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inzerce 
Milí sborovníci, 

setkání skupiny 25+ se poslední dobou účastní děti ve vět-
ším počtu než dospělí :-). Samozřejmě jde o naše vlastní 
děti, které přivádíme do společenství s sebou. Úvodní pro-
gram je společný, zazpíváme dětské písně, pomodlíme se, 
někdy zahrajeme hru. Poté děti mají vlastní program ve 

vedlejší místnosti organizovaný některým z rodičů. 
V souvislosti s tímto prosíme všechny vás, kteří máte rádi 

děti, o pomoc při jejich hlídání (zajištění jejich bezpečnosti) 
vždy v pátek od 18.00 do 19.30 hod. ve sborové přístavbě.  

Aktivita v tomto směru (byť 1x měsíčně nebo dle domlu-
vy) by byla pro nás ohromnou pomocí a pro nás pro všech-
ny další možností vzájemného poznávání a spolupráce.  
Případné dotazy ráda odpovím (jana.humplikova@tiscali.cz 
nebo 777820540) 

S přáním Božího vedení za 25+ Jana Humplíková 

 
 

http://narozvoji.ic.cz - zvukové 
nahrávky kázaní nejen br. Ka-
czmarczyka 
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 
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SVĚT JE MÍSTEM NAŠEHO POSLÁNÍ  

Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je po-
slal do světa. J 17,18 

Je zcela jasné, že se Kristovi 
učedníci nemohou ani nesmějí 
uchýlit někam do ústraní. Pán je 
posílá do světa. Použijeme-li vý-
raz svět v přeneseném významu, 
potom nemusíme všichni vyrážet 
na misijní zahraniční cesty. V naší 
společnosti máme hned několik 
světů, jak o tom píše František 
Rauschner v Českém zápase, kde 
zmiňuje: svět dětí, svět dospě-
lých, starých, nemocných, umíra-
jících, autistů, slepých, hluchých, 

svět narkomanů, svět zločinu, umění. A můžeme pokračo-
vat: svět chudých a svět bohatých, svět venkovský a vel-
koměstský, svět domácích a svět běženců, atd. Každý tento 
„svět“ představuje nekonečné možnosti služby. Na druhou 
stranu každý malý „svět“ představuje horu problémů, 
komplikací, nejistot. 

Křesťané v těchto malých světech mohou sehrát důleži-
tou roli, pokud ovšem nebudou uzavřenou a bránící se 
menšinou, ale menšinou vlivnou – světlem a solí. V tom 
spočívá podstata církve, jak na to upozornil teolog Rudolf 
Bohren: 

Duch a Slovo shromažďuje církev, aby ji poslali do světa. 

Praktická teologie je věda o aktuálním shromažďování a vysílání 

církve. Praktická teologie jde falešným směrem, jestliže omezuje 

aktuální působení Ducha a Slova pouze na církev.  

Mnozí se shodují s výrokem papeže Jana Pavla II. na 
tom, že Evropa musí být znovu evangelizovaná. Od dob osví-
cenství, kdy církve byly podrobeny soustředěné kritice, se 
již křesťanství v Evropě nebylo s to revitalizovat. Čekat na 
zázrak, že lidé sami začnou hledat závětří kostelů a modli-
teben, že budou vyhledávat tajemství liturgie či duchapl-
nost kázaného slova, aby tak sami našli cestu k Bohu, se 
podobá spíše onomu čekání na Godota. Proto stále více 

nabývá na aktuálnosti jasné 
Kristovo „jděte“. Jít za lidmi, 
tam, kde žijí a mezi nimi evan-
gelium žít a sdílet.  

Aby se post-křesťanský český 
člověk zajímal o svoji spásu, 
musí být oslovován našim 
životním stylem, autentickým 
životním příběhem, který, ač 
nedokonalý, nese Kristův ruko-
pis. Nejpřirozenějším místem 
naší misie ve světě je tedy naše 
bydliště, pracoviště, škola. Dob-
rý pracovník, který je odborní-
kem ve své profesi (např. pro-
gramátorské, lékařské, učitelské, 
dělnické, atp.), dobrý soused ve 
svém okolí, student mezi spolu-
žáky. Tito obyčejní lidé, kteří 
jsou současně poučenými a vy-
znávajícími křesťany, mohou 
sdílet evangelium právě upro-
střed „světa“.  

Koncept, při kterém Otec po-
sílá do světa svého Syna, je zcela 
zásadní pro pojetí misie i dnes. 
Říká se tomu inkarnační misie. 
Nutnou podmínkou pro toto 
poslání je vydat Kristu sama 
sebe. Tak se naše tělo stává „ná-
strojem“ sdílení Kristova evan-
gelia, neboť vše, co prožíváme 
jako Ježíšovi učedníci v tomto 
světě, má misijní význam.  

Doporučuji tedy, abychom 
každý den vycházeli do toho 
našeho malého světa, a prakti-
kovali radu Františka z Assisi: 
Kaž neustále, je-li nutné použí-
vej i slova. 

Daniel Fajfr 
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téma 

ČLOVĚK, KTERÝ SE NARODIL DVA-
KRÁT 

Při jedné evangelizaci naše děti přijaly do svého života 
Pána Ježíše. Když jsme se vrátili domů, ihned utíkaly ke 
své prababičce, aby jí řekly, co prožily. Nakonec se jí zepta-
ly: „Babičko, jsi už znovuzrozená?“ 

Myslím, že odpověď na tuto otázku by dělala problémy 
mnoha lidem, kteří chodí pravidelně do kostela. Milý čte-
náři, pokud nemůžeš na tuto otázku odpovědět kladně, 
musím Tě zklamat. Podle Božího slova nejsi ještě křesťan. 
Když jednou v noci přišel za Pánem Ježíšem Nikodém, 
farizeus a člen židovské rady, byl osloven jasným a pří-
mým sdělením: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se 
kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ (Jan 3/3), 
„…nemůže vejít do království Božího“ (Jan 3/5) a „Musíte 
se narodit znovu.“ (Jan 3/7).  

Nikodém, přední, vzdělaný a vážený muž mezi Židy ne-
chápavě namítá: „Jak se může člověk narodit, když už je 
starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé 
se narodit.“ Tehdy se 
mu dostává odpovědi: 
„Co se narodilo z těla, 
je tělo, co se narodilo z 
Ducha, je duch.“ (Jan 
3/6)  

Je zřejmé, že Pánu 
Ježíši nejde o tělesné 
narození.  

Tomu rozumíme dobře. Jedná se o narození „z vody a 
z Ducha“ (Jan3/5), (rozuměj z Ducha Svatého - proto velké 
písmeno D), jde o život věčný.  

Co znamená „z vody“? Voda zde symbolizuje Slovo Bo-
ží, Písmo Svaté, kterému je třeba uvěřit. To Písmo říká: 
„Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvý-
šen Syn člověka, aby každý, kdo v Něho věří, měl život 
věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného 
Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život 
věčný“(Jan 3/14-16).  

Vyvýšení Syna člověka znamená smrt Pána Ježíše ukři-
žováním kvůli hříchům nás všech. Mým i tvým. My jsme si 
zasloužili smrt, ale On ji přijal místo nás. Na kříži zemřel, 
avšak třetí den vstal triumfálně z hrobu a usedl po pravici 

Boha Otce na nebeském trůnu a 
připravuje pro nás život věčný. 
Zároveň poslal Svého Svatého 
Ducha, aby Jej mohl každý zno-
vuzrozený člověk přijmout a 
nechat se Jím vést. Věříš tomu?! 

Voda znamená také pokání, tj. 
vyznání a litování svých hříchů 
před Pánem Bohem a touha 
nehřešit, žít nový život. Jan Křti-
tel vyznal před lidmi: „…přišel 
jsem křtít vodou proto, aby Ho 
(Pána Ježíše) poznal Izrael.“ 
(Jan 1/31). Křest Janův byl křtem 
pokání a vyznání hříchů. To je ta 
nejlepší příprava k poznání a 
přijetí Pána Ježíše. Poznal jsi již 
svou zkaženost, svůj hřích? Vy-
znal jsi jej už před svým Pánem? 

