkovných 

dopisů autorce kuchařky. Už ten 

recept někdy zkoušela jíst? Vě-

ším prádlo. Skvrny nepustily. 

Co to ty miminka produkují? 

21:00 (Díváme se na film) Střídá-

me se v nošení malucha, který 

po setmění jako vždy zázračně 

ožil. Krmím. Dojídáme stude-

nou večeři.  
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22:00 (Spolu si čteme pěknou knihu, vyprávíme, manžel mi ma-

síruje záda) Čtu si pěkná skripta a držím malou, manžel ze 

spaní vypráví něco o barevných  krabicích, Kristýnka mi 

masíruje vlasy taháním a škubáním. 

23:00 (Chystáme se ke spánku, koupel) Nechystáme se ke 

spánku. Naše miminko se chystá k řevu. Řev.  

24:00 (Jdeme spát) Stále řev. Čekáme zvonění sousedů. Pak 

krmení, přebalování. Malá si začíná „beblit“ – ozývá se 

„aeeeeeee uuuu gggeeeee...“ 

1:00 (Spíme, jako všichni normální lidé) Nespíme – brekot a 

další povídání. Usíná. Probouzí se. Stále brekot.  

1:30 (chrrrrrr....) Vypadá to, že konečně usla. Rychlá sprcha. 

Padnutí únavou.  

 

Někde jsem četla, že prostě někomu vyhovuje spát ráno 

déle a být aktivní do noci. V tom se s dcerou shodneme. 

Jen nevím, co na to budou říkat sousedi...  

Pěkné dny přejí janey a naše miminečko „upír“   

JF-NL 

 

ADRIAN SNELL 

 
Byl to tehdy zážitek, na jaký se nezapomíná ani po létech. 

Sál vsetínské modlitebny baptistů se ponořil do tmy. Záře 

barevných reflektorů ozářila jen postavu douhovlasého 

vousatého třicátní-

ka ve vlněném 

saku. Tak jsem 

poznal Adriana 

Snella, anglického 

skladatele, textaře, 

zpěváka, hudební-

ka.   

Uprostřed podia 

stál za novým klá-

vesovým bestselle-

rem Yamaha DX7, 

zatímco veliké 

černé klavírní kříd-

lo v pozadí trpěli-

vě čekalo v šeru na 

svou příležitost.  

Zvuk hudby z věží reproduktorů naplnil a rozechvěl celý 

proctor, takže se zdálo, že přichází odevšad. Byl mohutný 

a průzračně čistý. Zpěv tohoto muže byl procítěný a dra-

matický. Po zádech z toho občas 

proběhl mrazivý záchvěv na-

vzdory příjemně vytopenému 

sálu. Tak začal neopakovatelný 

zážitek z hudby. Od prvních 

tónů bylo jasné, že to bude se-

tkání, po němž člověk nezůstane 

stejný jako dříve. 

Hudba utichla a rozezněl se 

potlesk. Pak se do nastalého 

ticha Adrian rozhovořil snadno 

srozumitelnou angličtinou, která 

byla brilantně překládána do 

naší rodné řeči.. Několika vtip-

nými větami vytvořil prostředí 

pohody a porozumění. Vyprávěl 

o své dvouleté dceři, též o ang-

lické královně nebo o své první 

jízdě škodovkou. Uváděl nás do 

textů a myšlenek písní či do 

okolností jejich vzniku. Prosto-

rem zněly skladby z hudebních 

děl “Alfa a omega” či “Pašije”. 

Koncert se postupně přeměnil v 

bohoslužbu. Bylo zřejmé, že to, 

co tento muž zpívá a o čem ho-

voří, to také žije. Byl to povzná-

šející zážitek pro posluchače bez 

rozdílu generací.  

Od této události uběhlo vice než 

dvacet let. Do naší země přišla 

svoboda, v jakou jsme ani ne-

doufali. Na koncertních podiích 

docela běžně vystupují křesťan-

ští muzikanti a zpěváci ze světa 

či domácí. Není problémem 

koupit jakoukoliv křesťanskou 

hudbu na cédéčku nebo stáh-

nout z Internetu. Svět se změnil 

a také my jsme zatím trochu 

zestárli.  

Adrian Snell přijíždí do naší 

země znovu. Už nemá ty dlouhé 

vlasy, jak míval. (Škoda. Moje 

žena říká, že mu to slušelo více.) 
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Malinká dvouletá Carla je dospělá žena, která v křesťanské 

hudbě jde svou vlastní cestou. Možná se od té doby Adria-

nova hudba změnila.  Třeba jsou v jeho písních jiná témata 

než tenkrát. Já jsem za ta léta asi také jiný. Ale tento kon-

cert si rozhodně nechci nechat ujít.  

VK-NL 

 

biblický zeměpis 

EFEZ 

 
Bohaté a významné starověké město Efez se rozkládalo na 

maloasijském pobřeží u Egejského moře. Pergamský král 

Attalos III. se roku 133 př. n. l. vzdal své říše, jejíž součástí 

byl také 

Efez, ve 

prospěch 

Říma. 

Efez se 

stal hlav-

ním měs-

tem pro-

vincie 

Asie a 

sídlem 

římského 

prokonzula.   Bohatství města pramenilo z přístavu a jeho 

polohy na konci karavanní stezky. Žilo zde možná více než 

300 tisíc obyvatel. Slávu si město vydobylo především 

chrá-

mem 

bohyně 

Artemis, 

který byl 

považo-

ván za 

jeden 

z divů 

antické-

ho světa. 

