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ŠKOLA A DŮM ŽIVOTA 

„Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, 

moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.“ Přísloví 1,7 

Příjemnější část roku - prázdniny - utekla jako vždycky 

jako voda a před žáky, studenty a učiteli čeká 10 měsíců 

práce. "Přátelé, hlavu vzhůru, nedělejte paniku," řekl by 

možná nějaký srandista. Ale vážně: Jak jistě všichni dobře 

víme, jedním z hlavních cílů školy je, aby žáci či studenti 

získali pro sebe a pro 

okolí užitnou hodnotu a 

aby žáci a studenti po 

ukončení školy byli více 

k obrazu Božímu. Samo-

zřejmě to platí i pro do-

spělé a tak všichni máme 

před sebou velký kus 

práce nezávisle na tom, kolik nám je let. Dospělí jako sa-

mouci, žáci mají na pomoc učitele.  

Hodně věcí je třeba se naučit a natrénovat. Máme se na-

učit např. pěkně mluvit, správně myslet, vhodně se chovat, 

něco umět udělat atd., čili stát se takovými lidmi, aby z nás 

Pán Bůh měl velkou radost. Myslíte si např., že Pán Bůh 

má radost z lenocha či nějakého domácího televizního di-

váka? Díky užitným vlastnostem můžeme být pak užiteční 

a tím můžeme přinášet okolí plody. Je to něco, jako když 

užitečný ovocný strom dává šťavnatá jablíčka. Jestliže bu-

deme v tomto usilovní, budou lidé s námi počítat a Pán 

Bůh také. Má nějaký užitek člověk, který neumí nic udělat, 

nic neví a navíc k tomu všemu je lenoch? Představte si fot-

balistu, který flinká trénink, netrefí se pořádně do balónu a 

po 3 metrech běhu fňuká, že už nemůže a ať mu dají všich-

ni pokoj. Vezmete si ho do družstva? Bude o takového hrá-

če zájem? Zaplatí mu někdo za jeho hraní? A teď si před-

stavte fotbalistu, který roky pořádně maká a tím dosáhne 

mimořádnou kvalitu. Všechny slavné fotbalové týmy se ho 

snaží stáhnout na svou stranu a jeden tým za něho nabízí 

více peněz než druhý. Je o něho velká tahanice. Počítají s 

ním, není totiž lenoch, je pracovitý a umí družstvu pomoct 

k lepším výsledkům. V Bibli je několik podobenství o uži- 
pokračování na další straně 

SLOVO EDITORA 

Milé sestry a bratři, 

v srpnovém čísle Nedělních 

listů se nedá věnovat ničemu 

jinému než konci prázdnin a 

začátku školy. Pro spoustu dětí 

je 1. září radostná událost, pro-

tože je čeká úplně první návště-

va školy, pro starší děti, středo-

školáky nebo vysokoškoláky je 

to "nutná" součást života. Co se 

bude dít ve škole, co dětem ško-

la dává a co nám všem dává 

škola života, to si připomeneme 

v úvodníku Milana Kantora – 

kantora.  

Další příspěvky ovšem nejsou 

o nic zajímavější – tématem čísla 

je skromnost, proto se Michal 

Vavrys zamýšlel nad setkáním 

bohatého mladíka s Ježíšem. 

Můžete se těšit i na dvě svědec-

tví, na počátku je strach a smu-

tek, na konci radost a vděčnost 

našemu Pánu. Popovídali jsme 

si také s členkou naší redakce 

Lenkou Smyčkovou, protože její 

aktivity byly a jsou velmi zají-

mavé. 

Přestože je konec prázdnin, 

máme tu i tip na výlet. A samo-

zřejmě nechybí stále rubriky 

(například fejeton :-) a oznámení 

o dění ve sboru a okolí. 

Požehnané dny a příjemné 

čtení 
Za redakci LCH 



 

NEDĚLNÍ LISTY 30. srpna 2009 8.číslo Strana 2 

tečnosti a neužitečnosti. Víte třeba, jak dopadl ovocný 

strom, který nedával ovoce? Přišel sadař, dal stromku po-

slední šanci a pak vzal pilku, fík, fík, fík a z neužitečného 

stromku byl táborák. Aspoň trochu tepla. Přátelé, my víme, 

že Pán Bůh je sadař a my jsme jeho stromečky, pozor na to! 

Jinak vzdělávací 

proces je něco jako 

stavění domečku. 

Pomalu, trpělivě 

cihličku po cihličce a 

za nějaký čas je z 

toho chalupa. Jako 

učitel musím kon-

statovat, že někteří 

mají za čas pobytu 

ve škole chaloupku pěknou a člověk by se nejraději hned 

do ní nastěhoval. Jiní mají své domky různé, bez střechy, 

bez komínů, bez vody, bez elektriky, bez topení, s děravou 

podlahou apod. Přijde čas života dospělých a lenoši zjistí, 

že v domečku je v zimě zima jako hrom, když prší, tak je v 

pokojích velká voda a že se v domě sice plavat dá, ale žít se 

nedá. Jeden žalm říká, že "Kde Hospodin nestaví, marně se 

namáhají jeho stavitelé". Jak to souvisí se školou? Kdysi 

jsem nějaký čas získával praxi u montérů a při jedné velké 

stavbě jsem byl překvapen, kolik hodin denně času věno-

val hlavní šéf stavby plánům stavby a jak hodně nad tím 

dumal a přemýšlel. No představte si, že by se poskládala 

mnohotunová konstrukce a pak by se zjistilo, že se jaksi 

pozapomnělo na podlahu. Aby nám naše stavba domečku 

šla pěkně kupředu, Pán Bůh nám zanechal plány, nad kte-

rými máme hodně a usilovně přemýšlet. Kdo staví bez 

jejich znalostí, spláče nad výdělkem. Chalupy jsou pak 

nakřivo, bez střech apod. Zdalipak víte, které plány to 

jsou? Všechny biblické knihy, každá z nich je nesmírně 

důležitá a ve vlastním zájmu bychom měli nad nimi denně 

ležet (nebo sedět?) a moc o nich přemýšlet a dumat. A po-

slední věc - máte pocit, že vám to nejde, i když jste pilní a 

usilovní? Proste Pána a ten vám dá více světýlka do chá-

pání. Hlavně nezapomeňte na to, že "Kde Hospodin nesta-

ví, marně se namáhají jeho stavitelé" (bez plánů - studia 

Bible - domeček nepostavíte) a pak také platí "Bez úsilí 

nejsou vítězství" (lenoši nemají šanci). 
Milan Kantor 

 

 

téma 

BOHATÝ MUŽ  

Dodnes si jasně vybavuji chví-

li, když jsem ve vlaku pročítal 

Bibli a narazil na rozhovor Ježíše 

s bohatým mužem. Přiznám se, 

že jsem soucítil s tímto chlapí-

kem a nechápal jsem, proč by 

měl onen bezúhonný člověk 

prodat veškerý majetek a rozdat 

ho chudým, aby mohl vstoupit 

do Božího království. Vždyť 

plnil veškerá nařízení a ze všech 

svých sil se snažil dosáhnout 

věčného života. Myslím, že do-

konce očekával od Ježíše ujiště-

ní, že je na dobré cestě. Místo 

pochvaly však dostal úkol, který 

nemohl splnit! Vždyť by se mu-

sel vzdát všeho, na co celý život 

dřel a oprostit se od všech jistot, 

na kterých si zakládal. 

