NEDĚLNÍ LISTY 11.
Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji

POSLUŠNOST ANEB O DLOUHÉ POUTI
ZA JEJÍM PŘIJETÍM
„A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní –
nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více
v mé nepřítomnosti – s bázní a chvěním uvádějte ve
skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás
působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno
dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli
bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed
pokolení pokřiveného a zvráceného.“ Filipským 2,
12-15
Moje cesta k pochopení a co víc přijetí obsahu slova
"poslušnost",
byla klikatá a trnitá. Vztah, který
jsem si k tomuto
pojmu vytvořil, byl
formován prožitky
z mého života a z
nich vyplývajícími
postoji a názory. Možná, že v tomto mém tápání někteří
najdou i část svého vlastního příběhu o hledání a nalézání
své vlastní identity a víry. Tím, co nejvíc ovlivnilo mé dětství, byl bezesporu rozvod rodičů a následné stěhování z
Teplic do Českého Těšína. Tady někde vznikaly základy
mých problémů s přijetím poslušnosti. Vyrůstal jsem bez
otce, který by pro mě byl dostatečnou autoritou a přítomnost matky a babičky to nemohla nijak nahradit. Stal jsem
se permanentním rebelem a ohlédnu-li se za svými školními léty, neumím si představit, že bych měl být svým
vlastním učitelem. Studia v Leningradě na věci také nemohla nic změnit. Byl to čas, kdy jsem žil ve svém vlastním
světě podle svých vlastních zákonů - poslušen jsem tedy
byl pouze sám sebe. V této době jsem se poprvé setkal s
písní Karla Kryla, jejíž text nadlouho ovlivnil můj názor na
poslušnost: "nad mozkem poslušnost a nad rozumem víra.“ Tato slova jsem chápal jako potvrzení skutečnosti, že
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SLOVO EDITORA
Vážení čtenáři,
dneska prožíváme poslední
neděli církevního roku. Čas tedy
neúprosně běží (nedá se vůbec
říct, že plyne, to by to tak neutíkalo). Máme znovu konec listopadu, začátek adventu – připravujeme se opět na krásné svátky, na Vánoce.
I Nedělní listy se snaží ukázat,
jak se co nejlépe připravit na
příchod Krista, například zamýšlením se o poslušnosti (br.
farář Bohuslav Koukol), přečteme si také v úvodníku zajímavé
svědectví o poslušnosti v podání
Tomáše Černého (Blacka). Není
to jediné svědectví – o svou zkušenost s Pánem v nelehké rodinné situaci se podělila také
rodina Koukolova. Přečtete si i
zajímavý komentář k současné
česko-evropské situaci. Těšit se
můžete na rozhovor s dalším
talentovaným mladým člověkem. Ohlédneme se za zajímavými akcemi, poučíme se o dalším z církevních otců a pousmějeme se nad vtipným fejetonem.
Přeji vám proto příjemné čtení, nabídka je bohatá. Celá redakce sobě i vám, milí čtenáři,
přeje požehnaný, klidný a neuspěchaný advent.
LCH-NL
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poslušnost je jen projevem jakési trpnosti, apatie či pasivity, že vede jen ke stádnosti, popírajíc tak osobní aktivitu,
ba i svobodu - záležitosti, se kterými jsem se apriorně nemohl srovnat. Důsledkem neschopnosti být poslušný bylo i
to, že jsem nedostudoval.
Je zvláštní, že ani základní vojenská služba mne poslušnosti nenaučila. Rukoval jsem ve 24 letech a připadal jsem
si dost starý na to, aby mě někdo buzeroval. Navíc se v té
době dělila federace a naše poslušnost nebyla největší armádní starostí. Ale základem všeho bylo jedno a to samé
volnomyšlenkářství prostupující celé mé myšlení a jednání.
Ne že bych neplnil rozkazy, to se muselo, ale dělal jsem to
tak nějak po svém. Přiznávám, že postava Švejka patří k
mým velmi oblíbeným a bývala mi velkou inspirací. Změnu v náhledu na poslušnost dokonce nepřinesla ani ta největší událost v mém životě - přijetí Pána Ježíše Krista.
Když opadla prvotní "duchovní" zamilovanost, věnoval
jsem spoustu energie, abych sobě a také okolí dokázal, že
poslušnost je v lepším případě překladatelským omylem, v
horším nebiblickým pojmem a hledal výraz, kterým ho
nahradit. Svého cíle jsem dosáhl a toto slovo nalezl - byla
jím pro mě pokora. Až později jsem si uvědomil, že jsem
zaměňoval dvě různé věci, byť spolu úzce souvisí. Bez pokory není poslušnost a bez poslušnosti není pokora.
Co tedy změnilo můj pohled na věc? Šlo o věci "obyčejné", ale cesty Boží v našich životech bývají skutečně nevyzpytatelné. Podněty byly v zásadě dva. Prvním byla skutečnost, že jsem v práci postoupil z pozice, ve které jsem
vládl pouze svou lopatou na místo revírního technika,
čímž mi připadla povinnost řídit kolektiv podřízených
pracovníků. Takové z kozla zahradníkem. A už tady jsem
si začal uvědomovat, o co vlastně jde. Druhým impulsem
bylo narození našich dvou kluků. Tady jsem naplno pochopil, co znamenají slova zodpovědnost, povinnost - a
poslušnost, kterou jsem začal od svých dětí vyžadovat.
V těchto chvílích jsem mohl nahlédnout na to, co pociťoval
Otec při pohledu na mně svýma vlastníma očima. Přišel
čas, kdy jsem se začal konečně zajímat o to, co si Bůh a
Bible myslí o poslušnosti. Výsledek byl pro mě VELMI
překvapivý. Bible je plná příběhů o poslušnosti a důkazů o
tom, že jde o velmi aktivní způsob života. Dříve to pro mě
bylo nepochopitelné. Vyskytuje se v ní spousta osobních
vyznání a výzev k tomu, abychom i my byli takovými.
Všichni známe starozákonní příběhy o Mojžíšovi, Abrahamovi, Jozuovi či novozákonních apoštolů, např. Pavlův
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– živoucí důkazy toho, že poslušnost je něco, čím je dobré žít.
Písmo mě vede k pochopení
skutečnosti, že nelze naslouchat
Božímu slovu, aniž bychom mu
nebyli zároveň poslušni. Nejde o
nic trpného. Ozve-li se Bůh, lze
reagovat jen dvěma způsoby:
odmítnout - vzbouřit se, nebo
přijmout a poslouchat. Nemělo
by jít jen o "poslušnost, nebo ....
se ti něco zlého stane", ale o poslušnost dobrovolnou, plynoucí
z lásky a oddanosti - poslou-