V poslední knize Bible, v Ja-
nově Zjevení, ve třetí kapitole a 
dvacátém verši si můžeš přečíst, 
že Pán Ježíš stojí u dveří do tvé-
ho srdce, života a klepe. Pokud 
toto klepání slyšíš, otevři, ať jsi 
kdekoli. Jak? Najdi si místo, kde 
by tě nikdo a nic nerušilo, nebo 
se zavři v pokoji a vyznej Pánu 
Bohu svůj hřích, ale také svou 
víru v Jeho smrt na kříži kvůli 
tobě a v Jeho moc změnit a na-
plnit tvůj život Svatým Duchem. 
Prohlas Jej Pánem svého života. 
Pán jistě vstoupí do tvého srdce 
a hned zjistíš, že jsi úplně jiný 
člověk, že jsi se znovuzrodil. 
Přestaneš mít touhu hřešit a 
budeš plný Boží radosti a poko-
je. S Pánem Bohem mluv jako se 
svým milujícím otcem. On ti 
rozumí. Pokud si nevíš rady, 
vyhledej pomoc zkušeného 
křesťana, rád ti pomůže. 

Pokud toto zažiješ ve svém 
životě, stal ses Božím dítětem, 
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vy budou probíhat v Českém Těšíně i Cieszynie. 
 
Letošní evangelizační tábor XcamP proběhne 18. – 25. 7. 

ve Smilovicích. Téma: K nezná-mému Bohu. 
 

Něco podobného můžete vidět, zažít a ochutnat na našem 
setkání 25+ v pátek 17.4.2009 v 17:30 hod. v přístavbě kos-
tela. Bude se totiž konat  

Tvarůžková párty! 
Co si vzít s sebou? 
Tvarůžky (kolik sní-

te), nožík na krájení a 
prkénko. Chléb, přísa-
dy a pití je zajištěno. 

Pro děti je zajištěno 
hlídání. K večeři (v 
případě že nejí tvarůžky) bude pro ně připravená sladká 
varianta - sladké rohlíky s máslem nebo šátečky. A jak 
dlouho bude program trvat? Stejně jako klasické setkání 
25+. Zahájení 17:30 hod., program cca 1 hodinu, poté veče-
ře (18:30 hod.), nakonec posezení u kávy a volný program 
(do 20:00 hod. nebo dle chuti).  

Za organizační tým Otmar Humplík 
 

!!! REZERVUJTE SI ČAS !!!  
KDY? Neděle, 3. května, 9:00 – 17:00 
KDE? Náš sbor  
CO? Sborový den s tématikou MANŽELSKÝCH 

VZTAHŮ 
Milí sborovníci všech generací! 
Je nám velkým potěšením, že Vás můžeme pozvat na sborový 

den věnovaný vztahům v manželství v širších souvislostech. Toto 
téma je velmi důležité zejména v dnešní době, kdy se v České 
republice rozvádí každé druhé manželství a kdy i křesťanská 

manželství mívají různé problémy. 
Smyslem je povzbudit a inspirovat 
ty z vás, kteří žijí v manželství, ale 
také nasměrovat ty, které manželství 
teprve čeká. Celý den nás svým 
slovem v kázání, přednášce a semi-
nářích provede Ing. Pavel Vopalecký 
(misijní pracovník KVŽ, dříve pastor 
v KS a moderátor TWR, vloni také 
hlavní mluvčí na X-campu ve Smi-
lovicích) s manželkou Danielou. 

Co nás čeká? 
9:00 Bohoslužby s tématem kázá-

ní: „Zdravé vztahy v manželství pod 
tlakem dnešní doby“  

11:00 Přednáška na téma: „Pilíře 
pro stavbu úspěšného manželství a 
řešení krizí“ 

14:00 Semináře:  
„Ke startu připravit! ……. Aneb 

jak manželství nezvorat předem“  
„Manželé a tcháni – síla rozmani-

tosti, nebo střet generací?“ 
„Turbo v manželství – dobrá ko-

munikace“ 
…. mezitím dobrý oběd a další 

občerstvení, chvíle chval a možnost 
si jen tak spolu popovídat. A důleži-
tá informace pro rodiče s dětmi – 
během přednášky a seminářů zajiš-
těno hlídání dětí pracovníky Dětské 
misie  

Srdečně zvou organizátoři 
z 25+ 

 

pozvánka 

   
KKKDDDOOO   ZZZBBBOOOŘŘŘÍÍÍ    
                                          HHHRRRAAADDDBBBYYY,,,   CCCOOO   JJJSSSMMMEEE   NNNAAASSSTTTAAAVVVĚĚĚLLLIII???   
        ZZZVVVEEEMMMEEE VÁS na Mezigenerační SSSEEETTTKKKÁÁÁNNNÍÍÍ  Rodičů a  
            Dětí v Kostele na Rozvoji.            na VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  13. 4. V 9h  
       Během Bohoslužeb Vystoupí Děti,  Mládežnická Kapela    

a Kapela 3+1.   
            Za Evangelický Sbor na Rozvoji SE TĚŠÍ:   Radomír Palacký,   
                                                                     Kazatel pro Mládež. 
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chologií, logoterapií a problematikou manželského života.  
V posledních letech napsal několik knih o odpouštění a o 

jeho pozitivním vlivu na lidské zdraví.  
Když mu bylo 17 let, dostal se jako student roudnického 

gymnázia do nacistického koncentračního tábora v Terezí-
ně. Později, za komunistického režimu, byl donucen tři 
roky pracovat na dole Prago IV v Kladně. 

Na Filozofické Fakultě UK vystudoval obory psycholo-
gie - filozofie a anglistika, v roce 1950 mu byl udělen dok-
torát filozofie. V  roce 
1966 se stal kandidátem 
věd a později mu byla 
udělena docentura. Na-
konec po habilitaci na 
Masarykově univerzitě v 
Brně v  roce 1996 mu 
prezident republiky Vác-
lav Havel udělil hodnost 
univerzitního profesora 
psychologie. Prvních 15 
let profesního života 
pracoval ve Výzkumném 
ústavu bezpečnosti práce 
v Praze. V období 1967 - 1994 byl zaměstnán v  Institutu 
pro další vzdělávání lékařů v Praze. V průběhu těchto let 
učil a publikoval v Čechách i v zahraničí. V současnosti 
přednáší psychologii zdraví na Fakultě humanitních studií 
Univerzity Karlovy.  

J. Křivohlavý je křesťan, pokřtěný v roce 1939. Je členem 
Českobratrské církve evangelické. Za totality byl po dobu 
tří období (1969-1984) svobodně zvoleným laickým členem 
vedení této církve (byl členem synodní rady). Křivohlavý je 
ženatý od 1951, má 3 děti. 

 
Informace o některých televizních pořadech z kanálů  

ČT 1 a ČT 2, které by Vás v následujících dnech mohly 
zajímat:  

Princ Egyptský: repríza:11. dubna 10.25 ČT 1  
Experiment Já, muslimka: premiéra:11. dubna 17.15 ČT 

1; repríza: 17. dubna 9.35 ČT 2; Jaké to je podřídit se pravi-
dlům, které ženě diktuje islám, si na vlastní kůži vyzkouší 
česká zpěvačka a herečka Radka Fišarová. Režie: V. Stehlí-
ková. 

César Franck: Sedm slov 
Kristových na kříži: repríza: 11. 
dubna 18.55 ČT 2; Záznam kon-
certu duchovní hudby z ka-
tedrály sv. Petra a Pavla v Brně. 
Režie T. Šimerda.  

Velikonoční vigilie: premié-
ra: 11. dubna 22.20 ČT 2; Slav-
nostní bohoslužba z baziliky sv. 
Petra v Římě.  

