
NEDĚLNÍ LISTY 12. číslo, 4. ročník 

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. prosince 2009 

NEDĚLNÍ LISTY 20. prosince 2009 12.číslo Strana 1 

STAŇ SE SOUČÁSTÍ VÁNOČNÍHO PŘÍBĚHU! 

 
"Hle, stojím přede dveřmi a tluču…“.  Zj 3,20 

 
Vánoce nám připomínají historický fakt, že Bůh, Stvořitel 

světa, výrazně vstoupil do dějin a posláním svého Syna na 

zem jasně sdělil, že mu na lidech záleží. Narození Ježíše 

jako Spasitele je hlavním poselstvím vánoc. Proti této re-

álné podstatě vánoc stojí to, co lze nazvat „komerčními 

vánocemi“, do nichž nás 

tlačí dnešní doba a reklama, 

tedy vnímat vánoce pouze 

optikou vánoční nálady, 

stromečků, vánočních dár-

ků a pohádek, kapra, koled, 

cukroví a vánoční výzdoby. 

Toto jsou určitě příjemné 

věci, které k vánocům patří a máme je rádi, ale jsou to jen 

vedlejší aspekty vánoc, a pokud vánoce vnímáme pouze 

takto, pak jsme účastníky jen jejich vedlejších rolí. 

Paradoxem je, že většina lidí aspoň trochu ten původní 

vánoční příběh o narození Ježíše zná a koneckonců i ve 

sdělovacích prostředcích je to o vánocích připomínáno, ale 

řekl bych, že cíleně je to jakoby zatlačováno do pozadí, je to 

jakýsi nechtěný doplněk ke „komerčním vánocům“. Bylo 

by ovšem věčnou škodou vnímat jen ty komerční, vedlejší 

aspekty vánoc a tím hrát jen jejich vedlejší role. Uniklo by 

nám pak to hlavní z vánoc a možnost zapojit se do hlav-

ních rolí vánočního příběhu. 

Jak hrát ve vánočním příběhu hlavní roli? Tato otázka 

možná zní trochu absurdně, když to vypadá, že všechny 

hlavní role toho původního, historického vánočního pří-

běhu jsou již obsazené. Tedy Bůh Otec, posílající na svět 

svého syna Ježíše, dále Marie s Josefem, kteří dostali za 

úkol se dočasně o Ježíše starat, pak první svědkové a uctí-

vači narozeného Ježíše v betlémské stáji - pastýři a mudr-

ci(tři králové), dále král Herodes, který se chtěl Ježíše hned 

po narození zbavit…… tedy žádná z hlavních rolí, zdá se, 

není volná. A přece je cesta pro každého z nás, jak získat 
jednu z hlavních rolí – vstoupit do děje! 

 

SLOVO EDITORA 
 

Vážení čtenáři, 

Naposledy v tomto roce se 

k Vám dostávají Nedělní listy. 

Protože se kvapem blíží vánoční 

svátky, i my jsme připravili no-

viny naplněné převážně vánoč-

ním obsahem. 

Jako obvykle Vám na úvod 

servírujeme úvodník a téma 

čísla – tentokrát z dílny Reného 

Raszky a Renaty Sniegoňové. 

Poté se budete moci začíst do 

vzpomínek sester Gašové a Ma-

roszové. Už poněkolikáté se 

vrátíme k tématu Ukrajina.  Če-

ká na Vás několik vánočně ladě-

ných příspěvků, ale také ohléd-

nutí za dorostovou chatou či 

poněkud netradičně zpracovaný 

fejeton Jany Foberové. Možná se 

Vám bude hodit tip na dárek, 

nebo několik doporučení na 

televizní a rozhlasové pořady. 

Nabízíme také informační servis 

– dozvíte se nejen o tom, co se 

stalo, ale také o tom, co nás čeká 

v blízké budoucnosti.  A protože 

Vánoce jsou časem, kdy se lidé 

obdarovávají více, než obvykle, 

připravili jsme i my pro naše 

čtenáře malé překvapení – jak 

jste ostatně již možná zjistili.  

Vážení čtenáři, jménem celé 

redakce Nedělních listů Vám 

přeji požehnané a pokojné vá-

noční svátky a hojnost Boží mi-

losti v roce 2010. 

Michal Chalupski 
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Jak tomu rozumět? Totiž, ten vánoční příběh svým způ-

sobem není uzavřen a dokončen, je stále otevřen pro vstup 

každého člověka, který chce pochopit a přijmout, že Ježíš 

přišel i kvůli jeho. Jen tehdy vlastně jeho narození ve vzta-

hu ke konkrétnímu jednotlivci nabývá smyslu, pokud jako 

osobního Spasitele, tedy zachránce od důsledků hříchu, se 

člověk vlastně stává další hlavní postavou děje, začíná člo-

věk důvod, proč Ježíš přišel, vezme za svůj - přijetím Ježíše 

hrát jednu z hlavních rolí, a vzhledem k němu se tak pří-

běh uzavírá a naplňuje se jeho smysl. 

Nejde přitom jen o samotná slova „hrát hlavní roli“ a 

„být součástí děje“, ale jde o konkrétní důsledek toho, proč 

Ježíš přišel, jak je psáno v Bibli v J 1,12: „Těm pak, kteří ho 

přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi“. 

Nejedná se tedy o nic menšího, než o to „stát se Božími 

dětmi“, tedy získat smíření s Bohem, život věčný a Ježíše 

jako průvodce, oporu a světlo na cestě smysluplným živo-

tem. 

Jedna věc je ovšem „vstoupit do děje“ a začít hrát tu 

hlavní roli (tj. reálně jí začít žít), druhá věc je však v ní vy-

trvat - mohli bychom to nazvat životem podle dobrého 

Božího scénáře, kdy Ježíš má být pro náš život autoritou a 

biblické principy a Boží záměry pravidly pro náš život.  

Proto nás vánoce podle toho, v jaké fázi svého života se 

právě nacházíme, vyzývají: Pokud jsme se tak doposud 

nerozhodli, nebuďme jen účastníky vedlejších, komerčních 

aspektů vánoc a herci jejich vedlejších rolí, ale staňme se 

součástí děje vánoc tím, že Ježíše jako spasitele a autoritu 

do svého života přijmeme. A pokud jsme již do děje někdy 

vstoupili, zkoumejme, zda hrajeme vytrvale podle dobrého 

Božího scénáře a zda Ježíš a Boží slovo jsou pro nás sku-

tečně autoritou. 

Prožijme pokojné a radostné Vánoční svátky s vědomím, 

oč v nich zejména jde, a chtějme být, trvale, součásti jejich 

příběhu! 

René Raszka 

 

téma 
 

MUDRCI A MY 

 
V ruce mám dlouhý nákupní seznam mých spolehlivých 

pomocníků se špínou v domácnosti. Něco, aby se podlaha 

leskla a okna zářila čistotou. Pračka by si zasloužila kva-

litní prášek. Bílá má být bělejší, 

černá černější, ostatní barvy 

zářivé. No jistě, ještě tekutý pí-

sek, nový prostředek na mytí 

nádobí, osvěžovač vzduchu. 

Další den jdu s novým soupi-

sem. Tentokrát mířím do oddě-

lení potravin. Potřebuji mouku, 

cukr, mléko, ořechy, mandle, 

kandované ovoce, kakao, čoko-

ládovou polevu, nesmím zapo-

menout na citrón. Už mám vše 

doma a můžu začít. Vyprat, 

vyčistit, naleštit, navonět. Chci 

mít doma hezky a útulně. Je 

třeba ještě udělat adventní vě-

nec, zavěsit ozdoby, zapálit 

svíčku, rozsvítit světýlka v okně. 

 Něco tomu pořád chybí. Aha, 

vůně něčeho sladkého, jemného, 

křehkého. Jdu prolistovat své 

ověřené knížky a sešity s recepty 

a pouštím se do vážení, hnětení, 

válení, vykrajování, pečení a 

zdobení. Advent a Vánoce se 

kvapem blíží. Každá z nás se 

snaží, aby nám doma bylo hez-

ky a útulno. Přijdou k nám hos-

té, chceme, aby se u nás cítili 

příjemně.  