chám, protože chci a vím, že je
to dobré. Poslušnost Bohu úzce
souvisí s vírou a věrností. Víra
se má projevit poslušností vůči
evangeliu a definitivním podrobením se tomuto. Pouze jsme-li
poslušni tomu, co nám bylo zjeveno, můžeme se každý jeden
stát hodným nástrojem v Mistrově ruce. A k tomu nám dopomáhej Bůh.
PS: Dnes už vnímám citovaný
úryvek Karla Kryla jinak – nad
(mým) mozkem poslušnost
(evangeliu) a nad (mým) rozumem víra (v Pána Ježíše Krista).
Jediný způsob jak najít směr a
smysl života.
Tomáš Černý
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téma
POSLUŠNOST
Kdo jiný nám může být v charakterových vlastnostech
člověka větším vzorem, než Pán Ježíš. On je nám vzorem.
Ve všem myšlení i činech. On prokázal také dokonalou
poslušnost vůči Svému Otci.
„Do podoby člověka se ponížil a v poslušnosti podstoupil i
smrt a to smrt na kříži!“ (Filip. 2,8)
Náš Spasitel poslušně splnil Otcem daný úkol a zemřel
místo nás!
„Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal
a my jsme mysleli, že je raněn a ubit od Boha. Pro naši
nevěrnost, neposlušnost a hřích byl mučen. Jeho jizvami
jsme my uzdraveni. Byl trápen, pokořil se a ústa neotevřel!
Jako Beránek vedený na porážku, zůstal němý a ústa neotevřel.“ (Izaiáš 53, 4 - 7)
Potom v zahradě Getsemanské ústa otevřel, když říká:
„Ne Moje, ale Tvoje vůle se Otče staň!“
Takový byl a je stále tentýž, náš nedostižný vzor, Pán Ježíš! Někdo napsal: „Postavme svůj malý křížek vedle kříže
golgotského, abychom se mohli učit, co to je, být poslušný až do
smrti. Teprve pod křížem pochopíme nejhlubší smysl a určení
života.“

Věřit Bohu, to znamená plně, bezmezně žít před Ním v
poslušnosti. O tom žádný křesťan nepochybuje, ale uvádět
poslušnost Boží do praktického, soukromého života, to
není tak lehké a to chtění sám člověk o své síle nedokáže
plnit. „Sola fidé“, prohlásil Martin Luther. Je ale stále ještě
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ta pravá, tvrdá víra kolem Těšína, jak to hlásá přísloví o našich
předcích? Cele věřit Bohu, znamená také bez výhrad Jej poslouchat. Jít tiše a v plné odevzdanosti cestou, kterou nás
vede náš vzor, Pán Ježíš, i když
se třeba před námi rozestírá
temnota. Když přicházejí problémy, nemoci, neštěstí a jiné
smutky, zdá se někdy, že nevidíme na cestu, nevidíme Ježíše,
nevíme, co nás čeká.

Jedna rodina žila šťastně ve
svém domku. Jednou v kuchyni
vypukl požár. Rodiče s dětmi
utekli ven a teď zjistili, že jim
schází nejmladší – pětiletý
chlapec. Při útěku se lekl pl amenů a dal se po schodech nahoru na půdu. Co teď? Dvě
sestřičky se rozplakaly. Do h ořícího pekla už se nešlo vrátit.
A hasiči nikde.
Na půdě se otevřelo okénko a
ozval se hlas: Tati, tati!!!
Otec přiběhl k domu a zakřičel: Skoč!
Chlapec pod sebou viděl jen
oheň a kouř: Tati, já tě nevidím!!
Ale já tě vidím! Neboj se,
skoč!
Chlapec skočil a už byl živý a
zdravý v náruči svého otce,
který ho chytil.
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Jedno je jisté. Ten, kdo chce žít v Boží poslušnosi a důvěřuje svému Pánu, ten pozná, že On se o něho postará do
nejmenších podrobností. A tak se nám k poslušnosti, o
které mluvím, přidává najednou ta již vzpomenutá víra.
Ono to nemůže být jinak. To jsou spojené nádoby. Bez víry
se nemůžeme Bohu líbit a víra je základ života s Bohem.
Jedině v plném odevzdání se pod vedení Ducha Svatého
dosáhneme dar a moudrost žít v poslušnosti nebeského
Otce. Potom je Pán Ježíš s námi po všechny dny života na
zemi.
V dopise k Římanům 5, 19 čteme: „Jako se neposlušností
jednoho mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho, Jediného, mnozí dosáhnou ospravedlnění.“
Za Tvoji poslušnost Ti děkujeme, Pane Ježíši, a prosíme, nauč i nás žít před našim nebeským Otcem v poslušnosti!
(Jer. 7, 23) „Poslouchejte Mě a budu vašim Bohem a vy
budete Mým lidem! Choďte po Mých cestách a povede se
vám dobře!“
Jiřinka chtěla být poslušnou ovečkou Pána Ježíše a tak
si po jedné nedělní škole umínila, že bude vždycky p oslouchat svoji maminku.
Jednou chtěla jít ven, hrát si s dětmi, ale maminka řekla: „Ne! Nejprve si, Jiřinko, napíšeš úkoly a splníš své
domácí povinnosti a potom si půjdeš hrát" Tu se Jiřinka
přimračila a dupla si na odpor svoji nožkou o zem. Brzy
zapomněla, co si předsevzala. Maminka si ji nevšímala a
odešla na nákup. Když se vrátila, Jiřinka již měla své
povinnosti splněné a chystala se ven za kamarády. „Chtěla jsem ti koupit zákusek.“povídá maminka. „A proč jsi
mi ho nekoupila?“ Maminka se podívala na svoji dcerku
udiveně a povídá: „Myslela jsem, že stačí, když to jen
chci.“ „Jenom chtít nestačí!“ povídá Jiřinka a sklonila
hlavu. Vzpomněla si na svůj slib.
Kolikrát jsi sliboval Bohu poslušnost?
Kolikrát jsi nedodržel dané slovo?
Jen tomu, kdo do životní praxe přijímá plnou poslušnost
Božího Slova, pouze takovému dítěti je Bůh dobrým Otcem.
Jen poslušnému se v životě dobře vede!
Bohuslav Koukol – farář
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svědectví
RÁCHEL & JESUS
RESCUE

