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HOSPODINE, VEĎ NÁS VE VOLBÁCH 

TAK, AŤ NELITUJEME! 

I stalo se slovo Hospodinovo k Samuelovi: „Lituji, že 

jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne odvrátil a 

mými slovy se neřídí.“ 1. Samuelova 15, 10-11  

V patnácté kapitole 1. knihy Samuelovy se dočítáme, že 

Hospodin zavrhl Saula pro jeho neposlušnost a litoval, že 

Saula předtím ustanovil králem nad Izraelem. Takových 

míst, kde Hospodin sám něčeho lituje, je v Bibli pramálo. 

Ovšem vždy se jed-

ná o velmi zásadní 

až zlomové události. 

Tak např. v 6. kapi-

tole Genesis čteme, 

že Hospodin, když 

viděl tu spoustu 

lidského zla, litoval, 

že učinil člověka. 

Poté následovala 

světová potopa. 

Oproti tomu ve 32. 

kapitole knihy Exo-

dus se Mojžíš diplomaticky přimlouvá za izraelský národ, 

který si udělal vlastního boha v podobě zlatého telete, za-

tímco Mojžíš pobýval na hoře a přijímal Boží nařízení. 

Hospodin Mojžíše nakonec vyslyšel a litoval, že zamýšlel 

vyhladit izraelský lid pro jeho nevěrnost. Závěrečná kapi-

tola 2. knihy Samuelovy nám zase vypráví o tom, jak král 

David podlehl nerozvážnosti a sčítal lid. Boží trest, který 

následoval, byl zvláštní tím, že David si mohl vybrat ze tří 

možností. Buďto 7 let hladu, 3 měsíce pronásledování, ne-

bo 3 dny moru pro celou zemi. David si vybral třetí mož-

nost, tedy mor. Myslel, že je to nejmenší zlo a doufal při-

tom v Hospodinovo milosrdenství. Ještě než Bůh litoval zla 

a zastavil anděla šířícího zkázu těsně před Jeruzalémem, 

padlo v Izraeli několik desítek tisíc lidí. 
pokračování na straně 2 

 

SLOVO EDITORA 

Milí čtenáři, 

máme za sebou těžké dny, 

kdy jsme si znovu uvědomili, 

jak malý pán je člověk a jak 

opravdu všechno, nejen voda, je 

v rukou Božích. Proto jsme pro 

vás připravili informaci o po-

moci postiženým povodněmi, 

kterou organizuje diakonie čes-

kobratrské církve.  

Před sebou máme volby. Co 

od nich čekáme? Tak na to se 

budeme ptát v úvodníku. Potom 

se zamyslíme nad menšími a 

většími sbory v našem seniorátu 

společně s bratrem seniorem 

Lubomírem Červenkou.  

Můžete se také těšit na novou 

rubriku, o kterou se bude starat 

Otmar Humplík. Rubriku jsme 

nazvali Bible nás baví.  

Dozvíme se o dvou velmi za-

jímavých knihách. Ve stálých 

rubrikách se ohlédneme za kon-

ferencí žen a dívek, zamyslíme 

se tím, jak přijímáme lidi, doví-

me se pár informací o české re-

formaci, pousmějeme se nad 

fejetonem… Můžeme se vydat 

na malý výlet do okolí – o tom 

více v tipech na výlet.  

K tomu všemu přidáváme 

přehled akcí pro nejbližší měsí-

ce. 

Přejeme požehnané dny a pří-

jemné čtení 
LCH-NL 
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I my budeme nyní podobně jako David volit jednu 

z možností. Bude jich daleko víc než 3. Nebudeme volit 

trest, ale i volba představitelů vlády může skýtat mnohá a 

často skrytá nebezpečí. V minulosti jsme možná volili po-

dobně jako David, tedy menší zlo, neboť při pohledu na 

politické menu často ani nic jiného nezbývalo. Díky tomu 

je také náš stát a jeho hospodaření tam, kde je. Vypadá to, 

že šanci na přijatelná a nejméně bolestivá řešení pro bu-

doucnost jsme již propásli. Hlasy odborníků, ekonomů a 

demografů byly umlčovány populistickými gesty, která se 

s nebývalou razancí opakují i letos. Za předvolební kam-

paně všeho druhu jsou utráceny hromady peněz a soupe-

ření některých stran nezřídka překračuje hranice slušnosti. 