Přemýšlím nad mudrci, šli kraj 

světa kvůli hvězdě, která zvěs-

tovala narození významné 

osobnosti. Přirozeně očekávali, 

že významní lidé, budou mít 

něco společného s královským 

dvorem a zamířili si to tam. Jaké 

asi bylo jejich překvapení. Král o 

ničem neví. Volá své rádce a 

pátrání začíná. Nádherný krá-

lovský palác není to místo, které 

mudrci hledali. Musí jít kousek 

dál, do Betléma. Už to není da-

leko. Možná, že tam hledají sta-

rostův dům nebo podobné důle-
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žité místo. Bible nám nezachovala útržky jejich rozhovorů, 

ale myslím si, že museli být překvapení, zaražení, vyjevení. 

Hvězda zůstala stát nad stájí! To nejnevhodnější místo. 

Nespletli se, nevyhodnotili své astronomické uvažování 

špatně? Tady se přece nemůže narodit král! Možná nějaký 

slavný podivín, ale ne někdo, kdo bude mít v rukou moc a 

vládu nad celým národem. Nový král nemůže být tak neu-

rozený a chudý. Jsme přece ve starověku, vláda se dědí z 

generace na generaci nebo se uchvacuje silou v doprovodu 

vojska. Ale co s tím má společného člověk, který se narodil 

ve stáji? A přece tam mudrci vešli. Poklonili se novému 

králi a odevzdali dary. Žádná oficiální audience, královský 

protokol, diplomatická jednání. Osobní setkání tváří v tvář. 

Možná, že podobné je to i s námi. Chceme mít vše jasné, 

podle pravidel, žádná nebývalá překvapení, nic výstřed-

ního. Moc se nám nechce zvát Ježíše do těch našich stájí, 

kde není uklizeno a vůbec to tam nevypadá slavnostně. 

Během vánočních příprav bojujeme s časem, nestíháme, 

musíme měnit plány, improvizovat. Nechceme, aby nás při 

tom ještě někdo rušil. A přece, někdo to chce udělat. Chce 

být našim hostem, přítelem, bratrem. Nechce čekat na to, 

až vygruntujeme, napečeme, vyzdobíme. Nezajímají ho 

nejnovější trendy v pečení, ani jaká barva na adventním 

věnci je právě in. Zajímá ho naše srdce. Nevadí, že v něm 

není uklizeno, že místo aby tam voněla láska, kazí se tam 

hromady dobrých předsevzetí, které jsme během roku ne-

stačili uskutečnit. Přichází s darem pokoje, lásky a naděje. 

Naděje, která vytrvá na věčnost, naděje, která je tady pro 

nás každý den. Co za tu naději žádá od nás? Nechce toho 

málo. Chce mít to nejdůležitější místo v našem životě. Dá-

me mu jej? 

Renata Sniegoňová, vedoucí střediska Eden  

 

vzpomínky 
 

Už loni jsme se některých z vás ptali, jak jste prožívali 

své nejkrásnější Vánoce. Vypadá to, že z toho bude několi-

kaletý seriál na pokračování, neboť náš sbor má celkem 

hodně bratrů a sester a jistě každý z vás má ty svoje nej 

Vánoce. Pokud tedy máte chuť se podělit o své zážitky a 

ještě jste nebyli osloveni, neváhejte a pište, vaše příspěvky 

jsou velmi vítány a budou zařazeny do příštího vánočního 

čísla. Letos jsme se také zeptali: Které Vánoce pro vás byly 

něčím výjimečné, který dar byl 

pro vás jedinečný? A tady jsou 

odpovědi. 

 

Nejdražší dar 

Je pryč 27 let, kdy jsme 

s manželem řešili otázku počtu 

dětí. Já jsem chtěla mít vždy dvě 

děti, manžel se přikláněl k počtu 

tři. Postupem času jsme se začali 

potýkat s problémem, zda zů-

staneme sami nebo se nám po-

daří mít vlastní dítě. Po krutých 

5,5 letech se nám narodila vy-

modlená Janička. Zůstala však 

sama, ale jak říká můj manžel 

„jedna je tisíckrát víc než nic“. 

Její význam v mém životě je 

zcela zásadní – kromě toho, že 

máme jedinou dceru a moje 

mamka má jedinou vnučku, 

jsem se jejím prostřednictvím a 

oklikou vrátila k Pánu. A co víc 

– jejím přičiněním jsme získali 

„syna – tzn. zetě“ a jejich spo-

lečnou zásluhou se nám narodi-

la úžasná vnučka Kristýnka. 

Vyzvídala jsem, jak se bude 

miminko jmenovat, dlouho jsme 

nevěděli, co to bude. Jednou se 

však dcera prořekla, tak jsme se 

dozvěděli, že to bude holčička a 

obdobným způsobem jsme zjis-

tili, že se bude jmenovat Kris-

týnka. Zpočátku jsem nebyla 

výběrem jména moc nadšená, 

ale poté, co jsem z výkladu jmen 

zjistila, že Kristýnka znamená 

Kristova, že patří Kristu, bylo 

jasné, že volba byla nanejvýš 

správná. Nevím, zda to byl ar-

gument pro naše mladé, když 

vybírali jméno, ale mně to udě-

lalo radost a také volbu tohoto 

jména vnímám jako působení 
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Pána. Kristýnka je pro nás nyní nejdražším dárkem, který 

jsme v poslední době získali. 

Božena Gašová 

Moje nejhezčí vánoce? 

Byly vlastně každým rokem od útlého dětství mých ra-

tolestí, kdy se společně modlily, zahrály na housličky vá-

noční písně a pak jsem pozorovala děti, jak se dokázaly 

radovat ze skromných dárků, které jsem jim mohla po-

skytnout. 

Jsem totiž od jejich dětství na pokrytí veškerých nákladů 

školy, domácnosti a zájmových aktivit sama, takže jsem 

musela s financemi někdy doslova kouzlit . Děti byly 

vychovány ve skromnosti. Myslím si, že jim to neuškodilo, 

ba naopak. 

Jako další etapu „krásných vánoc“ zažívám poslední tři 

roky. Začalo to sice dosti smutnou události, kdy můj bratr 

ovdověl a moji synovci a neteř ztratili svoji maminku, moji 

rodiče hodnou snachu, děti hodnou tetu a já fajn švagro-

vou. 

Nechtěli jsme, aby o vánocích byli sami a aby na ně bo-

lest ze ztráty maminky a manželky tolik doléhala, proto 

jsme společně i s našimi rodiči všichni začali slavit vánoce 

u nich doma (místo oslav nabídli sami, jelikož mají velmi 

prostorný dům). Tyto vánoce byly o to zvláštnější, protože 

byly v duchu evangelicko-katolickém, jelikož bratr 

přestoupil na víru své (teď už zemřelé) manželky.  

Podlomila se mi ale kolena, když jsem si uvědomila, že 

teď nebudu kupovat dárky jenom pro děti a mé rodiče, ale 

přibylo mi dalších pět lidiček. Řekla jsem tehdy „bráško, 

nápad je to výborný, ale já budu muset asi porušit zákon a 

jít někde vykrást banku.“  

Moje ratolesti byly ale velmi pohotové a přišly 

s výborným nápadem. „Mami, tak napíšeme na lístečky 

jména všech, kteří tam budou, a každý si vylosuje jednoho, 

komu koupí dárek. A aby to bylo i trochu zábavnější, tak 

jsme si vybrali písmenko „M“ (tak začínají naše příjmení), 

podle kterého měl být i vybrán dárek, který byl i takto 

označen, jelikož tam byly i dárky, které jsme si dávali mezi 

sebou, jako by to bylo doma. 

Při rozbalování dárků jsme se skutečně pobavili. Zjistili 

jsme, že máme mezi sebou koumáky s vtipnou kaší. Obje-

vily se tam dárky, které by asi nikdy nikdo pod stromeč-

kem nečekal, jako např. mop modrý - dostala neteř Vero-

nika, její vtipná poznámka zněla “běda, jak mi na něho 

někdo sáhne“, dále myš k PC, dřevěnou motorku a pro 

mlsné jazýčky tam byly i výbor-

né mlsy. Na vše si už skutečně 

nepamatuji. V dalším roce ná-

sledovalo písmenko „D“ (objevi-

ly se dupačky pro neteř, deky, 

doutníky pro strejdu a další). 

