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CO JE PODSTATNÉ?  

A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té 

trojice je láska. 

1. Korintským 13, 13 

 

V Písmu se mluví o třech drahokamech, skutečných da-

rech a ctnostech křesťanského života. Jak čteme v 1. Korint-

ským 13,13 A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z 

té trojice je láska.  

Naši duchovní otcové, bratří z Jednoty bratrské, tomuto 

slovu podřizovali svou teologii a správu církve. Věci pod-

statné jsou pro naše spasení nejdůležitější. Zmatek a tragé-

die v historii církve podle nich způsobilo jejich nerozlišo-

vání, tedy porušení pravé zbožnosti - záměnu skutečného 

základu spasení za falešné spočinutí v lidských zařízeních. 

Obnova církve je návratem k tomu co sám Bůh podstatné-

ho vykonal pro naše spasení. A odsunutím všeho ostatního 

na místo druhé a třetí.  

Podle Lukáše Pražského (+1528) jsou Podstatné věci 

podvojné. Jednak ze strany Boha a jednak ze strany člově-

ka. Z Boží strany jsou podstatnými věcmi I. Milost Boží 2. 

Zásluha Ježíše Krista 3. 

Dary Ducha svatého; ze 

strany člověka pak víra, 

naděje a láska, jimiž je 

člověku darována účast 

na objektivním díle 

Božím. Bez milosti Boží 

je víra „mrtvá“, láska 

„omylná“, naděje „prázdná“. 

Věci služebné jsou ty, jimiž Duch svatý jako nástrojem 

sděluje věci podstatné. Služebné věci jsou závislé na pod-

statných. 

(Pokračování na str. 2) 

SLOVO EDITORA 

Vážení čtenáři, 

čtvrté číslo Nedělních listů se 

nám nepodařilo sestavit 

v dubnu, ale snad Vám to vyna-

hradíme alespoň nyní, na začát-

ku krásného jarního měsíce, 

května. 

Tématem čísla je „Tajemný 

Ježíš“ a k tomuto tématu nám 

přispívá br. Firla z Komorní 

Lhotky, který částečně navazuje 

na tematiku Velikonoční. 

Br. farář Kaczmarczyk se 

v naší prakticky zaměře-

né rubrice „Slova pastora“ za-

měřuje na mladé lidi, kteří hle-

dají životního partnera. 

Po delší době se na stránkách 

Nedělních listů objevuje recen-

ze, tentokrát na kvalitní knihu 

„Křesťanství a ateismus úplně 

jinak“; tuto recenzi pro nás 

připravil Otmar Humplík. 

Naleznete zde také samozřej-

mě klasické rubriky, např. feje-

ton Jany Foberové nebo pohled 

do dějin české reformace Micha-

la Chalupského. Někteří členové 

sboru se účastnili víkendového 

pobytu v Návsí, a tak Vám zde 

krátce poreferují. 

Věříme, že se nebudete nudit! 

 

Lenka Smyčková, editorka 
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Nemají-li však jejich pravdu, jsou vyprázdněné až škod-

livé. Prvořadé postavení mezi nimi má Písmo svaté jako 

služebnost nejpotřebnější, přímo závislá na podstatném 

Božím slově, jímž je Ježíš Kristus. Teprve pak je církev, 

církevní služebníci, křest, večeře Páně a kázeň. 

Věci případné jsou takové, které bratři nikde nevypočí-

távají, jsou totiž podmíněné„časem i miestem a mohú býti i 

nebýti“. Jsou to řády a obřady.  

Pro naši představu: formy Bohoslužeb, písně s kytarou 

nebo varhanami, forma biblických hodin, mezisborové 

struktury, formy svátostí a další. Věci případné můžeme 

měnit a rušit „bez umenšení pravdy spasitelné“.  

Toto trojí zjištění mělo funkci spojovacího a obranného 

mechanismu, který pomáhal církvi žít v těžkých dobách a 

v pronásledování. Toto učení pomáhalo církvi zůstávat u 

pramene spasení.  

I dnes často trávíme naše rozhovory tím, co je lepší, jestli 

bohoslužby s 20 min kázáním anebo hodinovým, 

s kytarovým doprovodem nebo varhanním, s takovou 

nebo jinou liturgií? Naše pozornost je tak upřena 

k malicherným věcem. Živá a 

průzračná víra, naděje a láska 

nám uniká. Pomáhá naše liturgie 

lidem ve víře? Dávají naše písně 

lidem naději? Je naše společenství 

cítit láskou? Ustaňte již od mali-

cherných sporů! Zaměřte svůj 

pohled na Ježíše a uvidíte víru 

v akci a pocítíte neutichající naději a stále trpělivou lásku. 

A jedno moudré heslo Jednoty Bratrské nakonec:  

„V podstatném jednota, v nepodstatném svoboda, ale ve 

všem láska.“ 

Radek Palacký 

 

Literatura:  

A. Molnár – Bratr Lukáš Bohoslovec Jednoty 

R. Říčan – Dějiny Jednoty Bratrské 

Jednota Bratrská 1457-1957 - Sborník k pětistému výročí 

založení. 

téma 

TAJEMNÝ JEŽÍŠ 

„Zanedlouho mě již nespatříte 

a zanedlouho mě opět uzříte." 

Někteří z jeho učedníků si mezi 

sebou řekli: "Co znamenají slova 

`zanedlouho mě nespatříte a 

zanedlouho mě opět uzříte´ a 

`odcházím k Otci´?" Říkali: "Co 

znamená ono: zanedlouho? 

Nevíme, o čem mluví." Ježíš 

poznal, že se ho chtějí otázat, a 

řekl jim: "Dohadujete se mezi 

sebou o tom, že jsem řekl: Zane-

dlouho mě nespatříte a zane-

dlouho mě opět uzříte? Amen, 

amen, pravím vám, vy budete 

plakat a naříkat, ale svět se bude 

radovat; vy se budete rmoutit, 

ale váš zármutek se promění v 

radost. Žena, když rodí, má 

zármutek, neboť přišla její hodi-

na; ale když porodí dítě, ne-

vzpomíná už na soužení pro 

radost, že na svět přišel člověk. I 

vy máte nyní zármutek. Uvidím 

vás však opět a vaše srdce se 

zaraduje a vaši radost vám ni-

kdo nevezme. V onen den se mě 

nebudete již na nic ptát.“ Jan 

16:16-23a  

Radost a smutek, naděje a 

beznaděj… - to jsou věci, které 

neustále doprovází naše životy. 

Myslím si, že nejinak tomu bylo 

i ve chvíli, kdy Ježíš hovořil se 

svými učedníky. Bezpochyby 

také v nich vzbudila tato Ježíšo-

va slova hluboké emoce. Byla to 

opravdu tajemná slova, plná 

hádanek a jinotajů. „Zanedlou-
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ho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte." Právě 

proto se učedníci ptali: "Co znamená ono: zanedlouho?“ 

Právě proto nakonec také konstatovali: „Nevíme, o čem 

mluví." 

To, co rádi prožíváme, je radost. Radost totiž rozjasňuje 

naši duši, způsobuje v nás chuť žít… ale z druhé strany 

k radosti nemůžeme člověka žádným způsobem přinutit. 