V současnosti je 

však potřeba při-

jmout moudrá a 

důležitá opatření, 

která budou pa-

trně bolestivější 

než ta, která jsme 

propásli v nedáv-

né minulosti. Věřím, že populistická hesla a slogany i ba-

revnou škálu politických partají máme dávno prokouknu-

tou. Snad je nyní paleta výběru taková, že nebude nutné 

volit menší zlo. Ideální by bylo, kdyby nám vládu vybral 

sám Hospodin, tak jako si vybral Davida. Jenže ta volba je 

na všech obyvatelích, tedy nejen na nás křesťanech. Ovšem 

prosit a doufat v Hospodinovo milosrdenství je naší výsa-

dou, kterou doufám, rozhodně uplatníme. 

MSCH-NL 

téma 

SOLIDARITA V CÍRKVI, ANEB MENŠÍ 

A VĚTŠÍ SBORY 

Před nějakým časem jsem byl osloven, zda bych pro Ne-

dělní noviny připravil článek na určité téma. Souhlasil 

jsem s podmínkou, že si název vymyslím sám. Zde je tedy 

mé zamyšlení.  

Českobratrská církev evangelická (ČCE) se rozkládá na 

území celé České republiky a je tvořena 14 senioráty. Náš 

Moravskoslezský seniorát (MSS) je z nich největší. Zahrnu-

je území Olomouckého a Moravskoslezského kraje, zasa-

huje však svými výběžky také do Brněnského a Zlínského 

kraje! Jeho rozloha je 11.154 km2 a tvoří jej 25 sborů 

s celkovým počtem 11.747 členů. 

Průměrně tak na jeden sbor při-

padá 460 členů (údaje jsou za 

rok 2008). Bez Českého Těšína, 

který uváděl 2.169 členů a co do 

počtu členů je zdaleka největší, 

by pak na jednotlivý sbor při-

padlo 399 členů. Podíváme-li se 

na přehled sborů v seniorátu, 

zjistíme, že jen osm z nich má 

více členů než tento průměr. 

Prakticky to znamená, že větši-

na sborů má okolo 300 členů 

nebo méně.  

Naše sbory jsou městské i 

venkovské, malé i velké, 

s různým věkovým spektrem – 

se zastoupením mladších gene-

rací i sbory většinově tvořené 

důchodci, s bohatou činností i 

omezené pouze na nedělní bo-

hoslužebná shromáždění. Každý 

sbor je naprosto jiný, žije svým 

vlastním životem, řeší své inter-

ní problémy. Tím společným je 

naopak touha naslouchat evan-

geliu a žít dle příkladu Ježíše 

Krista. Ano, všechny dohroma-

dy pojí snaha přiblížit evangeli-

um svému okolí a prakticky 

dosvědčovat, že život dle pří-

kladu Ježíše Krista je možný. 

Samozřejmě v naší různosti jsou 

i naše aktivity i snahy odlišné. 

To, co by někteří nepřijali, je pro 

jiné samozřejmostí. Máme se od 

sebe navzájem co učit. Žádný 

sbor není dokonalý. I to nejmen-

ší a třeba nejzapadlejší sborové 

společenství nás může oslovit a 

motivovat. Z toho důvodu se 

nemáme nad druhé povyšovat 

ani je odsuzovat. Mnohem lepší 

je se ptát, čím nám mohou být 

příkladem. Co si z jejich sboro-
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vého života můžeme odnést jako dobrý podnět a výzvu.  

Jako senior MSS se setkávám jak s kazateli, tak presbyte-

ry i ostatními členy sborů. Většinou se dozvídám o tom, co 

místní sbor tíží, co trápí jeho představitele, co se ukazuje 

jako problém. Musím konstatovat, že příliš mnoho vlast-

ních možností jak pomoci nemám. Snad jen mohu projevit 

upřímný zájem, vyslechnout a snažit se pomoci radou i 

modlitbou.  

Jedna z oblastí, která komplikuje život snad každému 

sboru, jsou finance. Tak jako v drtivé většině rodin, ani 

v našich sborech jich není nadbytek. V naší církvi jsou sbo-

ry zapojeny do jednoho celku, tj. ČCE. Senioráty jsou pak 

jakousi podskupinou, které se snáze komunikuje se sbory 

ve své oblasti. Jiný systém, kongregacionalistický, uplatňu-

jí mnohé hlavně tzv. svobodné, nezávislé sbory. Jde o to, že 

sbor je samostatný, není zapojen do nějakého celku, struk-

tury. Co se doma upeče, doma také zůstane. Náš systém je 

solidární, tzn., že finančně silnější sbory podporují sbory 

finančně slabší. Na to je potřeba pamatovat. Tuto solidaritu 

vyjadřujeme třeba rozdílnými platbami seniorátních repar-

tic. Velký sbor, tj. sbor s větším počtem členů a vyššími 

příjmy, přispívá do společné seniorátní pokladny částkou 

větší než sbor menší, tj. sbor s menším počtem členů a 

s nižšími příjmy. V tomto solidárním přístupu vidím klad 

ČCE. Jsme na jedné lodi, kde si větší, silnější, uvědomuje 

svou odpovědnost za menšího, slabšího. A obohaceni jsou 

přitom oba!  

