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MILOSRDENSTVÍ 
 

  Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: 

„A kdo je můj bližní?“ Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk 

šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej 

obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel 

tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A 

stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a 

uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel 

k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; přistoupil 

k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, 

posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o 

něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: 

„Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, 

až se budu vracet.“ Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním to-

mu, který upadl mezi lupiče?“ Zákoník odpověděl: „Ten, 

který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a 

jednej také tak.“                                            Lukáš 10, 29-37 

 

Když se řekne MILOSRDENSTVÍ, většině z nás se asi 

vybaví podobenství o milosrdném Samařanu. Četli, nebo 

slyšeli jsme jej tolikrát, známe ho. Známe ho? 

Příběh vypráví sám Ježíš a klade v něm otázku, kdo byl 

bližní tomu, který upadl mezi lupiče. Odpověď zákoníka je 

správná, Ježíš souhlasí, ale co to znamená? Milosrdenství 

prokázal vlastně jen člověk ze Samaří - nepřítel. A co víc, 

dotáhl to až do konce. 

Pokusím se převést pří-

běh do dnešní doby a 

dovolím si podotknout, 

že to není myšleno 

nikterak pejorativně: Na 

zemi leží oloupený polo-

mrtvý skinhead. Kněz i 

presbyter, kteří procházejí kolem, se mu vyhýbají. Teprve 

Cikán, hnut soucitem, naloží zmláceného skinheada na 

vozík a odveze jej do nejbližší nemocnice. Teprve pak se 

vydá dál, za svým cílem. Nemyslitelné?! Ale co je u lidí 

nemožné, je u Boha možné! Jak milosrdný je Bůh? To se 

dovídáme např. v žalmu 103. 8-11: 

(pokračování na str. 2. 

slovo editora 
 

Vážení čtenáři, 

v této nové rubrice Vám 

budeme představovat obsah 

vydání Nedělních listů, které se 

dostalo do Vašich rukou. Snad 

to přispěje k tomu, abyste si 

mohli hned najít to, co Vás nej-

více zajímá. 

Tématem červencového čís-

la je milosrdenství. Právě k ně-

mu, ale také k lásce k nepřáte-

lům, se vztahují úvodní pří-

spěvky. 

Protože je léto-čas cestová-

ní- pozveme Vás k návštěvě 

Terezína, ačkoliv to není zrovna 

nabídka k cestě za zábavou.  

Do diskuse o novém českém 

překladu Bible přidal svůj pří-

spěvek Michal Kaczmarczyk, 

Jana Humplíková nás zase ne-

chá nahlédnout do hlubin nitra.  

Nechybí samozřejmě další z 

veselých zážitků Jany Foberové. 

Představíme Vám křetanského 

apologetu Justina, přečíst si 

můžete také o dvou letních ak-

cích mládeže.  

Na konci najdete několik 

oznámení a informací nejen z 

redakční kuchyně, ale také 

prosbu o přímluvnou modlitbu. 

Přeji Vám příjemný čas 

strávený četbou Nedělních listů 

a požehnané letní dny. 

 

Michal Chalupski, editor 
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Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš 

milosrdný, nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. 

Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle 

našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mo-

hutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; 

Vidíme, že Bůh je k nám milostivý a neodplácí nám naše zlé 

skutky. Jak pochopitelné by bylo, kdyby právě Cikán si 

v duchu řekl: „Tak Boží mlýny přece jen melou“, pak by si 

do ležícího ještě kopl a nechal jej tam ležet. Nikdo by se 

příliš nedivil jeho reakci. Ježíš ale praví: „Slyšeli jste, že 

bylo řečeno: Milovati budeš bližního svého a nenávidět 

nepřítele svého. Já však vám pravím: Milujte své nepřátele 

a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny 

nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé 

i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Bude-

te-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? 

Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své 

bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? 

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ 

Matouš 5, 43-48 

 To, co Bůh po nás vyžaduje, je určitý vyšší princip, 

Boží princip. Už nejsme pohané, jsme křesťané. Bůh chce, ať 

se díváme na svět Jeho očima. Mnohé situace, ve kterých se 

ocitáme, nejsou tak vyhrocené, jako v případě biblického 

Samaritána, nebo zde uvedeného Cikána, a přesto od nás 

mohou vyžadovat jistou dávku milosrdenství, sebezapření 

a shovívavosti. 

 Pane Bože, prosím Tě, dej, abych měl vždy na pa-

měti, jak milosrdný jsi Ty ke mně a dopomoz mi, abych 

jednal také tak. AMEN 

Sestavil MSCH-NL 

 

téma 
   

MILOSRDENSTVÍ 

 
V hebrejštině slovo milosrdenství vycházelo ze stejného 

slova jako pospolitost, závaznost, solidarita. Milosrdenství 

je ve Starém zákoně úzce spojováno se smlouvou. Tam, kde 

byla uzavřena smlouva, bylo očekáváno milosrdenství. 

David s Jonatanem uzavřeli spolu smlouvu a David očeká-

val milosrdenství od Jonatana. Hospodin se svým lidem 

uzavřel také smlouvu. Jenže lidé tuto smlouvu často poru-

šují. Bůh ne, takže milosrden-

ství se proměňuje v milost. A 

tak je Bůh slitovný a milosrdný 

k těm, kteří jeho smlouvu poru-

šili, ale činí pokání. Vzorem 

milosrdenství v Novém zákoně 

je nám Samaritán, který za-

chrání a ošetří přepadeného 

poutníka. Samaritán se nespo-

kojuje s první pomocí, ale po-

máhá daleko více. Zaplatí výlo-

hy na léčení a stravu po dobu, 

kdy je poutník upoután na lůž-

ko.  

Podobný příklad milosr-

denství můžeme nalézt u setní-

ka, který prosí o uzdravení 

svého otroka (Luk. 7. 1-10). Proč 

zrovna tento setník? Ze slov 

kněží, které poslal za Ježíšem, 

zjišťujeme, jaký setník byl a 

jaký má vztah k okupované 

zemi a jejím lidem. Přestože byl 

okupantem, který měl privile-

gia a jen minimální povinnosti 

vůči okupované zemi, měl izra-

elský lid, a co více, postavil jim 

synagogu. Také otrok, kterého 

mohl beztrestně zabít, byl pro 

něj tak důležitý, že prosil o jeho 

uzdravení Ježíše.  

Z těchto příkladů vidíme, že 

milosrdenství je daleko více než 

jen slušnost. Pán Ježíš nás vybí-

zí slovy Lukáše 6, 36: „Buďte 

milosrdní, jako je milosrdný váš 

Otec.“ 

PLCH-NL 
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zamyšlení 
 

„O LÁSCE K NEPŘÁTELŮM“ 
 

Matouš 5,43-48 

 

Viděli jste film „Nepřítel před branami“? Výborný vá-

lečný film, který vypráví příběh dvou odstřelovačů ve vá-

lečném kotli Stalingradu během druhé světové války. Na 

jedné straně stojí ruský hrdina Zajcev, na druhé straně ně-

mecký major Köenig. Nepřátelé na život a na smrt, jejichž 

cílem je zabít toho druhého.  

Není důležité, jak film dopadl, ani to, kdo z těch dvou 

byl dobrý či špatný. Chtěl jsem pouze definovat nepřítele 

v té nejhorší formě – jako člověka, který mne nenávidí, je 

vůči mně zlý a usiluje o můj život. 

Na setkání sku-

piny 25+ jsme ne-

dávno probírali 

téma „O lásce k 

nepřátelům“. Velmi 

zajímavé téma. 