Tento bohatý muž je vzorem 

pro dnešní společnost. Sebevě-

domý, úspěšný, spravedlivý,... 

Vlastnosti, které si dnešní doba 

žádá a vysoce je cení. Ježíš nás 

však chce zastavit a říct něco ve 

smyslu: Počkej, myslíš si, že si 

své spasení odpracuješ? Že je to 

ve tvých silách? Nebo že jsi snad 

režisérem vlastního života a 

všechno máš pod kontrolou? 
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Také jsem se cítil zklamán a nejspíš bych reagoval podobně 

jako onen muž z příběhu, sklopil bych oči a smutně ode-

šel...  

Když se dnes vracím k tomuto biblickému textu, vidím 

jej trochu jinak. Když je člověk mladý, zdravý, daří se mu, 

na co sáhne a ještě ke všemu je ve společnosti oblíbený, 

pak může podlehnout klamu, že má vše pod kontrolou, že 

je dokonce pánem nad svým životem. A protože je psáno: 

„koho Bůh miluje, toho vychovává“, přicházejí na člověka 

chvíle, kdy se mu celý svět zhroutí, aby si uvědomil, na 

čem v životě skutečně záleží. Někdo přijde o zdraví, jiný o 

blízkého člověka a další třeba o práci. V okamžiku, kdy 

něco ztrácíme, dokážeme obětovat všechno méně podstat-

né, abychom si to udrželi. 

Právě takovou láskou Ježíš miloval Boha Otce, že nevá-

hal obětovat svůj život, aby Boží lásku k lidem naplnil. 

Stejně tak Bůh Otec neváhal pro lidi obětovat to nejdražší, 

co měl – svého Syna! Jeho srdce muselo pukat žalem, když 

Ježíše bičovali, plivali po něm a přibíjeli Ho na kříž... 

Těžko pochopitelný projev absolutní lásky k hříšnému 

člověku, který si zakládá na vlastních schopnostech a neu-

vědomuje si, že naprosto všechno co má, mu bylo dáno. 

Stydím se, že mi trvalo takovou dobu, než jsem pocho-

pil, že nás Bůh chce vysvobodit ode všech závislostí a na-

plnit naše srdce pokojem a opravdovou důvěrou v Něho. 

Zprvu se mi zdálo, že vírou 

v Ježíše Krista člověk více obě-

tuje, než dostává. Hřích není 

tolerován, člověk se určitým 

způsobem distancuje od nevě-

řící společnosti a zavazuje se 

poddávat jistým autoritám, 

kterými jsou například církev 

a Bible. Zjednodušeně to znamená odevzdat vládu nad 

svým životem Bohu s důvěrou, že všechno co se děje, má 

pevně v rukou a myslí to s námi nejlépe. Dokonce lépe, než 

si dokážeme představit! 

Přiznám se, že je pro mě velmi těžké oprostit se od svých 

koníčků, zálib a stylu života, na který jsem zvyklý. Není 

lehké se všeho vzdát, přestože získávám mnohem víc. Pán 

má však se mnou velikou trpělivost... 

Ve chvíli, kdy jsem pozbyl zdraví, nebylo těžké vzdát se 

sportovních koníčků, když byla nemocná moje žena, život 

se mi obrátil naruby a můj životní styl vzal za své, když 

bylo v podezření na vážnou 

nemoc naše dítě, obětoval bych 

všechno, co jsem měl, aby bylo 

zdravé.... 

Stejně tak je to s pokrmem v 

době hladu a pokojem v době 

války. Těchto věcí si začneme 

skutečně vážit, až když o ně 

přicházíme. Takto v nás Bůh 

buduje správný žebříček hod-

not. Rozhodně si nemyslím, že 

se nemáme věnovat žádnému 

koníčku, abychom byli stále 

připraveni někomu pomoci, ale 

máme mít na paměti, na čem v 

životě opravdu záleží a podle 

toho také jednat. Věčný život je 

přece ten nejvyšší cíl a smrt si 

dříve nebo později přijde pro 

každého z nás. Je to neuvěřitel-

né, jak čas plyne a babička, která 

řekla, že před chvilkou byla ještě 

dítětem, už dnes nežije...(mezi 

námi) :)  
Michal Vavrys 

svědectví 

JE ČAS PLAKAT I ČAS 

SMÁT SE 

Většina z vás, milí čtenáři, za-

jisté ví, že se nám na počátku 

srpna narodil syn. Jmenuje se 

František a narodil se ve středu 

5. 8. 2009. Naši radost a vděč-

nost jsme toho dne sdíleli se 

svými přáteli a známými zejmé-

na skrze SMSky. Během týdne 

jsme pak společně s dcerami 

Františka a Janu, mou ženu, 

navštěvovali v porodnici a po 3 

dnech jsme si je mohli 

z nemocnice odvézt domů. Nyní 

tvoříme velkou rodinu v počtu 

pěti členů. 
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Děkuji všem modlitebníkům a členům našeho sboru za 

přízeň a modlitební podporu během těhotenství i během 

porodu. Porod proběhl rychle a bez komplikací. Narození 

Františka jsme vnímali jako zvláštní Boží požehnání, mimo 

jiné pro to, že se narodil v den, kdy naše skupina 25+ orga-

nizovala modlitební den s půstem. 

Jak jsem již psal, František se narodil 5. 8. 2009. Byl to 

pro nás den plný radosti a štěstí. Vybavuji si ale také velmi 

živě den, který jsme prožili přesně před rokem – 5. 8. 2008. 

To byl pro nás den nesmírného zoufalství a smutku. V ten 

den transportovali helikoptérou naši dceru Terezku 

z třinecké nemocnice do fakultní nemocnice v Ostravě na 

ARO. Terce v té době selhávaly základní životní funkce 

z důvodu celkové 

sepse organismu. 