A v této solidaritě Vás, bratři a sestry, chci povzbudit. 

Někdy to v církvi i našich sborech vypadá, že si každý 

hrajeme na svém písečku. Že přes své starosti a problémy, 

nevidíme ty ostatní, kteří jsou na tom daleko hůř než my. 

Solidarita však spočívá také v tom, že se s druhými identi-

fikujeme, ztotožníme, že jim 

budeme fandit a přát. Že se 

k nim přihlásíme, že jim dáme 

najevo: „Jsme s vámi, nejste nám 

lhostejní.“ Možná slovo solidari-

ta není tím nejvhodnějším po-

jmem, který by měl společenství 

v církvi i seniorátu vystihovat. 

Jsou i jiné termíny, které nás 

vedou k přemýšlení o našem 

vztahu k ostatním. Třeba 

soudržnost, vzájemnost, zájem, 

ochota pomoci… Vždycky člo-

věka obohatí vědomí, že vedle 

něj je někdo jiný, kdo vyznává 

stejnou víru a prochází podob-

nými těžkostmi a ovšem i rados-

ti… Na rovině sboru to platí 

taktéž.  

Farní sbor v Českém Těšíně je 

nejen největším v našem senio-

rátu, nýbrž i v naší církvi. To 

nemá vyznít jako uspokojení, 

ani jako chvála. Je to realita, 

kterou musíme vzít všichni váž-

ně. Je to výzva k tomu, abyste se 

učili pomáhat menším a slabším, 

abyste nabízeli to, co máte a 

umíte, abyste se snažili ty druhé 

obohatit svým duchovním po-

znáním, zkušenostmi, i nejrůz-

nější pomocí a službou. A proto 

Vás všechny bratry a sestry pro-

sím, abyste sledovali dění v naší 

církvi i v seniorátu a nevyčleňo-

vali se z tohoto svazku. Spoustu 

zajímavých informací a podnětů 

naleznete na webech ČCE i se-

niorátu: www.e-cirkev.cz a 

www.seniorat13.webnode.cz A 

právě z důvodu výše zmiňova-

né solidarity a vzájemnosti při 

vědomí naší spoluodpovědnosti 

před Pánem Bohem bych byl 

rád, kdyby se Vaše mládež více 

Mapa seniorátů 

http://www.e-cirkev.cz/
http://www.seniorat13.webnode.cz/
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účastnila seniorátních setkání mládeže, kdybyste modli-

tebně pamatovali na sbory v našem seniorátu, kdybyste 

svou solidaritu s ostatními sbory vyjadřovali i řádným 

ohlašováním a vykonáváním celocírkevních sbírek. Působí 

totiž podivně, když např. na Jeronýmovu jednotu přispěje 

sbor s více než dvěma tisíci členy částkou cca 2.000 Kč a 

sbor s čtyřmi sty členy částkou 15.000 Kč.  

Bratři a sestry, byli jsme našim Pánem povoláni k tomu, 

abychom nesli jeho odkaz v tomto světě. A aby nám naše 

cesta životem ubíhala snáze, sdružujeme se ve sborech a 

nejrůznějších společenstvích. Jedním z nich je i to naše se-

niorátní. Přiznávám, že práce v seniorátu mě baví, byť je 

tak trochu navíc nad tou prací sborovou. Vždycky se totiž 

něco nového v jiném sboru dozvím. Často si mohu uvě-

domit, co nám v našem sboru chybí a třeba zase naopak, co 

máme navíc oproti těm, které jsem právě navštívil, co ně-

kdy ani nevnímáme. Přeji vám všem, abyste si uvědomo-

vali svou sounáležitost s ostatními sbory Moravskoslez-

ského seniorátu i Českobratrskou církví evangelickou jako 

celkem. Abyste přijali za své odpovědnost za ta sborová 

společenství mnohonásobně menší než to Vaše a přesto 

živé hloučky bratrů a sester, kteří mají podobné snahy a 

ideály jako Vy.  