Vzbuzuje hodně 

otázek - Je to nor-

mální milovat ne-

přátele? Kdy, za 

jakých okolností? A 

proč vlastně? 

Odpovědi jsou 

ukryty v textu Bible, 

v oddíle Matoušova 

evangelia 5,43-48. Už zajímavý je kontext tohoto oddílu. 

Jedná se o součást tzv. Kázání na hoře, což bylo první ve-

řejné vystoupení Pána Ježíše. Ježíš ve své řeči hovoří o ně-

kolika tématech, mimo jiné o lásce k nepřátelům. Lze tedy 

tvrdit, že toto téma považoval za velmi důležité.  

Ježíšova řeč začíná odkazem na Zákon: „Milovati budeš 

bližního svého a nenávidět nepřítele svého.“  S tímto tvrze-

ním bychom určitě neměli problém.  I Ježíš konstatuje, že 

takto se umí chovat pohané nebo třeba celníci. Jinými slovy 

jakýkoliv hříšný člověk je schopen milovat bližního a nená-

vidět nepřítele. 

Ale to není všechno! Ježíš 

pokračuje takto: „Já však vám 

pravím: Milujte své nepřátele a 

modlete se za ty, kteří vás pro-

následují.“ Tak to už je rozhod-

ně těžší než ta první část o lásce 

k bližnímu. 

Když to shrneme, dozvíme 

se toto: 

Zákon: Bližního milujme, ne-

přítele nenáviďme. 

Ježíš: Nepřítele milujme a 

modleme se za něj. 

Pokračujme nyní 

v přemýšlení nad Ježíšovým 

slovem. Zmizela nenávist (k 

nepříteli) a nepřítel se přesunul 

na místo bližního. Tedy, i nepří-

tel je našim bližním! K nepříteli 

se máme chovat jako 

k bližnímu, milovat jej a modlit 

se za něj.  

Jde to vůbec? Jde, ale je to 

velice, velice těžké. Ježíš nás 

v tuto chvíli vyučuje na vysoké 

škole křesťanského chování. 

Ano, máme možnost kdykoliv 

se chovat k nepříteli podle Zá-

kona. Ale chovat se podle Ježí-

šových slov je lepší. Lepší pro 

nás. Minimálně z těchto důvo-

dů: 

1, Stáváme se dokonalejšími 

v našem křesťanském životě a 

duchovním růstu. 

2, Přibližujeme se k Bohu jako 

Boží synové. 

3, Jsme jiní než lidé ze světa, 

vymezujeme se vůči lidem ze 

světa. 

4, Naše jednání je svědectvím o 

Bohu a misijní příležitostí. 

Tato slova, o lásce k ne-

přátelům, napsal Ježíš pro nás, 

pro své učedníky. Ježíš nás učí, 
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jaký máme mít k lidem kolem nás vztah a přístup. Nemáme 

řešit, kdo je bližní, kdo je nepřítel, co mi udělal, proč se ke 

mně takto chová, atd. ale naopak. Důležité je, jak se chová-

me k bližním my! Vždy máme možnost volby. Přeji všem 

posluchačům i sám sobě dostatek moudrosti a síly k tomu, 

aby to byla vždy ta správná volba. 

Otmar Humplík 

 

tip na výlet 
    

TEREZÍN 
 

Vážení čtenáři, obvykle Vás zveme na místa, která jsou 

krásná anebo nám připomínají slavné okamžiky z dějin 

církevních či dějin našeho národa. Dnešní pozvánka je 

do Terezína – nechci říct, že to není krásné město, ale atmo-

sféra, která zde na Vás dýchne, je spíše smutná. 

„Malá pevnost Terezín je posvátným místem nejen 

pro všechny poctivé české a slovenské vlastence, ale též pro 

antifašisty a pokrokové lidi všech národů,“ píše Jan Vodič-

ka v předmluvě knihy Táni Kulišové Malá pevnost Terezín. 

Pevnost Terezín je starou rakouskou vojenskou pevnos-

tí. Byla postavena za vlády císaře Josefa II. v letech 1780 – 

1790. Tato pevnost měla sloužit k ochraně před nepřátel-

skými vojsky během prusko – rakouských válek. Na souto-

ku Labe a Ohře tak v 18. století vzniklo mohutně opevněné 

město, jehož konstrukce byla na tehdejší válečné poměry 

nedobytná. Součástí pevnosti byly mj. hradby, valy, zapla-

vitelné příkopy, ale také síť podzemních chodeb. Na váleč-

né účely pevnost nakonec využita nebyla a na začátku 19. 

století proto byla rozdělena na dvě části – „normální“, 

městskou část v areálu tzv. Hlavní pevnosti a na věznici 

v areálu tzv. Malé pevnosti. 

Věznice Malá pevnost zde existovala i během 1. světové 

války, kdy se sem dostal také Gavrilo Princip, pachatel 

atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu Františka 

Ferdinanda d’Este. Princip si zde měl odpykat trest 20 let 

žaláře, avšak zemřel již v roce 1918 na tuberkulózu.  

Do podvědomí veřejnosti se Terezín dostal v období 2. 

světové války jako symbol perzekuce odpůrců Hitlerova 

Německa a především hanebné realizace „konečného řešení 

židovské otázky“. V roce 1940 byla v Malé pevnosti zřízena 

věznice pražského gestapa a v Hlavní pevnosti vzniklo 

v roce 1941 ghetto – koncentrační tábor pro židy. Do roku 

1942 zde dokonce mohli zůstat i 

původní obyvatelé města Tere-

zín, což bylo později vzhledem 

k masově narůstající koncentra-

ci odsunutého obyvatelstva 

nemožné. Z Terezína se tak 

stalo jedno velké vězení – izo-

lovaný, samostatný svět. Nikdo 

nevěděl, co se děje venku a 

hlavně – nikdo z venku neměl 

ani přibližnou představu, jaké 

zvěrstvo se děje uvnitř. 

 

Ghetto Terezín 

První transport do Terezín-

ského ghetta přijel 24. listopadu 

1941. Zatím to byla „jen“ asi 

třístovka mladých mužů, kteří 

byli určeni pro dělnické a řeme-

slnické práce. Už 30. listopadu 

se sem v dalším transportu do-

staly první ženy. Přijížděly dal-

ší a další transporty. V o-

brovském mrazu přijel v lednu 

1942 transport z Plzně, ve kte-

rém byly pouze děti. Od té do-

by přijížděl každý týden (!) 

transport čítající tisícovku lidí 

z Prahy, Brna, Plzně, Kladna, 

Českých Budějovic, Olomouce, 

Ostravy a dalších měst. Od 

března 1943 byly transporty 

čím dál méně početné. Ustaly 

23. října 1943. Byl to velký 

úspěch protektorátních nacistů. 

Znamenalo to, že v Pro-

tektorátu Čechy a Morava již 

nejsou židé, kteří by podléhali 

norimberským zákonům.  

Do koncentračního tábora 

Terezín byli nejdříve deporto-

váni Židé z Protektorátu Čechy 

a Morava, později ale také 

z mnoha dalších zemí. Na konci 

války bylo ghetto vyloženě po-
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pulačně přetlakováno, protože sem byli odsunuti vězňové 

z jiných koncentračních táborů, které byly vyklizeny před 

postupující sovětskou frontou. Podle statistiky ze dne 21. 

května 1945 byli v Terezínském ghettu vězněni příslušníci 

35 národů. Ze všech těchto vězňů, kteří se stali obětí nacis-

tické bestiality, přežil pouze nepatrný zlomek vyčerpaných 

a podlomených lidí.  