Tak těžký případ 

otravy krve třinecká 

nemocnice neuměla 

řešit, proto ji posílali 

ke specialistům do 

Ostravy. Spouštěcím 

mechanismem toho 

všeho byl banální 

pád z koně, po kte-

rém Terezka ještě tři 

dny fungovala jako 

normální zdravé dítě. V té době už ale otrava postupně 

zasahovala celý organismus a pak nastal kolaps. Lékaři 

později diagnostikovali v její krvi nebezpečnou bakterii 

známou jako zlatý stafylokok. Toho dne, 5. 8 .2008 nám 

lékaři přes veškerou odbornou péči nedokázali říci, zdali 

otravu krve a celkové selhání 

organismu naše dcera přežije. 

Prostě buď anebo.  

Je zvláštní, že v té době jsem 

četl knihu Jóba a tak jsem si 

vcelku živě dokázal představit, 

jak se Jób v těžkých chvílích 

cítil. Zároveň byla pro mne kni-

ha Jób velikým povzbuzením a 

návodem, jak v těžkých chvílích 

přistupovat k Bohu. Terezka 

přežila a dokonce nemá ani 

žádné trvalé následky. Těžké 

chvíle, které jsme společně 

s manželkou prožili, nám dnes 

připomíná jen jizva na její noze. 

Vnímám tento vývoj jako ob-

rovskou Boží milost a opravdo-

vý zázrak. Členům našeho sbo-

ru a všem, kteří nás povzbuzo-

vali a mysleli na nás, chci velice 

poděkovat za modlitební pod-

poru. V těch těžkých dnech jsme 

opravdu fyzicky vnímali, že nás 

naši přátelé a sourozenci 

v Kristu nesou na modlitbách a 

skrze modlitby posilují. O všech 

těchto událostech, které zde 

krátce popisuji, informovaly 

podrobně Nedělní listy před 

rokem. S odstupem jednoho 

roku, ve stejný den 5. 8., jsem 

tak prožil absolutní zoufalství a 

poté obrovskou radost. Mohu 

jen potvrdit slova Kazatele z 3. 

kapitoly, 1. a 4. verš: „Všechno 

má určenou chvíli a veškeré 

dění pod nebem svůj čas…je čas 

plakat i čas smát se, čas truchlit i 

čas poskakovat.“ 

Chtěl jsem vás, milí čtenáři, 

povzbudit. Pán Bůh dává do 

našich životů obojí, chvíle 

smutné i chvíle radostné. Pán 

Bůh o nás ví, v každé chvíli a 
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v každé situaci. Prožíváš-li radost, děkuj Pánu Bohu a 

chval jej, máš-li smutek nebo zoufalství, neklesej na mysli a 

důvěřuj mu. Já sám, s odstupem jednoho roku po Terezči-

ně úrazu, mohu konstatovat, že v těžkých chvílích je jedi-

nou nadějí upnout se k Bohu a spoléhat na něj. Jakou má-

me v tu chvíli výhodu vůči nevěřícím. Oni jej v té chvíli 

možná začnou hledat, ale my už ho známe. Známe Boha, 

víme jaký je a Bůh zná nás. Co můžeme chtít více? 

Na závěr jsem vás chtěl povzbudit k dalším modlitbám. 

Možná to naoko vypadá, že se nic neděje, ale modlitby 

mají opravdu smysl a opravdu pomáhají. Máme ve sboru 

další těhotné ženy, např. Zuzku Kaczmarczykovou, mys-

leme na ně, na naše děti, které jsou malé a které rostou, aby 

je Pán Bůh ochraňoval, na naše nemocné a další, kteří mod-

litby potřebují. Těch modlitebních témat je celá řada a Pán 

Bůh vám zajisté dá vnímavé srdce k modlitebním potře-

bám. 
Otmar Humplík, 24. 8. 2009 

Za celou redakci přejeme milé rodince Boží požeh-

nání, moudrost ve výchově a spoustu radostných, 

společně prožitých chvil. 

PŘED 10 LETY... 

Byl srpen 1999, děti z našeho sboru byly jako tradičně na 

táboře v Tyře. Se sestrou Helenkou jsme měly úkol připra-

vit v jeden den pro děti dopolední program. Vyšla na nás 

středa, tak jsme se nachystaly tělesně, ale hlavně duchovně 

a ve středu ráno se vydali do Tyry. 

Překvapilo nás, že už na konečné autobusu jsme zahlídli 

jednoho z vedoucích, tak jsme přistavili a Helenčin syn, 

který nás tam vezl, se ho zeptal, 

jestli nechce svézt k chatě. Od-

pověď byla - ne a na první po-

hled bylo zjevné, že mu není do 

řeči. My jsme se ho ale ptali dál, 

co vlastně dělá ráno poměrně 

daleko od chaty. Další stručná 

odpověď, že něco hledá, nás 

taky neuspokojila, tak jsme se 

ptali dál. Postupně jsme se do-

vídali, že hledá chlapce, který se 

ztratil při noční hře. V tomto 

bodě mi začala v těle tuhnout 

krev, protože i můj v té době 

devítiletý syn byl na táboře. 

Když jsem se dozvěděla, že to je 

menší blonďák a jmenuje se Ku-

ba, tak to by se ve mně krve 

nedořezal, protože popis na-

prosto seděl a příjmení ten ve-

doucí neznal. V té chvíli jsme se 

přestali vyptávat a vyrazili k 

chatě. Helenka mě utěšovala a já 

se začala modlit. Prosila jsem 

Boha, ať ten ztracený chlapec 

není můj Kubík, ale v tom mo-

mentě jsem si uvědomila, jak je 

sobecké chtít, aby to byl někdo 

jiný, a jednoduše přesunout svůj 

strach na nějakou jinou mamin-

ku.  

Přijeli jsme k chatě, před kte-

rou stál hlouček vedoucích a 

dětí. Pohledem jsem hledala 

toho svého Kubíka a zároveň 

jsem se vedoucí tábora ptala, 

kde je. Když jsem viděla, jak mi 

sestra Inka jde naproti se slzami 

v očích, tak jsem na odpověď už 

ani nečekala. V mém zoufalém 

křiku její omluvy skoro nebylo 

slyšet. To, že ho všichni hledali 

celou noc, mě neuspokojilo a v 

rychlosti jsem usoudila, že teď 

musím nastoupit já, maminka, 
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všechno napravit a najít si své dítě. Všichni se samozřejmě 

snažili zastavit mě, ale já utíkala do lesa. Hned na kraji 

jsem si ale začala uvědomovat, jak je ten les velký a že ne-

vím, kterým směrem se Kubík vydal. Při pocitu absolutní 

bezmoci, na který nejde zapomenout, jsem padla na kolena 

a začala prosit Pána, aby mi synka ochraňoval a nedopustil 

to nejhorší, co se mi honilo v hlavě. 