V posledních dvou letech jsem navštívil Váš sbor, re-

spektive staršovstvo častěji, než kdy jindy. Jsem vděčný za 

všechny věrné křesťany, které jsem u Vás potkal. Věřím, že 

Vás Pán Bůh převede i přes složité období hledání nových 

kazatelů, že ve staršovstvu budou bratři a sestry, kteří bu-

dou ostatním členům sboru příkladem a motivací. A tak 

Vám všem přeji, aby byl Pán Bůh s Vámi u díla. Aby žeh-

nal Vašim aktivitám, aby Vám ukazoval cestu, a Vy jste se 

mohli radovat ze zvěsti evangelia, která chce přinášet ra-

dost a naději.  

Izaiáš 30,19-21: Neboť lid bude sídlit na Sijónu, v Jeruza-

lémě. Nebudeš už nikdy plakat. Milostivě se nad tebou 

smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti. Ač 

vám dával Panovník chléb soužení a vodu útlaku, on, tvůj 

učitel, už se nebude držet stranou. Na vlastní oči uzříš 

svého učitele a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je 

ta cesta, jděte po ní", ať budete chtít doprava nebo doleva. 

Srdečně všechny zdraví Lubomír Červenka, farář v Hod-

slavicích 
 

 

Bible nás baví 

„ČEKÁNÍ NA IM-

PULS“ 

Milí čtenáři, 

v dnešním čísle otevíráme no-

vý seriál s názvem „Bible nás 

baví“. V tomto a v několika ná-

sledujících číslech Nedělních 

listů se chci společně s vámi 

zamýšlet nad každodenním 

čtením Bible - kdy začít, jak za-

čít, proč začít, s jakými překáž-

kami se můžeme setkat a jaký 

přínos může pravidelné čtení 

Bible mít pro vás samotné. 

Je pravděpodobné, že pro 

mnohé z vás nebudou tyto in-

formace ničím novým, a v tom 

případě „Haleluja, jen tak dál“. 

Pokud tedy Bibli pravidelně 

čtete, určitě mi dáte za pravdu, 

že to stojí za to. Berte proto pro-

sím tento seriál jako povzbuzení 

na správné cestě, po které kráčí-

te. 

Možná je zde ale někdo, kdo 

chce začít Bibli pravidelně číst, 

ale prostě neví, jak na to. Nebo 

teď čte tyto řádky někdo, kdo 

Bibli zná, něco už z ní četl nebo 

občas čte, ale každodenní pravi-

delné čtení to rozhodně není. 

Možná dokonce víš, že by se 

Bible měla číst pravidelně, ale 

pořád to tak nějak odkládáš, až 

bude více času, až bude po 
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prázdninách, až uděláš zkoušky, až začne Nový rok atd. 

STOP! 

Milý příteli, začni dnes. Rozhodni se, že ode dneška bu-

deš číst Bibli pravidelně. Pokud jsi stále čekal na nějaký 

impuls, který tě „přinutí“ začít číst Bibli, tak tady je. Začni 

právě dnes. Roz-

hodni se svou vůlí 

pro každodenní 

čtení Bible a pros 

Boha, aby ti k tomu 

dal sílu. Mohu ti 

slíbit, že skrze 

stránky Nedělních 

listů tě budu ve 

tvém rozhodnutí podporovat a povzbuzovat. Zároveň ti 

přeji, aby se pravidelné čtení Bible stalo dobrým zvykem a 

nedílnou součásti tvého každého dne.  

Nyní praktické věci: 

 Bibli tvoří 66 knih ve dvou částech – 39 knih ve 

Starém zákoně a 27 knih v Novém zákoně. 

 Začni číst Evangelium podle Lukáše, je to v pořadí 

třetí kniha v Novém zákoně. 

 Čti kapitolu denně. 

 Evangelium podle Lukáše má 24 kapitol. Do vydání 

dalšího čísla NL (20.6.) přečteš celé evangelium a ješ-

tě zbyde 5 dní. 

 Pokračuj ve čtení knihy Skutky apoštolů. 

 Kniha Skutky apoštolů se nachází v Novém zákoně 

jako pátá kniha v pořadí. 

 Má 28 kapitol, takže do dalšího vydání NL (20.6.) 

bys měl přečíst 5 kapitol. 