Exit 316 - Mise Nejvyšší 
princip: premiéra: 12. dubna 
10.10 ČT 2; repríza: 14. dubna 
14.50 ČT 2  

Velikonoční bohoslužba: 
přímý přenos: 12. dubna 10.30 
ČT 2 

Mýty a fakta historie Svatí 
válečníci; repríza: 12. dubna 
11.40 ČT 2 

Cesty víry: premiéra: 12. dub-
na 14.00 ČT 1  

Křesťanský magazín: premié-
ra: 12. dubna 14.20 ČT 1  

Sváteční slovo faráře Pavla 
Klineckého: premiéra: 12. dub-
na 14.35 ČT 1  

Aktuální pořady ČT najdete 
na 
http://www.ceskatelevize.cz/pro
gram/  

S přáním krásných dní Petr 
Raus, dramaturg Centrum ná-
boženské tvorby TSB  

co nás čeká 
12. 4. 2009 v 17:00 v kostele 

Na Nivách se uskuteční cent-
rální mládežnické velikonoční 
bohoslužby SCEAV. Téma: 
Probuzení k životu, host: Pavel 
Vopálecký. 

 
24. 5. 2009 bude hlavní den 

oslav 300. výročí založení Ježí-
šova kostela v Cieszynie. Osla-
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křesťanem – následovníkem, služebníkem a učedníkem 
Pána Ježíše Krista, který požívá plné ochrany Boží, má 
přístup k nebeskému trůnu, ke všem Božím zaslíbením, je 
obdařen v Kristu vším duchovním požehnáním nebeských 
darů a má život věčný, život s Ním a v Něm, který tímto 
okamžikem začíná k Jeho věčné slávě.  

Zdá se to jednoduché, ale některým trvá desítky let, než 
učiní tento krok. Slovo Boží říká: „Jestliže dnes uslyšíte 
Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru…“(Žid. 3/7). 
Porod může trvat dlouho, ale dítě se narodí v okamžiku. 
Na naše tělesné narození si nevzpomeneme, ale věříme 
našim rodičům a víme, že žijeme. Na moment našeho du-
chovního narození nezapomeneme nikdy, protože věříme 
Božímu slovu a máme v sobě svědectví Svatého Ducha, že 
jsme synové Boží (Řím.8/16). 

Dostaneš touhu mluvit o této nové skutečnosti jiným li-
dem. Vyprávěj o tom všem svým blízkým, neboť „ 
…srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme 
k spasení“ (Řím.10/10). 

Nezapomeň, že jako každý křesťan potřebuješ studovat 
Boží slovo, proto si je pořiď, denně čti a nos stále sebou. 
Navštěvuj pravidelně sborová shromáždění a Pán tě boha-
tě požehná. 

O Nikodémovi dále čteme, že se zastal Pána Ježíše před 
vysokou židovskou radou (synedriem, Jan 7/50-52) a 
účastnil se Jeho pohřbu, na který přinesl asi sto liber směsi 
myrhy a oleje (Jan 19/39). Z ustrašeného zákoníka se po 
setkání s Pánem Ježíšem stává Jeho zastánce, služebník a 
vyznavač. Ještě markantnější změnu můžeme pozorovat u 
Ondřeje, pozdějšího apoštola. Když Jan Křtitel mu jako 
svému učedníku ukázal na Pána Ježíše a řekl: „Hle, Berá-
nek Boží“, šel ještě s jedním učedníkem za Ním, aby s Ním 
už zůstal. Po krátkém pobytu s Pánem vyhledal svého bra-
tra Šimona a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše“ (Krista, Jan 
1/35-41). Naší jedinou šancí je jít za Pánem Ježíšem. On se 
nám dá poznat, On na nás čeká. 

Jak to dopadlo s naší prababičkou? Přišla za mnou a stě-
žovala si, co to ty děti po ní vlastně chtějí, co je to zno-
vuzrození? Je zvláštní, že jako „normální“ evangelička 
chodila do kostela a nevěděla nic o znovuzrození.  

Vysvětlil jsem jí cestu spasení tak, jak ji připravil pro nás 
náš Spasitel a jak se o tom píše v Bibli. Od té doby jsme 
naši prababičku vídali denně číst Svatou Bibli a zpívat 
z kancionálu. Pán ji ke konci života dal tak dobrý zrak, že 

mohla do nedožitých devadesá-
tin číst i drobný tisk bez brýlí. 

Modlím se, milý čtenáři, ať ti 
Pán Ježíš dá tu milost, abys 
mohl na otázku, zda ses už na-
rodil do Božího království, 
s radostí odpovědět ANO! Bůh 
vám žehnej. 

Josef Tomala  

svědectví 
Každý z nás slaví narozeniny 

pouze 1krát v roce, jsou však 
výjimky, které se mohou „pyš-
nit“ tím, že je slaví 3krát.  

Já patřím k těm výjimkám. První 
narození bylo, když jsem přišla 
na tento svět, druhé bylo, když 
jsem svůj život vědomě obrátila 
k Bohu (znovuzrození) a třetí, 
když mi Bůh prodloužil léta 
mého života zde na zemi. 

Něco málo z mého života jste 
si již mohli přečíst už dříve. Ten-
tokrát jsem byla požádána, 
abych napsala něco právě o tom-
to mém „třetím“ tělesném naro-
zení. 

Jak jsem se již dříve zmiňova-
la, můj porod byl velmi kompli-
kovaný. Bůh mi během těhoten-
ství dal některé věci poznat. 
Tušila jsem, že není vše 
v pořádku, ale vědomí, že Bůh je 
se mnou a že mne neopustí, mi 
dávalo sílu a naději. 
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Když nastal onen očekávaný den „D“, nastoupila jsem 
do nemocnice a připravila se na porod císařským řezem. 
Tím to vše začalo. 

Chtěla bych ještě podotknout, že tyto informace mám 
z druhé ruky (manžel a maminka), protože já sama jsem 
byla pod vlivem různých utišujících léků a mnohdy mimo 
veškeré dění kolem. 

Potom, co přišlo miminko na svět zcela zdravé a 
v pořádku, začali mít lékaři potíže se mnou. Jelikož jsem již 
dříve musela podstoupit některé operace, byla má děloha 
oslabena a dle lékařů byla jak pergamenový papír. Při po-
rodu se zcela potrhala a bylo nutné ji odstranit. Celá opera-
ce včetně porodu trvala více než 3 hodiny. Když jsem byla 
probuzená z narkózy, pamatuji si pouze to, že mám zdravé 
dítě a že je v pořádku. Ale cítila jsem se velice slabá a ko-
lem mě se to stále hemžili lékaři. Ležela jsem na JIPce a 
svět kolem mě byl velice šedý a potemnělý. Když jsem nad 
sebou uslyšela hlas maminky a ucítila její pohlazení, stačila 
jsem pouze vyslovit slova: „Mami, prosím, modlete se za 
mě, prosím, modlete se.“  

Mamince lékaři sdělili, že je to se mnou velice vážné a 
neví, co bude dál. V nemocnici jsem dostala asi 7 transfůzí 
a nic z toho se nechytlo. Více mé krevní skupiny ani nemě-
li. Krev se někam ztrácela. Tlak a tep šel rapidně dolů a já 
jsem se pomalu začala ztrácet před očima. 

Lékaři museli jednat velice rychle a také jednali, protože 
to bylo na Boží povel. Maminka totiž rozjela velkou modli-
tební kampaň. Byla to spousta lidí, kteří se za mě modlili a 
vysílali S.O.S. Bohu. Modlitby byly vyslyšeny, ale ne hned. 

Pozdě večer tentýž den mě záchranka odvážela do Ost-
ravy – Poruby. Miminko zůstalo v Těšíně. Cesta trvala ne-
skutečně dlouho a také v sanitce jsem slyšela slova: „Tlak 
jde dolů, je to špatné.“ Pane, prosím, pomoz mi, modlila 
jsem se v duchu. Když jsme přijeli do Ostravy, ztratila jsem 
vědomí, nevím na jak dlouho, ale když jsem přišla opět 
k sobě, ležela jsem na ARO oddělení v pokoji se spoustou 
přístrojů. Kupodivu jsem se cítila dobře. Proč jsem zde?  