Vrátila jsem se k chatě, vyslechla si, jak se to stalo a co 

všechno už udělali. Pak jsme s Helenkou jely zpět to Tyry, 

abych zavolala manželovi, který mimochodem čekal doma 

na návštěvu ze Slovenska. V té době bych určitě byla oce-

nila mobily, ale ještě nebyly tak rozšířené a dostupnost je 

v Tyře mizerná i dnes. Vysvětlit manželovi, že se mu ztratil 

syn, nebylo lehké a představa, že se do Tyry bude chtít 

dostavit co nejrychleji, mi klidu nedodávala.  

Chvíli po tom co jsme společně dorazili k chatě, přijeli i 

policajti a potřebovali vědět popis Kubíka i jeho oblečení. 

Jelikož nikdo přesně nevěděl, co si oblékl, tak já jsem do-

stala za úkol vylučovací metodou zjistit, co mu v jeho vě-

cech schází. Mezitím, jak jsem přehazovala věci v tašce, se 

mi opět honily v hlavě hrozné myšlenky, ale také jsem si 

stihla uvědomit, že v chatě, v které je více než 30 dětí, je 

skoro absolutní ticho. Děti to svým způsobem určitě také 

prožívaly a později jsme se dozvěděli, že se za Kubu po 

skupinkách modlily. Za co jsme jim i vedoucím moc vděč-

ni.  

Netrvalo moc 

dlouho, i když pro 

mne to byla celá 

věčnost, a policajtům 

se ozvala vysílačka, 

z které došlo hlášení, 

že se našel nějaký 

chlapec. Rychle jsme 

k nim běželi a potvr-

zovali jeho jméno i popis. Díky Bohu jsme se dozvěděli, že 

jde opravdu o našeho Kubíka a že není zraněn. Velikým 

překvapením ale bylo to, že se našel až u Slavíče a teď je na 

policejní stanici na Morávce. Pocit ohromné úlevy byl opět 

nepopsatelný. Úlevu bylo poznat i na všech vedoucích a 

slova „našel se, našel se“ bylo najednou slyšet z každé 

strany a chata mi v momentě připomínala jeden velký úl.  

S příslušníky jsme se domluvili, že si pro něj zajedeme 

do Dobré, tak jsem sbalila Kubovy věci a vyrazili jsme pro 

něj. Když nám ho tam ještě mokrého, ale zabaleného v de-

ce přivezli, slzám dojetí a vděč-

nosti se nešlo ubránit. Na cestě 

do Těšína se Kubík najednou 

rozhlídl a zeptal se, kam jedeme. 

Když dostal odpověď, že domů, 

tak s tím vůbec nesouhlasil a 

jako důvod uvedl, že ještě nemá 

splněny všechny bobříky. Neda-

lo se jinak, než vyhovět jeho 

prosbám, aby se mohl do tábora 

vrátit. Domů jsme ale zajeli, 

poděkovali Pánu, že vše bylo 

pod jeho kontrolou a po nezbyt-

né hygieně jsme opět vyrazili do 

Tyry. Tam byl vřele přivítán a 

určitě nejcennějším bobříkem 

byl pro něj speciální bobřík od-

vahy.  

To co jsem do teď popisovala, 

byl pohled z mojí strany a mož-

ná by to chtělo pohled i 

ze strany druhé. To, že zablou-

dil, Kubík pochopil asi rychle a 

také věděl, že nechce jít na Javo-

rový, tak při pohledu na smě-

rovku Javorový, se vydal jiným 

směrem . (pozn.: tam ho hle-

dali jako na jednom z prvních 

míst). Měl určitě i strach a po-

pravdě řečeno, být v lese v noci, 

několik hodin sám, by byla po-

řádná zabíračka i pro mnohé 

z nás dospělých, natož pro deví-

tileté dítě. Ten strach zaháněl 

úžasným způsobem – zpíval si 

písničku, kterou znal z nedělní 

besídky. Ve zkratce to zní asi 

takto – Né, né, né, nebojím se, 

Ježíš se mnou je! Těchto pár slov 

a upřímná víra v to, že Pán Ježíš 

je opravdu s ním, ho určitě za-

chránila od psychické újmy, 

protože jsme na něm žádnou 

nepoznali. Pak nám popisoval, 

jak se schoval pod stromem 
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před bouřkou, která v noci byla. Za ranního mrholení se 

vydal dál, až dorazil k lesnické srubové chatě. Byly tam 

dělnice, které nám později řekly, že když viděly brzo ráno 

přicházet od lesa dítě, tak si myslely, že jde o přízrak. Také 

jsme se pak dozvěděli, že tyto ženy se už chvíli před tím 

chystaly pracovat do lesa, ale právě mrholení je od toho 

odrazovalo, tak se rozhodly, že chvíli posečkají a udělají si 

ještě kávu. Tento počin by možná někdo nazval jako náho-

du, ale já si myslím, že to náhoda vůbec nebyla, ale že to 

vše zařídil náš úžasný Pán, vyslyšel modlitby vedoucích, 

dětí i nás rodičů a nedovolil, aby Kubík dorazil k opuštěné 

chatě. Tam se pak Kubík zeptal, jestli nevědí, kde je „křes-

ťanský tábor Tyra 99“ a to milé ženy překvapilo ještě více :-

). Bez dlouhého váhání se ho ujaly, nakrmily, zabalily do 

deky a nechaly spát. Telefon tam neměly, tak jedna z nich 

utíkala na jejich základnu a tam vše nahlásili policii. Před-

pokládám, že tyto Nedělní listy se nedostanou do rukou 

ani jedné z nich, ale i přesto bych jim chtěla i po deseti 

létech ještě jednou za všechno poděkovat. Hlavní dík patří 

ale našemu Pánu za to, že Kubíkovi poslal anděla strážné-

ho, který ho po celou dobu hlídal a nedovolil, aby se zranil 

a pak nemohl pokračovat dál. 

Izajáš. 41,10 - Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej 

se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti 

budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.  

Izajáš 43:2 - Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-

li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš 

se, plamen tě nepopálí. 
Ludmila Smyčková 

galerie otců církve 

IRENEUS Z LYONU 

Datum narození tohoto vý-

znamného církevního otce lze 

určit jen velmi přibližně. Patrně 

se narodil mezi léty 130-160, 

nebo ještě dříve v Malé Asii, asi 

ve Smyrně. Setkal se 

s biskupem Polykarpem ze 

Smyrny a stal se možná jeho 

žákem. Neznáme ani důvody, 

které jej přiměly opustit Malou Asii a přesídlit do Galie. 

Stal se presbyterem ve městě Lugdunum (dnešní Lyon) a 

jeho sbor jej roku 177 či 178 poslal jako svého vyslance 

k papeži. Po svém návratu se 

stal biskupem. Když se papež a 

maloasijské církve svářili 

v otázce data slavení Velikonoc 

a papež tyto obce exkomuniko-

val, nabádal ho Ireneus ke smíru 

a k jejich opětovnému začlenění 

do společenství církve. Věnoval 

se také misijní práci. 