Vloni se nám strejda oženil a 

neteř vdala, takže se nám rodina 

rozrostla o dalších šest lidiček a 

bylo vylosováno písmenko „S“ 

(objevil se výborný salám, sr-

díčka, svíčky, svetry, semínka, 

do sena zabalené slůně a další). 

Vše máme zdokumentováno na 

fotografiích. 

Pro letošní rok jsem navrhova-

la tuto mega sejšn ukončit. Bráš-

ka je ale nadšen, že alespoň jed-

nou za rok jsme všichni pohro-

madě, a proto na letošní svátky 

bylo vylosováno písmenko „B“, 

jsem skutečně zvědavá, čím 

vším budeme letos překvapení. 

Největším dárkem pro nás 

všechny ale je vzájemná soudrž-

nost, požehnaná Boží milostí, 

láskou a dobrotou. 

Přeji všem krásné a požehnané 

svátky vánoční.  

Vlasta Maroszová  

Připravili PLCH-NL 

 

UKRAJINA  

A UKRAJINA 
 

Došla už snad situace u našich 

bývalých východních sousedů 

tak daleko, že by se tato země 

rozpadla na 2 části? Máme snad 

dvě Ukrajiny? Nikoli, ale máme 

zde dvě pomocné ruce, dva sub-

jekty, které jsou prezentovány 

v našem sboru, a které již delší 

dobu pomáhají lidem v chudé 

oblasti Ukrajiny zvané Zakar-
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patská. A tento článek má posloužit k snadnější orientaci 

mezi nimi. 

 

Ukrajina - Nogovi 

 

Šířkou záběru menší, ale za to s ohromným srdcem a u 

nás historicky známější je pomoc manželů Jiřího a Ireny 

Nogových. Možná si vzpomínáte, když před dvěma léty u 

nás vystupovali s kytarou a písněmi. Kořeny této pomoci 

vedou k Ludvíku Palarčíkovi. To on se této pomoci neú-

navně věnoval, bojoval s úřady, aby se na Ukrajinu vůbec 

dostal, rozdával v Iršavě první bible, léky, potraviny, ku-

poval lidem krávy, kozy, sporáky apod. Když jste s ním 

hovořili, sypal z rukávu jeden srdceryvný příběh za dru-

hým. Manželé Nogovi z Komorní Lhotky plní slib, který 

mu dali, když umíral: “Budeme v této pomoci pokračo-

vat.“ Myslím, že by neumíral v pokoji, kdyby tohle nesly-

šel od svých nástupců. A manželé Nogovi svůj slib plní. 

Nelze opomenout ještě jednoho spojence a tím je Terezka. 

Neznáme její příjmení, ale křestním jménem jí znají všech-

ny ovečky v Iršavě.  Připravuje totiž půdu pro každou ná-

vštěvu kdysi br. Palarčíka, dnes manželů Nogových. Ma-

puje potřeby místních chudých lidí, zjišťuje, co se kde 

změnilo, které rodině zastavili plyn, kde koho zavřeli, pro-

tože si v lese nasbíral dřevo, kde přibyly další vdovy 

s dětmi atd.  V praxi to znamená investovat vlastní pro-

středky a pravidelně objíždět a obcházet hornatou oblast 

Iršavy. Manželé Nogovi mají dva hlavní zdroje dárců. Tě-

mi jsou náš sbor Na Rozvoji a jejich malý sbor v Komorní 

Lhotce. Loni v září vyšel v našich listech článek, jak tato 

pomoc pokračuje a možná si vzpomínáte, že počátkem 

letošního roku jsme na ohláškách děkovali za vaši štědrost, 

která byla vzhledem k ekonomické krizi opravdu překva-

pující. Pomohli jste mnohým lidem přežít zimu a udělali 

jste radost sirotkům v dětských domovech. Manželé No-

govi věří, že z toho máte sami radost a že vás to hřeje na 

srdci. Také doufají, že vás tato radost bude hřát i letos, a že 

díky vám rozdají zase spoustu vánočních balíčků. 

V kanceláři u sestry Evy Šmítové  můžete věnovat jakouko-

li i menší částku s vědomím, že tak rozmnožujete svůj po-

klad v nebesích. A tady na zemi si jej na základě potvrzení, 

které vám sestra Eva vydá, můžete odečíst z daňového 

základu. 

 

 

Ukrajina - PTS 

  

PTS je zkratka pro Pomoc Tě-

šínského Slezska (předseda Sta-

nislav Borski) – občanské sdru-

žení, které vzniklo původně 

pouze k poskytování informač-

ního servisu pro různé formy 

pomoci. Mimo to však již dlou-

hou dobu provozuje zejména 

humanitární pomoc a misijní 

činnost.  Hlavní oblast, na kte-

rou se PTS zaměřuje je Zakar-

patská Ukrajina a specialitou je 

také pomoc Romským obyvate-

lům. Mukačevo, Rodníková Hu-

ta, Kobylecká Polana, Svoboda a 

ještě další města a vesnice, to 

jsou místa, kam putuje pomoc 

z PTS. Protože někteří členové 

PTS jsou šikovní řemeslníci, 

realizují také různé stavby a 

opravy, jako např. hygienické 

zařízení v centru pro černobyl-

ské děti v Rodníkové Hutě. Tak 

jako v minulých letech i letos 

k nám do sboru dorazily letáčky 

od PTS s názvem „Dárky pro 

děti na Ukrajinu“. V letáčku 

naleznete návod, jak připravit 

pro děti na Ukrajině dárek 

v hodnotě zhruba 200 korun a 

také informace o sedmi sběr-

ných místech, kam tyto dárky 

doručit. Termín doručení je do 

26. 12. 2009. Neváhejte využít 

také této možnosti nadělit dárky 

dětem, které nemají rodiče, ane-

bo jejichž rodiče si dárky nemo-

hou dovolit. Více informací o 

tomto sdružení naleznete na 

www.pomoctesinskehoslezska.c

z. Protože PTS získává podporu 

a dary od více sborů a organiza-

cí než manželé Nogovi, má tato 
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pomoc také širší záběr. Oba subjekty však mají společný 

rys a tím je srdce na dlani. 

MSCH-NL 

 

CO MĚ O VÁNOCÍCH STÁLE DOJÍMÁ 

 
Když promýšlím znovu a znovu narození Božího Syna 

v Betlémě, jsem plný úžasu. Důvodů k dojetí a obdivu je 

opravdu mnoho. 

Především pohled na Stvořitele. Stvořitel země a vládce 

nekonečného vesmíru, tedy všemohoucí Pán, je ochoten 

přijmout lidské tělo skrze narození a stát se naprosto bez-

mocným a bezbranným nemluvňátkem. Dobrovolně se 

vzdal veškeré moci a stal se miminkem, které je zcela zá-

vislé na rodičích. Vystavil se tím obrovskému nebezpečí. Je 

to nepochopitelné sebeponížení. 

Svatý a dokonale čistý Pán je ochoten opustit na nějakou 

dobu čisté nebe a sestoupit do špinavého a zapáchajícího 

chléva. Stále si kladu otázku proč. Odpověď je úžasná: 

Proto, aby se sklonil k nám lidem, kteří jsme se dostali do 

mnohem horší špíny, než je ta ve chlévě. Lidská mravní 

špína je mnohem horší a odpornější;  projevila se v plnosti, 

když lidé svatého Pána Ježíše poplivali, zfackovali, zbičo-

vali, nejhorším způsobem ponížili a potupili a nakonec 

vyvedli na smetiště Golgoty jako vyvrhele. On i na to sme-

tiště vyvrhelů sestoupil dobrovolně, aby nám dokázal, jak 

mu na nás záleží. Tak se dobrovolně ponížit dokáže jen 

nepochopitelná Boží láska.  

Lidé, kteří z té Boží lásky něco okusili a prožili, jsou 

schopni podivuhodných činů. 

Obdivuji Marii. V nejvyšším stadiu těhotenství byla 

ochotná putovat více než 120 km z Nazaréta do Betléma. 

Nepředstavitelně namáhavá cesta pro těhotnou ženu. Ma-

rie šla bez reptání. Přijala císařovo nařízení jako příkaz 

vrchnosti, kterou je třeba respektovat. V této poslušnosti 

byla nástrojem naplnění Božích proroctví. Pokorná žena, 

vskutku hodná následování. 