DOBRÁ RADA: Jestli ses odhodlal ode dneška začít číst 

pravidelně Bibli, možná ti pomůže, když zkusíš vyhledat 

někoho, kdo by četl totéž co ty. Může to být třeba tvůj pří-

tel, partner, manžel nebo jinak blízký člověk. To nezname-

ná, že budete číst fyzicky spolu (tedy, pokud to možnosti 

dovolí, proč ne), ale jde o to, že budete číst stejný text ve 

stejný den. Takto se můžete navzájem v pravidelném čtení 

povzbuzovat, obohacovat a kontrolovat. Pokud tato vari-

anta z různých důvodů není možná, zkus najít a požádat 

člověka, kterému důvěřuješ, aby tě ve tvém rozhodnutí 

pravidelně číst Bibli podporoval modlitebně a zároveň měl 

také možnost „kontroly“ nebo „zpětné vazby“ (tedy právo 

se zeptat, jak se ti každodenní čtení daří). Bude to takový 

tvůj „anděl strážný“. 

V příštím čísle našeho seriálu 

si mimo jiné povíme, proč je 

dobré Bibli číst. 

Přeji ti mnoho požehnání a 

vytrvalosti ve tvém rozhodnutí 

pravidelně číst Bibli. 
Otmar Humplík 

z dějin české re-

formace 

JIŘÍ Z PODĚBRAD 
Jiří z Poděbrad se narodil 

roku 1420 do šlechtické rodiny. 

V mládí se zúčastnil bitvy u 

Lipan. V roce 1444 se stal vrch-

ním hejtmanem východočeské-

ho spolku, tedy jakýmsi vedou-

cím představitelem východních 

Čech. Byl stoupencem kališnické 

církve, byl cílevědomým a am-

biciózním mužem. V září 1448 

se zmocnil Prahy, která byla 

ovládána katolíkům nakloně-

ným Menhartem z Hradce. Díky 

této překvapivé akci vzrostla 

Jiřího důležitost pro poměry 

v českém království a do Prahy 

se z východních Čech mohl vrá-

tit kališnický arcibiskup Jan 

Rokycana.  

České království nemělo od 

roku 1439 krále, až v roce 1453 

se stal králem mladičký Ladislav 
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Pohrobek. To však již byl Jiří zemským správcem. Král se 

na českém území příliš nezdržoval a vláda tak spočívala 

především v Jiřího rukou. Jiří byl schopným politikem, za 

jeho správcovství se ekonomická situace v zemi vyvíjela 

velice příznivě. 

Mladý král Ladislav zemřel v roce 1457. Jiří si dokázal 

získat dostatek hlasů a byl zvolen novým králem. Jako 

„král dvojího lidu“ usiloval o pokojné soužití kališníků a 

katolíků. To jej přimělo k uvěznění husitských radikálů 

Václava Korandy, Mikuláše z Pelhřimova a dalších, kteří 

nebyli smíru nakloněni. 

Protože bylo české království vnímáno jako kacířské, 

snažil se Jiří ochránit kališnickou víru navázáním vztahů 

na mezinárodním poli. V jeho okolí vznikl projekt na zalo-

žení mezinárodní organizace, která by dohlížela na řešení 

sporů pokojnou cestou, avšak tato vize se neuskutečnila. 

Roku 1462 zrušil papež Pius II., se kterým se Jiří znal, 

kompaktáta, která se český král při své volbě zavázal do-

držovat. Napětí mezi českým králem a papežskou kurií se 

stupňovalo, Jiří byl papežem Pavlem II. prohlášen za here-

tika, byl papežským rozhodnutím zbaven trůnu a poddaní 

byli zproštěni povinnosti poslouchat svého krále. Na do-

mácí půdě se proti králi postavila tzv. Jednota zelenohor-

ská. Proti Čechám byla dokonce opět vyhlášena křížová 

výprava, v jejímž čele stál bývalý Jiřího zeť, uherský král 

Matyáš Korvín. Ačkoliv se po bitvě u Vilémova oba králo-

vé rozešli s dohodou, Matyáš dohodu porušil a nechal se 

částí šlechty zvolit českým králem. To vyvolalo v roce 1469 

novou válku. Jiří z Poděbrad zemřel 22. března 1471. 
MCH-NL 

recenze 

LIEDER IN DER NACHT 

PÍSNĚ V TEMNOTĚ: PŘÍBĚHY ŽEN ZE 

ZEMÍ, KDE JE CÍRKEV PRONÁSLEDO-

VANÁ 

Kdy jste četli o lidech, kteří se mají hůř než my? 