Ireneus sepsal, kromě jiných 

spisů, dílo, které je známo pře-

devším pod latinským názvem 

Adversus haereses (Proti blu-

dům). Tato rozsáhlá práce, roz-

dělená do pěti knih, měla za 

úkol analyzovat a vyvracet uče-

ní tzv. gnóze, pro církev nebez-

pečného učení. Stala se základ-

ním pramenem i pro pozdější 

kritiky gnóze. 

Stejně jako určit datum Irene-

ova narození je obtížné určit i 

datum jeho smrti. Je však mož-

né, že se stal obětí pronásledo-

vání křesťanů roku 202. 
MCH-NL 
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tip na výlet 

NAARDEN 

Naarden. Říká vám něco název tohoto starobylého měs-

ta? Na první pohled je to jen nevelké centrum v Nizozemí 

ležící na břehu moře v těsné blízkosti hlavního města 

Amsterdamu. O to zajímavější je fakt, že je to jedno 

z největších turistických lákadel země. Historické centrum 

je sevřeno starým zachovalým opevněním ve tvaru hvězdy 

obklopeným sítí vodních kanálů. Okouzlují nás starobylé 

úzké uličky, stísněné malé domečky, složitá síť kanálů a 

jednotná nadčasová architektura.  

Čím je pro nás Čechy Naarden tak zají-

mavý? Je místem posledního odpočinku 

Jana Amose Komenského, světoznámého 

biskupa Jednoty bratské, teologa, filosofa, 

spisovatele, reformátora a pedagoga, ne 

nadarmo zvaného „učitel národů.“ Nevím, 

jaká je situace v České republice, ale 

v Nizozemsku drtivá většina lidí netuší, 

kdo to byl Komenský, čím byl významný 

nebo kde byl pochován.  

Jan Amos Komenský (latinsky Comeni-

us) se narodil 28. března 1592 pravděpo-

dobně v Nivnici na Moravě. Již v roce 1604 osiřel. Amster-

dam navštívil poprvé v roce 1613 během studií na kalvín-

ské akademii v Německém Herbornu. Po bitvě na Bílé hoře 

Komenský prožíval nelehké období přísné rekatolizace 

Česka. V roce 1622 na něj a další bratrské duchovní byl 

vydán zatykač. Jeho rodina se 

stala obětí morové epidemie a 

v roce 1623 mu byla ve Fulneku 

veřejně spálena knihovna i 

s rukopisy. V roce 1626 se vydal 

podruhé do Nizozemska. 

S touto misí bylo spojeno přede-

vším následné amsterdamské 

vydání jeho proslulé mapy Mo-

ravy. V roce 1628 byl Komenský 

nucen opustit vlast a nový do-

mov nalezl v polském Lešně, 

kde byl zvolen biskupem exilo-

vé jednoty bratrské. V letech 

1641-42 byl pozván do Londýna, 

aby reformoval anglické školství 

a založil první mezinárodní 

akademii věd na světě. Zájem o 

školské reformy projevily další 

země, například Amerika nebo 

Francie. Komenský však dal 

přednost luteránskému Švéd-

sku. Cestou se krátce zastavil i 

v Nizozemsku. Ve Švédsku byl 

přijat jako vážený pedagog, 

avšak jeho myšlenky se nesetka-

ly s pochopením. Roku 1655 

byla v Lešně švédskými vojsky 

zničena celá Komenského 

knihovna, cenné rukopisy a vše-

chen majetek. Jan uprchl do Ni-

zozemí. Roku 1656 dorazil do 
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Amsterdamu. Do vlasti už se nevrátil. Závěr života prožil 

jako „host Amsterdamský.“ V Amsterdamu také publiko-

val 62 ze svých 135 děl, například spis Opera didactica omnia 

– Veškeré spisy didaktické, či části monumentálního díla 

De rerum humanarum emendatione consultatio catholica – 

Obecná porada o nápravě věcí lidských. Vedle psaní pečo-

val o Jednotu bratrskou a angažoval se ve veřejném míně-

ní. Poslední léta jeho života naplňovalo sedmidílné ne-

dokončené dílo 

Obecné porady.  

Naarden jsme 

navštívili letos 

o prázdninách. 

Zaparkovali 

jsme na břehu 

kanálu vně 

opevnění a po 

úzkém mostě 

jsme se pěšky 

dostali do sa-

motného cent-

ra. Docela nás 

uchvátilo a 

mohli bychom 

v něm strávit 

celé hodiny. 

Uprostřed opevnění stojí velký červený kostel 

s nádherně zdobenou klenbou, před kterým jsme na 

čestném místě u vchodu nalezli sochu Komenského. 

Psáno česky a nizozemsky stojí tam: Roku 1957 byl po-

staven tento památník československou vládou na paměť 

velikého Čecha Jana Amose Komenského, pedagogického 

reformátora, bojovníka za svobodu národa a lidstva, který 

jako poslední biskup Jednoty českých bratří, vypuzen ze své 

milované vlasti, zemřel dne 15 listopadu 1670 a pochován 

byl v Naardenu 22. listopadu 1670.  V tomto kostele však 

samotný hrob není. Ten se nachází v jedné z bočních 

uliček, v kapli valonské církve, která je dnes propojena 

s Komenského muzeem.  

V muzeu se nachází ukázky literárních děl a vzác-

ných spisů, rukopisy, obrazy ze života, citáty, myšlen-

ky, životopisné informace, reformy školství atd. Je ke 

shlédnutí krátký film shrnující nejdůležitější okamžiky 

Komenského života. V samotné kapli je naprosté ticho 

a zvláštní atmosféra. Stěny a okna zdobí věnce a 

spousta symbolů, je tu i nádo-

ba s českou hlínou. Uprostřed 

kaple je samotný hrob.  

Kromě Čechů zde nejsou 

vzácností ani návštěvníci 

z Izraele, Ameriky, Polska ne-

bo Německa. Odcházeli jsme 

s hrdostí, že i přes strastiplný 

život, který měl, zůstal tento 

hluboce věřící člověk nezlo-

men, ale také trochu se smut-

kem, že Komenský musel 

umřít zrovna v Amsterdamu, 

tak daleko od rodné vlasti.  

Komenský zemřel před sko-

ro 339 lety. Přesto však peda-

gogika dodnes stojí na jeho 

základech a spousta pedagogů 

čerpá z jeho myšlenek. Jeho 

„škola hrou“ se dnes používá 

jako moderní způsob výuky. 

Můžeme být hrdi na to, že 

Komenského dílo stále nebylo 

překonáno. Pokud někdy po-

jedete do Nizozemska, toto 

místo rozhodně nevynechejte. 
Míša-NL 
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rozhovor... 