I Josef je krásným příkladem. Když nic nevěděl o početí 

z Ducha svatého a Marie mu řekla, že čeká dítě, prožil hlu-

boké zklamání. Oprávněně si lidsky myslel, že Marie, jeho 

snoubenka, mu byla nevěrná, že čeká dítě s nějakým mu-

žem. Mohl to oznámit na veřejnosti a Marii vystavit nej-

větší hanbě a potupě. Rozhodl se však, že ji hanbu neudělá, 

že vezme hanbu na sebe a tajně ji opustí. Když zmizí on, 

všichni si budou myslet, že je otcem dítěte, které Marie 

čeká. Lidé budou pomlouvat 

jeho, že nedodržel slovo a svoji 

snoubenku opustil. 

Tedy muž kvalitního charakte-

ru, hodný následování.  Jeho 

kvalita se projevila také v tom, 

že byl pokorný a poslušný. Co 

mu Pán Bůh skrze anděla zjevil, 

to ihned přijal a splnil. Poslušně 

vykročil s rodinou do neznámé-

ho Egypta, v plné důvěře, že 

Pán Bůh jim bude otevírat dveře 

i ve zcela cizím světě. Jako man-

žel a hlava rodiny zajistil tak 

svoji rodinu v době, kdy malé-

mu Ježíši hrozilo obrovské ne-

bezpečí. Je vskutku vzorem 

hodným následování.  

Vůbec se tedy nedivím, že vá-

noční příběh je zdrojem in-

spirace v celých dějinách.  Tisí-

cům lidem vytryskly ze srdcí i 

z úst nespočetné vánoční písně, 

které mají nádherné melodie i 

slova. Přemnozí byli inspirováni 

betlémskou událostí 

k namalování překrásných ob-

razů nebo k vyřezání betlém-

ských postav ze dřeva. Stačí 

připomenout následující pří-

klad.  

Jeden z nejznámějších betlémů 

je tzv. Proboštův betlém, který je 

vystaven v Třebechovicích pod 

Orebem. Stal se magnetem čs. 

expozice na Světové výstavě v 

Montrealu v roce 1967. Na tom-

to jedinečném řezbářském díle 

pracovali Josef Probošt, Josef 

Kapucián a Josef Friml plných 

40 let. Stálo jim to za to věnovat 

betlémské události tolik let ži-

vota?   

I v současné postmoderní do-

bě je betlémská událost zdrojem 
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inspirace. Duchovní světlo, které Kristus přinesl do tohoto 

temného světa, inspiruje i dnes velmi mnohé mladé lidi.  

Příkladem může být i tzv. betlémské světlo, které rozvážejí 

do světa mladí skauti. Světlo se každoročně zapaluje v Bet-

lémě, a posléze putuje i napříč Evropou. Do Česka betlém-

ské světlo putuje z Vídně, kde jej rakouští skauti předávají 

delegacím z celé Evropy; pro české země jej přebírají br-

něnští skauti, kteří jej v sobotu rozvážejí před 4. nedělí ad-

ventní, takže je pak k dispozici v kostelech, na náměstích, 

vánočních trzích i v  knihovnách.  

V obdivuhodném narození Božího Syna v Betlémě není 

jen zdroj inspirace pro umělce a mladé skauty, je to přede-

vším zdroj nového života i věčně radostné budoucnosti 

v Kristově království pro každého člověka.  

   St.Kaczmarczyk 

Vánoční čas bývá i časem přemítání o životě, o tom, v čem 

najít smysl toho svého, jak se k tomu či onomu postavit.  

Možná je i ojedinělým zastavením v uspěchané době. 

Jedno takové skoro před dvaceti lety dopadlo takto…. 

 

PROČ? 
 

Proč to všechno je a nač, 

proč existuje lidský pláč? 

Proč? Ta otázka mou duší letí 

a časem jich bývá jako smetí! 

Proč v mém životě střídá se smích a žal 

a proč tak často nevím co bude dál? 

Proč zdá se mi, že jsem bez hranic, 

a stejně neznamenám vůbec nic? 

Proč láska je slovo tolik mluvené, 

a tak zoufale pletené? 

 

I samotné „proč“ vyznívá už někdy naprázdno… 

 

Já takto ptát se mohu dál, ale 

kdo to tam něco vykládal? 

 

Prý existuje láska pravá: 

né, není to ta dětská, hravá. 

Ta láska kryje přestoupení, ta láska učí ponížení, 

tou láskou není dítě opuštěné, nejsou to oči hrůzou vydě-

šené. 

Tou láskou je prý Pán Bůh sám! 

Ta láska učí: podej ruku, po-

chop, jiným se staň! 

Tak, Pane, pomoz, vždyť stejně 

jako dosud, už nemůžu dál! 

 

Po této větě v duchu vyslovené, 

cítím se jak v rukou Stvořitele. 

On ukázal mi na to hlavní: 

že jsme vlastně všichni hladní, 

toužíme po poznání, ale vlastní 

hřích 

nám v tom zabránil. 

Proto Ježíš přišel na svět, 

abychom dotýkat se mohli 

hvězd: 

v radosti, lásce, odpuštění a vě-

dět, 

že nic „jen tak“ není! 

 

                                             JH-NL 
 

PRAVÉ SVĚTLO – 

ÚVAHY A PŘÁNÍ PO-

LÁKA, KTERÝ POPR-

VÉ SLAVÍ VÁNOCE 

V ČESKU 

 
Bylo tu pravé světlo, které osvě-

cuje každého člověka; to přichá-

zelo do světa. 

Na světě byl, svět skrze něj po-

vstal, ale svět ho nepoznal. 

Přišel do svého vlastního, ale 

jeho vlastní ho nepřijali. 

Těm pak, kteří ho přijali a věří 

v jeho jméno, dal moc stát se 

Božími dětmi.   

Ev. Jana 1, 9-12 

V Česku asi svátky Božího na-

rození nemají tak silně tradiční 

charakter jak v Polsku. Jedním z 

důležitých prvků, na který je 

potřeba v Polsku pamatovat v 

období příprav na Vánoce, je 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=4._ned%C4%9Ble_adventn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=4._ned%C4%9Ble_adventn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna
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alespoň skromná výzdoba. Teď, když je více možností, 

mnozí se předhánějí například ve stavění Betlémů nebo ve 

výzdobě domů či zahrad.  

V polovině prosince informovaly zprávy na programu 

TVP1 veselou formou o tom, že Američané, kteří dosud 

vedli ve vánočním ozdobném osvětlení, byli překonáni 

jedním Polákem, který osvětlil svůj dům a okolí 30-ti tisíci 

barevných žárovek. Jeho manželka, která je mu oporou, 

uvedla, že si neumí představit Vánoce bez této záře na 

jejich dvorku.  

Přesně tak! Neumíme si představit Vánoce bez určitých 

tradičních prvků, jako například bez dekoračního 

osvětlení. Ale umíme si představit prožití tohoto času, 

tohoto vyjímečného období v roce, bez světla Pána Ježíše? 

Umíme si představit, že náš život bude naplněn štěstím a 

bude směřovat ke správnému cíli, jestliže nebude každý 

den naší cesty rozjasňovat Kristus? V mnohých domech v 

Polsku jsou Vánoce prožívány velmi rodinně, a jak je 

zdůrazňováno, podle křesťanské tradice, ale přitom se v 

podstatě téměř nepřipomíná Oslavence těch 

nejvyjímečnějších narozenin v dějinách lidstva – narozenin 

Božího Syna, narozenin, které jsou slaveny již 2 tisíce let. 

Zapomíná se na to, že Pán Ježíš nepřišel na svět jen proto, 

aby jednou v roce vládla v mnoha domech jiná atmosféra, 

ale proto, aby lidé uviděli svět i sebe samé takovými, 

jakými jsou, aby uviděli, kam teď mají namířit své kroky, 

aby uviděli a přesvědčovali se o tom, že existuje jiný život, 

že existuje opravdová radost, pocit bezpečí, smysl života, 

ale života jen s ním – s Kristem. Zapomíná se, že Pán Ježíš 

přišel kvůli nám, proto, aby svým světlem rozehřál naše 

srdce opravdovou láskou. Zapomíná se na to, že Kristus 

přinesl světlo, bez něhož není opravdový život. V Česku je 

to také tak?  