Nic mě nebolí, jsem v pořádku, myslela jsem si, ale když 
mi lékaři udělali ultrazvukové vyšetření, zaslechla jsem jak 
si povídají: „Skvrna na ledvině, skvrna na játrech.“ Hlavou 
mi problesklo, Bože, já mám rakovinu! Po tomto vyšetření 
jsem opět upadla do bezvědomí a lékaři rozhodli, že bu-
dou muset udělat další operativní zákrok. 

Manželovi lékař sdělil, že pokud i tento zákrok a další 
narkózu přežiji, neobejde se to bez následků (díky Bohu 

žiji a jsem zcela zdravá). Poté, co 
lékaři zjistili příčinu úbytku 
krve do dutiny břišní, zavedli 
mi do břicha drény a mohlo 
dojít k nápravě. Začalo čištění. 
Pak jsem dostala ještě 4 transfů-
ze a bylo vyhráno. 

Lékaři mi sdělili, že budou 
muset přivézt i dítě a umístit nás 
společně do nemocnice 
v Zábřehu, abych se já zotavila a 
byla s dítětem. I v této věci za-
sáhla Boží moc, protože toto 
všechno se odehrálo v době jed-
noho týdne a já se vracela do 
nemocnice v Těšíně ke svému 
miminku. 

Každým dnem jsem byla lepší 
a lékaři v tom viděli zázrak 
uzdravení. Za 14 dní po porodu 
jsem byla doma bez jakýchkoliv 
následků. 

Když dnes slyším v nemocnici 
o případech, kdy u porodu umí-
rá mladá maminka, vzpomenu 
si na to, jak Bůh jednal v mém 
případě. Bůh koná zázraky i 
dnes a Jemu patří za všechno 
poděkování. 

Vanda Iwaszková 

POSELSTVÍ VELIKO-
NOC 

„Proto je Kristus prostřed-
níkem nové smlouvy, aby ti, 
kdo jsou od Boha povoláni, 
přijali věčné dědictví, které 
jim bylo zaslíbeno – neboť 
jeho smrt přinesla odpuště-
ní hříchů.“ Židům 9,15 

Už jste s někým uzavřeli 
smlouvu? Když nemáte smlou-
vu, nemůžete nic očekávat. 
V televizi běží pořad Den D. 

 

NEDĚLNÍ LISTY 10.dubna 2009 4.číslo Strana 13 

hled odněkud shora musel být zvláštní. 3 sopečné erupce 
na Bruselském chodníku, přecházející postupně ze stoje do 
dřepu a sedu. Kolem dokola kromě nás nic, co by bylo 
k smíchu. Nevím, kolikrát, za tu dobu naskočila zelená na 
nedalekém semaforu, ale jsem rád, že v Bruselu nemají 
moc špinavé chodníky. Všichni tři na to dodnes vzpomí-
náme.  

Jak šla léta, člověk zrál, měnil se, vyvíjel. Někdy bylo do 
smíchu, jindy ne. Poslední dobou mě žena upozorňuje, že 
když jdeme po ulici, tak se příliš mračím a pokud jsem 
navíc ještě neoholen, tak vypadám jako vrah, s někým si 
mě spletou a policajti mě seberou. Tak jsem nad tím pře-
mýšlel, a jelikož mám citlivé oči na slunce, většinou se 
mračím za pěkného počasí. Denně se holit mi taky moc 
nesvědčí. Ale stejně ve mně něco hlodá.  

Po pravdě řečeno, sopka se už dlouho nedostavila, tele-
vize ani denní tisk mě nerozesmějí, a ačkoliv mám ze 

spousty věcí radost, nesměji 
se při tom. Ještě, že máme 
setkání 25+, tam se občas za-
smějem. Radost je důležitější 
než smích, přesto si někdy 
přeji: “Sopko, kéž bys zase 
přišla!“  

Taky jsem zkoumal, co na smích říká BIBLE. Slovo smích 
v bibli není tak řídké, jak jsem si myslel. Většinou však ve 
významu „vysmát se někomu“. Abraham se Sárou měli 
jistě smysl pro humor, jejich syn Izák = smíšek (nebo: bude 
se smát). Že má Bůh smysl pro humor, o tom hovořil i Ul-
rich Parzany na nedávné evangelizaci ProChrist a já mys-
lím, že i pro černý humor. No považte, vydali byste příkaz 
k obětování „smíška“? Kazatel jako by si protiřečil: „je čas 
plakat i čas smát se“ Kaz 3,4 Avšak jinde: „O smíchu jsem 
řekl: Je to ztřeštěnost, o radosti pak: Co to provádíš?” Kaz 
2,2 A dále: „Lepší je hoře než smích, neboť zachmuřená 
tvář prospívá srdci.“ Kaz 7,3. Přesto bych rád zakončil slo-
vy známé písně: „Proč bych neměl vesel být a proč bych 
nezpíval, proč bych zachmuřenou tvář měl mít? Jsem vy-
koupen, jsem vykoupen … 

MSCH-NL 

ze staršovstva 
Aby měl náš nový farář kde bydlet, musíme pro něj při-

pravit důstojné bydlení na faře. Bez pomoci vás, sborovní-
ků, to ale nezvládneme. Proto vyzýváme všechny ochotné 
řemeslníky a pomocníky, aby se hlásili u bratra Gruszky, 

sestry Gérykové, nebo 
v kanceláři sboru. Můžete přijít i 
s kontaktem na vaše známé ře-
meslníky a samozřejmě něco nás 
to bude stát, proto budeme 
vděčni za každý dar na účel 
renovace bytu na faře. 

Je potřeba renovovat zejména 
rozvody elektřiny, vody, kou-
pelnu, kuchyňskou linku, pro-
vést výmalbu a ještě další úpra-
vy bytu na 1. patře fary, který 
zatím nelze ani z bezpečnost-
ních důvodů předat k obývání. 
Zima zkončila a s opravami je 
nutno začít co nejdříve. Ne-
chceme to odkládat na poslední 
chvíli.  
Naši předkové usilovně praco-
vali na budování celého našeho 
kostela. Zkusme teď my společ-
nými silami dát do pořádku byt 
pro nového faráře našeho sboru.  

staršostvo sboru 
 

aktuality 
Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, 

CSc. je člověk, se kterým stojí za 
to se setkat, stojí za to mu na-
slouchat. Nechce se věřit, že je 
mu již 84 let.  

V úterý 19.5. v 17:30 hodin 
bude mít v evangelickém kostele 
ve Frýdku-Místku přednášku na 
téma "Sedm fází života rodiny". 
V neděli 17.5. v 9:00 bude kázat 
na bohoslužbách taktéž v evan-
gelickém kostele ve Frýdku-
Místku. 

Internetová encyklopedie Wi-
kipedie o něm uvádí: Prof. Jaro 
Křivohlavý (* 19. března 1925 
Třebenice) je český psycholog a 
spisovatel. Zabývá se psycholo-
gií zdraví, experimentální psy-
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Slyšel jsem zajímavou tezi, že snad není ani možné se 
mezi těmi více než šesti miliardami lidí nenajít alespoň 
jednoho přítele. A to takového, pro kterého bychom doká-
zali třeba i umřít. 

Postesknu si však, když to srovnám s tvrzením 
Cervantese, že není těžké umřít, ale je těžké najít si takové-
ho, za kterého by umřít stálo.  