...S LENKOU SMYČKOVOU 

Lenka je sice redaktorkou Nedělních listů, ale ve sboru 

má i jiné aktivity. A co víc, má i jiné aktivity mimo náš 

sbor, a to dost zajímavé a ojedinělé. Proto jsem se jí na pár 

zajímavostí zeptala. 

 

Leni, celý sbor asi ví, že jsi docela dlouho zpívala v souboru 

Adash. Jak ses vůbec do sboru dostala? 

Než jsem se dostala do Adashe, 

chvíli to trvalo. Hned zpočátku 

mých studií na filozofické fakultě 

Ostravské univerzity, jsem na chod-

bách školy pozorovala plakátek 

s informací, že doc. Novotný, zná-

mý hebraista z naší fakulty, zakládá 

soubor Chadash. Když jsem ho pak 

jednoho dne navštívila v pracovně, abych zjistila další in-

formace, dozvěděla jsem se, že soubor Adash má momen-

tálně přestávku, protože se v poslední době nedařilo zajis-

tit potřebný počet členek. Proto přišel pan doc. Novotný 

s nápadem, že vytvoří nový soubor (předpona „cha“ 

v hebrejštině znamená nový, tedy Chadash = Nový Adash), 

který bude nabírat členky bez jakýchkoli požadavků na 

muzikální dovednosti, a časem tento nový sbor vytvoří 

chybějící posilu pro Adash. Potenciální člence stačilo mít 

chuť zpívat a mít trochu zájem o 

židovství. Chadash měl být tedy 

jakousi přípravkou na Adash. A 

tak jsem tam začala chodit. Me-

zitím určil pan docent podmín-

ku, že členky musí navštěvovat 

předmět hebrejština písněmi. 

Protože jsem ale na tento před-

mět z časových důvodů chodit 

nemohla, oznámila jsem panu 

Novotnému, že nebudu pokra-

čovat. Už jsme s tím byli oba 

smířeni, že pokračovat nebudu, 

když se doc. Novotný objevil na 

festivalu Listopadání (mnozí 

tento ostravský křesťanský hu-

dební festiválek znají), kde jsem 

tehdy zpívala a hrála na flétnu 

se skupinou Trnová Koruna. Po 

vystoupení TK si mne pan No-

votný odchytil s tím, že prý 

umím zpívat a i hrát na nástroj, 

že je to super, zkrátka, že bych 

měla v Chadashi pokračovat. 

Slovo dalo slovo a já měla místo 

hebrejštiny zařízené doučování 

:). Myslím, že Pán Bůh musel 
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chtít, abych tam zpívala, že to zkrátka nebyla náhoda. 

Chadash nakonec trval pouze tři měsíce, ukončil svoji 

činnost poměrně úspěšným koncertem v CB Ostrava a mě-

lo dojít k fúzi. A taky že došlo. Většina holek z Chadashe 

pokračovala po neformálním „výběrovém řízení“ 

v obnoveném Adashi. 

 

Co obnášelo stát se součástí Adashe? Jak často jste měli zkouš-

ky, vystoupení? 

Adash je sekta, říkal vždy s humorem pan doc. Novotný, 

je těžké se tam dostat a odejít pryč nelze vůbec. Musíte 

zapomenout na rodinu a přátele a ze zkoušky vás omlouvá 

jedině smrt. Parafrázuji docentova slova :-))) Ale tak zlé to 

nebylo :-))) Náročnost Adashe spočívala spíš v disciplíně 

než v usilovném zkoušení několikrát týdně. Zkoušky byly 

jen jednou týdně a samozřejmě více jsme pak zkoušeli před 

koncerty. Ale na zkouškách jsme musely být vzorné, muse-

ly jsme mít naučený text (koncerty se zpívaly zásadně 

zpaměti), byly jsme zkoušeny v triích a kvartetech, neúčast 

na koncertě i zkoušce jsme musely konkrétně odůvodnit. 

Byl to docela přísný režim, ale na druhou stranu, musím 

říct, že bez toho bychom se nikam nedostali a za ten dobrý 

pocit po vystoupení to zkrátka stojí.  

 
Kam nejdál ses s Adashem dostala? 

Adash byl sice dvakrát v USA a několikrát vystupoval v 

zemích jako Německo, Rakousko, Švýcarsko atd., ale já 

jsem už tuto éru nezastihla, ta byla ještě dříve. Asi nejdál 

jsem s Adashem vystupovala v Drážďanech. 

 
Na kterou akci vzpomínáš nejraději? 

Největší zážitek byl pro mě zazpívat si s filharmonií. 

Koncert, kde bylo asi největší obecenstvo, se uskutečnil ku 

příležitosti 15. výročí založení Ostravské univerzity. Tehdy 

jsme zpívaly v doprovodu Janáčkovy Filharmonie Ostrava 

a koncertu se účastnil i tehdejší izraelský velvyslanec Arie 

Arazi. Podobně skvělý byl koncert s Filharmonií Hradec 

Králové, kdy jsme vystupovali v nádherných prostorech 

kostela Šimona a Judy v Praze. 

 
Odkud jste sháněli písně? Předpokládám, že to byla hlavně 

práce vašeho vedoucího. 

Ano, pan docent Novotný má neskutečné zásoby písní 

v hebrejštině i v jazyce jidiš, tradičních i novodobých. 

Stále se ptám v minulém čase, 

protože Adash už nějakou dobu 

neexistuje. Ty jsi ale židovským 

písním zůstala věrná. Koho napadlo 

pokračovat? 

To bylo taky složité. Už bě-

hem působení Adashe vznikla 

malá klezmerová kapela Adash 

klezmer Ostrava v čele opět 

s panem Novotným. Klezmer, to 

je vlastně, zjednodušeně řečeno, 

židovský folklor (velmi emotiv-

ní hudba, která se hrávala třeba 

na svatbách či jen na ulicích). 

Hrála jsem v této kapele na flét-

nu a bylo nás tam celkem 5. Ča-

sem se tato sestava rozpadla, ale 

protože někteří jsme si tento 

hudební žánr zamilovali, chtěli 

jsme pokračovat. A tak pomalu 

(ale jistě :) ) vznikla kapela Sim-

cha. 

 
Představ nám, prosím, Simchu. 

Klezmerová kapela Simcha 

vznikla na podzim roku 2007 

v Ostravě, která se poprvé ve-

řejně představila v únoru 2008 

na absolventském koncertě zpě-

vačky Gabriely. Mezitím však 

proběhlo několik personálních 

obměn, ale od prosince 2008 

konečně fungujeme se stálým 

složením :) Slovo Simcha je 

hebrejského původu a znamená 

radost. 

 
Hrajete taky na hudební nástro-

je? Na jaké? 