Doufám, že nikdo z nás nemá v úmyslu prožít tyto 

Vánoce bez pozvání Toho, jehož narozeniny slavíme. 

Doufám, že můžeme jeho narozeniny oslavovat v našich 

srdcích každý den.  Chtějme být těmi vánočními 

lampičkami Pána Boha, které svým světlem a teplem nejen 

v tomto vyjímečném čase, ale každý den vydávají svědec-

tví osamělým lidem, kteří žijí ve strachu, v beznaději, že 

mezi námi je stálě Někdo, kdo může změnit a obnovit také 

jejich život. 

Chtěl bych skončit slovy jednoho z nejznámějších polských 

básníků – Adama Mickiewicze, která bývají v posledních 

letech vyvěšována na transparentech v ulicích mnohých 

polských měst: „Wierzysz, że się 

Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, 

lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w 

tobie.” Přeji každému, aby pří-

tomnost Pána Ježíše v jeho živo-

tě rozjasňovala každou temnotu. 

Přeji pokojné a radostné Svátky 

narození našeho Pána a ať se 

Vám s Pánem Bohem vede 

dobře v novém roce 2010. 

Marcin Pilch 

z polštiny přeložil VK-NL 
 

zamyšlení 
 

Přátelé, těšíte se na Vánoce? Na 

Vánoce jsem se vždycky těšil a 

nadále se těšívám z několika 

důvodů, jedním z hlavních je, že 

kolem Vánoc jsem vždycky ve 

svém okolí cítil něco tajemně-

dobrého a přitom lidským očím 

skrytého, co rozbíjí kamenné 

krunýře našich lidských srdcí. 

Lidé se kolem vánočních svátků 

chovají více jako lidí a méně jako 

sousedovi pejsci, je to moje letitá 

zkušenost. Vidím v tom jeden z 

Božích zázraků, který se opakuje 

každý rok.  

Přichází něco dobrého, co nás 

přeměňuje. Velikost naší pro-

měny souvisí s naší schopností 

zkoncentrovat se na hlavní poin-

tu Vánoc – slavíme narozeniny 

toho, jenž přišel z lásky k nám a 

jenž nám nabídnul společenství 

s Bohem. Můžeme žít jinak, ne v 

pekle na Zemi, ale v nebi na 

Zemi. V tom je nebetyčný rozdíl, 

stejný rozdíl, jako je mezi dnem 

a nocí. Není většího dárku, který 

by člověk mohl na Zemi získat. 

Při dávání a přijímání balíčků a 

různých krabiček a krabic by-
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chom neměli na tuto věc zapomenout. Dárek je to nevidi-

telný, přesto nejdrahocennější. Poděkujeme za Něho? 

Stejně jako se těším na Vánoce, těším se i na den, kdy při-

jde náš Pán a kdy před tímto velkým dnem skoro zhasne 

Slunce a Měsíc ztratí svou tvář. To budou Velké Vánoce. 

Jsme na ně připravení? Řekne nám potom náš Pán „Slu-

žebníku dobrý“ nebo bude věta znít jinak? Advent není 

jenom čekání, je to i velká usilovná přípravná činnost. Přeji 

Vám, abyste se pečlivě připravili na letošní Vánoce a ještě 

pečlivěji na ty Velké Vánoce. Umíte si představit, že by-

chom toto Setkání zmeškali? Přišli  byste na vlak a ten by 

už byl dávno pryč? 

Pěkné Vánoce 

Milan Kantor 

fejeton trochu jinak… 
 

JAKO KAŽDOU NEDĚLI Z KOSTELA ZNÍ 

ZVON, JAKO KAŽDÝ ADVENT PŘIŠEL 

NA NÁS SHON 
 

Nastává prosinec, na adventní věnec kupuji čtyři svíce 

Akorát těch čokoládek v kalendáři pro děti by mohlo být 

trochu více 

Můj kamarád říká, že je jich tak málo, až se mu chce brečet 

Prý by uvítal na každý den jednu Studentskou pečeť 

Když mám volno od školy a prázdný celý den 

Uvažuji, že je třeba napéct, nakoupit, zabalit a uklidit jen.  

Prý umýt okna, protřídit a vycídit celý byt 

Já to tak nehrotím, pavoučci pod vanou taky můžou pěkně 

v klidu žít 

Chodíme supermarketem za zvuku koled a krev se ve mně 

vaří 

Ty stejné písničky totiž s kapelou trénujem už od září 

Všichni čtou denně o krizi a šetření je náš vzor 

Teď se ale chovají, jako by měl vypuknout nejmíň hlado-

mor 

Moje pečené sádlovky naštěstí dopadly skvěle 

Na rozdíl od předchozích pokusů, které skončily nevesele 

Že donést kamarádům pár vzorků je dobrý nápad, se mi 

zdálo 

Zase špatně – prý jsem jich donesla hamounsky málo 

A pak že jsou všichni před Vánoci v křeči 

Bodejť, těm lidem se člověk taky nezavděčí 

Doufám, že aspoň nakoupit dárky mi nějak vyjde 

Mnohem víc času mi totiž zabírá 

zápočtový týden 

Batoleti dárky pořídit, to by ještě 

šlo 

Ale z originality pro ostatní se 

mi dělá mdlo 

Má fantazie má poslední dobou 

značně nahnáno 

Asi muž dostane fusekle a py-

žamo 

Jinak se konají samé koncerty a 

akce 

Doufám, že aspoň akordy mi 

půjdou hladce 

Budeme reprodukovat tu naši 

hudební nádheru 

Doufám, že nikdo nedonese 

kameru 

Ještě jsem neschovala tenisky 

ani letní sandály 

A už k nám minusové teploty 

zavítaly 

Dneska je tam minus tak trochu 

více 

A já doma nechala čepici, šálu i 

rukavice 

Kristýnka je v pohodě a na Vá-

noce se těší 

Ačkoli pokoj stále připomíná 

spíš trhy bleší 

Minulý rok tak způsobně pod 

stromečkem ležela 

Teďka běhá a dělá to, co se ne-

dělá 

Všude se dostane a je pečená 

vařená 

Jak ji vidím, asi jsem už totální 

stařena 

Řešíme dilema kam stromek 

postavit 

Už tak máme příšerně malý byt 

Nejspíš bude muset být 

v kuchyni na stole 

Jinak by ho zničilo aktivní batole  

Jedna věc je ale jistá 
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Slavíme narození Ježíše Krista 

Proto je radno nešílet a pak vypadat jako ráno po noční 

Lepší je v klidu přečíst si příběh vánoční 

Stačí vychutnat tu duchovní podstatu jen 

A v klidu se připravit na ten tak sváteční den 

A proto vám všem zase po roce 

Přeje janey a spol. nádherné Vánoce! 

JF-NL 
 

CHATA KYČERA 13. -15. 11. 2009 

 
Letošní podzimní víkendovka dorostu se konala 13. -15. 

listopadu na chatě Kyčera v Košařiskách.   

Během celého pobytu jsme probírali knihu Utíkej, malý, 

utíkej, kterou napsal věřící američan Nicky Cruz. Nicky se 

narodil v Portoriku, měl šestnáct bratrů a jednu sestru. 

Jeho rodiče se živili čarodějnictvím, jeho otec byl jedním 

z nejobávanějších mužů ostrova. Nicky za to své rodiče 

nenáviděl a jeho nenávist se ještě více prohloubila poté, 

když jeho vlastní matka řekla, že není její syn, ale je synem 

ďábla. Jako patnáctiletého jej rodiče poslali do New Yorku. 

Krátce po svém příchodu do Ameriky se Nicky dostal do 

Brooklynu, čtvrti nebezpečných gangů. Jeho snem bylo 

dostat se do nejobávanějšího gangu Mau-Mau. 15. října 

roku 1952 Nicky úspěšně složil vstupní zkoušku, ve které 

prokázal, že není zbabělec. Brzy se vypracoval na prezi-

denta gangu a stal se nejobávanějším mužem celé čtvrti. Za 

jeho vlády se odehrálo mnoho přepadení, znásilnění, bitek 

a také 17 vražd. A zde se odehrálo i jeho obrácení. 