Píše se den 7. 10. 2008, který
se vryje do paměti nás všech.
Dostali jsme šokující a nečekanou zprávu o tom, že naše
dcera Ráchel (16 let) měla nehodu. V Českém Těšíně ji na přechodu pro chodce srazilo auto.
Byla v kritickém stavu převezena vrtulníkem do fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Jak
vážné zranění měla, jsme se nedozvěděli. Cesta autem do nemocnice trvala asi 40 min. Byly
to nejtěžší minuty našeho života.
Nevěděli jsme, jestli ještě žije,
jestli vůbec bude žít, a pokud
ano, tak jaké následky bude mít.
Po příjezdu do nemocnice
jsme čekali na chodbě dětského
oddělení neurologie ARO, modlili se, psali a dostávali sms od
svých nejbližších a čekali na
lékaře, který nám podá zprávu o
zdravotním stavu naši dcery. Ta
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zpráva zněla, že Ráchel žije, ale je v umělém spánku, dýchá
pomocí přístrojů a že možné následky nelze vyloučit.
Za několik hodin chtějí udělat další rentgenové vyšetření hlavy a pak že se uvidí, zda bude nutná operace
nebo ne. Oznamovali jsme telefonicky všem známým a
přátelům, co se stalo, a jak vážná je situace s Ráchel.
Modlily se za ni stovky křesťanů u nás i v zahraničí.
Byli jsme za to moc vděční. Naše rodina nám pomáhala
ze všeho nejvíce. Cítili jsme Boží pokoj a klid. Věděli
jsme, že Bůh dopustí, ale neopustí. Večerní vyšetření
ukázalo, že se zdravotní stav Ráchel nezhoršil a poranění hlavy se stabilizovalo. Ráchel ale stále ještě nedýchala sama a i když se ji lékaři snažili probudit, nešlo
to.
Když jsme stáli nad ní u jejího lůžka, modlili jsme se
o její probuzení. Stále jsme nemohli uvěřit, že nás něco
takového potkalo. Říkali jsme si, že se musíme přece
z toho snu probudit! Ale on to nebyl sen, byla to skutečnost. Měli jsme stále obavu z toho, jak se to všechno
bude vyvíjet dál. Přáli jsme si, aby nám Pán dal nějaké
ujištění, že všechno bude zase jako dřív. A přišlo. Zjistili jsme, že na tričku, které měla Ráchel na sobě v den
havárie, byl nápis “Jesus Rescue“ (Ježíš Zachránce) a
znak zdravotnického kříže. Věděli jsme, že to nebyla
náhoda a že ji Bůh opravdu zachrání.
Na druhý den už Ráchel začala dýchat sama a začala
vnímat okolí. Byla hodně slabá a také unavená. V našem sboru se lidé intenzivně modlili o její záchranu.
Stav se opravdu zázračně lepšil každým dnem. Během
celého pobytu v nemocnici nenastaly žádné komplikace. Brzy začala Ráchel chodit, sama jíst a přesně na den
po 14 dnech pobytu v nemocnici odjížděla domů. Lékaři, kterým jsme mohli vydat svědectví o tom, že Ráchel
je v Božích rukách, byli sami překvapeni tak rychlým a
nečekaným obratem a brzkým uzdravením.
Dnes máme ono potrhané tričko doma vystavené jako
oltář díkůvzdání Bohu za záchranu naší Ráchel.
Děkujeme všem za modlitby a velikou oporu. Buďme
připraveni na den, kdy si nás Bůh z tohoto světa odvolá. Věk o tom nerozhoduje. Buďme tedy bdělí!
"Budete ke mně volat, chodit, modlit se a já vás vyslyším." Jeremjáš 29,12
rodina Koukolova

NEDĚLNÍ LISTY 22. listopadu 2009

11.číslo

komentář
20 LET SVOBODY.
KOLIK JEŠTĚ ZBÝVÁ?
Je 17. listopad 2009. Právě
v těchto hodinách, kdy píšu tyto
řádky, uplynulo 20 let od vzplání Sametové revoluce. Tehdy
pro mne bylo 20 let nepředstavitelně dlouhá doba. Dnes se mi
zdá, že ta léta uběhla nějak příliš
rychle. Jsem rád, že se to tehdy
stalo. Jsem šťastný, že jsem mohl
prožívat těch 20 let tak, jak jsem
je prožíval. Už před Sametovou
revolucí, a také po ní, mnozí
zkušení křesťané z Východu i
Západu říkali: „Využijte dobu
svobody. Využijte dobu milosti,
kterou Pán Bůh vaší zemi daruje. Nebude trvat dlouho.“ Ta
poslední věta je zarážející... Nebo ne?
Vyrůstal jsem v prostředí, kde
jsem měl možnost přijímat
mnoho
informací
z oblasti
„eschatologie“ (což je teologický
obor, který usiluje o porozumění
a výklad biblických proroctví o
budoucnosti). Proto už léta mám
jakési povědomí o tom, že naše
zemské dějiny čeká nekompromisní globální totalita pod vedením „antikrista“. Také jsem
slyšel o tom, že v rozhodující
fázi dějin před druhým příchodem Pána Ježíše nebude důležité rozdělení světa na totalitní
Východ a demokratický Západ,
ani na bohatý Sever a chudý Jih,
nýbrž rozdělení na Izrael a zbytek světa. Izrael zůstane opuštěn
proti všem. Také mám na základě biblických proroctví předstaStrana 5

vu o tom, že celý svět bude pod bdělou kontrolou jakéhosi
„Velkého bratra“, který bude nejen o všem vědět, ale také
bude o všem rozhodovat a udělovat či neudělovat práva
k podnikání a životu vůbec.
Proto pro mne nebyl tento prorocký dovětek o „krátké
době svobody a milosti“ něčím naprosto nečekaným. Ale
myslel jsem si, že uplyne ještě mnoho času, než něco takového bude myslitelné. Neuměl jsem si totiž představit, že
by se americká společnost nebo lidé v Západní Evropě
v dohledné době nechali ovládnout nějakou totalitní mocí.
Kéž bych se mýlil, ale zdá se mi, že dění kolem nás postupně směřuje k naplnění této prorocké věty. A jak je to
vlastně všechno „logické“ a přirozené.
Při nástupu každého totalitního systému, na který si
vzpomenu, bylo vždy dost dobrých důvodů, aby byl drtivou většinou přijat téměř bezvýhradně. Kdysi dával lidu
„chléb a hry“. Jindy měl atraktivní recept na hospodářskou
krizi či nízké sebevědomí národa. Mohl být „přirozenou“
reakcí na bezohledné vykořisťování nebo bezpráví. Nebo
byl patřičným projevem vděčnosti za osvobození. A především, většině lidí se i v totalitě nežije zas tak špatně, některým dokonce docela dobře.
A dnes? Je přece potřeba účinně čelit mnoha globálním
problémům lidstva. Globální oteplování či naopak hrozba
příchodu doby ledové si žádají rázná opatření. Hrozba
terorizmu po 11. září 2001 vyžaduje důkladnou kontrolu a
dozor i tam, kde to dříve bylo nemyslitelné. A většina dotázaných je podle průzkumů ochotna dát přednost zdání
bezpečí na úkor svobody. Hospodářská krize je důvodem
k větší kontrole a důslednější regulaci než dosud. Rostoucí
hospodářská důležitost asijských zemí, respekt před strategickou ropou v rukou muslimských zemí vede
k přivírání očí nad vnitřní nesvobodou v těchto zemích.
Nezadržitelně rostoucí počet a vliv muslimů v evropských
zemích si vynucuje ústup
od pojetí evropské společnosti jako křesťanské.
Před několika dny naše
země ratifikovala Lisabonskou smlouvu. Rád bych se
mýlil. Ale dosud nikdo
nedokázal rozptýlit mé
obavy, že je to další krůček v přípravě infrastruktury moci
potřebné pro světovládu antikrista. Proč tato silná slova?
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Tato centrální moc chce předpisy ovládat každý detail našeho každodenního života (samozřejmě pro naše dobro). Obrovské množství peněz je odváděno
do bruselského centra, aby pak
mohly být přerozděleny tam,
„kde je to potřeba“. Potřeba za-