Hlavně hrajeme na nástroje, 

v kapele je pouze jedna zpěvač-

ka a střídáme čistě instrumen-

tální písně a zpívané. Máme 

houslistu, violistku, basistu, 

akordeonistku, zpěvačku a já 
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hraju na flétnu a někdy na djembe. 

 
Budete mít v nejbližší době v okolí nějaký koncert? 

Dne 25.9. hrajeme na charitativní akci Srdce Evropy před 

KD Trisia v Třinci, od 15.30. Jinak můžete sledovat naše 

stránky www.simcha.cz,  

 
Nedávno jste nahrávali CD. Kdy se objeví na trhu a jak se 

jmenuje? 

Všechny podklady na CD jsou nahrané, nyní se to dola-

ďuje ve studiu a zřejmě to chvíli potrvá. Takže opravdu 

nevím, kdy se objeví na trhu. Mezitím je třeba totiž dořešit 

finanční otázku vydání CD, která není jednoduchá. 

 
Co tvoje plány v muzice do budoucna? 

Se skupinou Simcha bych chtěla hrát dál, doufám, že to 

bude možné i při práci. Pořád přemýšlím, zda bych neměla 

pořádně využít i své hlasivky. Takže zatím spíš přemýšlím, 

než plánuju… 

 
Myslím, že ti můžu za celou redakci jen blahopřát k novému 

zaměstnání. Co přesně budeš dělat? 

Pracuji v Národním institutu pro další vzdělávání (kraj-

ské pracoviště Ostrava) jako regionální koordinátorka pro-

jektu, který je zaměřený na vzdělávání učitelů SŠ v oblasti 

státní maturity. Ale to by bylo nadlouho :-)))))) Za blaho-

přání děkuji :) 

Děkuji za rozhovor. 
LCH-NL 

fejeton 

PĚTADVACET RAD, TIPŮ A PO-

VZDECHŮ NEJEN PRO MATKY  

Nedávno měla Kristýnka rok. Od ležícího spícího mi-

minka přes kojence až k batoleti to uteklo pěkně rychle. A 

já získala spoustu nových poznatků a doznala řady změn. 

Proto si dovolím pár poznámek: 

 

Péče o miminka 

Kde jsou ty časy, když měla týden a já ji převlíkala každé 

minimální ublinknutí. Zbytečnost! 

Manikúra a pedikúra kojence je jeden z nejtěžších a ma-

ximální přesnost vyžadujících úkolů.  

Moderní barevné látkové 

pleny jsou ekologické, ekono-

mické, krásné a návykové! A to 

tak, že doufám v odplenění až 

tak za tři roky.  

Při prvním slůvku mi tekly sl-

zy. Řekla totiž mama a vší silou 

mě kousla.  

Když nechce nabízenou po-

travinu sníst, snězte ji sami. Ji-

nak se totiž zkazí. Když si po-

staví hlavu, dokáže snad žít i ze 

vzduchu.  

Prostrčit obrovskou kostičku 

otvorem na kostičku nedokáže. 

Ale na DVD ovladači vždycky 

stiskne správné tlačítko tak, aby 

ho zapnula. To samé platí 

o televizním ovladači.  

Čtení knížek a stavění hradů 

je hlavně pro rodiče. Nelze říci, 

že by ji to zvlášť interesovalo. 

Foberovic zákon: když sleze 

z postele, zamíří okamžitě ke 

mně, aby zase vylezla, nebo se 

vydá páchat nějakou záškodnic-

kou činnost.  

 

Péče o maminku 

Věšení plen na sušák trčící da-

leko od okna ve čtvrtém patře 

nahradí dřívější adrenalinové 

zážitky. 

http://www.simcha.cz/
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Nečekala jsem, že mi budou chutnat dětské příkrmy je-

dovaté barvy, a také že budou většinovou součástí mé 

každodenní stravy.  

Brýle za tisíce jsou nesmysl. Příště si pořídím nějaké nej-

lépe s bakelitovými rámky. 

Oblečení si kupuji tak, aby na něm nedostatky byly co 

nejméně vidět. Jeho nejčastějším úložištěm pak není skříň, 

ale koš na žehlení.  

Jsem jako Děd Vševěd z díla Járy Cimrmana – „Kde máš 

vlasy?“ „Bába mi je vyškubala…“  

Nyní už vyzvednu dopis od pošťačky rozcuchaná, bez 

make-upu a se skvrnami na tričku bez naprostého studu. 

Přijmu neočekávanou návštěvu pana domácího s vizáží 

viz předchozí plus v bytě jak po Waterloo, aniž bych pak 

trpěla depresí.  

Na maminky, kterým se v obchodě po zemi válejí vříska-

jící batolata, se již nedívám s opovržením a s myšlenkami 

„No ti jsou ale rozmazlení,“ ale se soucitným pohledem.  

Netušila jsem, že budu chtít 

loupat rajčata spařená v ledové 

vodě, že jediné místo, kde budu 

moct relaxovat, je sedadlo spo-

lujezdce v autě a že za celý rok 

nepřečtu jedinou knihu kromě 

skript a detektivek, na kterých si 

uklidňuju nervy.  

Péče o domácnost 

Koberec, který jsme kdysi peč-

livě vysávali a udržovali 

s přáním prodloužit mu život-

nost, zvažujeme nechat dalším 

nájemníkům. 

Nepotřebujeme vysavač. 

Všechny smítka Kris sesbírá a 

strčí do pusy.  

Mou opečovávanou sbírku 

CD ji nechám volně přerovná-

vat, jen proto, abych měla chvíli 

klid.  

Kytky nám nerostou. Dřív, 

než stihnou nasadit pupeny 

nebo se jinak realizovat, postih-

ne je nějaký druh katastrofy.  

Nejlépe se otáčejí ne stránky 

v látkových knížečkách, ale 

knoflíky na sporáku (ono se 

tomu knoflíky asi neříká, ale jiný 

výraz mě nenapadl. Zeptala 

jsem se manžela. Taky nevěděl.) 

Zahrát si deskovou hru je 

umění.  

O puzzle se vůbec nedá hovo-

řit.  

Kabelů od počítače je nesnesi-

telně mnoho. 