K takovým patří pronásledovaní křesťané. Nedávno jsem 

narazil na německou knihu dvaadvaceti příběhů žen žijí-

cích v zemích, kde jsou křesťané vystaveni persekuci. Au-

torka, Anneke Companjen z Holandska, je manželkou pre-

zidenta organizace „Open Doors“ (Otevřené dveře), která 

pomáhá právě těmto skupinám 

věřících. Dílo vyšlo v Giessenu 

r. 2008. 

V jeho názvu figuruje zpěv, je-

likož pro mnohé z protagonistek 

sehrály duchovní písně osobitou 

roli: v nejtěžších chvílích osamo-

cení, smutku a bolesti jim přiná-

šely posilu, útěchu a naději. 

Jednotlivé kapitoly jsou pro-

myšleně strukturované: začínají 

autorčiným úvodem, do nějž je 

většinou vetkán text písně nebo 

básně vystihující hlavní motiv a 

nadpis dané kapitoly; následuje 

první a kratší svědectví; na ně 

navazuje autorčina reflexe (úva-

ha) popsaného příběhu, v níž se 

dělí i o své osobní zkušenosti; 

pak přichází na řadu druhé a 

delší svědectví jiné křesťanky a 

nakonec biblické studium tvo-

řené z otázek poukazujících na 

vybrané pasáže z Písma a záro-

veň vycházejících z obou příbě-

hů.  

Osudy hrdinek v mnoha 

ohledech se různí. Jsou zasazeny 
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do zemí Asie, Afriky i Ameriky s odlišnou politickou situ-

ací, což také znamená, že odlišné jsou příčiny a projevy 

perzekuce křesťanů. Někdy se jedná o muslimské státy 

s možností tvrdších anebo mírnějších antikřesťanských 

opatření. Jindy jde o komunistické země, jako např. Čínu 

nebo Kubu. V kolumbijském příběhu se příčinou postihů 

křesťanů stala korupce opřená o obchod s drogami. Jednot-

livé hrdinky mají rozličné rodinné pozadí. Některé jsou 

manželkami pastorů a zároveň matkami, jiné jsou vdané, 

ale bezdětné, některé výborně situované, jiné chudobné; 

najdeme mezi nimi prosté ženy i studentky a absolventky 

vysokých škol. Dočteme se o ženách, jejichž nejbližší (man-

želé nebo i děti) zahynuli v důsledku brutálního násilí. Jiné 

zakusily „jen“ postihy ve škole či v zaměstnání. Poslední 

kapitola líčí cestu dívky vychované v přísně muslimském 

prostředí, která postupně dospěla ke křesťanství (s. 346-

369). Jelikož se své nové víry odmítala vzdát, její příbuzní ji 

chtěli zabít. Nestejné jsou úlohy, které plnily naše hrdinky 

v církvi. Vizionářka Anna rozvinula v Číně rozsáhlou práci 

mezi dětmi, Tsige je manželkou biskupa v Etiopii, Chely z 

Peru „jen“ morálně podporovala svého manžela, vysokého 

důstojníka, v evangelizační činnosti mezi vojáky. 

Předkládaná svědectví jsou specifická tím, že je vyprávě-

jí ženy, jež jsou v oněch těžkých situacích nejzranitelnější. 

Některé byly právě těhotné, většina měla na starosti děti. 

Jak je uživit, když se otec dostal do vězení? Také se dovíme 

o pocitech a vnitřních zápasech našich protagonistek, o 

strachu, beznaději, zármutku, osamění, o hledání nové síly 

na modlitbách. Povzbuzující jsou projevy pomoci a solida-

rity křesťanů z celého světa prokázané zasaženým osobám 

a rodinám z podnětu organizace „Open Doors“. 

Kniha probouzí ve čtenáři (větší) zájem o osudy jeho 

pronásledovaných bratří a sester v Kristu, spoluobčanů. 