V životě každého člověka (i hluboce věřícího křesťana) se 

totiž objevují takové chvíle, kdy nemáme chuť těšit se. 

Příčiny můžou být různé. Může to být nějaké neštěstí, které 

se nás bytostně dotkne, může to být i ztráta blízkého člo-

věka… Může to však být i bolest, kterou nám způsobil 

někdo jiný svým chováním nebo slovem. 

Takové pocity jsou dobře viditelné např. v Žalmu 42, 

kde jeho autor napsal: „Slzy jsou chléb můj ve dne i 

v noci… Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí… 

promlouvám k Bohu, své skále: "Proč na mě zapomínáš, 

proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepříte-

le?" Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří 

mě tupí…“ 

Slova, o kterých nyní uvažujeme, jsou součástí Ježíšova 

proslovu na rozloučení, jenž zazněl u poslední večeře, 

kterou Ježíš strávil se svými učedníky. Velice dobře věděl, 

že se blíží právě ta chvíle, kdy smutek a vnitřní utrpení 

budou doslova součástí života jeho učedníků. Proto je chtěl 

na tento čas alespoň trochu připravit a proto jim také řekl: 

„Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět 

uzříte. Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a 

naříkat, ale svět se bude radovat…“ 

Je úžasné, že právě na takové chvíle nás chce Ježíš při-

pravit. On touží, abychom je statečně snášeli. Touží, aby-

chom žili přesvědčeni, že všechno, co prožíváme, má svůj 

hlubší smysl. Zřejmě také proto zaznívá z Jeho úst toto 

podobenství: „Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla 

její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná už na sou-

žení pro radost, že na svět přišel člověk.“  

I apoštol Pavel měl podobné zkušenosti. V epištole 

k Římanům napsal: „…chlubíme se nadějí, že dosáhneme 

slávy Boží. A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť 

víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědče-

nost a z osvědčenosti naděje.“ V epištole ke Korintským 

pak dodává: „A proto neklesáme na mysli: i když nave-

nek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto 

krátké a lehké soužení působí 

přenesmírnou váhu věčné slá-

vy…“ 

Když jsem přemýšlel o situaci, 

ve které se nacházeli Ježíšovi 

učedníci, uvědomil jsem si jednu 

věc – tehdy to pro ně byla ne-

srozumitelná slova, která po-

strádala jakýkoli smysl. Za ně-

kolik dnů se však stala skuteč-

ností. Po zármutku (z odloučení 

a smrti) však přišla na řadu 

radost (protože mohli na vlastní 

oči uvidět svého Mistra, který 

byl vzkříšen). A tu jim nemohl 

už nikdo vzít. 

Tento fakt by měl ovlivňovat i 

naše životy… měl by nám po-

máhat procházet etapami zkou-

šek a utrpení. Ježíš Kristus totiž 

opravdu zmrtvýchvstal a žije! Je 

s námi a bude s námi až do 

konce. Tomu věřme a toho se 

držme. Amen. 

Boleslav Firla, Komorní Lhotka 

 

slova pastora 

HLEDÁNÍ ŽIVOTNÍ-

HO PARTNERA 

Sám Stvořitel konstatuje, že 

„není dobré, aby člověk byl 

sám.“ 1.Moj.2,18.  Proto stvořil 

Adamovi „pomoc jemu rov-

nou.“ Adam byl jistě za manžel-

ku velmi vděčný, prožíval s ní 

každodenní společenství, sdílel s 

ní všechny radosti a úkoly. 

Manželství bylo a je stále vzác-

ným a jedinečným Božím da-

rem. Po pádu do hříchu byla 

dokonalá harmonie manželské-
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ho života tragicky narušena. Přesto, že do manželství 

vstupují nyní velmi nedokonalí a hříšní lidé, zůstává man-

želství stále darem Božím a zdrojem mnohého dobra pro 

jednotlivce i pro celé lidstvo.  

Jelikož lidská nedokonalost a hřích způsobuje mnoho 

problémů v každém manželství, přibývá těch, kteří nejsou 

schopni vytvořit harmonické soužití a po čase se rozcháze-

jí. Proto si mladí lidé stále častěji kladou otázku: Jak a kde 

najít kvalitního partnera pro budoucí manželský život.  

 Věřícímu chlapci i dívce je jistě jasné, že kvalitního ži-

votního partnera jim může vybrat a připravit jedině ne-

beský Otec. Proto nejdůležitějším úkolem je prosit o život-

ního partnera každý den v modlitbách. Někteří mladí lidé 

říkají: Nechci s tím Pána Boha obtěžovat. Pán Bůh nebere 

naše modlitby jako obtěžování, naopak jako projev důvěry 

a vždy na ně rád odpovídá. Každý, kdo touží po manžel-

ství ve svém mládí nebo i ve vyšším věku, měl by tuto 

prosbu předkládat Otci s největší upřímností a důvěrou. 

Už konfirmandům připomínám, že je na čase, aby se začali 

modlit za své budoucí životní partnery. Je třeba také prosit, 

aby nebeský Otec umožnil setkání s tímto připraveným 

partnerem.  

O jakého partnera – partnerku je třeba prosit? Aby to by-

la osoba, která má velikou úctu k Pánu Bohu, k Božímu 

slovu a opravdovou bázeň Boží. Jen člověk, který se bojí 

zarmoutit Pána Boha svými myšlenkami, svými slovy a 

činy, může být dobrým životním partnerem. Když takový 

člověk něco nedobrého řekne nebo udělá, je vždy ochoten 

se pokořit a prosit o odpuštění. Kdo se neumí pokořit a 

prosit o odpuštění, ten se do manželství nehodí a život s 

takovým člověkem je velmi těžký. Jen oboustranné poko-

ření se a vzájemné odpuštění je východiskem ze všech 

krizí, do kterých se manželé dostávají. 

Lidé vhodní pro život v manželství jsou formováni Du-

chem svatým skrze Boží slovo a v Boží škole. Tedy jen ten, 

kdo si denně otevírá Boží slovo a učí se podle něho žít, 

může být připraven na náročný život v manželství. Při 

přípravě do života v manželství je důležitá rovněž Boží 

škola, kterou je Kristova církev – tedy i sborové společen-

ství.  Snoubenci by si měli už před svatbou spolu číst něco 

z Bible a spolu se modlit za požehnání pro budoucí život. 

Společné čtení Božího slova a společné modlitby na kole-

nou by měly být pak v manžel-

ství v jejich každodenním pro-

gramu. 

Předpokladem pro harmonic-

ké manželství je také ochota 

pokorně sloužit jeden druhému. 

Jsou muži i ženy, kteří chtějí v 

manželství panovat, vládnout. 

Takoví by do manželství neměli 

vstupovat. Položil jsem snou-

bencům otázku, zda si myslí, že 

jejich manželství bude harmo-

nické. Snoubenka odpověděla 

ihned a velmi sebevědomě: 

„Jestli mne bude poslouchat, tak 

ano!“ Život v křesťanském man-

želství není vláda jednoho nad 

druhým, je to vzájemná služba v 

opravdové úctě a pokoře před 

Bohem.  