Obyvatelé ghetta museli pracovat zejména na výstavbě 

podzemních továren a poté jako dělníci ve výrobě. 

Byly zde katastrofální ubytovací a hygienické podmín-

ky, o čemž svědčí fakt, že zhruba čtvrtina vězňů pobyt 

v Terezíně nepřežila. O staré lidi se nikdo nestaral, léků a 

ošetřovacího materiálu byl nedostatek. Všichni trpěli hla-

dem – krom toho, že stravy bylo málo, byla jednotvárná a 

neobsahovala žádné vitamíny. Občas se k obyvatelům do-

staly poukazy na odpadovou zeleninu (z té kvalitní se vaři-

lo pouze pro dozorce). Kromě hladu byli obyvatelé sužová-

ni epidemiemi a terorem příslušníku SS. Přilepšit si příleži-

tostně mohli někteří pracovníci na polích a v dílnách, kteří 

mohli občas získat poukazy. 

Ani obětavost zdravotníků nemohla zabránit kritické 

úmrtnosti. Do roku 1942 se pohřbívalo v hromadných hro-

bech, poté se jako efektivnější jevilo vybudování nového 

krematoria. V tomto krematoriu skončilo 30 000 těl z ghetta, 

Malé pevnosti a 

koncentračního 

tábora 

v Litoměřicích. 

Kontakt 

s okolím byl 

znemožněn. Poš-

ta byla přísně 

cenzurována, a 

kdo se přece jen 

snažil o nějaký 

styk s vnějším světem, byl většinou drasticky potrestán. 

Nejen Malá pevnost, ale také Ghetto mělo své popraviš-

tě. Na kraji města stála šibenice, kde skončilo celkem 16 lidí. 

Popraveni byli většinou za banální přestupky táborového 

řádu. 

Nacisté mistrně utvářeli obraz o Terezínu. V rámci ne-

chutně lživé propagandy bylo město prezentováno jako 

„samosprávné židovské sídelní území“. Zastřít pravdu se 

podařilo díky tzv. zkrášlovacím akcím v letech 1943 – 1944. 

Tábor měl totiž navštívit mezinárodní výbor Červeného 

kříže. V důsledku ohlášení de-

legace byl zlepšen vzhled domů 

a ubikací a vybudována řada 

„zlepšovacích“ zařízení (hu-

dební pavilón, dětský útulek, 

apod.). Zřízena byla kavárna za 

poukazy, ale nikdo 

z návštěvníků netušil, že zde 

mají jen náhražkovou kávu. 

Objevily se obchody s konfekcí 

a s potravinami, ale návštěvě 

nedošlo (nebo nechtělo dojít?), 

že jsou plné veteše a odpadu. 

Byly zřízeny vlastní peníze, ale 

nešlo za ně nic koupit. V parku 

byly postaveny houpačky a 

kolotoče pro děti, ale děti se zde 

vozily jenom kvůli delegaci, i 

když zrovna nechtěly. Zkrátka 

Terezín měl působit jako město, 

kde se vede normální život a 

kde jsou obyvatelé spokojeni. 

Po návštěvě delegace 

z Červeného kříže bylo ještě 

kulis využito pro natočení pro-

pagandistického filmu. 

To, o čem se mluvilo jen 

s náznaky a se zatajeným de-

chem, byly transporty 

Z Terezína. Od roku 1942 od-

jížděly z tábora pravidelně 

transporty „někam na východ“. 

První transport na podzim roku 

1942 odvezl 1 000 starých židů a 

druhý 1 000 osob různých ná-

rodností do Treblinky. Trans-

porty mířily oficiálně do „pra-

covních táborů“. Jen 

ze strohých tajných zpráv se 

dalo odtušit, že jde o tábory 

vyhlazovací. Ke konci roku 

1944 odjelo do plynových ko-

mor v Osvětimi 11 transportů. 
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Malá pevnost 

Do malé pevnosti byli posíláni příslušníci odbojových 

protifašistických hnutí a lidé odsouzení za porušení proti-

židovských nařízení nebo táborového řádu v Terezínském 

ghettu. Všichni alespoň trochu schopní vězni museli těžce 

pracovat. Pracovali jednak přímo v areálu věznice, ale poz-

ději byla zřízena také „venkovní komanda“ – pracovní 

skupiny, jejichž dělníci pracovali v zemědělství, průmyslu a 

na komunikacích. 

Životní podmínky ve věznici byly otřesné. V malých ce-

lách se ke konci války tísnily i stovky lidí. Věznice neměla 

k dispozici téměř žádný zdravotní materiál, natož pak léky. 

Na marodkách a ošetřovnách se o těžce nemocné starali 

s maximálním úsilím lékaři z řad vězňů. Ke konci války zde 

byla navíc zavlečena epidemie skvrnitého tyfu, kterému 

podlehly stovky vězňů. 

V Malé pevnosti se samozřejmě také popravovalo. 

V rámci „sonderbehandlungu“ (zvláštního zacházení) zde 

bylo od roku 1943 bez soudního rozsudku popraveno více 

než 250 lidí. Vězňové byli zpravidla stříleni, pouze 3 

trestanci byli pověšeni. 

Nepochopitelným kontrastem vězeňského areálu byly 

ubytovací prosto-

ry dozorců. Do-

zorci, v čele 

s velitelem SS, 

obávaným Hein-

richem Jöckelem, 

a jejich rodiny 

měli luxusní byty 

a dokonce bazén 

sloužící ke kou-

pání. 

Ani malá pevnost se nevyhla zkrášlovacím akcím v roce 

1944. Byla zde mj. zřízena tzv. vzorná holírna, místnost, po 

jejímž obvodu bylo velké množství umyvadel a dokonce i 

zrcadel. Nikdo z komise, která věznici navštívila, samo-

zřejmě nestudoval, zda je ve zdech této místnosti také vo-

dovodní potrubí. Nebylo tam... 

 

Terezín v hrůzných číslech... 

 Terezínským Ghettem prošlo asi 141 000 Židů, 

z nichž 25 000 zahynulo na místě, do likvidačních 

táborů bylo odesláno 63 transportů s 87 000 oběťmi. 

 Před 2. světovou válkou 

měl Terezín kolem 7 000 

obyvatel. Během války 

se zde najednou tísnilo 

až 60 000 lidí. 

 Věznicí Malá pevnost 

prošlo během 1. světové 

války 2 500 a během 2. 

světové války 32 000 

vězňů. 

 V důsledku hladu, epi-

demií, nelidského týrání 

a poprav zemřelo v Malé 

pevnosti 2 600 vězňů, 

z toho 500 žen. 5 500 lidí 

zahynulo po deportaci 

do vyhlazovacích tábo-

rů. 

 Z celkového počtu 12 

miliónů židů v Evropě, 

bylo vyvražděno 6 mili-

ónů. 

 

Proč by nás měl Terezín zají-

mat 

Z iniciativy bývalých vězňů 

a pozůstalých rozhodla vláda v 

roce 1947 zřídit památník Tere-

zín, jehož posláním je připomí-

nat zhoubné následky potlačo-

vání svobody, demokracie a 

lidských práv. Doporučuji Vám 

tento památník navštívit. Mno-

hem lépe pochopíte rozsah a 

vážnost genocidy, než pouze po 

přečtení tohoto článku. Neměli 

bychom zapomenout na ty, 

kteří zde trpěli, protože mnozí 

měli ohromného hrdinského 

ducha. Jedni povzbuzovali 

druhé a snažili se pomáhat si i s 

tím málem prostředků, kterých 

se jim dostalo. Židovský národ 

měl být brutálně zlikvidován, 

avšak žije dál. Židovský národ 
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žije a má svoji zemi, svůj stát. To vše, věřím, z velké Boží 

milosti a ke svědectví celému světu. 