Na této víkendovce nás bylo celkem 13, z toho 7 doros-

tenců (Domča, Vendi, Zuzka, Hedvika, Tomáš, Michal a 

Vítek) a 6 vedoucích (Radek, Peťka, Lenka, Reňa, Hanka a 

Jirka). I když náš počet opravdu nebyl velký, užili jsme si 

hodně legrace. V pátek jsme jeli vlakem do Bystřice a poté 

autobusem do Košařisek. Po vystoupení z autobusu jsme 

minuli závoru, zákaz vjezdu, poslední tři domy a ceduli 

upozorňující na výskyt chráněných šelem (vlk, medvěd a 

rys) a pak už jen tma, les, mihotavé světlo z baterek a asi 20 

čísel mokrého sněhu.  

Po příchodu na chatu jsme se vybalili a byli jsme obe-

známeni s tím, co nás čeká. Kromě úvodního zpěvu písní 

nás čekala ještě večerní hra na dobrou noc. Rozdělili jsme 

se na dvě skupinky po třech lidech. Každá skupinka si 

zvolila svého prezidenta. Skupinka Hedvika, Domča a Mi-

chal si zvolila prezidenta Domču. Skupinka Tomáš, Vítek, 

Vendi si vybrala Vendi. Zbylí 

dva členové každé skupinky 

byli ochrankou. Každé prezi-

dentce byly k bundě připevněny 

tři svítící tyčinky. Šli jsme po 

trase značené zelenými tyčin-

kami. Vedoucí schovaní podél 

trasy na nás házeli sněhové ku-

ličky a snažili se trefit prezi-

dentku. Ta si po zásahu musela 

sundat jednu tyčinku. Stráž při 

palbě kryla prezidentku vlast-

ním tělem. Obě prezidentky 

nakonec s jedinou tyčinkou byly 

uchráněny. Touto hrou jsme se 

vžili do atmosféry v gangu, kte-

rý si hlídal svého velitele před 

nepřáteli. Po návratu jsme si 

ještě dlouho povídali, a tak, 

když jsme lezli do hajan, jsme 

s hrůzou zjistili, že zítra jedeme 

domů.  

V sobotu dopoledne jsme se 

dozvěděli něco o Nickyho dět-

ství a jeho příjezdu do Ameriky. 

Odpoledne nás čekala hra na 

novináře. Ve stejných skupin-

kách, jako v pátek při hře, jsme 

obcházeli jednotlivé vedoucí, 

kteří představovali svědky, kteří 

se setkali s Nickym Cruzem 

v době jeho členství v Mau-Mau. 

Každý svědek se bránil nám říct 

svůj příběh: jeden si ztěžoval na 

alzheimerovu chorobu, jiného 

jsme museli uplácet čokoládou. 

Tahat z nich informace bylo i 

pro mě velmi složité a za naší 

skupinku tuto práci nejlépe 

zvládla Hedvika, které se poda-

řilo vyslechnout tři svědky. Naší 

další prací pak bylo sestavit ze 

získaných informací novinový 

článek, který byl později vyvě-

šen na naši hlavní informační 
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nástěnku Hlas z Brooklynu. Obě skupinky si daly záležet a 

rozhodování, který z nich je lepší bylo velmi složité. Deník 

Spy byl lépe technicky propracovaný a více nápaditý, no-

viny You don’t know, but we know (Ty nevíš, my víme) 

byly obsahově přesnější a věrohodnější. Toto kritérium 

nakonec zvítězilo a vítězná skupinka byla odměněna. Ve-

čer jsme poslouchali zajímavé svědectví naší vedoucí Peť-

ky, na něž Peťka naváza-

la dalším kusem příběhu 

Nickyho Cruze. Po skon-

čení programu jsme hráli 

hru Městečko Brooklyn, 

kde jsou dva gangsteři, 1 

policista a občané. Jsou 

dvě možnosti, buď vy-

hraje gang, kterému se podaří vyvraždit celé město, nebo 

občané, kteří odhalí a potrestají gangstery.  

V neděli jsme zahájili den hraním na hudební nástroje. Po 

snídani následovaly „bohoslužby,“ které se v mnohém 

podobaly těm na Rozvoji. Naše „kapela“ hrála doprovod 

k dorostovým písním. Tomáš četl text z Bible, Reňa 

s Lenkou dokončily tu nejdůležitější část života Nickyho 

jeho obrácením díky pastoru Davidu Wilkersonovi.  Jed-

nou seděl Nicky se svým přítelem Izraelem z téhož gangu 

před svým domem, když tu běžel kolem chlapec, který jim 

řekl, že se něco zvláštního děje. Sebrali se a šli za ním. Na 

velkém prostranství stáli shromážděni prostí lidé i členové 

gangů. Uprostřed stál trubač a hrál melodii, jedné křesťan-

ské písně, kterou Nicky znal ze svých bitek v kostele. Když 

trubač dohrál, na stoličku si vylezl malý hubený pastor 

David Wilkerson.  Mluvil ke všem shromážděným o tom, 

co jim nejvíce chybělo. Kázal o lásce. O lásce k bližnímu, o 

lásce k nepříteli. Po kázání chtěl, ať k němu přijdou všichni 

vůdcové gangů, kteří se nebojí. Šel i Nicky. Kazatel se mu 

představil a řekl, že mu přišel říct o Ježíši. Řekl: „Nicky, 

Ježíš tě miluje!“ Nicky si s ním ruku nepodal, plivl před 

ním a odešel.   

Dalšího dne pastor Nickyho znovu vyhledal. Nicky mu 

řekl: „Kazateli, jestli do 24 hodin neopustíš moje území, 

zabiju tě.“ Pastor mu však odpověděl: „I kdybys mě zabil a 

rozsekal na tisíc kousků, každý kousek na tebe bude křičet, 

že Ježíš tě miluje.“ Později se konalo velké shromáždění, 

kam byli pozváni také členové gangu Mau-Mau. 

Během programu dostali za úkol udělat sbírku. 

V rozhodující chvíli se Nicky rozhodl s penězi neutéci, ale 

odevzdal je pastoru. Vzápětí 

pak Nicky a dalších 25 gangste-

rů z gangu Mau-Mau vyznali 

Bohu své hříchy a odevzdali mu 

své životy. Každý dostal malou 

Bibli. Jen Nicky a jeho přítel 

Izrael dostali velké rodinné Bib-

le, protože chtěli, aby je všichni 

viděli, že věří. Další den pak na 

policejní stanici složili všechny 

zbraně a náboje.  

Hedvika se v této souvislosti 

zamýšlela nad veršem: Kdo je 

v Kristu, je nové stvoření. Co je 

staré, pominulo, hle, je tu nové! 

(2. Korintským 5,17). „Ten, kdo 

uvěří v Boha, se stává naprosto 

novým člověkem, novým stvo-

řením… Jeho minulost pominu-

la a on má možnost začít s no-

vým štítem v Božích očích… 

Samozřejmě co u Boha pominu-

lo, nepominulo u světa… Takže 

není divu, že svět nám bude 

často velkým nepřítelem a naše 

staré chyby nám bude často při-

pomínat…“ Následovaly 

přímluvné modlitby za rodiny, 

sbor, školu a dorost.   

Po obědě už následovalo bale-

ní a uklízení chaty. Rád bych 

poděkoval všem vedoucím za 

hezký program a kuchařkám za 

výtečná jídla. Byla to moc hezká 

chata a myslím si, že mi hodně 

dala. Minimálně krásný příklad 

toho, jak Bůh dovede prostřed-

nictvím svých „dětí“ měnit i ži-

voty lidí, kteří jsou mnohdy 

považováni za ztracené.    

Míša-NL  
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POZDRAVY BÝVALÝCH SBOROVNÍKŮ 

 
Milý těšínský sbore, 

Posíláme vám všem srdečný pozdrav z Prahy, nejen za 

sebe, ale také za Církevní sbor Evangelické církve augsbur-

ského vyznání v Praze, a přejeme vám, abyste Vánoce pro-

žili v klidu a s radostí a abyste si z nich do roku 2010 odná-

šeli připomínku Boží lásky a milosti k nám, lidem. 