jištění blahobytu vyžaduje přísné kvóty na produkci zemědělských plodin. Politici se krok za
krokem opět snaží obnovit svou
moc nad klíčovými médii. Nekritický způsob informování o
politice Bruselu v médiích připomíná naše staré časy před 20
léty ve vztahu k Moskvě. Není
politicky korektní vznášet kritiku a ještě o něčem diskutovat.
Když referendum nedopadne
podle představ, postačí jen hlasování v parlamentu nebo prosté zopakování referenda ve
vhodnějším okamžiku. Vůdcové
stran, kteří dříve měli důvod se
vymezovat proti, najednou pochopili jedinou správnou cestu a
stali se nekompromisními zastánci téhož. Státníci významných vyspělých zemí by rádi
odvolali prezidenta jedné bezvýznamné země, který komplikuje hladký průběh nepatřičnou
kritikou. Padají slova jako „Není
jiné alternativy“, „Jsme si vědomi nedostatků, ale ...“, „Prezident nám dělá ostudu“ – už i
jen tím, že má jiný názor. Také
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česká proizraelská zahraniční politika, která občas pobuřovala velké evropské státníky, vezme díky jednotnému postoji EU možná za své.
Není to ďábelská hra s tímto světem?
Je zvláštní, proč lidé, kteří dokázali rozpoznat zlo fašismu nebo komunistické totality, jsou slepí vůči podobnému
nebezpečí hrozícímu odjinud a hluší k argumentům. Že by
to bylo jen proto, že tehdy náhodou stáli na té „nesprávné“
straně, zatímco teď se stihli včas postavit na tu „správnou“?
Zdá se, že náš svět, Evropa a s ní i naše Česko směřují
nezadržitelně ke stavu, jaký popisuje Bible ve Zjevení.
To ale neznamená, že bychom se měli dění kolem nás
děsit a odevzdaně rezignovat. Byli jsme přece povoláni k
vnitřní svobodě a k odvaze. Především můžeme a máme tu
svobodu využít, dokud ji máme. Děkujme za ni. Važme si
jí. Využijme ji.
Přicházejí mi na mysl Ježíšovy výroky:
Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. (Jam
8,36)
Musím konat skutky toho, který mě poslal, dokud je
den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud
jsem na světě, jsem světlo světa. (Jan 9.4.)
VK-NL

rozhovor...
...SE ZDEŇKEM MAROSZEM
Zdeněk Marosz je u nás ve sboru velmi aktivní. Pracuje
nejen na dorostu, ale vídali jsme ho i ve skupině 3+1, v pěveckém sboru nebo ve chválící mládežové skupině. Jistě si
ho vybavujete jako houslistu a hlavně jako zpěváka, kterého Bůh obdařil nádherným sametovým hlasem. Povídali
jsme si s ním o tom, co prožil letos na jaře.
V létě ses zúčastnil soutěže Albrechtická star. Čím tě tahle
soutěž lákala? (měl jsi nějaký cíl?)
Před dvěma lety, kdy probíhalo 1.
kolo Albrechtické star, jsem měl
možnost být na finále této soutěže a
velmi mě oslovilo to, kolik známých
věřících lidí se této soutěže zúčastnilo, a zároveň skupina Citadela, která
dokázala živou hudbou úžasně všechny finalisty doprovodit. Viděl jsem v tom zkušenost v soutěživosti, ale zároveň
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přátelského vztahu všech soutěžících a doprovodné skupiny.
Připravoval ses nějak speciálně
na soutěž? Pomáhal ti někdo?
Jestli se speciální přípravou
myslí učení písní, tak ano. Před
prvním kolem jsem měl trochu
strach, jelikož několik měsíců
před jeho začátkem jsem byl

v situaci, kdy jsem z fyzických
důvodů nemohl zpívat. Byl jsem
i u několika doktorů, kde jsem
zjišťoval příčinu ztráty hlasu, ale
nic zvláštního nenašli. Uvědomil
jsem si tak, že člověk nemá
kompletní správu ani nad svým
tělem a vše jsem vložil na Boha.
Kolem sebe jsem vnímal psychickou podporu svých přátel i
rodiny.
Jak dlouho celá soutěž trvala? A
kolik bylo celkem soutěžících?
Soutěž trvala přibližně měsíc.
Celkem byly 4 kola, z nichž to
poslední bylo finálové. První tři
kola probíhaly každý pátek od
15.5. 2009 do 29.5. 2009 a kolo
finálové se uskutečnilo na křesťanské akci OKO dne 12.6.2009.
Do soutěže se přihlásilo celkem
33 soutěžících, ale na 1. kole se
nás sešlo 29. Do soutěže se mohl
přihlásit kdokoli ve věku od 12
do 45 let, věřící i nevěřící. Celou
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soutěž pořádal sbor SCEAV Albrechtice.
Jaká byla atmosféra? A jaké obecenstvo?
Atmosféra byla hodně přátelská a povzbuzující. Mezi
námi soutěžícími vzniklo určité pouto, díky kterému jsme
se navzájem podporovali a drželi, takže při každém vyřazování jsme dost soucítili s těmi, co byli právě vyřazeni.

Obecenstvo mě dokázalo podpořit a určitým způsobem
vyhecovat do pěveckých výkonů, které jsem předvedl, ale
při každé písni jsem se snažil myslet na Boha, který byl
mým prioritním obecenstvem.
Měl jsi trému?
Tréma byla obrovská. V soutěži jsem ji však nejvíce vnímal ve vyřazovacích částech. V duchu jsem se raději připravoval na možnost vypadnutí i postupu, což mi dodávalo sebevědomí a klid.
Jaké písně jsi zpíval a podle čeho jsi vybíral svůj repertoár?
Snažil jsem se vybírat písně svých oblíbených křesťanských zpěváků. Do 2. a 3. kola jsme dostali CD, na kterých
byly písně k výběru. Do 2. kola jsem si vybral píseň od
Joshe Grobana – You Raise Me Up a ve 3. kole jsem zpíval
píseň od S. C. Chapmana – Fingerprints of God. Ve finálovém kole jsme pak zpívali písně dvě. Jednu jsme si vybírali
sami a druhou nám vybrala skupina. Skupina mi vybrala
píseň od No Name – Lekná a mnou vybraná píseň byla od
křesťanské skupiny Casting Crowns – Praise You In This
Storm.
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Který okamžik byl pro tebe nejsilnější?
Těch okamžiků bylo více, ale
mezi ty nejsilnější vnímám postup do finále a potom závěrečné umístění. Nejvíce mě však
překvapil okamžik finálového
kola, kdy jsem, nepřipraven,
dostal do rukou housle a měl
jsem zahrát skladbu, kterou
jsem hrál před 10 lety. Zmohl
jsem se však jen na „Skákal pes“
.
Umístil ses na skvělém druhém
místě, znamená to pro tebe další
možnosti zpívání? Jaké výhody
vyplývají pro vítěze soutěže?
Po skončení soutěže se mi
možnosti zpěvu nijak zvlášť
nerozšířily. Nadále jsem byl
však v kontaktu se členy skupiny Citadela a před několika dny
se mi naskytla možnost spolupráce se skupinou. Vše však
vkládám Bohu a nechávám tomu prozatím volnější průběh,
protože nyní prioritně vnímám
školu.
Máš svůj fanklub? Jezdil tě pravidelně podporovat?
Fanklub je silné slovo. Pravidelně mě podporovalo pár mých
nejbližších a na závěrečná kola
mě přijela podpořit i naše mládež, dorost i má rodina. Všem
jim i ostatním, kteří na mě mysleli, bych chtěl rovněž touto cestou poděkovat za podporu a
povzbuzení, kterým mě naplňovali.
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Určitě vzniklo i nějaké přátelství...
Spíše než přátelství vznikala především kamarádství.
Poznal jsem hodně nových lidí, ale za tak krátkou chvíli
snad není ani možné získat z takovýchto vztahů něco víc.
S několika soutěžícími jsem ještě doteď v kontaktu a občas
využíváme internetu k tomu, abychom si navzájem sdělili
nějaké novinky.
Naučil ses během soutěže něco, co bys rád jednou použil ve
svém životě?
Určitě to, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Byla to
pro mě jedna z nezapomenutelných zkušeností jak
v oblasti zpěvu, tak v oblasti vystupování a zdravé soutěživosti a jsem za ni velmi rád.