K vzájemnému seznámení po-

třebují mladí lidé mnoho příleži-

tostí. Proto je povinností sboro-

vého společenství, aby zajistilo 

ve sboru pravidelné setkávání 

dorostu a mládeže, aby tím bylo 

umožněno také vzájemné se-

znamování mladých věřících 

lidí. Je to nejpřirozenější cesta k 

seznámení a vzájemnému po-

znání.  

Jsou však mnozí mladí lidé, 

kteří ve vhodné době ke vstupu 

do manželství nenajdou ve 

sborovém společenství vhodné-

ho partnera. Proto jsou potřebná 

setkávání mládeží z více sborů a 

různé mezisborové aktivity. 

Stává se, že přes všechna me-

zisborová setkání mladý člověk 

nenachází vhodného životního 

partnera. Léta života mu ubíhají 

a jeho touha po manželském 
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soužití se nenaplňuje. V některých menších sborech vyrůs-

tají kvalitní mladí lidé, ale v tom malém společenství nena-

cházejí vhodného životního partnera. Přesto, že se stále 

modlí, nevidí ve svém okolí vhodného partnera.   Tato 

situace přivedla mnohé vedoucí sborů k myšlence, že by 

měli nějakým způsobem umožnit setkání a vzájemné se-

známení se lidem, kteří ve svém okolí nenacházejí vhod-

ného věřícího křesťanského partnera. Proto vznikla v křes-

ťanských kruzích organizace „Noemi“, která se snaží 

umožnit lidem toužícím po manželském společenství, 

setkání s vhodnými partnery. Jsou někteří lidé, kteří nemají 

odvahu kráčet touto cestou. Ukazuje se však, že právě na 

této cestě našli mnozí své vymodlené manželské partnery. 

„Noemi – stránky pro nezadané křesťany“.   Cíle a záměry 

Noemky:  Motivovat nezadané do osobního vztahu s Ježí-

šem Kristem. Povzbuzovat křesťany v hledání Boží vůle 

pro jejich život. Vytvářet nezadaným příležitosti k setká-

vání.     Kontakt:   Noemi, s.p.k.   Na Mušce 1124;  534 01 

Holice;   Tel: 00420-777222877,  e-mail: info@noemka.com 

Co když má o věřící dívku zájem nevěřící mládenec? 

Křesťanská dívka by mu měla vydat jasné svědectví o 

svém životě s Kristem, o svém odhodlání Krista upřímně 

následovat a pozvat ho do křesťanského shromáždění. 

Takové otevřené svědectví dívky má na nevěřícího muže 

veliký vliv.  Také by mu při nějaké příležitosti měla říci 

zcela otevřeně, že opravdu harmonické manželství je mož-

né jen mezi věřícími partnery, a že je rozhodnuta vstoupit 

do manželství jen s věřícím křesťanem. Je-li to muž kvalit-

ního charakteru, bude si takové dívky velmi vážit a bude 

hledat cestu k osobnímu poznání Krista. Nemá-li kvalitní 

charakter, pak odejde. Znám taková manželství, kde nevě-

řící muž, díky statečnému vyznání dívky, našel Krista jako 

svého Spasitele, pak vstoupili do manželství a dnes žijí v 

harmonickém svazku.  Prosím Pána, aby vyslyšel modlitby 

všech, kdo k němu s důvěrou volají a připravil jim věřící 

partnery, aby pak spolu šířili slávu Božího jména na zemi. 

Mgr. St. Kaczmarczyk 

 

recenze 

KNIHY „KŘESŤAN-

STVÍ A ATEISMUS 

ÚPLNĚ JINAK“ 

Originální název:  „What´s so 

great about christianity“ 

Autor: Dinesh D´Souza 

Vydavatelství: Ideál, r. 2009 

Počet stran: 320 stran (260 stran 

textu) 

 

Před měsícem jsem dočetl vý-

bornou knihu „Křesťanství a 

ateismus úplně jinak“, jejímž 

autorem je Dinesh D´Souza. Pár 

slov o autorovi: Dinesh D´Souza 

je Američan indického původu, 

věřící křesťan, ve Spojených 

Státech autor mnoha bestsellerů, 

u nás zatím poměrně neznámý 

spisovatel, člověk moudrý a 

vzdělaný, pohybující se 

v blízkosti amerických preziden-

tů (mimo jiné napsal životopis 

R. Reagana). Dovolte mi, milí 

čtenáři, abych vám jeho knihu 

krátce přiblížil. 

První zmínku o této knize 

jsem zaregistroval v krátké 

recenzi v deníku MFDnes někdy 

v létě roku 2009. Autor recenze 

(Roman Joch) se o knize vyjad-

řoval velmi pochvalně. O něco 

později mne můj dobrý přítel 

informoval o tom, že knihu má 

doma, přečetl ji a je opravdu 

vynikající. Knihu jsem si poté 

nadělil o Vánocích pod strome-

ček. 

Musím konstatovat, že kniha 

je opravdu dobrá. Ve 26. kapito-
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lách, které zahrnují cca 260 stran textu, autor – obrácený 

křesťan, předkládá fakta a důkazy ve prospěch křesťanství. 

Přitom křesťanské víře nestraní, ale snaží se vyváženým 

postojem, logickými úsudky a rozumovými argumenty 

ukázat, že některé ateistické výroky a postuláty potřebují 

často větší víru, než je víra v Boha. Na křesťanství nahlíží 

v kontextu vědy, 

historie, filozofie či 

morálky. Přitom se 

nebojí otevřít a 

diskutovat tak ože-

havá témata jako je 

utrpení, omy-

ly křesťanství 

v historii nebo křes-

ťanské pokrytectví. 

Celá kniha je konci-

povaná jako pole-

mika s největšími 

ateistickými autori-

tami jako jsou 

R. Dawkins, S. 

Harris a Ch. 

Hitchens. Nestranný čtenář si po přečtení knihy uvědomí, 

že na tom křesťanství opravdu „něco je“. Křesťan po pře-

čtení knihy dojde k závěru, že argumenty vědy, psycholo-

gie, historického vývoje lidstva a vůbec celého lidského 

poznání jsou v naprostém souladu se základy křesťanské 

víry. Jinými slovy, nejnovější poznatky vědy nejsou 

v žádném rozporu s biblickými tvrzeními např. o vzniku 

vesmíru, země apod. V závěru knihy je zřetelně vidět auto-

rovo vyznání o podstatě křesťanství, kterým je Ježíš Kris-

tus. Jedním z mála citátů z Bible, které autor v knize pou-

žil, je text z Listu Galatským 2,20: „Nežiji už já, ale žije ve 

mně Kristus“. 

Ačkoliv je kniha velmi přehledná a logická, čte se po-

měrně obtížně. Důvodem je nutnost nad textem hodně 

přemýšlet, protože zahrnuje spoustu termínů, citací a myš-

lenek. Také se po několikadenním přerušení četby obtížně 

vrací do přerušeného kontextu. 

Knihu jsem četl s přestávkami tři měsíce. Po jejím pře-

čtení jsem si uvědomil, že ačkoliv je naše země nazývána 

ateistickou zemí, je zřejmě málo opravdových ateistů, kteří 

by byli ochotni knihu přečíst a 

s autorovými názory polemizo-

vat.  Jednodušší je o těchto vě-

cech pro jistotu vůbec nepře-

mýšlet, televize je zajímavější… 

Pokud máte ve svém okolí 

upřímného ateistu, ochotného 

naslouchat jinému názoru a 

diskutovat s křesťanem, kupte 

mu tuto knihu jako dárek. Může 

se pro něj stát opravdovým 

požehnáním . 