Mohu opravdu děkovat Bohu, že mohu takové blízké 
mít. Když jsem totiž v úvodu tvrdil, že o přátelství nemůže 
hovořit každý, věděl jsem, proč to říkám. Je skutečně 
smutné, když mohu o některých lidech vědět, že nemají 
takového přítele, kterému by mohli zavolat třeba o půlnoci, 
a on by je přijal a věnoval se jim. Stalo se mi to právě pře-
devčírem. Asi v devět hodin večer mi volala kamarádka. 
Byla celá uplakaná a utrápená, ptala se, jestli bych s ní ne-
šel asi za hodinu ven. Strašně se mi nechtělo. Měl jsem ještě 
spoustu učení a přece jen už bylo pozdě. Pak mi ale došlo, 
co všechno už udělala ona pro mne. Nebylo tak nad čím 
přemýšlet. V takových situacích člověk pochopí rčení: 
„Přátelství je láska bez křídel.“ Zpátky domů jsem dorazil 
opravdu pozdě :-). 

Víte, od malička vyrůstám ve věřící rodině. To ve mně 
způsobilo přesvědčení, že je skutečně nejdůležitější milovat 
každého svého bližního. A v tom jsem se jen utvrdil. Když 
dnes sleduji zprávy, nebo se jen rozhlédnu kolem sebe, 
často konstatuji, že té lásky je ve světě velmi málo. A právě 
přátelství je, nebo by mělo být, o té lásce agapé – lásce mezi 
lidmi. Vlivem naší nedokonalosti je zřejmé, že nikdy nebu-
deme všichni těmi opravdovými přáteli. Měli bychom se 
tomu však alespoň učit. Úvahu končím slovy pana Weri-
cha: „Přátelství je součástí lidského štěstí.“ – jediným tme-
lem, který kdy bude držet svět pohromadě. 
úryvek ze slohové práce  

Jakub Smyček 

UMÍM SE JEŠTĚ SMÁT? 

Jistě mi dáte za pravdu, že smích se často snoubí s rados-
tí. A tak, když jsem četl v minulém čísle o důvodech 
k radosti, napadla mě otázka, jak je to se smíchem.  

Jistě, smích může i zraňovat. Se škodolibým smíchem, je 
to stejné jako se škodolibou radostí. Mám teď ale na mysli 
smích, o kterém se říká, že léčí, a někteří jej dokonce nazý-
vají i drogou. Odborníci dokážou popsat, jak se smíchem 
uvolňují endorfiny a k čemu všemu je to dobré. Jelikož ale 
takovým odborníkem nejsem, vzdám se raději endorfinů a 

vystačím si s klasickým popi-
sem, kdy se po těle rozlije 
zvláštní pocit blaženosti, který 
se v některých případech a 
v jemnější formě vrací jako 
ozvěna už jenom při vzpomínce 
na událost, jež byla důvodem ke 
smíchu. Někdy se člověk setká 
se smíchem typu „smršť“, který 
je jadrný, ale přežene se rychle 
jako letní bouřka. Občas se také 
přihodí, že na člověka přijde 
smích typu „sopka“. Jak jednou 
vybuchne, nedá se zastavit, do-
kud se všechna láva nevyleje. 
Občas to může způsobit i žalu-
deční křeče nebo nevolnost. Na 
mě samotného přišla taková 
pořádná sopka asi 2x. Zvláště 
ten první případ byl kuriózní. 
Ve 2. ročníku střední školy jsme 
v rámci výuky fr. jazyka jeli na 

výlet do Francie a Belgie.  
Stalo se to v Bruselu. 3 kama-

rádi jsme šli po chodníku. Petr 
se loudal, pak se přiblížil, po-
plácal mě po rameni a začal se 
nekontrolovaně smát. Našel 
totiž nějakou nálepku a připev-
nil mi ji na rukáv tak, že jsem o 
tom nevěděl. Vypadal jsem pro 
něj tak směšně, že rázem vy-
buchl v sopku. Když nějakou 
chvíli soptil, připadal nám 
s Kamilem tak směšně, že jsme 
začli soptit taky. Petr pro nálep-
ku, my dva pro jeho smích. Po-
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Viděli jste už některý z jeho dílů?  Podnikatelé anebo maji-
telé nápadu se snaží přesvědčit pět možných investorů, 
aby podpořili jejich iniciativu. Až když se dohodnou, mo-
hou od nich něco očekávat.  

Ve vztahu s Bohem nejde o materiální zisk. Jaký užitek 
z nás může mít Bůh? Ano, kladeš si otázku, jak můžeš být 
Bohu užitečný? Jak Mu udělat radost? Dost dobrá otázka 
na to, aby udávala směr našemu životu a myšlení. Zdá se 
mi, že lidé si ji moc často nekladou. Ale jaká je Boží nabíd-
ka? Pán Bůh nám nabízí své společenství. A kdo je ve spo-
lečenství s Bohem, má věčný život, protože Bůh je zdrojem 
věčného života. Ve smlouvě mezi Bohem a člověkem to 
není padesát na padesát. Bůh nám dává a nabízí mnohem 
víc, než kolik jsme s to nabídnout. Základem smlouvy mezi 
Bohem a člověkem je dar. Dar, který dává Bůh, dává jej 
proto, že miluje, ne proto, že chce vydělat. Bůh dává své 
požehnání, svou přízeň, dává věčný život. Komu? Tomu, 
kdo vstoupil do smluvního vztahu s Bohem. 

Hospodinovým darem lidu Izraele byla smlouva daná 
na Sinai, jejíž součástí bylo Desatero. Později Bůh přišel 
s novou a lepší smlouvou. Jejím ručitelem i základem je 
Pán Ježíš. Bůh daroval lidem svého Syna, aby mohli poznat 
Boha blíže a aby skrze víru v Krista mohli mít věčný život. 
Jenomže my lidé jsme velmi mizerní smluvní partneři. 
Máme dluhy. Uzavřel bys obchod s někým, kdo má dluhy? 
Našimi dluhy jsou naše hříchy. Jsou to dluhy lásky a víry, 
které máme u Boha a u svých bližních. Přemýšlel jsi už, co 
v tomto ohledu dlužíš Bohu a svým bližním? Ježíš Kristus 
svou smrtí zaplatil naše dluhy, zaplatil za naše provinění. 
Někdy se stane, že rodiče platí dluhy svého nezvedeného 
syna či dcery. Proč? Protože mají své dítě rádi? Ježíš Kris-
tus zaplatil dluhy, které má vůči Bohu celý svět. Zaplatil 
svým životem. Zní to tak prostě. Dobře to známe. A přitom 
o tom tak málo přemýšlíme. Víme skutečně, co Ježíš oběto-
val? Svůj přesvatý život. 

Ve Starém zákoně přinášel oběti velekněz. Obětoval to, 
co mu lidé přinesli: dobytče anebo pár hrdliček. Kristus 
však obětoval svůj život, proto je Nejvyšším knězem. Kněz 
zastupuje lidi před Bohem. Proto ani Kristova smrt není jen 
truchlivou událostí, ale má platnost před Bohem. Bůh 
uznává Kristovu smrt jako výkupnou oběť za naše hříchy. 
Kristus nastolil nový stav věci mezi Bohem a námi. Kristus 
stojí na naší straně. Odvrátil od nás Boží hněv a Boží trest, 
které si za své hříchy zasloužíme. Bůh už na nás nepohlíží 

jen jako na viníky. Shlíží na nás 
jako milující Otec na své děti.  

To je skutečnost, která nás 
naplňuje pokojem a radostí. 
Nemusíme žít v beznaději, že 
veškeré naše snažení je před 
Bohem stejně nedostatečné. To 
základní už vykonal Kristus. Jak 
prosté! A přece o tom tolik lidí 
pochybuje, protože si myslí, že 
si takové dobrodiní nezaslouží. 
Ale takový je Bůh, že dává, i 
když si to nezasloužíme. Jen 
abychom nepošlapávali smlou-
vu, kterou s námi skrze Krista 
uzavřel. Setrvávejme v ní, dodr-
žujme její podmínky.  

Ta smlouva je největší privile-
gium, kterého se ti na tomto 
světe dostalo.  

Projdi si ji i o letošních Veli-
konocích. 