LS-NL 

BIBLE PRO 21. STOLETÍ  

 
Vážení čtenáři, rád bych tímto komentářem reagoval na 

článek „Nový překlad Bible vyvolal v Česku kritiku bisku-

pů“, který byl uveřejněn v květnovém čísle nedělních listů. 

Rád bych vám nabídl na projekt tohoto překladu pohled 

z „druhé strany.“  

Na začátku článku se píše, že pokud má být podle biskupů 

brán podtitul Překlad 21. století 

vážně, měl by svou aktuální 

češtinou vydržet třem genera-

cím. Jiří Hedánek, který po-

máhal s překladem St. Záko-

na, název vysvětluje násle-

dovně: „Název Bible21 nemá 

nikterak odkazovat k budoucnos-

ti, nýbrž k současnosti. Reflek-

tuje to, že jde o první překlad 

celé Bible v tomto století, ale 

zejména to, že jeho smyslem je 

oslovit dnešní čtenáře v součas-

né češtině. Rozhodně si nedělá 

ambice „vystačit" beze změn 

třem generacím, nic takového představitelé projektu nikdy neřek-

li.“ To podle mého názoru není nabubřelá reklamní upou-

távka, jak se v článku dále píše.  

 „Chybí celé knihy, některé texty jsou zkráceny. Když tuto bibli 

otevře katolický křesťan, zjistí, že to není celá jeho bible,“ zlobí se 

ČBK. V rozhovoru pro ČT 24 hlavní překladatel Alexandr 

Flek uvedl: „Žádné knihy jsme nevypustili. To, co nazýváme 

dnes běžně Starým zákonem, se v odborných textech nezývá 

„hebrejskou Biblí" a to je to, co jsme překládali. Každá církev se 

v tom, co považuje za soubor spisů patřících do Písma, liší. Bib-

li21 nechceme prezentovat jako překlad závazný pro katolickou 

církev.“   

ČBK naráží na to, že v překladu chybí deuterokanonic-

ké neboli apokryfní knihy. „Autoři překladu B21 nejsou pří-

slušníky římskokatolické církve a cílem projektu nebylo získat její 

imprimatur ani konkurovat římskokatolickým překladům. Bible21 

chce být obecným překladem. My jsme v minulosti i v nedávné 

době deklarovali, že apokryfní knihy překládat chceme. Chtěl bych 

upozornit ty, kteří běžně Bibli nečtou, že jak ekumenický, tak 

kralický překlad jsou běžně 

k dispozici ve vydání s nebo bez 

deuterokanonických knih. Podobně 

jako ekumenický překlad jsme nej-

prve vydali překlad bez nich a plá-

nujeme do budoucna i vydání 

s nimi.“  

Proč je v předmluvě 

k Bibli21 zmíněn pouze kralický 

a ekumenický překlad? Cílem 

předmluvy totiž podle překla-

datelů nebylo vyjmenovat 

všechny dosavadní či připravo-

vané překlady, nýbrž „pouze 

vyjádřit vztah B21 k těmto dvěma 

nejrozšířenějším překladům celé 

Bible, které byly a dosud jsou 

snadno dostupné.“  

ČBK dále kritizuje chybějící 

výkladové poznámky. „Tým 

Bible21 předpokládá, že biskupové 

hovoří za svou církev, avšak cílo-

vou skupinou překladu je všeobec-

ná česká veřejnost.“ Snahou pře-

kladatelů je „vynést bibli z kostelů 

na ulici.“ 

Druhá část článku byla za-

měřena na kritiku hlavního 

překladatele Alexandra Fleka. 

Loni o prázdninách jsem měl 

možnost zúčastnit se přednášky 

o projektu Nové Bible kralické 

na x-campu ve Smilovicích, kde 

jsem měl možnost poznat pře-

kladatele a taky zakoupit si 

nový zákon Bible21. Dozvěděl 

jsem se některé zajímavé údaje, 

které v článku chybí.  

Alexandr Flek se narodil 

v roce 1968 v ateistické rodině 

vyznávající ideologii marxismu 

– tedy ideologii Marxe, Engelse 

a Lenina. V roce 1987 byla sku-

pina Voda života první církev, 

na kterou narazil, první církev 



 

NEDĚLNÍ LISTY 26. července 2009 7.číslo Strana 8 

která se o něj zajímala a první církev, díky níž se poprvé 

seznámil s příběhem o Ježíši Kristu a stal se křesťanem. 

Tato církev udělal z nevěřícího člověka překladatele Bible.  

Hlavní charakteristikou Vody života byla rozsáhlá veřejná 

misijní a evangelizační činnost. Některými odborníky byla 

považována za sektu kvůli radikálním postojům, vymezo-

vání se vůči katolické církvi a také proto, že někteří členové 

při veřejných kázáních vymítali démony, prorokovali atd. 

(zdroj: wikipedie.cz). Flek později přehodnotil a změnil své 

dřívější názory a opustil Vodu Života. V současnosti káže 

na půdě mnoha sborů např.: Církve Bratrské, Apoštolské 

církve, Křesťanských sborů nebo Církve československé 

husitské.  

Saša Flek neřekl, že má zájem nahradit Český ekume-

nický překlad, jak tvrdí článek z květnového čísla. Nevidím 

taky důvod, proč by měla ovlivňovat důvěru v překlad 

slova jako pitomec nebo podrazák. Bible21 by ráda oslovila 

lidi, kteří nejsou věřící a těmto výrazům rozumí, dovedou 

je pochopit, mluví jimi. Jedná se o slova hanlivá, avšak ni-

koliv vulgární. Nakonec bych chtěl připojit několik recenzí:  

 

V naší jazykové oblasti je překlad Bible 21. století cen-

ným vyplněním mezery. Technika překladu umožňuje stu-

dijní použití a snaha o srozumitelný jazyk z něj činí překlad 

vhodný k meditaci, modlitbě i ke svědectví našim spoluob-

čanům. Věřím, že tento překlad přinese povzbuzení ke stu-

diu Božího slova křesťanům i lidem sekulárním. ThDr. Pavel 

Černý, Th.D., předseda Ekumenické rady církví v ČR  

Překlad je při dost pečlivé snaze o věcnou věrnost čtivý, 

jazykově hladký, svěží – prostě velmi dobře „český", což je 

u biblických překladů stále spíše vzácností. Měl-li bych 

vyslovit stručný a zkratkovitý soud, troufl bych si říct, že 

Bible21 je momentálně nejlepší český překlad celé bible, a to 

hlavně proto, že se v dosud nebývalé míře snaží zohledňo-

vat a aplikovat poznatky z teorie překladu.  PhDR. Josef 

Bartoň, Th.D., vedoucí Oddělení starých jazyků Katedry biblic-

kých věd, Katolická teologická fakulta UK  

Jde o nový, samostatný překlad ovlivněný školou ko-

munikativní ekvivalence. Překladatelé jsou dobře obezná-

meni s teorií překladu, takže text je srozumitelný a na po-

slech se dobře čte. Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., ředitel 

Centra biblických studií UK a AV ČR 

Blahopřeji k dokončení díla. Je úctyhodné. PhDr. Leo Pa-

vlát, ředitel Židovského muzea v Praze  

Těší mě, že se Vám po dlouhé a 

náročné práci podařilo tak 

výjimečné dílo dokončit. Jedná 

se o důležitý přínos k rozvoji 

národní duchovní kultury, 

který jistě přinese široké české 

veřejnosti mnoho krásných a 

hlubokých zážitků. Václav 

Jehlička,  ministr kultury České 

republiky  Jsem velmi rád, že dlouho 

očekávaný nový překlad Bible 

je konečně na světě. Jsem vděč-

ný za tuto novou příležitost číst 

důvěrně známé verše v jiném, 

čerstvém, překvapivě svěžím 

znění. I díky novému překladu 

je pro mě čtení Bible nikdy ne-

končícím dobrodružstvím. Doc. 