Otmar Humplík 

 

z dějin české 

reformace 

PETR CHELČICKÝ 

Ačkoliv je Petr Chelčický vý-

znamnou postavou českých 

reformačních dějin, zůstává jeho 

osobnost i po staletích zahalena 

tajemstvím. Datum jeho naroze-

ní i úmrtí lze jen přibližně od-

hadnout – žil zhruba v letech 

1380-1460 (zemřel asi spíše před 

tímto rokem).  Vlastně ani jeho 

jméno není jisté. Spíše se před-

pokládá, že je totožný se zema-

nem Petrem Záhorkou ze Záho-

ří, vesnice nedaleko jihočeských 

Chelčic. 

Petr neměl universitní vzdě-

lání, nebyl knězem. Udržoval 

však vztahy s představiteli re-

formačního hnutí, stýkal se 

s Janem Husem, vedl diskuse 

např. s Janem Rokycanou a 

Jakoubkem ze Stříbra. Zvláště 

pokud si uvědomíme, že žil 

v době husitských válek, vynik-

ne jeho důraz na naprosté odmí-
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tání násilí. Tento postoj jej přiměl k rozhodu s husity, kteří 

se jím nedali přesvědčit. Snažil se žít zcela podle učení 

Nového zákona. Byl sociálně citlivý, odmítal tehdejší děle-

ní společnosti na duchovní, feudály a poddané, neboť 

podle Písma si jsou 

všichni lidé rovni. 

V díle Petra Chelčické-

ho se odráží vědomí 

blížící se zkázy světa. 

Boj proti Antikristu 

musí lidé vést jako boj 

mezi dobrem a zlem ve 

vlastních srdcích.  

Psal drobné traktáty i 

větší díla, např. O boji 

duchovním, O trojím 

lidu, Síť víry pravé, 

Postilla. 

Dědicem názorů to-

hoto podnětného stře-

dověkého myslitele se 

stala Jednota bratrská, založená roku 1457, jejíž zakladatel 

Řehoř Krajčí byl Chelčického žákem. Jeho myšlenky však 

dokázaly oslovit i myslitele pozdějších staletí, např. Lva 

Nikolajeviče Tolstého. 

MCH-NL 

 

fejeton 

NEJTĚŽŠÍ POVOLÁNÍ NA SVĚTĚ? HLÍ-

DÁNÍ DĚTÍ!  

Kamarádce se narodilo miminko. Těšila jsem se, že ho 

tak za dva měsíce uvidím a mezitím přemýšlela, co bych 

malé koupila. Nastala ale změna. Kamarádka potřebovala 

odjet k doktorovi a vypadalo to na půlden. Její manžel je 

v práci a prý, jestli bych nepohlídala. Při představě mého 

batolete, jejího batolete a jejího desetidenního kojence mi 

zazářila očka. Chystá se dobrodružství! Buď udolám já je, 

nebo oni mě.  

Kristýnku lákám na mimi a známí mi přejí, abych si ten 

kojenecký ústav užila. V inkriminovaný den zvoním u 

kamarádky doma. Otvírá mi manžel, který ještě dochystá-

vá oběd, asi abych si to neroz-

myslela předem. Batolata se 

mezitím baví a já skrývám, že 

jsem si doteďka nevšimla, kde tu 

malou odložili a jaksi ji nemůžu 

najít. V postýlce evidentně není. 

Po pár minutách si všimnu 

balíčku na gauči. Spící panenka 

v kombinézce. To bude ono. 

Dostanu oběd a pak už se i za 

otcem rodiny zaklapnou dveře. 

Vzpomínám si na vtip, kterak 

matka s jedním dítětem, jež 

odevzdá hlídat, volá stále domů, 

jestli je miminko v pořádku. 

Matka s dvěma už nevolá, pou-

ze hlídači řekne, aby v případě 

nouze volal. Matka se třemi 

dětmi instruuje hlídače, aby jí 

v žádném případě nevolal. Mám 

úhrnem tři děti. Nikomu volat 

nebudu a doufám, že ani nikdo 

mně.  

Můžu si gratulovat, je to po-

hoda! Kristýnku baví její batole-

cí kamarád a miminko klidně 

spí. Ruším předsevzetí a volám 

svému manželovi, abych se 

pochlubila, jak královsky se 

mám. Nebere to. Budu si číst. 

Opravdu si asi půlhodinu čtu. 

Že bych si zařídila živnost a 

hlídala děti? To jsou vyloženě 

peníze za nic! 

Mimi se budí. Směju se na něj, 

a kdybych nevěděla, že tak malá 

miminka se moc šklebit nemo-

hou, řekla bych, že kouká vylo-

ženě hrozivě. Vypadá to na 

hlad. Najdu krabici Nutrilonu a 

berou mě mory. Prý převařte 

vodu, nechejte půl hodiny chla-

dit a nasypte prášek. Takže 
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mám uvařit vodu a pak malou nechat půl hodiny řvát, než 

voda zchladne? To vymyslel někdo bezdětný. Co kdybych 

vodu ohřála jen trochu? Jít do toho, či nejít? Pohled na 

řvoucí malou rozhodne. Vodu ohřeju, nasypu do ní Nutri-

lon (to je ale neskutečný smrad) a krmím injekční stříkač-

kou. Malá vypije asi deset mililitrů z připravených sto a 

usíná. Paráda. Co já s tím zbytkem? Můžu jít ho dát, když 

se probudí za dvacet minut? A za půl hodiny? To už bude 

studené. Mám jít preventivně chystat vodu na další dávku? 

Abych se trefila do teploty, musela bych ji převářet kaž-

dých zhruba patnáct minut. Jenže co když bude spát čtyři 

hodiny?  Strategii nestíhám promyslet. Miminka si všim-

nou batolata. „Mimi,“ raduje se Kristýnka a chystá se ji 

pohladit. Mám obavy, že by malá její hlazení nemusela 

přežít a odesílám Kris zpátky ke hračkám.  

Batolata se dostávají do stádia, kdy jsou z únavy lehce 

protivná. Chtělo by je dostat do postele. Lehnu si s nima a 

začínám číst pohádku. Jediný člověk, kterého zajímá, jak 

kůzlátka dopadla, jsem evidentně já. Chlapeček 

s uspávacím dudlíkem skáče po křesle, Kristýnka 

s uspávací lahvičkou mlíčka běhá po obývacím pokoji. Do 

toho se opět budí mimi. Rozčiluje se. To bude zase hlad, 

předtím vypila málo. Zkouším teplotu předchozí dávky. 

K ideální má asi daleko, ale studená není. Se stříkačkou 

bojujeme obě. Malá vypouští mlíčko z různých koutků úst 

a já ho více či méně úspěšně věčně utírám. Batolata se 

rozhodnout vlézt do miminčí postýlky. Mám strach, že by 

tam ti záškodníci lezli, i kdyby tam mimi bylo, a tak je 

odháním. Jeden se urputně brání a drží šprušlí, další do-

stane hysterický záchvat, do toho vříská mimi, od kterého 

jsem s mlíčkem nechvíli odběhla. Do toho telefon! Který 

cvok mi může volat. Manžel. Prý jak se mám. Dělá si sran-

du? 