Marek Říčan 

galerie otců církve 

IGNÁC Z ANTIOCHIE   

Ignác 
z Antiochie 
(zvaný The-
oforos-
Nositel Bo-
ha) se naro-
dil někdy 
kolem polo-
viny 1. stol. n. l. a náleží mezi 
tzv. apoštolské otce. Apoštolští 
otcové jsou pro nás významný-
mi svědky dějin rané církve. 
Znali nebo alespoň mohli znát 
apoštoly. Ignác byl možná žá-
kem apoštolů Jana a Petra a za-
stával úřad biskupa v Antiochii 
na Orontu v Sýrii.  
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Do biskupské funkce jej podle jedné zprávy jmenoval 
Petr. Ignác upevnil v Antiochii pozici křesťanství. Jeho 
činnost však byla v očích římských úřadů nežádoucí a pro-
to jej římská správa zatkla a dopravila do Říma, kde byl 
Ignác roku 107 n. l. v amfiteátru předhozen dravé zvěři a 
zemřel jako mučedník. 

Na cestě do Říma sepsal Ig-
nác několik listů (zřejmě 7) do 
různých sborů (např. do Fila-
delfie, Říma nebo Efezu) a 
jeden z těchto dopisů adreso-
val biskupovi Poly-karpovi 
do Smyrny. V listě do Říma 
žádal tuto křesťanskou obec, 
aby se nesnažila za-bránit 
jeho mučednické smrti. Ignác 
zdůrazňoval autoritu bisku-
pa, jehož mají ostatní věřící 
poslouchat, varoval také před 

nebezpečnými názorovými proudy, jako byl např. doke-
tismus-popírání Kristova lidství. Vyzdvihoval smysl eu-
charistie (večeře Páně), která je podle něj lékem nesmrtel-
nosti; jako první použil pojem katolická (tedy obecná) cír-
kev. 

MCH-NL 

ohlédnutí 

KONFERENCE SESTER TŘINEC 2009 

Letošní konference sester v Třinci, jejímž mottem byl 
verš ze žalmu 139,12 "Žádná tma pro tebe není temná", 
byla pro mě velkým přínosem a duchovním povzbuzením. 
Jako každoročně byl o tuto konferenci velký zájem.  

Konala se dva dny v sále kina Kosmos. Na seminářích 
přednášely sestry, které přijely z Moravy i z Čech. 

Mě osobně nejvíce oslovily semináře Petry Škrdlíkové na 
téma Pět jazyků lásky a Výchova jako tréning pro budouc-
nost.  

Seminář "Pět jazyků lásky" 
autorka zpracovala dle stej-
nojmenné knihy Garyho 
Chapmana Pět jazyků lásky 
aneb naučte se hovořit jazykem 
lásky toho druhého, vydané 
nakladatelstvím Návrat domů. 
Gary Chapman je poradce v 
oblasti manželských vztahů a 
jeho kniha je určena všem, kteří 
chtějí prožít skutečné naplnění a 
hluboké porozumění v 
manželském životě. Doporučuji 
tuto knihu k přečtení. V 
semináři nazvaném "Výchova 
jako tréning pro budoucnost" 
jeho autorka využila vlastní 
zkušenosti z výchovy svých 
třech synů a představila též 
knihu Dost dobří rodiče.  Na ní se autorsky podílela 
spolu s Lenkou Lacinovou. Kni-
ha vyšla v nakladatelství Portál.  

Bude-li příští rok opět konfe-
rence, určitě se jí zúčastním. 
Sestry životem zkušené mají 
vždy co říct nám mladším.  

Alena Figurová 
 
Z našeho sboru jsme se této 

konference nebo její části zů-
častnily: Eliška Czyloková, Jiřina 
Černá, Alena Figurová, Karla 
Fukalová, Jana Humplíková, 
Eva Chroboczková, Silvie Říča-
nová, Lucie Sojková a Lucie Va-
vrysová. 

Chceme se s vámi podělit o 
některé myšlenky, které nám 
utkvěly v hlavě: 

Strávila jsem na konferenci 
příjemný sobotní den. Oslovila 
mě energická maminka 11 dětí 
(z toho 5 v pěstounské péči) Jana 
Frantíková přednáškou Jak do-
bíjet baterky. Zkušeností má 
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ním tohoto dítěte. Osmiletý David má pětiletého a čtyřle-
tého bratra a také roční sestru. 

V souvislosti s tímto jsme se dětí zeptali: 
1. Víte, co je adopce na dálku?  

Terka Humplíková: „Posílat peníze na děti v Africe.“ 
Kubík Kaczmarczyk: „Když si někdo chce adoptovat dítě, 
ale je daleko, tak mu jen posílá peníze.“ 

2. Víte, kde žije kluk, kterého podporujete?  

Sárka Suszková, Kubík Kaczmarczyk, Terka a Danda 
Humplíkovy: „Uganda.“ 

3. Proč střádáte penízky pro Davida Muniku?  

Beatka Fukalová: „Na školu, na jídlo, na oblečení.“ 
4. Jste rádi, že už jako malé děti pomáháte jiným chudším dě-

tem, i když byste své penízky mohli využít jen pro sebe?  

Sárka Schulhauserová: „Jsem ráda, protože pomáhám dě-
tem, které nic nemají.“ 
Verunka Říčanová: „Jsem ráda, že můžu přispět.“ 

 

zamyšlení 

PŘÁTELSTVÍ 

Dovolte, abych se dnes krátce zamyslel nad tématem, o 
kterém zdaleka nemůže hovořit každý. Nad tématem, kte-
ré je sice obecně známé, leč pro mnohé se z něj stává jakési 

tabu. Přátelství. Může snad 
někdo přátelství definovat? 
Existuje nějaký ideál, nějaká 
šablona dokonalého přátelství? 
Anebo bereme přátelství jako 
zažitý standard? 

Troufám si tvrdit, že ona de-
finice možná není. A to zejména 
z toho důvodu, že přátelství je 
pojem subjektivní, každý jej 
vidí a cítí jinak. Zároveň musím 
dát za pravdu empirikům. Přá-
telství totiž nemůžeme pocho-
pit rozumem, ale musíme jej 
zažít. Jde o osobní zkušenost. 
Ani já si dnes nedělám iluze o 

tom, že se mi snad podaří slovy vystihnout podstatu přá-
telství a opsat jej dokonalým způsobem. Cítím ale potřebu 
vyjádřit svůj názor, své myšlenky a zážitky.  

Jednou jsme s přáteli vedli na 
toto téma rozhovor. Kdosi tvr-
dil, že naším cílem by mělo být 
obklopení se přáteli. Pak se ale 
strhla menší slovní přestřelka, 
kdy mnozí z diskutujících tento 
názor zavrhovali s tím, že pak 
už nejde o přátelství, nýbrž o 
jakési požitkářství z dobrého 
pocitu spousty lidí kolem sebe. 
Osobně jsem se přiklonil 
k názoru, že tyto „lidi“ můžeme 
jen těžko nazvat přáteli. A teď 
myslím opravdovými přáteli. 
Jinými slovy: Přítel všech – pří-
tel nikoho. 

Již povícerokrát jsem se setkal 
s tvrzením, že člověk, jako tako-
vý, ani nemůže mít více, než 
jednoho nebo dva skutečné přá-
tele. Něco pravdy na tom asi 
bude, ale bylo by hloupé řídit se 
tím jako nějakým příkazem či 
podmínkou. Je skutečně rozdíl 
mezi kamarády nebo jen zná-
mými ve škole, v práci nebo 
kdekoli, mezi přáteli, se kterými 

trávíte čas, rozumíte si s nimi a 
máte je rádi, a mezi opravdo-
vým přítelem, který za vámi 
stojí, kterému důvěřujete a kte-
rého poznáte opravdu až 
v nouzi. Jak kdysi řekl Walter 
Winchell: : „Pravý přítel je ten, 

který přijde, když všichni odcháze-

jí.“ 
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paže a k smrti unavený obličej...“ evidentně fungují. 
A co na to všechno UNICEF? Protože jim lidé neustále 

volali s žádostí o informace či prosbou o potvrzení daru 
kvůli daním, dal na své internetové stránky prohlášení, že 
s podezřelou nadací nemá nic společného, a navíc potvrdil 
podezření, že peníze z fondu do třetího světa sotva kdy 
doputují. V žádné rozvojové zemi se totiž jeho pracovníci s 
žádnými kolegy z podivného Světového fondu dětí 
nesetkali. 