Jednalo se o největší stavbu v řecké oblasti. Chrám byl však 

zapálen žhářem a musel být obnoven. V Efezu byl také 

pěstován kult císařů, i v tomto městě bylo mnoho nemrav-

nosti, přepychu a magie. 

Ani v Efezu nechyběla židovská 

komunita. Dokonce se těšila 

dobrému postavení. Apoštol 

Pavel zde pobýval více než 2 

roky. Ve Skutcích 19 je zazna-

menán rozruch, který jeho pů-

sobení vyvolalo. V Efezu se 

usídlil také apoštol Jan. V roce 

431 n. l. se zde konal významný 

církevní koncil.  

MCH-NL 

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
 

U příležitosti 300 let Ježíšova 

chrámu Na Vyšní bráně bude, 

kromě jiného programu,  také 

soutěž v recitování křesťanské 

poezie. Soutěž bude probíhat 

v prvním čtvrtletí příštího roku 

ve všech základních a středních 

školách v Českém Těšíně, tedy 

v českých i polských školách.  

Už je připraven výběr  křesťan-

ské poezie, který žákům zpro-

středkují  katechetky, které vyu-

čují na školách evangelické ná-

boženství.  Všichni žáci, kteří se 

zapojí do recitační soutěže, bu-

dou odměněni. Deset nejlepších 

bude odměněno zvláštními ce-

nami.  

Všichni žáci, kteří se zapojí do 

soutěže, budou mít také příleži-

tost zarecitovat své básně při 

službách Božích v kostele. Pro-

síme rodiče, aby povzbudili své 

děti k účasti v této soutěži.   

 

NOVINKY Z FARY 
Pokoj vám.  

Naše malá rodinka má 3 členy, 

jak víte a tím 4 koho mezi sebou 

chceme, je Ježíš Kristus. Naše 

životy hoří díky Boží lásce. Dě-
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kujeme za Boží dobrotu. Bylo úžasné, jak nám mnozí po-

mohli s naším stěhováním a bydlením. Díky. Během 14 

dnů jsme se zabydleli. Sáře mezitím vyrostly další zuby, 

což se projevuje jejím nočním vstáváním, když nás budí. Je 

teď velice živá a vyžaduje hodně pozornosti, protože kaž-

dou chvíli něco bere a kouše do toho. Je v ní veliká touha 

poznávat věci osobně.  

Já jsem rád, že nemusím tolik dojíždět. Máme větší klid pro 

setkávání a službu tady.  Uvědomujeme si, že pro nás zača-

la další etapa života a služby. Společně s Janou se modlíme 

za to, co konkrétně máme přinést konkrétním lidem.  

Zveme vás k modlitbám a sdílení. Začínáme zařizovat no-

vou čajovnu v modlitební místnosti, nejenom kvůli čaji a 

dobrému posezení, ale hlavně kvůli sdílení evangelia. Ve 

společenství, které bude otevřené pro lidi ze sboru i mimo 

sbor. Myslíme především na středoškoláky, kteří jsou často 

k vidění u kostela a ty, kteří byli na EXIT tour. Milost se 

všemi vámi! Přejí Palačtí RaJaS 

radosti 

Do našeho sboru přibyla 

opět miminka, 2 kluci jako 

buci. Jeden se narodil 27. 

10. 2008, jmenuje se Adam 

Szczurek (4640g, 55 cm) a 

rodičům Zdeňce a Kami-

lovi tak přibyl k Peťovi a 

Davídkovi třetí chlapeček.  

Druhý klučina se narodil 

9. 11. 2008 a jmenuje se 

René Raszka (3830g, 53 

cm).Rodiče tak ke dvěma 

holčičkám Nikolce a Míši 

přivítali syna. Obě děti 

jsou nádherné a redakce 

NL přeje rodičům Boží 

požehnání a moudrost, 

celým rodinám radost a 

spoustu krásných láskypl-

ných chvil. 

 

 

dorost a mládež 

Mládež se schází pravidelně 

v pátky od 17h 

- 28. 11. EXIT Odpuštěný, vy-

puštěný 

- 5. 12. Společenství s pevnými 

vztahy 

- 5. -6. 12. Pracovní porada na 

Morávce 

- 12. 12. EXIT Skrývaná identita 

- 13.12. Vigilijka v Karviné 

- 19. 12. Příprava Večernice 

- 20.12. Vánoční večernice – Za-

čátek života 

Scházíme se k modlitbám 

v úterý od 16h. Po vánocích bu-

de mládežový výjezd a silvestr v 

Těšíně.  

 

Dorost se schází v sobotu od 

10h:  

- 28. – 30. 11. se jede na chatu 

Lípa, téma: Krok víry, cena 

250kč, bereme i konfirmandy! 

- 6. 12. téma: Zkušenost víry  

- 13. 12. téma: Odpuštění   

- 20. 12. příprava Večernice + 

EXIT  

Společně zpíváme 

s konfirmandy, které zveme i 

k návštěvě dorostu.  

 

Na čajovnu sháníme menší čajo-

vé soupravy, menší koberce, 

nízké stolečky, polštáře, lampič-

ky.  

Radek – mail: 

palacky.radek@centrum.cz, 

608/322 213 

Radek Palacký 

 

 

mailto:palacky.radek@centrum.cz
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pozvánka 

 

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  

 

Redakce NL 

e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 

Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 

členové redakce :  Jana Foberová, Lenka 

Chrobočková,  Petr Chroboček, Marek 

Schulhauser,  Michal Chalupski, ,  Michal 

Kaczmarczyk, Vladislav Kaczmarczyk, 

Veronika Iwaszková 

Zodpovídá Petr Chroboček 
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