Pavel Hošek, Th.D., vedoucí ka-

tedry religionistiky, Evangelická 

teologická fakulta UK  

Jde o text ve čtivé češtině, 

místy snad až příliš dnešní. 

Každopádně je to překlad - ve 

srovnání s ekumenickým - 

značně odvážný, který je a be-

zesporu bude přínosem. PhDr. 

Josef Vintr, emeritní profesor Insti-

tutu slavistiky, Vídeňská univerzi-

ta 

Bible21 má šanci dostat se i 

k lidem, kteří by po Knize knih 

jinak nesáhli. Je lehce srozumi-

telná a komunikativní pro lidi 

všech generací. Daniel Raus, 

redaktor,ČRo6  

Překlad 21. století je zdařilým 

dílem malého kolektivu autorů, 

který rozšiřuje řady českých 

moderních překladů Bible. V 

klasických teologických otáz-

kách se drží tradiční inter pre-

tace. Přínosem je na mnoha 

místech jeho vstřícný postoj k 

novodobým poznatkům v ob-
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lasti původních hebrejských textů a jejich nejstarších pře-

kladů. Mnohý čtenář jistě ocení nejen inovativní přístup, ale 

také velmi čtivou formu překladu. Lydie Kucová, Ph.D.  

Lektorka biblických studií, Mezinárodní baptistický teologický 

seminář,Praha  

Bible21 je velmi čtivý, svěží překlad. Vyhýbá se archaizující 

biblické řeči, ale přitom věrně předkládá staré biblické 

pravdy novým, současným jazykem. Rozhodně tento pře-

klad doporučuji. P. Angelo Scarano, S.S.L.,  Th.D., Katedra 

biblických věd, Katolická teologická fakulta UK, portá-

ly www.vira.cz , pastorace.cz    

Další recenze, videa a informace je možné najít na 

stránkách www.bible21.cz  

Co říci nakonec? Novou bibli kralickou nikomu nevnu-

cuji, ale mám ji doma, čte se mi dobře a moc se mi líbí. Je-

den výtisk jsem věnoval také svému nevěřícímu kamarádu 

a ten za týden celou přečetl.  Překvapilo mě, že je k dostání 

běžně a levně v supermarketech mezi žhavými novinkami.  

Tématem našeho čísla je milosrdenství. Není snad milosr-

denstvím to, že můžeme držet v rukou nový český překlad 

bible?                            

Míša-NL 

víra 

 
O pozitivech úklidu šuplíku s materiály obohacujícími 

ducha jsem se zmínila v minulém čísle. Znovuobjevená 

básnička z „mládežových“ let přispěla k nostalgickému 

přemítání o době středoškolských studií, která považuji za 

léta mého nejintenzivnějšího křesťanského rozletu. Velice 

ráda na ně vzpomínám. Na mládeži jsme byli prima parta a 

v porovnání s dneškem jsem měla na starosti „jen“ školu a 

pomoc v domácnosti. Hodně jsme toho podnikali a společ-

ně prožili, učili se zdařilému křesťanskému životu.  

Jednoho odpoledne jsme společně se sestřičkou Lýdií 

Cerniňákovou  (nyní Jančovou) některé myšlenky daly „na 

papír“. V současné době bychom je formulovaly asi jinak, 

ale i tak jsem vděčná za nepromrhaný čas. 

                    

BŮH TĚ MÁ RÁD 

 

Říkali mi:  „BŮH TĚ MÁ RÁD“ 

Bůh? Lidi, jsme přece ve 21. století. V dnešní době nikdo 

žádného Boha nepotřebuje. Nač taky? Každý má právo si 

prožít život tak, jak chce on. Nepotřebuje Boha, aby se mu 

míchal do života. Vzpamatujte 

se, vždyť to nemá budoucnost. 

Jak mi to můžete tvrdit 

s takovou jistotou. Viděl snad 

někdo Boha?  

 

A znovu mi říkali:  „BŮH TĚ 

MÁ RÁD“ 

Tě, mě... Proč do toho taháte 

zrovna mě? Proč musím pořád 

poslouchat o lásce, o které vím, 

že neexistuje? Jaký má smysl 

láska, o kterou sama nestojím? 

 

Opět mi říkali:  „BŮH TĚ MÁ 

RÁD“ 

Jak má? Vždyť já přece 

nejsem jeho. Jestli tady někdo 

něco má, tak je to zájem o sebe, 

chamtivost, touha po bohatství, 

být všude první, prosadit se, 

mít to nejlepší. A právě čím víc 

toho má, tím víc toho chce. Jak 

mě může mít rád, když už jsem 

jednou došla k závěru, že nee-

xistuje? Že není! Že je to ne-

smysl! 

 

Říkali mi, i když jsem je už ne-

chtěla poslouchat, tak mi neu-

stále říkali:  „BŮH TĚ MÁ 

RÁD“ 

Co je to vůbec mít rád? Je to 

pohlazení po vlasech, dobré 

slovo, polibek? Znamená to 

snad držet někoho za ruku? 

 

MÍT RÁD? TO ZNAMENÁ 

DÁT I TO POSLEDNÍ. SEBE. 

STEJNĚ TAK, JAKO BŮH MI-

LOVAL SVĚT, ŽE DAL SVÉHO 

JEDINÉHO SYNA, ABY ŽÁD-

NÝ, KDO V NĚHO VĚŘÍ NE-

ZAHYNUL, ALE MĚL ŽIVOT 

VĚČNÝ. 
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To je zvláštní. Takhle jsem si to nepředstavovala. Už 

jsem to slyšela a nikdy to ke mně tak nepromluvilo. Proč až 

teď? Proč tak najednou? Třeba proto, že jsem nechtěla při-

pustit, že Bůh fakt existuje. Že to není pohádka, že je něco 

vyššího než jsme my. Když se teď dívám na to, jak jsem si 

mohla myslet, že život, všechno kolem mne je jen náhoda, 

tak je mi smutno.  

 

A jak jsi vůbec přišla na to, že Bůh má rád? 

BYLO TO TAK: RANNÍ POŠTOU PŘIŠLA MI BÍLÁ OBÁL-

KA S MÝM JMÉNEM. BERU TEN DOPIS DO DLANÍ, ČTU 

SI SVÉ JMÉNO A VIDÍM, ŽE NENÍ NAPSÁNO OBYČEJ-

NÝM PEREM.  

ZATÍM VŮBEC NETUŠÍM, KDO HO PSAL A CO MI PÍŠE. 

CÍTÍM VŠAK, ŽE LÁSKA Z NĚJ CÍTIT JE A ZVE MNE TIŠE 

DO SVÉHO OBJETÍ. 