 

A nejdůležitější rada na závěr: 

j uyubzdrv fhvfd tfrhrhrf fof 

hcgf. To vzkazuje Kristýnka, tak 

se tím řiďte ;-) 
JF-NL 
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SBOROVÝ DEN 

KDY: Neděle, 6. září 2009, 9:00 – 17:00 

KDE: Prostory našeho sboru 

TÉMA: Vztahy v rodině a výchova dětí 

HLAVNÍ MLUVČÍ: Ing. Josef Kováč,  

 ředitel Dětské misie na Slo vensku 

PROGRAM: 

9:00 Bohoslužby: „Zdravé vztahy v křesťanské rodině jako základ 

výchovy dětí aneb Fungující křesťanská rodina“  

11:00 Přednáška: „Duchovní vedení dětí“ 

14:00 Semináře (souběžně): 

1.  „Specifické aspekty ve výchově dětí a teenagerů“ 

(vliv médií, prarodičů, dospívání, atp., možnost diskutovat 

vlastní specifické problémy) 

2. „Jak se připravovat na manželství“ (seminář pro mládež) 

15:45 Prezentace práce Dětské misie na Slovensku 

17:00 Závěr sborového dne 
 

…. a mezitím občerstvení, dobrý oběd a možnost si jen tak spolu 

popovídat.  

Hlídání dětí od 3 let bude zajištěno. Přednáška, seminář č. 1 a pre-

zentace se budou konat ve sborovém sále, seminář č. 2 

v mládežnické místnosti v suterénu sborové přístavby. 

PROSÍME TY Z VÁS, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ÚČASTNIT SPOLEČNÉ-

HO SBOROVÉHO OBĚDA, ABY SE ZAPSALI CO NEJDŘÍVE DO 

SEZNAMU U VÝCHODU Z KOSTELA, PŘÍPADNĚ VE SBORO-

VÉ KANCELÁŘI. 

Srdečně zvou organizátoři z 25+ a vedení sboru. 
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co nás čeká 
• Festival pod věží: 18.-20. 9. 2009 Zlín (Festival pod vě-

ží je přehlídka hudebních skupin z České a Slovenské republiky 

hrajících vlastní tvorbu opírající se o hodnoty křesťantsví. Koná 

se každoročně na ploše před kostelem Panny Marie Pomocnice 

křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích. Je starším sourozencem 

festivalu Maják na Slovensku. Je zdarma. Ročníky 2008 - 2010 

jsou součástí projektu Historie a současnost česko - slovenského 

gospelu.) 

• Ježíšův kostel a světová misie 

V rámci oslav 300. výročí Ježíšova kostela v Těšíně se dne 20. 

září 2009 v 15.00 hod. uskuteční inspirující setkání na téma 

Ježíšův kostel a světová misie. 

Místem konání je evangelický 

kostel Na Rozvoji v Českém 

Těšíně, nám. Dr. Martina Lu-

thera 1. 

Na setkání budeme přemýšlet 

nad tím, v čem jsou moravští 

bratří pro nás stále inspirujícím 

příkladem. Hlavní přednášku s 

obrazovým doprovodem bude 

mít emeritní biskup Jednoty 

bratrské Mgr. Ing. Jaroslav Ple-

va. Dále vystoupí Stanislav 

Piętak, biskup SCEAV, a Daniel Říčan, předseda sdružení 

Moravian, které provozuje v Suchdole nad Odrou Muzeum 

moravských bratří. Zazní i děkovné a oslavné písně v podání 

pěveckých sborů. 

• 8. KONFERENCE RODIN (26.- 28. 9. 2009) Ho-

tel Relax, Rožnov p. Radhoštěm, téma: Kroky usmí-

ření 
sobota 26. 9. 2009 

08:00 - 10:30 - Registrace 

10:30 - 11:30 - Zahájení konference 

11:30 - 12:30 - Přednáška - I. Usmíření ve vztahu s Bohem 

12:30 - 13:30 - Oběd 

14:30 - 16:00 - Přednáška – II. Usmíření ve vztahu k sobě 

16:00 - 16:30 - Přestávka 

16:30 - 18:00 - Semináře 

18:00 - 19:00 - Večeře 

20:00 - 22:00 - Večerní program 

neděle 27. 9. 2009 

07:30 - 08:30 - Snídaně 

09:00 - 09:30 - Ranní zamyšlení a 

chvíle zpěvu 

09:30 - 10:30 - Přednáška - III. 

Usmíření ve vztahu s mým partne-

rem 

10:30 - 10:45 - Přestávka 

11:00 - 12:30 - Semináře 

12:30 - 13:30 - Oběd 

14:30 - 16:00 - Volno 

16:30 - 18:00 - Přednáška - IV. 

Spotřeba jako droga aneb jak 

ven z krize 

18:00 - 19:30 - Večeře 

20:00 - 22:00 - Večerní bohosluž-

by 

pondělí 28. 9. 2009 

07:30 - 08:30 - Snídaně 

09:00 - 09:30 - Ranní zamyšlení a 

chvíle zpěvu 

09:30 - 11:00 - Přednáška – V. 

Usmíření ve vztahu s našimi 

dětmi 

11:00 - 11:30 - Diskuze 

12:30 - 12:00 - Závěr konference 

12:00 - Oběd 

čas sdílení a odjezd domů 

Individuální rodinný program 

Naši hosté: Don a Becky Smith - 

Pracují společně v od roku 1983 v 

křesťanské organizaci Bridge to 

Life, která pomáhá manželstvím a 

rodinám v problémech, se kterými 

http://www.festivalmajak.sk/
http://www.moravian.cz/
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zápasí. Usilují o smíření partnerů s Bohem a spolu navzájem. 

Don a Becky žijí v Muskegonu v USA ve státě Michigan a mají 

šest dětí.  

Semináře: 1. Nálada domova?! 

2. Problém vzorné manželky/manžela 

3. Řešení konfliktu v manželství 

4. Uzdravení zranění z minulosti 

5. Jak žít a přežít s pubertou? 

6. Spotřeba jako droga aneb jak ven z krize 

7. Nemoc a uzdravení 

Koncert: Skupina NACHES  

Pořádá SCEAV 

• KAM pořádá seminář Studium Kristovy služby v ter-

mínu 7. 10. 2009 - 8. 10. 2009, Hotel Malenovice. Ježíš se v 

období své 3leté služby věnoval 12 mladým mužům. 11 z nich 

si Bůh použil k tomu, aby začal hnutí Ducha svatého, které 

pokračuje dodnes. Jaké byly Jeho priority, když sloužil těmto 

svým učedníkům? Může nám být Ježíš příkladem pro službu i 

v dnešní době? Daniel a Vláďa nám pomohou přemýšlet jinak o 

službě, do které každého z nás Bůh postavil. Více na 

http://seminare.kam.cz 

• 15. října 2009 – Finále recitační soutěže zaměřenou na 

duchovní poezii pro žáky základních a středních škol (Český 

Těšín) 

• 30. října 2009 v 17.00 hod. – Koncert u příležitosti 85. 

výročí kostelního pěveckého sboru Ježíšova kostela  

inzerce 

http://narozvoji.ic.cz - zvukové na-

hrávky kázaní nejen br. Kaczmarc-

zyka 

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

sboru Na Rozvoji 

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

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 
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