galerie otců církve
HIPPOLYT ŘÍMSKÝ
Datum narození tohoto prvního vzdoropapeže není známo,
avšak mohl se narodit kolem
roku 170. Byl žákem Ireneje
z Lyonu, vzdělával se zřejmě
také v Alexandrii, později se stal
v Římě knězem. Hippolyt se
dostal do sporu s papežem Zephyrinem (198-217) kvůli christologickým otázkám. Poté na
římský biskupský (papežský)
stolec nastoupil Kalixt, kterému
Hippolyt vytýkal zmírňování
pravidel

Máš další plány, jak naložíš se svým talentem?
Zpěvem bych chtěl sloužit především Bohu, takže pro
mě není důležité kde, nebo s kým budu zpívat. Důležitým
faktorem je pro mě společný cíl skupiny a zapálenost pro
tuto službu. Takže vytyčené plány nemám.
Momentálně studuješ na vysoké škole, na jaké povolání se připravuješ?
Studuji nyní na Ostravské univerzitě v Ostravě obor Informační technologie ve vzdělávání. Jedná se o obor, který
je v budoucnu možno využít třeba jako učitel výpočetní
techniky na školách, nebo lektor v různých firmách atd.
Vnímám to jako obor, který mi dává možnost celoživotního vzdělávání a taky možnost případné práce s mladými
lidmi, která mě vždy bavila.
Děkuji za rozhovor a za celou redakci ti blahopřeji k úspěchu v
soutěži a přeju Boží vedení a moudrost při studiu i při dalších
plánech.
LCH-NL
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církevní kázně, protože umožnil
druhé pokání za hříchy týkající
se sexuální oblasti, ačkoli do té
doby církev tyto prohřešky považovala za smrtelné hříchy a
neodpouštěla je. Tvrdil také, že
Kalixt dostatečně nebojuje proti
herezím. Hippolyt se proto za
vlády Kalixta, nebo při volbě
dalšího biskupa, nechal sám
zvolit svými stoupenci do biskupské funkce v Římě. Jenže
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později byli Hippolyt i tehdejší oficiální biskup Pontianus
odsouzeni a deportováni na Sardinii, kde mezi nimi došlo
k usmíření a schizma tak mohlo skončit. Hippolyt také na
Sardinii kolem roku 235 zemřel.
Hippolytovo literární dílo obsahuje
např. spis Vyvrácení všech herezí (Philosophumena), ve kterém srovnává různé hereze a tvrdí, že mají původ v řecké
filosofii, dále napsal např. Výklad Písně
písní, komentář ke knize Daniel, Proti
pohanům či spis O zmrtvýchvstání, který věnoval císařovně Iulii. Nejznámějším dílem je Apoštolská tradice. Tento
spis nás uvádí do tehdejšího církevního
života a obsahuje text nejstarší zachované eucharistické
modlitby (modlitby při večeři Páně).
MCH-NL

ohlédnutí
KONFERENCE RODIN
Každý z nás už někdy někomu ublížil, ukřivdil nebo někoho vnitřně zranil a každý z nás jsme se už někdy cítili
ukřivděni či vnitřně zranění. Jak naložit s těmito a podobnými pocity a postoji? Na tyto a mnohé další otázky budeme společně hledat odpovědi - tolik z úvodního slova 8.
konference rodin, která se konala ve dnech 26. -28. září
2009 v příjemném prostředí hotelu Relax v Rožnově pod
Radhoštěm.
A tak jsme hledali. Tři dny. Dospělým účastníkům –
manželským párům z několika křesťanských církví různých koutů České republiky pomáhali zkušení profesionálové, dětem tým skvělých mladých lidí
z frýdeckého sboru SCEAV. Hlavním přednášejícím byl
Don Smith z USA, který spolu se svou manželkou od roku
1983 pracuje v křesťanské organizaci Bridge to Life (více na
www.bridgetolife.org). Téma konference – kroky smíření –
se prolínalo všemi přednáškami. Začínali jsme přednáškou
o usmíření s Bohem, následovalo téma o usmíření se sebou, s partnerem a série přednášek končila usmířením
s našimi dětmi. Bylo to poutavé a zajímavé vyprávění.
A semináře: tentokrát jsme si mohli vybrat z bohaté nabídky – Uzdravení z naší minulosti, která ovlivňují naše
vztahy (Don Smith), Nálada domova: co udělat, aby nás
neničilo to, v čem žijeme (Pavel Raus), Nemoc a uzdravení
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(Bendito a Mariola N´dua), Řešení konfliktů v manželství (Don
Smith), Problém vzorné manželky (a jejího manžela) (Pavel
Raus), Čtyři období manželství
(manželé Tyrlíkovi), Kreativní
workshop (Lilie Tyrlíková).
V sobotu nás zajímavou interaktivní přednáškou na téma
Dny pokání v judaismu velmi
obohatil doc. Tomáš Novotný,
který kromě své pedagogické
činnosti na vysokých školách
Ostravě a Praze působil 10 let
jako sbormistr dívčího vokálního souboru Adash. Týž den večer jsme si vychutnali koncert
v podání bývalé sólistky tohoto
souboru Barbory Baranové a
doc. Novotného (doprovod na
concertinu).
V neděli odpoledne jsme si
nenechali
ujít
procházku
v rožnovském muzeu. Protože
bylo nádherné počasí, potkávali
jsme dvojice či větší skupinky
účastníků konference po celém
okolí. Večerní bohoslužby byly
důstojným ukončením dne odpočinku, jakož i příležitostí u
stolu Páně ke smíření, k novým
začátkům ve vztahu s Bohem,
sebou samotným, s partnerem, s
bližními.
Pondělní ráno bylo opět krásné a o to víc skýtalo důvodů ke
vděčnosti, vyjádřené zpěvem
písní za doprovodu jedné
z bývalých doprovodných skupin Tošanovic.
V poslední přednášce jsme si
uvědomili, jak je důležité naslouchat hlasu našich dětí, jak
správně děti vychovávat.
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Po obědě a vzájemném sdílení jsme odjížděli a věřím, že
také našli odpovědi na otázky, které jsme měli a které byly
kladeny v průběhu celého pobytu.
Jsme vděčni Bohu za celý organizační tým konference,
personálu hotelu Relax i všem štědrým dárcům.
Blíží se období adventu, večery jsou dlouhé, obohaťte život svých blízkých i váš poslechem zajímavých přednášek
z této konference na následující internetové adrese.
http://www.kr.sceav.cz/
Cesta k odpuštění a smíření není mnohdy snadná, může
být dlouhá, ale stojí za to se na ni vydat. Neodpuštění člověka ničí, rozkládá a znepokojuje. Je zdrojem napětí a podrážděnosti. Smíření je „setkání“ dvou odpuštění – je to
dvoustranný akt, vztah založený na odpouštění, „nové
setkání“ starých známých.
SŘ-NL