SE STRACHEM I NADĚJÍ VYTAHUJI BÍLÝ LIST, A TO, CO 

VIDÍM, MUSÍM ZNOVU A ZNOVU ČÍST. ČÍST TA TŘI 

SLOVA PSANÁ KRVÍ, KTERÁ K LIDEM I KE MNĚ MLUVÍ.  

TA, KTERÁ NIKDY NEZESTÁRNOU A SMYJÍ VINU 

DNEŠNÍ I DÁVNOU, TA, KTERÁ SMUTNÁ SRDCE HLADÍ 

A MNĚ I TOBĚ NĚŽNĚ PRAVÍ: MILUJI TĚ, JEŽÍŠ. 

JH-NL 

 

fejeton 

 

LETNÍ POHODA S MÁSLEM NA HLAVĚ 
 

Říkávala jsem si, jak by 

bylo fajn mít samostatné 

mimčo. Během semestru by 

mi to neskutečně pomohlo. 

Bude si pěkně sedět a pro-

hlídne leporelo s obrázky 

Josefa Lady. Nebo si postaví 

něco z kostiček. Za chvíli 

bude Kristýnce rok. A já si 

s uspokojením říkám: poved-

lo se. Jenže…  

Ano, je samostatná, ale le-

porelo leží v koutě. Potřebuje 

stále něco objevovat, ničit a průzkumničit. I internet explo-

rer by se od ní měl co učit.  

Jednou ráno, ačkoli byly už 

prázdniny, jsem naléhavě po-

třebovala něco vyřídit. Plánova-

la jsem, že vstaneme tak v devět 

(žádná křeč, stát mi přece pro-

plácí dovolenou!) a já si vyří-

dím maily. Ne. Kris trvala na 

časném vstávání. Jakto, že má 

tak malou spánkovou potřebu? 

Plížila jsem se do koupelny. 

Hlášky o leknutí se vlastního 

odrazu v zrcadle psát nebudu, 

říká to každý. Srandisti! Zažili 

jste situaci, kdy se do zrcadla 

radši vůbec nedíváte? Oškuba-

né pometlo si dovedu předsta-

vit poměrně přesně, nemusím 

se ještě zkoumat.  

Tupě jsem zapla počítač. 

Kristýnka si mě vůbec nevšíma-

la a vlezla pod počítačový stůl. 

Tam asi po sto tisící shodila ten 

nesmysl, jak se do něho staví 

pevná linka (vidíte, jak úžasnou 

mám slovní zásobu?). Koho 

napadlo mít to zrovna na tako-

vém místě? Kdybyste k nám 

někdy chtěli volat na pevnou, 

ani to nezkoušejte, dávno ji 

nepoužíváme. Stejně pochybu-

ju, že po tolika destruktivních 

náletech vůbec funguje.  

Pak odkvačila do pokoje, kam 

nevidím a já si říkala, jak si 

krásně hraje a jak mi to jde 

všecko od ruky. Když se mi 

ticho zdálo moc podezřelé, na-

běhla jsem na místo činu. Krab 

se zrcátkem i pískací knížečka 

byly kdovíkde. Zato z roz-

cupovaného liberalistického po-

hledu na mezinárodní vztahy 

už se ke státnicím asi moc ne-

naučím. Kdyby to viděl doktor 
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Suchý… Kdo tu krabici dal tak nízko?  

Zandala jsem ji zpátky a vyndala zástupy plyšáků. A 

zase bylo ticho. V mailu jsem roztržitě napsala „pěkní den“ 

a navíc ho odeslala jinému člověku. Nájezd mého miminka 

tentokrát odnesla stolní hra Česko. Smůla. Ode dneška za 

správnou odpověď nebudeme dostávat kartičky.  

Psychicky jsem nevydržela a vzala malou na klín. Ještě 

před rokem bych takové matky pranýřovala. Nechat tak 

malé děti koukat do počítače! Kam ten dnešní svět spěje!   

Jednou rukou se psaní všemi deseti ovládá těžko. Za-

tímco jsem upřeně civěla do monitoru, Kristýnka objevila 

na stole máslo, které jsem si před chvíli mazala na chleba. 

Popadla ho, po chvíli roztopila a pak rozmazala po stole. Je 

normální, že jsem si toho všimla, až když byl stůl značně 

znehodnocen?  

Pak chtěla zřejmě vlézt do trouby nebo mi tu pustit plyn, 

ale to už jsem naštěstí byla hotová a plná optimismu, i když 

jsem našla další roztopené 

máslo na Kristýnčině hlavě. 

Jsou přece prázdniny! Pře-

čtu si s malou knížku, mů-

žeme si zajet na procházku 

někam dál než jen do parku 

a pak třeba upeču hruško-

vý koláč…  

Vytáhla jsem leporelo, 

že jí něco zaveršuju, obvyk-

le to je výsada mého man-

žela, teď si to užijeme my 

dvě. Nedostala jsem se ani 

ke druhé sloce, Kris mi 

leporelo zabavila, párkrát s ním máchla o stěnu, strčila ho 

do pusy a odlezla pryč. Tak nic.  

Vytáhla jsem ven kamarádku a všechny jsme se šly pro-

jít do jedné z ostravských přírodních památek. Naslibovala 

jsem chládek lesa, zvířátka a klid. Zvířátka byla reprezen-

tována rojem komárů, který se na nás vrhnul asi po minutě 

v chráněném území, jehož bezmála polovinu tvořil mokřad. 

Utíkaly jsme zpátky do asfaltovo-betonového světa a naše 

další cesta vedla do lékárny pro chladivou mast. Kupodivu 

šel všechen hmyz na mě. Kamarádka a Kristýnka neměly 

ani štípanec. Já jich utržila asi dva tucty a v lese jsme strávi-

ly celkem asi deset minut.   

Odpoledne jsem našla výborný recept na ještě lepší 

francouzský hruškový koláč. Upečeme ho taťkovi. Po ani ne 

polovině doby pečení, uvedené 

v receptu, jsem vytáhla koláč 

ostravský. Dole černé uhlí, na-

hoře popílek. Recept zašlu na 

vyžádání.  

Tak Vám přejeme pěkné lé-

to!  

JF-NL 

 

galerie otců církve 

 

JUSTIN MARTYR 
 

Justin je považován za nej-

důležitějšího apologetu 2. stole-

tí. Narodil se ve Flavia Neapolis 

(biblický Šekem, dnes Náblus) 

v Palestině někdy v 1. polovině 

2. století n. l. Jeho rodiče jej vy-

chovali pohanským způsobem, 

ale Justin se rozhodl hledat 

pravého Boha. Zabýval se něko-

lika filosofickými naukami, 

avšak žádná z nich neuspokoji-

la jeho nároky. Jednou ale po-

tkal na břehu moře nějakého 

starce, který jej přivedl k víře 

v Krista. Tak se z Justina stal 

významný obhájce křesťanství. 

Justin si v Římě otevřel filo-

sofickou školu a stal se vyhle-

dávaným učitelem. Svoji Obra-
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nu křesťanského náboženství adresoval císaři Antoniu Pio-

vi, jeho synům, senátu a římskému lidu. 

Jako ostatní apologetové, zastával se také Justin křes-

ťanství a křesťanů, snažil se oponovat křivým obviněním a 

předsudkům, požadoval spravedlivé procesy se souzenými 

křesťany. Napsal, kromě jiného, zřejmě jednu nebo dvě 

apologie a také spis Dialog se židem Tryfonem v němž mj. 

líčí svůj duchovní vývoj a dokazuje, že judaismus je jen 

předstupněm pravdy, která je celá obsažena v křesťanské 

víře. 