V závěrečné příloze mu navrhuje, co může pro ně udělat 

modlitebně, finančně, nebo korespondenčně: pro trpícího 

je dopis velkým povzbuzením, ale je možno také psát pří-

slušným úřadům a připojit se k dopisové kampani realizo-

vané ve jménu pomoci strádajícím osobám. V neposlední 

řadě kniha nabízí příležitost procvičit se v němčině a před-

stavuje výzvu všem vám, kdo umíte nebo se učíte cizí ja-

zyky: využívejte svou znalost k tomu, abyste v nich četli 

křesťanské knihy a další materiály, informujte se o církvi 

ve světě, abyste mohli obohatit druhé, pomoci potřebným 

a lépe se připravit ke zvěstování a obhajobě evangelia.  
Marek Říčan 

JOSH MCDOWELL: 

SVĚDEK 

Svěděk, kniha s podtitulkem 

„Myslel si, že zná pravdu. Tak 

proč utíkal?“ Dílko, které křes-

ťanská beletrie potřebovala. Jde 

totiž o detektivku; na křesťanské 

poměry dost akční detektivku :-) 

Marwan Accad spolu 

s bratrem Ramym vlastní bez-

pečnostní společnost, která 

chrání významné ropné magná-

ty v Perském zálivu. Marwan 

dostane však nečekaný kšeft – 

egyptský milionář, kterému byla 

v jeden den zavražděna dcera a 

unesena manželka, jej povolává, 

aby odhalil osoby, které za zlo-

činy stojí. Marwanovi se podaří 

odhalit komplot, jehož organizá-

torem, podle všech indicií, je 

přímo milionářova manželka. 

Jsou to však pouze první 

Marwanovy stopy; ve chvíli, 

kdy se chystá o nich milionáře 

informovat na schůzce v Monte 

Carlu, spustí se na oba muže 

palba ze všech stran. Je jasné, že 

milionářovi protivníci si uvě-

domují, že druhá strana o nich 

ví víc než dost, a rozhodnou se 

likvidovat svědky. Milionář je 

zavražděn a Marwanovi se zá-

zrakem daří uniknout. Od této 

chvíle se stává uprchlíkem. 

V patách je mu policie, která má 

podezření, že je vrahem egypt-

ského milionáře, a zároveň spik-

lenci skutečných vrahů, pro kte-

ré je nebezpečným svědkem. Za 

dramatických okolností, kdy je 

mu telefonicky nápomocen bra-

tr, poslední člověk, kterému 

může důvěřovat, se Marwanovi 
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podaří utéct do Egypta. V Egyptě má začít dočasný nový 

život s novou identitou, s novým jménem. Zde potkává 

dívku Daliu, která jej okouzlí a Marwan na chvíli zapomí-

ná na strašnou minulost posledních dní. I milá dívka má 

svá tajemství a Marwan pomalu začíná zjišťovat, že Daliino 

tajemství je spojeno s vírou v Boha. Marwan, jehož život se 

díky posledním událostem stal dobrodružnější, než by kdy 

očekával, si začíná klást otázky, co vlastně bude s jeho bu-

doucností. Má se uprostřed tíživých situací o koho opřít? A 

co je nejhorší, jak se má vypořádat s vinou, která jej tíží? 

Jak se vypořádat se lží, do které čím dál více upadá? Na 

dlouhé rozmýšlení však není čas, s každou další hodinou 

nemusí být Marwan mezi živými a je mu tedy jasné, že 

Boží slovo, se kterým se nečekaně potkává, jej vybízí 

k rychlému a jasnému rozhodnutí… 

Svědek je kniha, která může zaujmout dnešního moder-

ního člověka, který je chtě-nechtě ovlivněn kulturou akč-

ních thrillerů a kriminálek. Zároveň je to akční příběh ob-

sahující evangelium, takže může nejen zaujmout, ale i za-

sáhnout; kniha tedy aspiruje na dobrý evangelizační mate-

riál. 

Josh McDowell je spiso-

vatel a řečník známý na 

celém světě. Jeho přednáš-

ky slyšelo víc než 10 mil. 

lidí ve 118 zemích světa. Je 

autorem více než stovky 

knih, ze kterých vyšlo 50 

mil. výtisků. Mezi nejzná-

mější patří Nové důkazy, 

které vyžadují rozhodnutí a 

Více než tesař.  

Nepatrná poznámka na 

závěr: Kniha zatím není 

přeložena do češtiny, je však k sehnání v slovenštině, takže 

můžete procvičit jazyk nám tak blízký… 
LS-NL 

ohlédnutí 
Tak jako každý rok i letos se uskutečnila Konference žen 

a dívek JINá žena v Komorní Lhotce. Tuto konferenci 

organizuje křesťanské společenství KS-SCH při SCEAV. 

Jsem velice Pánu vděčná, že jsem se jí mohla účastnit.  