Pokračuju v krmení miminka. Vypadá to, že to jakž takž 

začínáme zvládat. Její bráška si asi myslí, že nemám co 

dělat. Sundá si plínku a vyčurá se doprostřed obýváku. 

Hledám v koupelně hadr a doufám, že zrovna ten, co mi 

přišel jako první pod ruku, nepoužívají na leštění nábytku. 

Přebalím jedno batole i druhé. To moje chce najednou 

maminku a věší se mi po nohou. To druhé nechce plínku. 

Sundá ji a provede druhý vylučovací úkon, ten horší, do 

postele svých rodičů. Mimi si chce krknout. Kristýnka chce 

banán. Chlapeček běhá bez plínky a kategoricky odmítá 

nechat si cokoli nandat. Jejda, 

vždyť má počurané i ponožky. 

Znehodnocenou přikrývku 

odnáším do koupelny. Tady se 

to teda hromadí. Mimi chce 

přebalit. Naštěstí jsem 

v látkových plínkách zběhlá. 

Mimi má plínky ještě trochu 

velké, respektive sahají mu 

prakticky až ke krku. Batolatům 

distribuji ovoce. Dovedu si 

představit, co se děje se skvrna-

mi od banánů a taky běhám za 

nimi. A tak pořád dokola.  

Vrací se kamarádka. Čeká ji 

hora znehodnoceného prádla. 

Veselá batolata. V rámci mož-

ností spokojené mimi. Vyčerpa-

ná hlídací teta. Udolali mě. Tím-

to vzdávám hold matkám, které 

si troufly pořídit více než jedno 

dítě. Dámy, vaše odvaha se dá 

přirovnat k odvaze partyzánů a 

já vás neskonale obdivuji!  

JF-NL 

 

ohlédnutí 

VÍKENDOVÝ POBYT 

V NÁVSÍ 

Víkendový pobyt na chatě 

v Návsí v termínu 16. - 18. dub-

na 2010 nesl téma „Já, já, já, 

jenom já“ a byl určen pro více či 

méně pravidelné účastníky 

Biblických hodin nejen pro 

mladé a pro další „sympatizan-

ty“.  Za skvěle připravenou akci 

jsme vděčni Otmarovi Humplí-

kovi, Jirkovi Chroboczkovi a 

především Pánu Bohu! 
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Zde si můžete přečíst krátké postřehy některých zúčast-

něných a kouknout na fotky. 

 

„Ač nejsem dlouhodobý a pravidelný návštěvník biblic-

kých hodin, chata byla pro mě hodně přínosná, povzbuzu-

jící. Hodně zajímavá 

byla interaktivní 

přednáška Pavla 

Vopáleckého, která 

mě donutila 

k zamyšlení. Také 

diskuse a výtvarné 

ztvárnění bylo ne-

všední a zajímavé. 

K tomu fajn parta mladých lidí. Zkrátka vřele doporučuji 

všem a těším se na fotky :-)“. 

Anonym 

 

„Pobyt na chatě se 

mi velice líbil, proto-

že jsem strávil víkend 

se spoustou skvělých 

mladých lidí, kteří 

mají obrovský poten-

ciál pro službu na 

Božím díle. Těším se, 

že Bůh skrze ně (skrze nás) učiní veliké věci.“ 

Otmar Humplík 

 

 

„Víkendovka v Návsí byla 

perfektní! Musela jsem se za-

myslet nad tím, co mají křesťané 

oproti nevěřícím lidem. Tolik 

věcí, které nevěřící někdy marně 

hledají! Naděje, hodnoty, radost, 

vděčnost, moudrost, společen-

ství, aj. Závažnou otázkou je, 

zda se tyto věci přirozeně proje-

vují na našich životech a zda to 

mohou naší nevěřící přátelé či 

známí opravdu vidět. Pokud ne, 

proč? To si ale musí zodpovědět 

každý sám. 

Jinak jsem si užila přírodu, 

parádní výlet do Písku, spoustu 

srandy nad společenskými hra-

mi a moc povedené jídlo šikov-

ných kuchařek!“ 

Lenka Smyčková 

 

„I pro mě, nevěřícího, byla 

chata velmi přínosná, nejen tím, 

že jsem směl strávit čas 

s příjemnými lidmi, ale dostal 

jsem spoustu podnětů 

k přemýšlení a spoustu inspira-

ce, jak být lepším člověkem!“ 

Anonym 
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„Já – Bůh – Lidé – Církev. Křesťanství je životní styl. Bůh 

touží po člověku, ale nechce jej „zotročit“. Chce s ním mít 

vroucí vztah. Primárním cílem křesťana by pak měl být 

rovněž jeho vztah s Bohem a jeho víra. Ta by měla být 

„poznatelná“ na první pohled. Kristus v nás zapříčiní 

změnu v našem vztahu k lidem kolem nás a také v nás 

probudí touhu po společenství, tedy i vztah k církvi.“ 

Anonym 
 

  

 

„Církev bez lidí? Lidé bez církve? Bůh bez lidí? Lidé bez 

Boha? Já bez církve? Církev beze mne? Já bez lidí? Lidé 

beze mě? Já bez Boha? Bůh s námi!  Kde? Na chatě v Návsí 

16. – 18. 4. 2010.“ 

Anonym 

zamyšlení 

SETKÁNÍ V LUHA-

ČOVICÍCH 

V únoru jsem s kamarádkou 

strávila víkend v Luhačovicích. 

Procedury byly příjemné, počasí 

nám přálo, tak jsme si to tam 

opravdu užily. Tři dny utekly 

jak voda a v neděli po dopoled-

ním programu, jsme se vydaly 

ještě na poslední procházku 

sluncem zalitými Luhačovicemi. 

Naši procházku „narušila“ 

upoutávka na jednom butiku – 

Sleva až 50 %, nechápaly jsme, 

jak se mohlo stát, že jsme tako-

vou upoutávku mohly den před 

tím přehlídnout, ale paní proda-

vačka nás uklidnila, že ta sleva 

začala až „dnes“. Chci vás ujis-

tit, že tento článek nepíšu kvůli 

tomu, abych se pochlubila, co 

vše jsem si v zmíněném butiku 

pořídila, ale kvůli tomu, že jsem 

právě tam potkala velice zají-

mavou osobu. Do butiku přišla 

paní s chlapečkem. Nebylo na ní 

nic výjimečného, akorát snad to, 

že na první pohled nebylo zřej-

mé, jestli chlapec je její syn, nebo 

vnuk- od pohledu jí bylo přes 

40let a chlapci asi 5 let. Z naší 

počátečné komunikace - co je 

pěkné a co komu sluší, jsme 

usoudily, že paní je cizinka žijící 

v Čechách. Její rusko-ukrajinský 

přízvuk, totiž nešlo nepostřeh-

nout. Paní se za chvíli rozmluvi-

la a řekla nám, že je opravdu 
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Ukrajinka a že její ukrajinský manžel jí před léty zemřel. I 

přesto, že tam netrpěla bídou, se po jeho smrti rozhodla 

odstěhovat do Čech. Bydlí v Karlových Varech a tam se 

seznámila s Čechem, za kterého se vdala, a přítomný chla-

peček byl jejích synem. Tento zkrácený životopis (řekla 

nám toho o sobě mnohem víc :-)), píšu jenom proto, abyste 

byli tzv. „v obraze“.  