Také Justin se zabýval pojmem Logos, tento pojem chá-

pal jako Logos spermaticos, který působil už před naroze-

ním Krista prostřednictvím proroků či antických filosofů, 

takže i u nich lze nalézt část pravdy. Plné zjevení Logu se 

však událo až v Ježíši Kristu. 

Protože se nehodlal ani po svém zatčení zpronevěřit své 

víře, byl Justin společně se svými šesti žáky sťat okolo roku 

165 v Římě. 

MCH-NL 

 

ohlédnutí 

 

DOBRODRUŽSTVÍ, ADRENALIN, TMA, 

ENERGIE, LENTILKY - ANEB DATEL 

2009  
 

Za tímto prapodivným názvem se skrývá věc v zásadě 

docela jednoduchá-noční putování za ranním východem 

slunce. Někoho by možná napadlo trochu si přivstat, my 

jsme to však 

vzali z o-

pačného kon-

ce, a pro jisto-

tu ani spát 

nešli. 

Vše začalo 

3. července 

odpoledne, 

kdy jsme se, 

místo obvyklé 

mládeže, vydali družit s mládeží z Niw. Přivítaly nás stoly 

prohýbající se pod tíhou občerstvení. Nevím, zda se nám 

naši spolubratři rozhodli výšlap sabotovat, každopádně po 

porci grilovaného kuřecího 

masa a několika zákusků na 

doražení mnozí z nás neměli na 

jakoukoliv aktivitu ani pomyš-

lení. 

Přesto jsme se nenechali od-

radit a, po společné chvíli nad 

Božím slovem a Radkovým 

zamyšlením, vyrazili. Nejprve 

pěšky k vlakovému nádraží, 

kde se k nám ještě připojili 

mládežníci z Těrlicka a část 

našeho dorostu, a poté vlakem 

směr Návsí. Po vystoupení 

z vlaku nám naše dočasná ve-

doucí Zuzka přidělila čísla, 

kdyby měl náhodou někdo 

v plánu se ztratit, tak ať to rych-

le poznáme. Skončili jsme u 24. 

Je pozoruhodné, že ráno jsme 

napočítali to samé. Z toho vy-

plývá – nulové ztráty. 

Od této chvíle už jsme se 

mohli spolehnout jen na naše 

nohy. Ze začátku ubíhala cesta 

docela rychle, takže jsme se 

v mžiku ocitli v samotném cen-

tru Jablunkova. Následovala 

trasa kolem koupaliště ke kap-

ličce pod Zelenou horou, kde 

jsme si vychutnali naši první 
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pauzu. Dále kolem Zelené hory směrem na Studeničný. 

Docela jsme uvítali možnost posedět před chatou a přemís-

tit zásoby jídla z batohů do žaludků. K našemu překvapení 

ale z chaty vylezla skupinka až moc veselých lidí a 

s otázkami typu „kdo co pije“ nás začali zvát dovnitř. 

S díky jsme odmítli a dál popíjeli raději z vlastních zásob. 

Po krátkém rozhovoru jsme se dozvěděli, že se jedná o par-

tu vedoucích letního tábora, který zrovna na chatě probíhal. 

No... na první pohled to tak nevypadalo. Abychom je déle 

nezdržovali, vydali jsme se dál na, směrem na Gírovou, kde 

jsme rovněž na 

chvíli zakotvili 

a pak, přes 

Jaworzynku, 

hurá k našemu 

cíli-Trojmezí. 

Cestou jsme 

jen stěží chápa-

li pracovní 

nasazení míst-

ních gorolů, 

kdy ve svazích, kde by našinec ani nevkročil, oni pěstovali 

brambory a sušili seno. Vzhledem k tomu, že do východu 

slunce ještě nějaká ta hodinka zbývala, mohli jsme čas trávit 

odpočinkem. Mohli, ale netrávili. Většina kecala, Jirka, Jan-

ka a Peťa hráli slovní fotbal, další prozkoumávali nejbližší 

okolí, jiní prostě jen tak blbli. Stejně jako houstlo naše oče-

kávání, houstla i mlha v okolí, takže místo vycházejícího 

slunce jsme nakonec viděli drobné vodní kapky snášející se 

k zemi. Zdeněk a Kuba takové zklamání psychicky neunesli 

a rozbrečeli se. Ovšem jako správní chlapi vše zamaskovali 

tím, že je bolí oči. Zdeno byl na tom trochu hůře, tak jsme 

mu je zavázali šátkem. 

Slunce vysoko, mlha už taky opadla a my se vydali dál 

na Hrčavu, odkud v ranních hodinách odjížděl autobus do 

Mostů. Další cestování proběhlo relativně v klidu, nikdo 

neusnul, takže jsme v Mostech všichni přestoupili na vlak a 

bez problémů se dopravili do Těšína. 

Shrnutí: Noční výšlap byl super, počasí taktéž, výhled 

na vycházející slunce zahalené mlžným oparem nádherný a 

ráno nám vůbec nepřipadalo, že za sebou máme téměř 20 

km.  

Pro všechny, kteří nebyli, jen jeden vzkaz: Těšíme se za 

rok. 

Jiří Chroboczek 

POBYT MLÁDEŽE NA 

ORAVĚ 
 

Kdyby se dnes někdo po-

řádně zaměřil na většinovou 

problematiku toho, proč mnoho 

pokřtěných křesťanů nesedí 

mezi námi v lavicích kostela, 

zjistil by, že to, co chybí všem 

těmto lidem je nadšení. Protože 

bez nadšení si neužijete dovo-

lenou, bez nadšení nemůžete 

studovat, bez nadšení ani ne-

můžete pracovat. A toto nadše-

ní není jen jednorázová záleži-

tost, nýbrž proces, který je po-

třeba neustále obnovovat.  

A o tom měl být náš letošní 

mládežový pobyt. Připomenout 

si to nadšení, se kterým jsme se 

rozhodli Krista následovat a 

milovat ho. A k tomu jsme si 

vybrali překrásné prostředí 

Oravského kraje na severu Slo-

venska, kde jsme strávili čtyři 

velmi požehnané dny ve spo-

lečnosti dolnokubínské mláde-

že, kterou už známe 

z dřívějška. Když jsme ve čtvr-

tek večer dorazili do Dolného 

Kubína, uvítali nás na tamní 

faře s otevřenou náručí a ještě 

jsme si ani nestihli vybalit, ale 

plánovali jsme už bohatý pá-

teční program. Nadšení se totiž 

nejlépe hledá v počátcích a na-

šim počátkem je přeci stvoření, 

no a kde jinde obdivovat krásu 

stvoření, než na vrcholu vyso-

kého kopce. Ten náš byl Velký 

Choč. Se svými 1611 m. n. m. 

mne dostal doslova na kolena. 

Ostatní nevypadali tak unaveně 

jako já, a těsně pod vrcholem, 

kdy už na mne všichni pokři-
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kovali a skoro tleskali, že jsem se tam taky vyškrábala, mi 

došlo, jak jsem ráda, že mám obě nohy zdravé a že něco tak 

nádherného můžu 

absolvovat. Pro mne 

tedy za tyto dny to 

bylo jedno z prvních 

nadšení.  