INSPIRATION
První listopadový víkend jsem strávila s manželem, synem a manžely Schulhauserovými v Horní Bečvě v hotelu
Kahan. Jen tak jsme se zde nerekreovali, nýbrž jsme se
účastnili další z inspirativních akcí Inspiration. Tu organizovalo občanské sdružení Křesťanské vyučování a život (dále
jen KVŽ). KVŽ je hnutí, jehož záměrem je posílení morální
a duchovní úrovně mladé generace, zejména vysokoškolských studentů. Usiluje o to, aby se mezi mladými lidmi
rozvíjely tradiční křesťanské hodnoty, jako je láska, pravda, čestnost, věrnost a další, a také víra v Boha. V roce 1997
se KVŽ stalo členem České evangelikální aliance. (Více na
www.kvz.cz).
Na hlavní téma „Andělé a démoni“ (Biblický pohled na
duchovní svět) přednášel pozvaný host - Dave Patty. Byla
jsem velmi ráda, že jsem tohoto skvělého sympatického
řečníka mohla vidět na vlastní oči, neboť Dave Patty byl
pro mne dosud jen obecně známou výraznou osobností
Křesťanské
akademie
mladých
KAM
(více
na
www.kam.cz).
O sobotní večerní program se postaral MUDr. Štěpán
Rucki svým povídáním na téma "Prožitek blízké smrti a
Bible" (aneb Jak je to s tmavým tunelem a bytostí světla
podle R. Moodyho?).
Vzhledem k tomu, že tato nosná zamyšlení byla velice
hutná, nelze je v tomto oznámení shrnout do několika vět.
V neděli bylo na programu „Setkání buněk“. Buňky
KVŽ popisuje jako: „základní stavební a funkční jednotky
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živého organismu Církve Pána
Ježíše v naší zemi“. KVŽ pomáhá zakládat a reprodukovat nová místní společenství, kde budou lidé přicházet k Pánu Ježíši,
duchovně růst a sloužit. Pavel
Vopalecký (nám známý jako
host na květnovém sborovém
dni a bohoslužbách v říjnu) říká:
„Jde nám o to, abychom jako
křesťané byli motivováni působit v prostředí neobrácených lidí
a aktivně pro to dělali tvořivé
kroky,.... abychom tak mohli žít
Velké poslání (Mt 28,18-20) i
Velké přikázání (Mt 22,36-39).
Jsem nadšená, jakým způsobem formulovali klíčové hodnoty, které jsou pro oblast služby
buněk důležité:
JÁ + JEŽÍŠ
Je pro nás důležitý osobní vztah s
Ježíšem
Je pro nás důležitá Bible (Boží
Slovo)
Je pro nás důležitá modlitba (komunikace s živým Ježíšem)
JÁ + JÁ
Jsou pro nás důležité vlastní
osobní proměna a osobní růst
Je pro nás důležité, když nám někdo nastavuje "zrcadlo" v osobní
proměně a růstu (učednictví, "mentoring".. .)
JÁ + MY
Je pro nás důležité společenství buňka jako rodina a s ní vše, co do
správné rodiny patří (vzájemná
péče, podpora, vykazatelnost, vzájemná
zodpovědnost,
zapojení
všech,...)
Je pro nás důležitá reprodukce
naší buňky (jako ve správné rodině)
Je pro nás důležitá síť buněk jako
širší rodina
Strana 11

JÁ + DALŠÍ LIDÉ
Je pro nás důležité pomáhat dalším lidem, být otevření směrem
"ven"
Jsou pro nás důležité štědrost, dávání a žehnání - jako princip
v životě
Domů jsem odjížděla s přáním, aby každá skupina našeho sboru (dorost, mládež, 25+ i střední generace) mohla
společenstvím s takovými atributy být! Budeme se na tom
podílet?
JH-NL

zamyšlení
SCHODY
Někdy si představuji, že náš kostel je takovým křesťanským ostrůvkem. Tam pod schody vedoucími k parčíku už
je jen moře a
jeho vzdouvající
se vlny. Mořský
příboj občas uvrhne na schody
nějakého člověka, jiného než
my.
Člověka,
který není spasen.
Nesměle
začne stoupat po
schodech a před
sebou má náš
chrám, z něhož
vybíhají
jemu
neznámí lidé, podávají mu ruku a zvou ho dovnitř.
K milým úsměvům přidávají laskavá slova plná porozumění a pokoje. Pohan je fascinován, odhazuje plášť nedůvěry a s očekáváním něčeho dobrého vchází dovnitř. Usedá do lavice a slyší, že Ježíš ho miluje. Zároveň je také
usvědčen z vlastních hříchů. Ani se nenaděje a vyznává je
Pánu a v jeho srdci začíná bydlet Ježíš. Zanedlouho se stává členem sboru a střídá se s ostatními ve službě na věži,
ze které vyhlíží, zdali moře nevyvrhlo dalšího trosečníka.
Na otázku, zda máme zvěstovat evangelium mezi lidmi
a přivádět je ke Kristu, všichni řeknou, že ANO. Ale mnozí
také dodají: „No jo, ale co si o nás pomyslí, až přijdou do
našeho sboru a uvidí, že to tady není úplně ideální? Máme
NEDĚLNÍ LISTY 22. listopadu 2009
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obavy, aby je to neodradilo, dokonce máme už takovou zkušenost!“ Takže ona odpověď nebude znít čistě ANO, ale spíše:
„Ano, ale teprve potom, až se náš
sbor zcela uzdraví, teprve potom,
až zase zavládnou všeobecně
dobré vztahy, teprve potom, až
budem všichni společně pracovat na Božím díle, jako to bylo
v prvotní církvi, neboť ta je náš
vzor.“ Teprve potom, teprve
potom, teprve potom ..., potom
už umřeme. Jenomže až umřeme, tak už nebude žádné teprve
potom. Tam bude stát Ježíš
s otázkou, jak jsme naložili se
svěřenými hřivnami. Co asi řekne na naše „teprve potom“? Odpověď se nabízí v Luk 9, 57-62.
Věřím ale, že v případě trosečníků zapomeneme, co nás ve
sboru pálí, co nás žere, co nemůžeme rozdýchat. Odložíme
ukřivděnost, podrážděnost, samospravedlnost. Prostě všechno
z čeho se satan raduje, co rád
zapaluje jako koudel, nad čím
skáče radostí, jak se mu daří
rozněcovat nepokoje a různice
v lidských srdcích. Ano, věřím,
že umíme přivést lidi ke Kristu.
Ukázat jim našeho Pána a Spasitele, pomoci jim udělat první
kroky, podpořit je v duchovním
růstu.
DOVĚTEK: Jednu neděli vejde
satan do našeho kostela, ale tam zejí
jen prázdné lavice a rozprostírá se
podivné ticho. Žádné varhany, žádný zpěv, sborovníky nenajde ani
pod lavicemi. Ďábel se začne radovat a mnout si ruce, že se mu zase
podařilo rozprášit jeden sbor. Jenže
tu mu jeden anděl poklepe na rameStrana 12