Důležité je to, o čem jsme si povídaly dál. Paní totiž mezi 

řečí zdůrazňovala, že nic není náhoda - ani to, že jsme se 

právě dnes v tomto butiku potkaly. Pak začala vyprávět, že 

jde z kostela- katolického (byla ale řecko-katolička) a že 

pan farář mluvil o tom, že nic není náhoda a že vše má pod 

kontrolou Bůh. Jeho kázání nám ve zkratce povyprávěla. 

Byla z toho zjevně velice nadšená a já nemohla nic jiného, 

než skoro se vším souhlasit. Pak předestřela, jak se těší na 

Velikonoce, kdy upeče mazanec, nebo jiný koláč, vloží ho 

do košíku, přiloží vajíčka a jiné velikonoční pochutiny, 

které jsem si ani nezapamatovala, zajde do kostela a nechá 

si je „posvětit“. V té chvíli se mi její vyprávění přestávalo 

líbit a měla jsem chuť ji oponovat a nesouhlasit s nutností 

„posvěcování“ potravin. Ona si ale svůj skoro monolog 

nenechala přerušit a dál velice nadšeně popisovala, jak je 

úžasné o velikonocích tyto pochutiny rozbalit, cítit vůni 

Božího daru, Pánu Bohu za něj děkovat a pak si na nich i 

pochutnat. Při vyprávění z ní přímo vyzařovala radost a 

spokojenost a já najednou cítila, že to není ta pravá chvíle, 

kdy bych měla zasáhnout a podkopávat její víru. Bylo na ní 

vidět, že nepochybně Pána Ježíše miluje. S přáním pěkného 

dne a ujištěním, že opravdu nic není náhoda, jsme se roz-

loučily. 

Mně zůstala pěkná  a při tom zvláštní vzpomínka a čím 

víc jsem nad ní přemýšlela, tím víc mně Duch svatý utvr-

zoval, že naše setkání opravdu nebyla náhoda. Zřejmě mně 

právě tímto způsobem chtěl napomenout a zároveň mi 

ukázat, že i v náboženstvích vůči kterým my evangelíci 

máme někdy výhrady, jsou lidé, kteří Pána Ježíše upřímně 

milují, a On jim možná některá jejich pochybení rád odpus-

tí. Ale to jsem si dovolila už předjímat, ale věřím, že mi to 

Pán také odpustí.  

Cítila jsem potřebu se s vámi o tento můj příběh podělit 

a připomenout nám všem, že nemáme být domýšliví a 

pyšní na to, jak je naše vyznává-

ní Boha úžasné a jediné správné. 

Apoštol Pavel píše - láska není 

domýšlivá. A láska k Bohu musí 

být nezištná a čistá.   

1 Korintským 13; 1-7, 13: 

Kdybych mluvil jazyky lid-

skými i andělskými, ale lásku 

bych neměl,        jsem jenom 

dunící kov a zvučící zvon. 

Kdybych měl dar proroctví, 

rozuměl všem tajemstvím a 

obsáhl všecko poznání, ano 

kdybych měl tak velikou víru, 

že bych hory přenášel, ale lásku 

bych neměl, nic nejsem. 

A kdybych rozdal všecko, co 

mám, ano kdybych vydal sám 

sebe k upálení, ale lásku bych 

neměl, nic mi to neprospěje. 

Láska je trpělivá, laskavá, ne-

závidí, láska se nevychloubá a 

není domýšlivá. 

Láska nejedná nečestně, ne-

hledá svůj prospěch, nedá se 

vydráždit, nepočítá křivdy. 

Nemá radost ze špatnosti, ale 

vždycky se raduje z pravdy. 

Ať se děje cokoliv, láska vydr-

ží, láska věří, láska má naději, 

láska vytrvá. (…) 

A tak zůstává víra, naděje, 

láska - ale největší z té trojice je 

láska. 

Ludmila Smyčková 
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JAK WIDZĘ  10 KWIETNIA 2010 R. 

10 kwietnia 2010r. w Polsce chyba nikt nie zapomni. Już 

o 8.30 rano włączyliśmy kanał TVP1, by zobaczyć jak 

przebiegają uroczystości w Katyniu. Miały one być na 

bieżąco komentowane przez gości zaproszonych do studia 

w Warszawie. Kilka minut po 9.00 redaktor, trochę sam nie 

będąc pewien czy mówi prawdę, przerwał rozmowę i 

poinformował, iż otrzymał wiadomość, że samolot z 

Prezydentem RP i innymi gośćmi lecącymi do Katynia 

rozbił się na lotnisku w Smoleńsku. Na początku 

sugerowano, że może chodzi tylko o jakąś awarię przy 

lądowaniu. Już wkrótce jednak informacja nie 

pozostawiała cienia wątpliwości, że chodzi o wypadek, w 

którym wszyscy zginęli. Między 10.oo a 11.oo 

otrzymaliśmy już telefonicznie wiadomość o tym, że na 

pokładzie samolotu był także mój kolega, z którym 

współpracowałem 11 lat w Diecezji Warszawskiej Kościoła 

EA w Polsce – 

ks. płk Adam 

Pilch – pełniący 

obowiązki 

Naczelnego 

Ewangelickiego 

Kapelana 

Wojskowego. 

Miał je pełnić 

formalnie do 11 

kwietnia. Zakończył służbę dzień wcześniej.  

Jak gdyby tego było mało, tydzień później w niedzielę –  

18 kwietnia, nagle w wypadku samochodowym w drodze 

z Warszawy do domu do Łodzi, zginął ks. bp Mieczysław 

Cieślar – zwierzchnik Diecezji Warszawskiej KEA. Stało się 

to pośrednio w efekcie katastrofy w Smoleńsku, bo po 

obowiązkach, jakie wykonywał w zastępstwie za ks. A. 

Pilcha. Wielki cios, podwójny cios dla ewangelików (nie 

tylko luteranów) w Polsce.  

Jedna z osób biorąca udział w spotkaniu modlitewnym 

19 kwietnia w Łodzi, zadała Biskupowi Kościoła 

luterańskiego w Polsce pytanie: Gdzie, proszę księdza, był 

Bóg tego 10 i 18 kwietnia?   

Niestety, tego typu pytania najczęściej zadają ludzie, 

którym w pewnym momencie świat wali się pod nogami. 

Wcześniej nie martwili się o to 

„gdzie był Pan Bóg”, pomimo, 

że tenże Pan Bóg codziennie ich 

pytał o to, gdzie są. Tym 

spostrzeżeniem wcale nie chcę 

umniejszać ogromu bólu, jaki 

niedawno dotknął bliskich 

prawie 100 osób. Czasem to 

pytanie zadają również ludzie 

żyjący na co dzień z 

Chrystusem.  

10 kwietnia - żona, 15-letnia 

córka, starsi już rodzice i 2 

siostry wraz z innymi bliskimi   

ks. A. Pilcha nie wiedzieli co z 

sobą począć. 8 dni później 

podobnie było w przypadku 

rodziny bpa M. Cieślara. Gdzie 

jest Pan Bóg?  