Strávili jsme takovým čtením jeden pěkný večer 
v rodinném kruhu. Nějak se mi odnechtělo posílat peníze.  

Když jsme se teď na oba dopisy začali dívat ve světle 
nových skutečností, uvědomil jsem si, že jsou si v mnohém 
velice podobné, jakoby pocházely ze stejné dílny.  

Ten první dopis za-
ujme spíše nevěřící hu-
manisty, ten druhý 
s křížkem zase více útočí 
na city křesťanů.  

Jak mít jistotu, že za 
tím vším není jen hyeni-
zmus? Jak nenaletět 
podvodníkům, kteří 

cynicky kalkulují s tím, že se na působivou návnadu muse-
jí chytit aspoň lidé, kteří mají soucit a jsou důvěřiví nebo 
nemají možnost si věrohodnost ověřit? Jak mít jistotu, že 
opravdu pomohu africkým dětem? 

Obecná doporučení odborníků pro dávání peněz po-
třebným: Smiřte se s tím, že nemůžete vyřešit všechny 
problémy lidstva. Vyberte si jednu nebo maximálně jen 
několik nadací, kterým můžete důvěřovat, které mají dobré 
jméno a které si můžete prověřovat. A těm posílejte své 
příspěvky, třeba i pravidelně.  

Doporučovaným řešením je také „adopce na dálku“ 
(zprostředkovaná důvěryhodnou nadací), při níž je pomoc 
adresná, efektivní a lépe kontrolovatelná. 

Jak se k takovým situacím vyjadřuje Pán Ježíš? „Posílám 
vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a 
nevinní jako holubice.“  

VK-NL 
Vybrali jsme pro vás 3 příklady důvěryhodných orga-

nizací, jako důkaz, že skutečně existují takové, na které 
je spolehnutí:  
Dálková adopce pomáhající v těchto zemích: Nepál, Filipí-
ny, Srí Lanka, Uganda 

Nadace Mezinárodní potřeby 
Hlavní 91, Smržovka, 468 41 
Tanvald 
IČ: 63836831 
URL: www.incz.info 
E-mail: incz@incz.info 
Telefon: (+420) 483 394 202 
Mobil: (+420) 732 373 573 
Náš účet: 139513054, kód banky 
2700, UCB Liberec 
 
ADRA: Adopce na dálku pro 
Bangladéš 
Projekt BangBaby 
Radomír Špinka 
e-mail: radek.spinka@adra.cz 
Tel.: 257 090 670 
Mobil: 737 077 482 
 
Diecézní charita ostravsko-
opavská 
Středisko humanitární pomoci 
Projekt Adopce na dálku 
Kratochvílova 3 
702 00 Moravská Ostrava 
Mgr. Martin Hořínek 
731 625 871 
Tel./fax: 596 127 262-4 
e-mail: adopce.dchoo@caritas.cz 

 
Nedělní škola pro větší děti 

(školou povinné) se rozhodla 
podporovat prostřednictvím 
Nadace Mezinárodní potřeby 
ugandského chlapce jménem 

David Munika. Tety a děti na 
sebe vzaly závazek nést náklady 
spojené s potřebami a vzdělá-
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bezpočet, jakby ne, při tolika dětech. Hovořila o tom, jak je 
potřebné i přes okolní tlaky společnosti, médií, okolí sytit 
Ducha a pak až duši a tělo. Jak každá z nás má jiný vztah 
s Bohem, jak duši sytí mezilidské vztahy. Jak potřebujeme 
mít sílu dojít tam, kam až potřebujeme dojít i fyzicky. 
Přednáška byla strhující, plná praktických příběhů 
z vlastního života.  

Jako tenká červená nit se jejím proslovem prolínala myš-
lenka, abychom si jako manželky, matky uvědomily, před 
kým jednou na věčnosti budeme stát, komu budeme sklá-
dat účty. (SŘ) 

Byl to příjemně a hodnotně strávený čas. Měla jsem chví-
li na to, abych popřemýšlela o mém vztahu k Bohu a taky o 
svém životě.  

Po přednášce „5 jazyků lásky“ a po rozhovoru 
s manželem jsem zjistila, jak mu mohu nejlépe projevit, že 
ho mám ráda. Byly tam také vyzdvižené dobré mezilidské 
vztahy, přátelství. Máme se snažit o to, abychom byli my 
druhým lidem požehnáním, abychom se dívali kolem sebe, 
jestli nás někdo nepotřebuje. (LV) 

Je hodně důležité Bohu důvěřovat a žít život z Jeho síly. 
Pán Bůh nás pošle vždycky tam, kam si netroufáme. Pán 
Bůh chce, abychom měli svobodné srdce a budovali 
k němu stále větší důvěru.  

Žena je překrásné, originální stvoření. Mám být nadšená, 
že jsem byla stvořena jako žena. Stres nesmí zničit naše 
ženství. (ECH) 

Je třeba si stanovit v co (a jak) chceme své děti vychovat, 
co by naše děti v dospělosti měly zvládat. Vychovávat dítě 
tak, aby bylo připraveno na budoucnost a dokázalo zvlá-
dat překážky. Velmi důležitým předpokladem pro to je 

citová vazba, která se vytváří v 
raném dětství k rodiči. Do 1,5 
roku (nebo spíš do počátku ba-
tolecího věku) se v podstatě dítě 
"rozmazlit" nedá. 

Rodiče se musí ve výchově 
nutně shodnout. Toto je sen že-
ny, muže ne. Důležité je najít 
kompromis alespoň v základ-
ních věcech. Hlavně se nehá-
dejme před dětmi. Zeptejte se 
svých dětí, podle čeho poznají, 
že je máte rádi. 

Důležité je být dost dobrými 
rodiči, ne zanedbávajícími nebo 
výbornými (dokonalými). Do-
konalost ve výchově neexistu-
je!!! Někteří rodiče mají stálé 
tendence se o své děti starat i v 
dospělosti, ale po 18-ti letech 
života dítěte už za ně nejsme 
zodpovědni - oni už si žijí svůj 
příběh. 

Potřebujeme vědět, že máme 
své místo na zemi. Navzájem se 
potřebujeme. Sami se sebou mu-
síme být smířeni, spokojeni. Jsou 
chvíle krize, ale je tady pocit 
naděje = neizolujme se, nenech-
me se uzavřít! 

My musíme mít přátele mezi 
svými vrstevníky. Každý z nás 
je zodpovědný za to, aby si vy-
budoval vztah s lidmi ve sbo-
ru,... Potřebujeme "partu" lidí, 
kde se cítíme doma. Udělejme 
první krok! (LS) 

Jak dobít životní baterie? Na-
učme se odpočívat tak, jak nám 
to vyhovuje (ne podle trendu 
v tělocvičně) a rozdělujme věci 
na důležité (blaho rodiny = láska 
k manželovi a dětem, nestreso-
vat se) a méně důležité (dokona-
le uklízený byt, dokonale po-
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slušné děti, být dokonalé manželky a nádherné ženy). 
Jsme-li hodně vyčerpané, vše na nás padá, máme pocit, že 
nás nikdo nemá rád a projeví se to nejen na nás. Pocítí to i 
rodina. Proto si udělejme malou radost, zavolejme kama-
rádce, uvařme si kávu a modleme se o sílu. (ECZ) 

Ze školy života se nedá omluvit jako z tělocviku ve ško-
le. Když něco nevzdáme, vybojujeme třeba něco pro příští 
generaci. Životně důležité je být citlivý na Ducha svatého. 

Muž si odpočine, když je seznam úkolů prázdný, žena 
má seznam úkolů nekonečný :-(. Žena si odpočine ve vzta-
zích. Vybudování sítě vztahů je na každém z nás!  

Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim od-
straní z cesty všechny překážky. Naše děti by měly zažít 
chyby a nedostatky z naší strany, aby mohly být připrave-
ny na život v nedokonalém světě. (JH) 

fejeton 

JAK JSEM NEPŘISPĚL NA HLADOVĚJÍ-
CÍ DĚTI V AFRICE 

„Kdo může dobře činit a nečiní, hřích má“, uvědomím si 
zpravidla až poté, co jsem bez zájmu prošel kolem sociálně 
potřebného prodejce časopisu Nový prostor nebo jsem 
odmítl zakoupit nějakou zbytečnost na humanitární účely 
s odůvodněním, že teď právě bohužel hrozně spěchám. 
Svědomí pak hryzá a nedá pokoje. Pocit studu za jednání 
způsobem bezcitného boháče a neznaboha mě pak větši-
nou přiměje k tomu, abych se vrátil zpátky a otevřel peně-
ženku. Vždyť těch 40 korun mě nezabije. 

V posledních týdnech se někde asi musel roztrhnout py-
tel s dopisy humanitárních organizací žádajících o peníze. 
A nějakou divnou shodou okolností všechny dopisy z toho 
pytle jsou doručovány na moji adresu.  

K psaní těchto řádků mne inspirovaly dva z nich. 
Nejdříve přišel dopis od pana Gandhiho, tedy „Nadačního 
fondu pro hladovějící“. Sympatický Dr. Arun Ghandi, kte-
rý dopis doplnil i dvěma fotografiemi svého populárního 
dědečka Mahatmy, mi klade na srdce osud malých keň-
ských černoušků, dětí, které bojují se psy a krysami o jídlo 
v ulicích Nairobi nebo žadoní o pomoc u bran sirotčince.  

Protože do placení účtů se zrovna moc nehrnu, dopis le-
žel v kuchyni asi 14 dní a čekal na vyřízení. Pokaždé, když 
jsem o něj zavadil pohledem, přemýšlel jsem, jestli je dobře 
posílat peníze do Keně právě touto cestou.  

Co pan Ghandi řekne keň-
ským dětem o původu těch pe-
něžních darů? Ve jménu kterého 
boha nebo jaké instituce jim je 
bude dávat? A kterým dětem 
z těch všech, které hladoví je 
bude dávat? Je to důležité nebo 
je to jedno? Možná, že mám i 

jiné a spolehlivější cesty, jak ty 
peníze dopravit k hladovějícím 
keňským dětem. „Musím si to 
promyslet“, odložil jsem nepří-
jemný úkol na den, kdy budu 
mít víc času řešit tenhle rébus. 

Za několik dnů přišel jiný do-
pis od Nadace Světového fondu 
dětí. Tentokrát z něj vypadl roz-
lámaný křížek vyrobený z dýhy. 
„To už je lepší, jsou to přinej-
menším aspoň křesťané,“ říkám 
si. A ještě si dělají takovou ško-
du a posílají mně dárek dřív, 
než jsem jim vůbec něco dal. 
Nad tím by se musel i kámen 
ustrnout.  

Zvlášť, když fotografie v do-
pise ukazují drastické záběry na 
kost vyhublých dětí v Súdánu, 
které naléhavě potřebují mou 
pomoc. A prý jich jsou miliony. 
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„Tak to bych neměl být skoupý,“ říkám si. Fotografie šéfa 
nadace, pana Dr.Josepha Lama, v přítomnosti dvou po-
sledních papežů, působí jako doporučení o věrohodnosti. 
Asi ve všech světových nadacích ještě o mně nevědí úplně 
všechno, třeba to, že zrovna trefili na protestanta. Každo-
pádně se zřejmě jedná o křesťany. Tak už bych měl koneč-
ně nastarovat internet-banking a tu korespondenci vyřídit.  

Přece jen ale pro jistotu nejdříve kouknu na Internet. 
Stránky Nadace Světového fondu dětí jsou v souladu s tím, 
co stojí v dopise. Také vidím, že nadace působí ve „vybra-
né společnosti“ nejrozvinutějších států Evropy.  

Tak ještě na závěr se podívám, jestli o té nadaci někdo ji-
ný nenapsal něco pěkného (něco o tom, jak dělají dobrou 
práci nebo mají skvělé projekty). 
Napsal.  

(Uvádím úryvky z článku „Umění dávat“, 
www.lidovky.cz) 

“Logo odesílatele dopisu sice vypadalo jako UNICEF, 
ale pod ním podepsaný název „Nadace světového fondu 
dětí“ nebyl totéž, co opravdový „Světový fond dětí“, fun-
gující pod hlavičkou známé organizace UNICEF.  

Nadace Světového fondu dětí v Česku funguje od loň-
ského července. Její zástupci zrovna nehýří sdílností, když 
jsou dotázáni na to, kolik peněz vybrali a kam je dávají, 
odkazují se na zákon, pode kterého jsou povinni finanční 
zprávu zveřejnit až letos v létě. Jejich webové stránky tak-
též mlčí. Jinými slovy mi ten fond říká, že mu mám dát 
peníze a nestarat se, co se s nimi děje. 

U nás sice Nadace světového fondu dětí funguje jen pár 
měsíců, ovšem jeho starší pobočky v jiných zemích světa si 
už stačily získat velmi nepěkné renomé. V Německu má 
zakázáno vykonávat veřejné sbírky. 

„Pokud máte Nadaci světového fondu dětí v České re-
publice, tak máte problém,“ říká Burkhard Wilke, šéf ně-
meckého Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen 
(DZI), sto patnáct let staré nezávislé instituce, která v Ně-
mecku sleduje důvěryhodnost neziskových organizací. „Je 
to jeden z nejextrémnějších případů zneužití neziskového 
sektoru v Německu v posledních letech.“  

Příběh podivného fondu ukazuje, že se sice i u našich 
západních sousedů najdou lidé, kteří neváhají využít nej-
chudších lidí této planety, aby si vylepšili stav svého konta, 
ale že existují způsoby, jak je klepnout přes prsty. Podle 
téměř identických webových stránek a podle identické 
osoby zakladatele Josepha Lama lze usuzovat, že v Ně-

mecku Nadace světového fondu 
dětí působila pod dvěma názvy: 
nejprve jako Welt Kinder Fonds, 
které loni v dubnu ADD čili 
Úřad pro kontrolu správnosti 
veřejných sbírek ve spolkové 
zemi Porýní-Vestfálsko zakázal 
vykonávat sbírky. ADD totiž 
zjistil, že finanční dary místo aby 
putovaly do Afriky, odcházejí 
na účty nějaké další blíže ne-
známé nadace ve Švýcarsku. 
Zkrátka pěkný tunel. 

Joseph Lama ovšem nelenil a 
ani ne za měsíc po zákazu zalo-
žil organizaci s téměř identic-
kým názvem, jen místo němčiny 
v angličtině – World Children’s 
Fund Deutschland. Má jinou 
adresu, ale téměř stejné logo. 
Tento nový fond vybíral peníze 
od dlouholetých dárců původ-
ního Lamova fondu, což ovšem 
ADD brzy zjistil a vydal nový 
zákaz provozovat sbírku. „Kdo 
takový dopis dostane, měl by jej 
rovnou hodit do koše,“ říká 
Burkhard Wilke. „Ty dopisy 
jsou podezřelé už tím, jak silně 
útočí na city.“ 

Nadaci světového fondu dětí, 
tentokrát pod názvem Welt 
Kinder Fonds, už kontroloři 
zastavili kvůli neprůhlednosti i 
ve Švýcarsku. Fond totiž 
zveřejnil prakticky jedinou 
podstatnou informaci ohledně 
svého hospodaření. Ale ta stála 
za to. Za rok 2006 získal v 
Evropě 16 421 511 eur, v 
přepočtu přes 400 milionů 
korun. Dopisy typu „Nevinné 
dítě – nic než kost a kůže! 
Podívejte se na jeho tenounké 