 Radka a Pavel Brahovi  

 

 Milí těšínští evangelíci, 

 z pražské Libně posíláme nejprve milou vzpomínku na 

společně prožité roky, které nás rozhodujícím způsobem 

formovaly na cestě křesťans ké víry, naděje a lásky. A pak 

také radostné očekávání dalších společných zážitků, např. 

při našich návštěvách našich rodin i Vašeho sboru. Přejeme 

Vám Hospodinův šalom,  

Mazurovi 

 

TIP NA DÁREK 
 
Kniha „Alternativní medicína – pomoc, nebo nebezpečí?“ 

 

Váš lékař vám místo konvenčních léků doporučí homeo-

patika. Svěříte se kamarádce, že se chcete trochu hýbat a 

ona vás přihlásí na kurzy jógy. Sousedi vychvalují léčitele, 

který naprosto přesně diagnostikoval něčí nemoc.  

Tyto postupy jsou dnes moderní. Lidé věří alternativní 

medicíně. Jak bychom k ní ale měli přistupovat my jako 

křesťané? Vadí hodina jógy nebo ne? Je akupunktura vě-

decky ověřená metoda?  

Odpovědi nabízí věřící lékař Štěpán Rucki ve své knize 

„Alternativní medicína – pomoc nebo nebezpečí?“   

Vysvětluje možné příčiny současného odklonu od tra-

diční medicíny. Upozorňuje na nežádoucí účinky metod 

alternativní medicíny, které při její propagaci bývají zaml-

čovány. Věnuje se iridologii, diagnostice z duhovky, která 

je z vědeckého hlediska naprosto nesmyslná. Rozebírá po-

užívání proutku a kyvadla pro zjišťování geopatogenních 

zón a vysvětluje jejich zdánlivou úspěšnost. Poukazuje na 

chyby, na jejichž základě vznikla homeopatie, která je dnes 

velkým byznysem. Štěpán Rucki píše i o akupunktuře, 

metodě, o níž se někteří mylně domnívají, že má vědecké 

opodstatnění. Dále hodnotí makrobiotiku a její zdravotní 

rizika, jógu, která je nezbytně spojena s hinduismem, me-

tody psychotronických léčitelů, 

kterým otevíráme svou mysl, 

nebo fytoterapii, jež je často spo-

jena s okultními praktikami.  

Různé alternativní metody 

Štěpán Rucki vyvrací nejen díky 

vědeckým výzkumům, na něž 

odkazuje, ale hodnotí je i 

z biblické perspektivy a upozor-

ňuje, v čem konkrétně jsou 

v rozporu s křesťanstvím a proč 

bychom se jich měli vyvarovat. 

Zamýšlí se nad tím, jak lze vy-

světlit úspěchy různých alterna-

tivních metod a uvádí i biblická 

kriteria, které nám mohou po-

moci v rozhodování při výběru 

správných léčebných postupů.  

Kniha je vhodnou pomocí pro 

křesťana, jenž se nemůže se zo-

rientovat v širokém poli nabíd-

ky dnešních možností. Křesťa-

nům, kteří si jsou ve svém pře-

svědčení jisti, může poskytnout 

pomoc při argumentaci 

v diskusích s věřícími i nevěří-

cími. A konečně nekřesťanům 

poradí, že tyto metody jsou 

nejen z vědeckého hlediska ne-

smyslné, ale představují i ne-

bezpečí pro duši, kterého si oni 

sami nemusí být vědomi.    

 

MUDr. Štěpán Rucki, CSc. je 

primářem dětského oddělení 

Nemocnice Třinec. Jako věřící 

lékař se angažoval ve Sdružení 

křesťanských zdravotníků v ČR. 

Je autorem několika knih a ve 

své přednáškové činnosti se 

věnuje především etickým otáz-

kám a problémům křesťanské 

víry a zdraví. 
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Rucki, Štěpán: Alternativní medicína – pomoc, nebo ne-

bezpečí? Nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice 

2008.  

JF-NL 

 

TIPY Z PROGRAMU ČESKÉ TELEVIZE  

A ČESKÉHO ROZHLASU 
 

Česká televize 
 

Ježíš je normální - 20.12. ČT2 v 20:00. Dokumentární film 

režisérky Terezy Nvotové a záznam následné besedy br-

něnských studentů a odborníků z oboru religionistiky, 

sociologie a filozofie nad ústřední otázkou filmu - kde kon-

čí svoboda a začíná manipulace? 

 

Svatá rodina - dvoudílný italský film režiséra Rafaela 

Mertese. Příběh o Marii, jež povila Ježíše, chovala a krmila 

a o truhláři Josefovi, jenž přijal Marii i syna, kterého ne-

zplodil. První část bude vysílána na ČT2 24. 12. v 17:10 a 

druhá část na ČT2 25. 12. v 17:20 

Svatý Vojtěch - první český Evropan – 24. 12. ČT 2 v 19:00. 

První Čech, kterému se dostalo mezinárodního uznání. 

Jakým způsobem rozvíjel své vztahy s předními evrop-

skými osobnostmi? Průvodcem poeticky laděného doku-

mentu je mladý jezuita Miroslav Herold.  

Biblická pátrání - Letnice - 26.12. ČT1 v 7:10. Na začátku 

poslední výzkumné výpravy Johanky a Adama stojí jazyk. 

Ne ten, co občas leží na pultu u řezníka, ale řeč, nástroj, 

kterým se lidé domlouvají. Profesora Fridricha trápí množ-

ství pozemských jazyků, sám se pokouší objevit řeč, které 

by rozuměli všichni. Pověřuje tedy své mladé přátelé úko-

lem zjistit, jakým jazykem mluví Bůh. 

 

Po stopách Makabejských - 26.12. ČT2 v 11:30. Další z 

cyklu dokumentů procházejících izraelské lokace starozá-

konních příběhů sleduje historii makabejského hnutí.  

 

Betlémská hvězda – 26. 12. ČT 2 v 19:30. Poetický doku-

ment o vánočním poselství, o vzniku skleněného betlému, 

o současném světě a pojetí víry. ého opatství Augustýnem 

Gazdou. Každý z jiného světa, každý o svém pojetí víry. 

Český rozhlas 
 

Ranní úvaha Ivany Noble  – 24. 

a 25. 12. Český rozhlas 3 – Vlta-

va v 6:50  

 

Český rozhlas 2 - Praha - V so-

botu 26. prosince se na vlnách 

stanice Praha můžete vydat po 

stopách svatého Štěpána i tradic 

nesoucích jeho jméno. Co o tom-

to světci víme? Byl helénským 

Židem, jáhnem vysvěceným ke 

službě u stolu a k péči o chudé a 

opuštěné vdovy, ale také nada-

ným kazatelem. Byl prvním po 

Kristovi, kdo zemřel pro svoji 

víru. Významným hostem sva-

toštěpánského dopoledne bude 

po desáté hodině farář Čes-

kobratrské církve evangelické 

Pavel Ruml. S manželkou, rov-

něž farářkou, vychoval tři děti, 

stal se vojenským kaplanem, 

prošel zahraničními vojenskými 

misemi a nyní působí v Ústřední 

vojenské nemocnici v Praze. 

Vyprávět bude nejen o službě 

pacientům, ale také o metodách 

komunikace s lidmi v bez-

vědomí, o tom, jak slaví Vánoce 

ve službě i doma, a co mu dělá v 

životě radost. 

připravili PCH A MCH-NL 
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co nás čeká 
 

24. 12. 2009 ve 20:00 hod. – Štědrovečerní bohoslužby ve 

Zpupné Lhotě (kazatel Marek Říčan). 

 

25. 12. 2009 v 5:00 hod. – Jitřní bohoslužby, v 9:00 – Hlavní 

vánoční bohoslužby. 

 

26.12 2009 v 9:00 hod. – Štěpánské rodinné bohoslužby s 

témetem „Vzpřímený hleděl do nebe, když začaly létat 

kameny“. 

 

26. 12. 2009 v 16:00 hod. – Celocírkevní Štěpánské odpo-

ledne církve SCEAV – Evangelický kostel v Bystřici. Téma: 

"Mnohokrát a mnoha způsoby k nám mluví Bůh, v těchto 

(vánočních) dnech promlouvá skrze Ježíše…“ (Žd. 1,1-3) 

 

27. 12. 2009 od 16:00 hod. se uskuteční Večernice střední 

generace a pěveckých sborů. 

 

Silvestrovský večer 31. 12. 2009 můžete zahájit nejdříve 

na bohoslužbách od 16:00 hod. v našem kostele a od 17:30 

bude pokračování – Silvestrovský večer pro všechny gene-

race v sálku. 