Kiedy Pan Jezus przybył do 

Betanii, do domu Marty, Marii i 

chorego Łazarza, okazało się, że 

Łazarz już nie żył. Obydwie 

siostry zarzuciły Nauczycielowi 

i Lekarzowi z Nazaretu to samo: 

Panie! Gdybyś tu był, nie byłby 

umarł mój brat. Innymi słowy: 

Gdzie byłeś, Panie, kiedy nasz brat 

najbardziej Cię potrzebował?! 

Bywają w naszym życiu 

momenty, kiedy odnosimy 

wrażenie, że Pan Jezus na jakąś 

chwilę się od nas odsunął – 

poważana choroba, ciężki 

wypadek, śmierć kogoś 

bliskiego, pożar domu, … 

Zdarza się, że Pan Bóg 

dopuszcza do tego, abyśmy 

przeżyli skrajnie trudną 

sytuację. Po co? To pytanie 

musimy mu zadać osobiście, bo 

powody mogą być bardzo 

różne. W przypadku Marty i 
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Marii mogły być one co najmniej dwa. Po pierwsze – 

zobaczyć jak Pan Bóg działa w sytuacji naszej zupełnej 

słabości i bezradności. Zobaczyć jak On sobie radzi i nas 

podnosi, kiedy nam się wydaje, że przegraliśmy i już 

nigdy nie powstaniemy na nogi. Ich zmarły brat wraca do 

życia. Po drugie – czytamy, że potem wielu …Żydów, którzy 

przyszli do Marii i Marty uwierzyło w Niego. Kiedy 

przeżywamy dramat i prosimy Pana Jezusa o pomoc, 

wtedy On na pewno przychodzi, jest blisko nas, pomaga 

tak, jak według Niego jest to w danej sytuacji 

najstosowniejsze. Ludzie wokół dokładnie się nam wtedy 

przyglądają. Takie sytuacje mogą wielu przywieść do 

prawdziwej wiary w Pana Boga.  

Ludziom niewierzącym, wątpiącym czy też nie do końca 

ufającym Chrystusowi, takie sytuacje mogą uświadomić, 

że w życiu nie można polegać na swoich własnych 

możliwościach. Często wtedy do nich dociera, że śmierć 

wcale nie musi być zupełnym końcem. A jeśli nie, to co ich 

czeka? Oby w Polsce, w Rosji, ale i tutaj w Czechach, na 

Słowacji i w ogóle w całej Europie, wydarzenie ze 

Smoleńska z 10 kwietnia 2010r. uświadomiło wielu 

ludziom, że tylko w Chrystusie jest pewny fundament dla 

życia, prawdziwe poczucie bezpieczeństwa, prawdziwa 

radość i pokój. Bez Pana Jezusa pozostaje rozpacz, 

zagubienie, poczucie winy, beznadzieja i wreszcie wieczna 

zagłada. Żeby jednak to dotarło do niektórych, czasem my 

– chrześcijanie musimy zaznać trochę bólu i cierpienia. 

Wtedy trudno udawać, a Boża moc w naszej słabości jest 

dużo lepiej dostrzegalna.  

Poza tym wszystkim, prawdziwy Kościół Chrystusa 

woła do Niego: Przyjdź rychło, Panie! Po jednych 

przychodzi wcześniej, dla nas pozostających tutaj wydaje 

się, że za wcześnie. Po innych później. Musimy pamiętać, 

że chociaż czasem nas to bardzo boli i nie do końca 

rozumiemy, to Jego czas jest zawsze najlepszym. To piękne 

i dobre, może na pewien czas zostaje przerwane, ale nigdy 

nie odchodzi bezpowrotnie. Tym, którzy odchodzą od nas 

pojednani z Panem Bogiem nie musimy mówić – żegnaj, 

lecz do zobaczenia w Domu Ojca. Tej pewności życzę 

każdemu. Obyśmy każdego dnia widzieli przed nami i 

koło siebie Zmartwychwstałego Pana Jezusa. 

Marcin Pilch 

aktuality 

DOPIS PŘED-

STAVITELŮ ČCE ZA-

RMOUCENÝM PO-

LÁKŮM 

Polským křesťanům, všem Polá-

kům 

Praha, 12. dubna 2010 

 

Vážení, sestry a bratři v Kristu, 

přijměte naši hlubokou sou-

strast k tragickému úmrtí Vaše-

ho prezidenta Lecha Aleksande-

ra Kaczynského, jeho manželky 

Marie, k úmrtí představitelů 

církví, armády, politiky, Federa-

ce katyňských rodin. 

Tragedií 10. dubna 2010 ve 

Smolensku jsme hluboce zasa-

ženi. Neznáme slova, která by 

vyjádřila náš smutek. Tragedie 

se dotýká i nás, kdo spolu s 

Vámi žijeme v úzkém soused-

ství evropského prostoru. 

Prosíme Boha Otce, aby Vás 

těšil ve Vašem zármutku. 

Modlíme se, aby hrůzy, které 

se staly Vašemu národu u Smo-

lenska roku 1940 a roku 2010, 

nezakryly naději, kterou máme 

v Kristu ukřižovaném a vzkříše-

ném. 

S upřímnou účastí 

Vaši sestry a bratři v Kristu z 

Českobratrské církve evangelic-

ké v České republice. 

 

Lia Valková, synodní kurátorka 

Daniel Ženatý, 1. náměstek 

synodního seniora 
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POLSKÝ BISKUP ZAHYNUL PŘI AUTO-

NEHODĚ, KDYŽ SE VRACEL Z POHŘBU 

PREZIDENTA  

Polský biskup protestantské církve Mieczysław Cieślar 

zahynul v noci na pondělí při autonehodě u polského 

města Lodž, když se vracel z nedělního pohřbu polského 

prezidenta Lecha Kaczynského a jeho ženy v Krakově.   

Šedesátiletý Cieślar, který vykonával biskupský úřad od 

roku 1996, zemřel podle oficiálního serveru církve v obci 

Rogów u Lodže ve střední části Polska. Informace o smr-

telné nehodě potvrdila i policie, neposkytla ovšem další 

podrobnosti. 

V neděli se biskup zúčastnil smutečních obřadů, poté 

odsloužil ve Varšavě bohoslužbu, při které zastupoval 

tamního kněze Adama Piłcha, který stejně jako polský 

prezident a dalších několik desítek lidí zahynul při letecké 

tragédii u západoruského Smolenska. 

Poté měl Cieślar podle mluvčího církve Jerzyho Sojky ve 

Varšavě mnoho dalších povinností a na zpáteční cestu do 

Lodže vyrazil až v pozdních nočních hodinách. "O nehodě 

nemám další podrobnosti," konstatoval Sojka. 

Prezident Lech Kaczynski s chotí Marií a desítky dalších 

osobností veřejného života přišli o život 10. dubna při 

havárii vládního letounu u Smolenska. Delegace mířila na 

pietní akt do Katyně, kde za druhé světové války povraž-

dili příslušníci sovětské komunistické policie několik tisíc 

polských důstojníků. 