no a řekne: „Raduješ se předčasně. Tady je ticho proto, že žeň je
veliká a dělníků málo. Tato neděle je evangelizační a všichni jsou
mezi lidmi. Dnes nemáš šanci k podněcování! Dnes odhodili
nespokojenost a zapomněli na křivdy, které ty tak rád rozdmýcháváš. Dnes seběhli schody a v pohanských vodách podpírají
jeden druhého. Nemají čas se zaobírat tvými ústrky.“ Satan začal
řvát zlostí, a tak ho tam andělé zavřeli, ať si řve, ale nemusí tím
rušit okolí.
Nemáte chuť seběhnout schody a nečekat na „teprve potom“? Vždyť Bůh má pro nás krásné zaslíbení /Jan 14, 1214/.

mus, styly a nástroje. Husí kůži
ve mně zejména vyvolávaly
vysoké, dlouho znějící dvojité
disharmonické septakordy hrané na saxofon. Po tom, co zasloužilé Casio nestačilo odolat
nájezdům vrčícího batolete a
definitivně přestalo reagovat na
jakýkoli dotek, jsem ho opět

MSCH-NL

fejeton
NEODBYTNÉ, NENECHAVÉ, NESOURODÉ, NÁROČNÉ A NEVZDÁVAJÍCÍ SE
Většina rodičů se těší na dobu, až se z miminka stane batole a „konečně s ním bude nějaká sranda“. Sranda je, to se
nedá popřít. Batole se vyznačuje charakteristikou pěti N:
neodbytné, nenechavé, nesourodé, náročné a nevzdávající
se.
Ráno už Kristýnka nasadila těžší kalibr, když vidí, že se
neprobouzím. Šťourání v různých mých dutinách nezabírá
a brýle jsou schovány. (Tento týden jdu k optikovi. Okuláry dosáhly havarijního stavu.) Bez váhání vleze do naší
postele a začne si sundávat plínku. Zatím to funguje, vyskakuju rovnýma nohama.
Získala jsem rovněž malou pomocnici v domácnosti,
kvůli které bych ale zároveň potřebovala dvě další skutečné pomocnice. Kristýnka vidí, jak dávám věci do pračky. O
den později, ve snaze co nejvíc mi pomoct, také dává věci
do pračky a já pak z koupelny vynáším páry bot, prupisky
a hračky. Vidí mě, že věším prádlo na sušák, běhá po bytě
a další mi podává. Končí to tak, že na sušák v roztržitosti
věším suché prádlo a do šuplíku schovávám mokré. Sleduje, jak vytírám podlahu. Také vytírá. Bílým čistým bavlněným kapesníkem. Úžasné bude, až začne „vařit“.
Bavíme se ale i jinak než jen prací v domácnosti. Nedávno jsem se rozhodla, že se vrátím ke své skvělé kariéře klávesisty, a tak jsem oprášila nástroj značky Casio, kterou
sice hudebníci moc rádi nemají, ale na moje domácí žvejkání stačí. Vytáhla jsem i balík not. Kristýnku klávesy nesmírně potěšily. Naučila se do nich bušit nejen jako rockový hudebník v posledním tažení, ale umí přepínat i rytNEDĚLNÍ LISTY 22. listopadu 2009
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odsoudila k dlouholeté letargii.
Na internetu jsem našla návod
na domácí plastelínu. Není to
fajn, modelovat si? Vytahala
jsem potřebné ingredience a za
půl hodiny byla plastelína hotová. Zase jsem se přepočítala.
Kristýnce připadala odporná a
štítila se jí byť jen dotknout. Tak
je tomu dodnes. Hrouda plastelíny leží na zem, obalená nějakými těmi drobky a my
s manželem po večerech modelujeme pizzu (z hladu), zvířátka
(o které není zájem) nebo geometrické tvary (každý máme
nějaké úchylky).
Velmi užitečné jsou rovněž i
prstové barvy. Jdou vyprat
z oblečení, s trochou snahy leStrana 13

zou dolů i z kůže a jsou nechutné, aby je nikdo nejedl.
(Jsou příšerně hořké. Nedávno jsem neodolala.) Rozložila
jsem na zem zbytky časopisu, který jsem si kdysi chtěla
přečíst a slavnostně vyndala modrou, žlutou, červenou a
zelenou. Kristýnka si v zelené obalila ruku, papíru si nevšimla a kápla na koberec. Pak poplácala ikeácký tunel a já
psychicky nevydržela a odnesla batole i barvy do koupelny. Ve vaně jsem z Kris svlíkla
veškeré oblečení a ráchání
v barvách mohlo začít. Dávání
koupelny do původního stavu
pak zabralo třikrát víc času,
než celá akce včetně přemýšlení o tomto poťouchlém nápadu.
Ještě lepší jsou akce s kamarádkou a jejím chlapečkem,
který je sice o kousek starší než Kristýnka, zato ve společných plánech si nemají co vyčítat. Onehdá jsme šly po ulici
a s kamarádkou plánovaly, co asi budeme dělat večer. Nápadně často se v hovoru objevovaly slova jako: nohy nahoru, pěkná kniha, ať se chvíli stará i manžel nebo napustím
si vanu. Poté, co se
děti náruživě objaly
a plácly sebou do
rozbahněné kaluže,
bylo nám jasné, že
„napustím si vanu“
se mění na „napustím si vanu, abych
všecko vyprala“ a
místo „pěkná kniha“ se bude konat
„pěkně
vyprané
oblečení s použitím
aktivního kyslíku.“
Kristýnka byla špinavá celá včetně
obličeje, já rovněž,
protože při nesení se do mě částečně vytřela a poprvé
v životě jsem měla dojem, že v tramvaji bezvadně ladím
k vedle sedícímu bezdomovci.
Ale aspoň je nějaká sranda i během pošmourných listopadových dnů. Hezký podzim (nebo zimu?)!!!