Po chvilkové ve-

černí siestě u jídla 

jsme se vypravili na 

dolnokubínskou mlá-

dež. Chvály, kterých se účastní mnoho lidí, kteří je spolu 

opravdu prožívají, dokážou povzbudit i tu nejnevrlejší duši 

v místnosti. A to by se 

dalo považovat za mé 

další nadšení. Nadše-

ní nad věrnými, chvá-

lícími mladými lidmi, 

se zapálenými srdci 

pro Krista. Dlouho do 

noci, možná až do 

rána jsme mohli ho-

vořit o tom, co by-

chom chtěli změnit, jak bychom chtěli o tom nadšení pře-

svědčit i naše kamarády a jak máme fungovat jako kolektiv, 

protože k nadšení je potřeba cítit rodinu, která za vámi stojí 

ve zlém a raduje se s vámi v dobrém. 

V sobotu se nikomu 

nechtělo vstávat, teda, 

alespoň mně ne. Ale 

pokud jsme chtěli vidět 

více oravské krásy, mu-

seli jsme se překonat. 

V plánu jsme měli ná-

vštěvu Oravského hra-

du. Vidět tu bohatou 

historii, staroslovenskou 

kulturu a nádherné oko-

lí i interiér hradu stálo 

za ta 3 eura, ale se svou 

bohatou fantazií jsem se 

dokázala alespoň na 

chvíli procházet těmi 

místnostmi, ne jako turista, ale jako hradní paní 

v saténových šatech, nebo jako voják, který si šel pro svou 

zbraň do zbrojírny. Pak jsme 

zamířili k Oravské přehradě, 

kde jsme také chtěli strávit po-

slední noc.  

Koupili jsme si hodinovou 

projížďku na šlapadle a brouz-

dali po temně modré hladině 

přehrady při zapadajícím slunci 

a já si na chvíli přála být ptá-

kem, roztáhnout křídla a letět 

vzhůru do oblak a pak zase 

střemhlav dolů a nechat se uná-

šet ve větru. Další mé nadšení.   

Po studené noci jsme se 

probudili do nedělního rána. O 

tom co nás ten den čekalo, vě-

děl jen Radek, připravil pro nás 

totiž opravdu zvláštní boho-

službu, opravdu nevšední. Au-

ty jsme dojeli do jedné vesnič-

ky, odkud jsme pěšky vystou-

pali na kopeček, kde postavili, 

očividně z kamene, který pak 

natřeli na bílo, velkou sochu 

Ježíše Krista. Kousek od ní byly 

lavičky, a tak jsme se usadili, 

spolu zpívali a poslouchali 

Radkova závěrečná slova, která 

také zakončovala celé čtyři dny. 

Nadšení pro Krista jsme se pak 

vraceli zpátky domů. Před hra-

nicemi jsme si uvařili na vaři-

čích ještě náš pozdní oběd a 

užívali si ještě několika minut 

mládežového výletu.  

 

Nashledanou příští rok. 

Zuzana Maroszová 

 

přímluva 
 

Prosíme o přímluvné modlitby 

za malou Ellen Ruszovou: 
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Dětský lékař na běžné prohlídce konstatoval, že dítě má 

abnormálně velkou hlavu a že se mu to nelíbí. Bylo velké 

podezření na hydrocefalus (z mozku neodtéká mozkomíšní 

mok, jsou ucpané odvodové kanálky, vznikají obrovské 

tlaky na mozek a hrozí další komplikace a postižení). Dále 

šlo všechno ráz na ráz, v úterý vyšetření u specialisty v Tě-

šíně, potvrzení diagnózy hydrocefalus a ve středu nástup 

do FN v Ostravě. Tam ještě ten den vyšetření na magnetic-

ké rezonanci a okamžitá operace ještě ten den večer.   

Během operace Ellen ale lékaři konstatovali, že mozko-

míšní mok neodtéká z důvodu ucpání kanálků, ale z důvo-

du vzniku tří hnisavých cyst, které byly reakcí na působení 

zatím nespecifikovaných bakterií. Okamžitě byla nasazená 

antibiotická léčba a cysty byly chirurgicky odstraněny.  

Aktuální situace: Ellen je na ARO, stav je stabilizovaný, 

ale stále je v ohrožení života. Probíhá antibiotická léčba a 

čeká se, co bude dál. ATB začnou účinkovat až zítra. Rodi-

če, Marek a Bětka, jsou s ní. 

Prognóza: zatím nikdo nedokáže říci, co bude. Další 

magnetická rezonance ukáže více. Lékaři nicméně rodiče 

připravují na velkou pravděpodobnost trvalých následků 

(cysty tlačily na mozeček poměrně dlouho a silně). 

Prosíme o modlitby: sílu pro rodiče (pobyt v nemocnici je 

stresový a psychicky vyčerpávající); moudrost pro lékaře, 

aby naordinovali správnou léčbu; milost a uzdravení pro 

Ellen, aby kanálky začaly fungovat, zmizela infekce a riziko 

komplikací a trvalých následků bylo co nejmenší.  

  

 

z redakce 
 

Milí čtenáři, 

na společné schůzce redaktorů jsme se rozhodovali, kdo 

bude pokračovat v šéfredaktorství Nedělních Listů. Po delší 

diskusi, kdy byli vybráni (požádáni) dva kandidáti, jsme 

oběma kandidátům dali čas na rozmyšlenou a případnou 

dohodu mezi sebou. 

S radostí vám chceme oznámit, že pro školní rok 

2009/2010 (včetně prázdnin 2009) bude šéfredaktorem Mi-

chal Chalupski. 

Děkujeme všem za spolupráci a pomoc při vykonávání 

našich povinností 

šéfredaktora. Nyní se stáváme řadovými redaktory. 

Novému šéfredaktorovi, 

Michalovi, přejeme Boží po-

žehnání, moudrost, rozhodnost 

v jednání a spoustu elánu. 

 

Pán vám žehnej 

 

Petr a Lenka Chrobočkovi 
 

 

Vážení čtenáři, 

dovolte mi, abych poděko-

val Lence a Petrovi Chrobočko-

vým za práci a úsilí, které vy-

konali nejen za dobu, kdy vedli 

Nedělní listy, ale také za celou 

dobu existence Nedělních listů. 

Snad se Vám i nadále budou 

naše noviny zamlouvat a bu-

dou u Vás nacházet přízeň. 

Samozřejmě k tomu můžete 

přispět svými návrhy a připo-

mínkami. 

 

Michal Chalupski 

 

aktualita 
 

S radostí oznamujeme, že 

Jakub a Barbara Pszczolkovi 

budou moci 6. Srpna odletět do 

Indonésie. Zde budou pokračo-

vat v překladu domorodého 

jazyka Batuley a snad i v pře-

kladu vhodných Biblických 

příběhů do tohoto jazyka. Bližší 

informace můžete získat na 

internetových stránkách 

http://misie.eskhavirov.cz . 
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co nás čeká 
 

Zveme Vás na festival Camp Fest, který proběhne 

v termínu 6. - 9. 8. v Kráľovej Lehote na Slovensku.  

Viz http://www.campfest.sk/. 

 

Seniorátní odbor mládeže Moravskoslezského seniorátu 

zve mládežníky na Letní seniorátní týden v termínu 22. -

 30. 8. v Ptenenském dvorku na Prostějovsku.  

Viz http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz/.  

 

  

 

inzerce 
 

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 

Stránky dorostu: 

http://www.a-club.tym.cz 

Stránky nedělní besídky: 

http://www.besidka.estranky.cz 

Redakce NL 

e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 

Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 

členové redakce:  Jana Foberová, Jana 

Humplíková, Michal Chalupski, Lenka 

Chrobočková, Petr Chroboček, Michal 

Kaczmarczyk, Marek Schulhauser, Lenka 

Smyčková. 

Tisk: Martin Stařičný 

Editace: Michal Chalupski 

Zodpovídá: Michal Chalupski 
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