 

Křesťanská akademie mladých pořádá ve dnech 8. - 9. 1. 

2010 konferenci pro ženy a dívky s tématem „Babo, raď! 

Aneb: Jak pomáhat ženám“.  Místo konání: Hotel KAM 

Malenovice, přihlášku posílejte na nea@kam.cz. Další Info: 

+420 605 264 445, cena 850 Kč. 

 

MLÁDEŽ 
 

Mládežnický silvestr bude po společném silvestru v sál-

ku na Rozvoji. Zveme všechny mládežníky a kamarády na 

společnou akci: s názvem Neuvěřitelná rozprava a Pohledy 

z roku 2009. Těší se mládež, začínáme v 20h. Více info na 

webu mládeže: mladezrozvoj.estranky.cz. 

 

VÝZVA 

 

Kdo by rád podpořil překlad skvělé knihy Red Moon Ri-

sing, díky které začaly Modlitby 24/7, ať se přihlásí br. 

Radkovi Palackému. 

Kdo ještě shání vánoční dárky, u 

br. Radka Palackého je k dispo-

zici CD kapely Timothy a další. 

Zájemci, ozvěte se na faře. 

 

aktuality 
 

NOVÝM PŘEDSEDOU 

ERC BYL ZVOLEN JO-

EL RUML 

 

Ve čtvrtek dne 26. listopadu 

2009 se v sídle Evangelické círk-

ve metodistické na Ječné 19 v 

Praze konalo 6. zasedání Valné-

ho shromáždění Ekumenické 

rady církví v ČR (ERC v ČR). 

Kromě projednání organizač-

ních věcí, zpráv z komisí, revize 

Stanov ERC a schvalování hos-

podaření ERC za předchozí rok 

a rozpočtu na rok příští, byla 

hlavním bodem celodenního 

jednání volba nového Prezidia 

ERC na příští dva roky. 

Z 11 kandidátů byl v prvním 

kole nadpoloviční většinou hla-

sů zvolen Předsedou ERC Mgr. 

Joel Ruml, synodní senior Čes-

kobratrské církve evangelické 

(ČCE). 

V dalších kolech byli postupně 

dovoleni také 1. místopředseda 

ERC - Ing. Daniel Fajfr, MTh - 

od ledna 2010 současně i nový 

předseda Rady Církve bratrské 

a ThMgr. Dušan Hejbal, biskup 

Starokatolické církve, který se 

do Předsednictva ERC vrací po 

dvouleté přestávce. 

Přezvato z 

http://cs.christiantoday.com 

připravila LS-NL 
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ZA PŘÍTOMNOSTI PREMIÉRA FISCHE-

RA BYLA INSTALOVÁNA NOVÁ SY-

NODNÍ RADA ČCE 
 

V sobotu 21. 11. 2009 byla při slavnostních bohoslužbách v 

pražské Betlémské kapli uvedena do služby nová synodní 

rada ČCE. 

Z původní synodní rady zůstávají v nejvyšším orgánu 

církve dva členové. Synodní senior Joel Ruml a náměstek 

synodní kurátorky Pavel Stolař. Prvním náměstkem sy-

nodního seniora se stal farář z Pardubic, vězeňský kaplan 

Daniel Ženatý a druhým náměstkem farář z Brna Pavel 

Kašpar. Synodní kurátorkou se na příští šestileté období 

stala ekonomka Lia Valková a její druhou náměstkyní sta-

rostka Moravče, ekonomka Eva Zadražilová. 

Slavnostní bohoslužbě byl přítomen premiér České re-

publiky Jan Fischer, místopředseda Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky Jan Kasal, předseda KDU ČSL 

Cyril Svoboda, zástupci domácí a zahraniční ekumeny ze 

sesterských církví v Evropě a dlouhá řada hostů. „Bůh nám 

dal svobodu volby. A my volíme mezi dobrem a zlem. Víra 

je sice věcí soukromou, ale jak vstupujeme do jednání s 

lidmi je už věcí veřejnou.“, řekl Fischer. V závěru svého 

vystoupení dodal, že víra je pro něj v této době posilou v 

rozhodování kudy se vydat a 

kam ne. Za své vystoupení byl 

premiér vlády odměněn mohut-

ným potleskem. 
převzato z www.srcce.cz 

ALIANČNÍ TÝDEN 

MODLITEB 
V lednu proběhne další pravi-

delný Alianční týden modliteb. 

Tentokrát je plánován na dny od 

10. do 17. ledna 2010 a ústřed-

ním motivem na celý týden se 

stalo slovo „a budete mi svěd-

ky“ podle Skutků 1:8. Modliteb-

ní průvodce ATM 2010 a další 

informace jsou již ke stažení. 

Zveme vás ke společným mod-

litbám s dalšími křesťany ve 

vašem městě i v celé České re-

publice. 

připravila LS-NL 

 

MS ČEA Č.Těšín zve na Alianční týden modliteb 2010 

„A budete mi svědky…“ 

Datum Čas Pořadatel Moto a text kázání Kazatel 

Místo setkání 

Pondělí 17.30 Církev bratrská Vyznání: „Ve tvých ústech a ve tvém 

srdci“ (Ř 10,8-10, L 24,13-17; Dt 30,9-

16) 

Jaromír Andrýsek 

11. ledna Frýdecká   

Úterý 17.30 Agape Vzývání: „Vždyť je jeden a týž Pán 

všech…“ (Ř 10,11-13; L 24,13-19a; Gn 

12,1-9) 

Stanislav Kaczmarczyk 

12. ledna Božkova 

Středa 17.30 Křesťanský sbor Kázání: „A jak uvěří v Toho, o němž 

neslyšeli“ (Ř 10,14n; L 24,17-21; Jon 3) 

Bohuslav Wojnar 

13. ledna Na Mojském 

Čtvrtek 17.30 Evangelický sbor ČCE 

a.v. 
Být poslán: „A jak budou kázat,                  

jestliže …“ (Ř 10,15-17; Lk 24,25-27; 

Iz 6,5-9) 

Jaroslav Šelong 

14. ledna Na Rozvoji 

Pátek 17.30 Křesťanské centrum Žárlit: „Vzbudím ve vás žárlivost…“         

(Ř 10,18n; L 24,28-35; Ž 19) 

Bohuslav Kokotek 

15. ledna Slovenská 

Sobota 17.30 Evangelický sbor SCE 

a.v. 
V moci Ducha sv.: „…a v přesvědčivé 

plnosti“ (1Te 1,5; L 24,36-53; Iz 55,6-

13) 

Tadeáš Firla 

16. ledna Na Nivách 
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Silvestrovský večer 

 
   srdečně                               zveme 
 

                                 úžas 
 

     
        Přijďte strávit poslední den v roce v příjemné 

              společnosti  bratří a sester našeho sboru. 

        31.12.  od 17.30 bohatý program v sálku 
  

 

 

inzerce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://narozvoji.ic.cz - zvukové na-

hrávky kázaní br. Kaczmarczyka 

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

sboru Na Rozvoji 

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

Internetové stránky věnované vý-

chově dětí a vyplnění jejich volného 

času aktivitami spojenými s vírou 

v Ježíše Krista. 

Základní informace  

a pravidla inzerce 

Inzeráty je možno podávat písemně 

u stánku Nedělních listů. 
 

Ceník Inzerátů 

 Běžný textový 5,- Kč 

 Zvýrazněný textový 10,. Kč 

 Grafický 100,-Kč 

(Ceník inzerátů byl zjednodušen) 

 

Informace o sboru 

Evangelický sbor a.v. ČCE,  
Nám. Dr. M. Luthera 1,  

737 01 Český Těšín 

Telefon: 558 745 191, 558 742 320 

e-mail: info@ccectesin.cz 

web: www.ccectesin.cz 

Úřední hodiny: Po-Pá 9:00–12:00 

Mimo tuto dobu dle dohody s faráři  

Redakce NL 

e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 

Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 

členové redakce:  Jana Foberová, Lenka 

Chrobočková, Petr Chroboček, Marek 

Schulhauser, Michal Chalupski, Michal 

Kaczmarczyk, Vladislav Kaczmarczyk, 

Jana Humplíková, Vanda a Veronika 

Iwaszkovy 

Tisk: Martin Stařičný 

Editace: Michal Chalupski 

Zodpovídá: Michal Chalupski 
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