V neděli byl prezidentský pár pochován v hrobce ka-

tedrály na hradě Wawel v Krakově. Spočinuli vedle pol-

ských králů a velikánů dějin Polska. 

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz 

 

SMLOUVA – NOVÁ POLITICKÁ STRANA 

V současné době probíhá Petice za založení politické 

strany - Smlouva. Mělo by se jednat o politickou stranu, 

jejímž cílem je ovlivnit určitou specifickou část naší společ-

nosti směrem k Bohu, a jejíž vizí je, aby se do veřejného 

života  na  všech úrovních a do všech vrstev naší společ-

nosti obecně vrátily správné životní hodnoty - osobní  

odpovědnost,  poctivé a spolehlivé postoje, upřímné a 

pravdivé vyjadřování, morální a 

mravní principy a čestné jedná-

ní.  

Činnost strany by měla vy-

cházet z osobního zapojení křes-

ťanů nejrůznějších sborů a de-

nominací do veřejného života 

zejména na místní úrovni. Proč 

právě křesťanů? Protože věřím, 

že ty opravdové životní hodnoty 

nemůže žádný člověk najít ni-

kde jinde než v našem Spasiteli 

a skutečném Pánu a Vládci Ježíši 

Kristu. A věřím také tomu, že 

každý z nás - členů jakéhokoli 

sboru - má konkrétní specifický 

úkol v Božím plánu návratu 

našeho národa k Bohu. Každý z 

nás musí tento svůj úkol identi-

fikovat a naplnit s využitím 

svých darů a pod vedením Du-

cha svatého. 

Vycházím přitom z naší minu-

losti. Máme své vzory 

v odkazech Mistra Jana Husa a 

jeho současníků, v odkazech J. 

A. Komenského, v odkazech 

českých šlechticů – tehdejších 

vládních činitelů – členů a pod-

porovatelů Jednoty bratrské a 

Moravských bratří, i v budite-

lích našeho národního obrození 

a částečně dokonce i T. G. Masa-

rykovi. Chceme vyvíjet svou 

činnost na základě naší víry a 

důvěry v Ježíše Krista a Boží 

Slovo - Bibli a chceme tak napl-

nit svou povinnost vůči našemu 

Stvořiteli, naší společnosti a 

našemu státu.    

Věříme, že Bible má místo i ve 

veřejném životě - jak nám uka-

zují svým příkladem např. ve 

http://agentura-zajezdycz-as.takeit.cz/darkove-poukazy-na-vyber-zajezdu-4057188-4057188?278179&rtype=V&rmain=156895&ritem=4057188&rclanek=6441926&rslovo=430425&showdirect=1
http://tn-trade.takeit.cz/jana-klusakova-a-vaclav-klaus-rozmlouvaji-3619471?15501&rtype=V&rmain=63831&ritem=3619471&rclanek=6441926&rslovo=428613&showdirect=1
http://us-rest-and-shop-llc-org-slozk.takeit.cz/zvyseni-poptavky-po-premiovych-hotelech-a-restauracich-ze-strany-hostu-6327987-6327987?372715&rtype=V&rmain=151514&ritem=6327987&rclanek=6441926&rslovo=424328&showdirect=1
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Švýcarsku, Německu, Holandsku a v Rakousku, kde již 

podobné strany existují a daří se jim ovlivňovat veřejné 

mínění ke správným hodnotám a tím se jim daří v opravdu 

závažných případech ovlivňovat i hlasování jejich parla-

mentů. S těmito stranami chceme spolupracovat a svou 

činnost tak vyvíjet částečně i na základě jejich dosavadních 

zkušeností a výsledků. 

Jsem zastáncem myšlenky, že vlády jsou více závislé na 

lidech, než lidé na vládách. Pokud jsou lidé v pořádku 

(zejména po stránce mravní a morální), vláda nemůže být 

špatná. Tento princip poukazuje na to, že každý národ 

může mít pouze tak dobrou vládu, jak dobří jsou jeho 

občané. Smlouva je výrazem našeho úmyslu sjednocení 

určité skupiny křesťanů, kteří svou částí chtějí přispět k 

duchovní obnově našeho národa a jeho sjednocení s Bo-

hem. Skutečná svoboda se zakládá na osobní odpovědnos-

ti. Bez svobody neexistuje ani láska – k Bohu a ani 

k ostatním lidem. Naším heslem je: V podstatném jednota - 

náš postoj k Ježíši Kristu jako Spasiteli a Vládci - 

v nepodstatném svoboda - respektujeme svou rozdílnost 

(osobnostní i církevní) - ve všem pak láska - Boží bezpod-

mínečná láska k nám a ke každému člověku vůbec.     

www.smlouvaps.cz 

Daniel Veselý - koordinátor 

 

co nás čeká 

 

Česká evangelikální aliance a Křesťanská misijní společ-

nost vyhlašují na neděli 9. května 2010 Den modliteb za 

volby do Poslanecké sněmovny. 

Cílem této iniciativy je pozvat české křesťany k osobním 

i společným modlitbám za nadcházející parlamentní volby. 

Prosíme kazatele, pastory, faráře a další vedoucí, aby k 

modlitbám povzbudili účastníky bohoslužeb, popř. aby 

uspořádali i mimořádné modlitební setkání.      

9. května 2010 od 16:00-18:00 hodin proběhne v praž-

ském kostele sv. Salvátora, Praha 1 – Staré měs-

to mezidenominační modlitební shromáždění, na které vás 

srdečně zveme. 

Již teď upozorňujeme na letní akce a jejich termíny: 

OKO Albrechtice aneb „O Kristu otevřeně“ – termín: 11. 

- 13. června 2010. 

Tydzień Ewangelizacyjny w 

Dzięgielówie – termín 3. - 11. 

července 2010; téma: Život je pro 

lidi. 

XcamP Smilovice - termín: 17. 

- 24. července 2010; téma: Třicet 

stříbrných. 

Camp Fest Kráľova Lehota – 

termín: 5. - 8. srpna 2010; téma: 

VIP zóna; předplatné do 31. 5. 

za 480 Kč! 

 

DOROSTY 

1. 5. So 10h, téma: Smrt ko-

nečná stanice. 

8. 5. So 10h, téma: Spravedlivý 

soud. 

15. 5. So 10h, nácvik scénky 

Lazar. 

Další info o dorostech najdete 

na: www.dorostrozvoj.4fan.cz 

Lekce pro konfirmandy jsou 

zpracované na: 
www.dorostrozvoj.4fan.cz/informace 

 

MLÁDEŽE 

14. 5. Pá 18h modlitební mobi-

lizace. 

15. 5. So v 18h Společné mlá-

dežnické Bohoslužby v Těšíně: 

„Ze smrti do života“. 

18. 6. Pá Koncert Citadely a 

3+1 před kostelem. 

Další info o mládežích, biblic-

kých, skupinkách najdete na: 

www.mladezrozvoj.estranky.cz 

 

http://dorostrozvoj.4fan.cz/informace
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inzerce 

 

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

nahrávky kázaní nejen br. Kaczmar-

czyka 

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 

Informace o sboru 

Evangelický sbor a.v. ČCE, 

Nám. Dr.M.Luthera 1,  

737 01 Český Těšín 

Telefon: 558 745 191 

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 
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