DĚTI NA BOHOSLUŽBÁCH
Bratři a sestry,
jak jste si určitě všimli,
před několika týdny jsme
začali v našem sboru novou
tradici, v jiných sborech docela obvyklou, a sice že na
počátku nedělních bohoslužeb sedí děti v kostelních
lavicích spolu s rodiči, případně vepředu, a teprve během druhé společné písně
odcházejí do nedělní školky,
kde mají svůj program.
Hlavním cílem je budovat
v dětech povědomí o tom, že
jsou součásti celého sboru,
velké sborové rodiny, nikoliv jen dětskou skupinou,
která se schází mimo hlavní
dění. Nezanedbatelným přínosem pro děti je i to, že si
zvykají na atmosféru bohoslužeb a prostředí kostela a
také na standardy chování
během bohoslužeb. Navíc,
pozitivní význam to má i pro
širokou sborovou veřejnost,
protože děti zpestřují a
omlazují účast na bohoslužbách a jsou důvodem k radosti a vděčnosti, že Pán
žehná mnohým rodinám našeho sboru v podobě vzácných darů, krásných dětí. A
koneckonců,
občas
je
v některých lavicích i veselo.
René Raszka

JF-NL
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CENTRÁLNÍ MLÁDEŽOVÁ VIGILIJKA

Co nás čeká
SEMINÁŘ
Rodiče a jejich role v duchovním vedení dětí
Vnější tlaky na naše děti jsou stále větší. Jak proti nim
obstojí? Jak jim v tom můžeme pomoci a kde k tomu jako
rodiče vzít sílu?
V tomto semináři najdeme povzbuzení a praktickou inspiraci pro každodenní předávání křesťanských hodnot
dětem.
Přednáší Eliška Krmelová, lektorka Tim 2,2 o.s.
V nedeli 29. listopadu 2009, 13:30 - 18hod.
Místo konání: Evangelický sbor ČCE a.v. Nám. Dr. M.
Luthera, Český Těšín
Přihlášky: René Raszka, tel. 724 296 170, nebo ve sborové
kanceláři

ADVENTNÍ VEČERY

První adventní večer se bude konat ve čtvrtek 26.
11. v 16:00 hod. ve sborovém sále. Na setkání se bude
promítat film "Kostely milosti".

Druhý adventní večer se bude konat 3. prosince v
16:00, slovem bude sloužit br. f. Pavel Křivohlavý.

Třetí adventní večer se bude konat 10. prosince v
16:00. Bude se promítat film o Martinu Lutherovi.

Čtvrtý adventní večer se bude konat 17. prosince
v 16:00, slovem bude sloužit br. f. Marek Říčan.

MLÁDEŽ
27. 11. Pá 18h Abraham Genesis 12kp
29. 11. Ne 9h Mládežnické Bohoslužby: „nejsi studený
ani horký,…..“
4. 12. Pá 18h Abraham Genesis 13kp
11. 12. Pá 18h Cestopis – Nepál, upřesníme
19. 12. So 17h Vánoční párty dorostu a mládeže
26. 12. So 9h Rodinné Bohoslužby
31. 12. Silvestr mládeže zač.20h, místo upřesníme

DOROST
28. 11. So 10h téma: Proč lidé trpí?
5. 12. So 10h téma: Kde je Bůh, když lidé trpí?
12. 12. So 10h téma: Proč se to muselo stát?
Rock Solid Klub Gympl Každý pátek v 14h v Aule
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12. prosince od 14:00 (pravděpodobně) v kině Kosmos v Třinci, pořádá SCEAV

25+
11. 12. 17:30 Čína očima našince
18. 12. 17:30 Vánoční večernice

KONCERTY

V neděli dne 22. listopadu v 16:30 se bude konat v
evangelickém kostele v Třinci
koncert
vokální
skupiny
Geshem. Zazní zde afroamerické spirituály. Geshem znamená déšť. Přináší vláhu, požehnání, nejzákladnější předpoklad života, ale může se stát
i nepříjemnou plískanicí na
konci listopadu.

Koncert Donebevolající
29. listopadu v 17:00, Hotel
Malenovice.

Adventní koncert hudby a slova pořádaný Slezskou
církví evangelickou a.v. k projektu 300. let tolerance v Těšínském Slezsku se bude konat v
neděli dne 29.11.2009 v 17:00
hod. v Evangelickém kostele
Na Nivách. Vystoupí zde
známí hudební interpreti jako
např. Ewa Farná, Roman Lasota, Halina Młynkowa a smíšený pěvecký sbor Canticum
Novum. Projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko
– Śląsk Cieszyński OPPS ČR –
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PR 2007 – 2013 a vlastní finanční spoluúčast je podpořena
Ministerstvem kultury České republiky a městem Český
Těšín.

Koncert Oboroh 6. prosince v 17:00, Hotel Malenovice

Koncert ZUŠ Český Těšín, kostel na Rozvoji 9.
prosince

Vánoční koncert Janka Ledeckého, 19. 12. 2009,
18:00 hod., Evangelický kostel na Rozvoji, VSTUPNÉ: 250
Kč, PŘEDPRODEJ: Reg. inf. centrum (tel. 558 711 866),
KaSS, od 09. 11. 2009, 220 Kč. Janek Ledecký v doprovodu
smyčcového kvarteta.

http://narozvoji.ic.cz - zvukové nahrávky kázaní br. Kaczmarczyka
http://narozvoji.wz.cz - fotky z akcí
sboru Na Rozvoji
http://www.vericidite.estranky.cz/
Internetové stránky věnované výchově 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.

KONFERENCE
BABO, RAĎ...aneb Jak pomáhat ženám
KONFERENCE PRO ŽENY a DÍVKY, 8.-9. 1.2009 od
17:30, Hotel KAM Malenovice, přihlášky do 14. prosince
2009 na nea@kam.cz, +420 605 264 445 , cena 850 Kč
Každý pokus pomoci lidem začíná připraveností chápat,
co dělá Pán Bůh v životě člověka. Porozumění sama sobě a
ostatním ve světle Božích pravd je klíčem ke změně a k
růstu. Cílem této konference je položit základ pro pochopení procesu poradenství. Budeme se zabývat následujícími tématy: osobnost člověka, nenaplněné potřeby, reakce
na životní zranění, vina a stud, náležení a vůle ke změně.
Chceme umět lépe pomáhat ženám, a to s využitím principu učednictví jako základny pro vyrovnávání se s problémy života. Hlavní mluvčí: SHARON FERYANCE

inzerce

Ceník Inzerátů

Běžný textový

Zvýrazněný textový

Grafický

5,- Kč
10,. Kč
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
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