Konference obsahovala 3 přednášky a seminář (výběr 

seminářů ze 3 témat). Přednášky nesly názvy: Podřízenost 

Bohu/muži, Duchovní mateřství 

a Jak být šťastnou ženou (v pol-

ském jazyce) 

Hlavní přednášející byla sest-

ra ze Slovenska Ester Krišková a 

polský seminář vedla sestra Asia 

Marcol. 

Po úvodní registraci byla kon-

ference zahájena chválami a 

modlitbami. Úvodní slovo měl 

biskup SCEAV Stanislav Pietak. 

(účastnilo se totiž i pár mužů 

). 

Poté následovala hlavní před-

náška o podřízenosti Bohu, 

uvědomovaly jsme si, jaké změ-

ny (duševní, citové a tělesné) 

přicházejí do našich životů po 

přijetí Krista. Jsme-li podřízené 

Bohu, máme mít podřízenost i 

vůči svým mužům a vzhledem 

k tomu, že většina přítomných 

žen byla vdaná, bylo to téma 

velice aktuální i do dnešní doby, 

kdy vládne emancipace, a ženy 

se stávají rovnocennými partne-

ry mužů. Myslím si, že každá 

z nás se mohla zamyslet nad 

tím, nakolik je, anebo není pod-

řízena svému muži.  

Svědectví sestry Kriškové 

mnohé z nás vedlo k zamyšlení 

nad svým vlastním postojem 

k životu a k manželství. 

Po krátké přestávce byla další 

přednáška na téma Duchovní 

mateřství, které také vedla s. 

Krišková. Taktéž velice poutavá. 

Místo odpoledního odpočinku 

po obědě následovaly worksho-

py (výroba módních doplňků, 

aranžování květin nebo chvilka 

svědectví a relaxu). Každá žena 

si zcela jistě mohla vybrat 

z pestré nabídky. 
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Jsou to vždy velmi požehnané chvíle, kdy potkávám 

známé sestry z jiných sborů, můžeme se spolu sdílet a tak-

též navazovat nové kontakty. Je velice dobré, že se těchto 

konferencí účastní všechny věkové kategorie a že se tyto 

přednášky také nahrávají na CD. (máte-li zájem, mohu 

zapůjčit). 

Pokud byste měly zájem se těchto konferencí účastnit, 

mrkněte na stránky www.ks-sch.cz. Další konference se 

plánuje na podzim v budově ústředí církve Na Nivách 

v Českém Těšíně. 
Vanda Iwaszková 

zamyšlení 

POSTÝLKA UPROSTŘED OBÝVÁKU 

Čekali jsme miminko. Mé rostoucí břicho nás vybízelo 

k přemýšlení, jak uspořádat a připravit naši domácnost pro 

nového člena rodiny. Zároveň nás popohánělo k realizaci 

navržených změn v bytě, pokud jsem se jich chtěla sama 

účastnit:-).  

Ukázalo se, že postýlka uprostřed obýváku by byla ide-

álním řešením. Rychlým! Bez námahy! Bez investic! Bez 

přemísťování kusů nábytku! Uvědomovali jsme si však, že 

více než o toto, jde o potřeby klidu, pohodlí a nerušeného 

spánku děťát-

ka. K reorga-

nizaci domova 

tedy muselo 

dojít.....  

Při jedné 

návštěvě jsme 

našim přáte-

lům názorně 

líčili, jak pře-

stavba jedné 

místnosti souvisela s pře-stavbou místnosti druhé a ta zase 

se třetí. Zdaleka jsme netušili, že se toto stane základem 

následně velice hodnotného povídání. „Pěkně jste to tomu 

maličkému připravili, stálo vás to čas, práci i peníze, ale 

těšíte se z toho“, zněla slova hosta. „Připravujete se po-

dobně ve vašem sboru na přijetí nového člena Boží rodiny?  

Prosím??? Otázce tak nějak nerozumím. Ale přemýšlím. 

Máme něco změnit? Vyzdobit kostel? Přemístit varhany či 

kazatelnu? Tak to myslíš? V další diskusi je nám všem pří-

tomným jasné, že tudy cesta asi nevede. Přesto souhlasíme, 

že chceme-li vidět v našich sbo-

rech „něco jiného“, bude třeba 

dělat „jiné věci“ a přijmout „jiné 

postoje“. Průběh bohoslužeb a 

menších setkání, typy sborových 

aktivit, změna „křesťanského 

jazyka“ s tím určitě do jisté míry 

souvisí, ale pro začátek by stači-

lo, kdybychom se z narození 

nového člena Boží rodiny spo-

lečně radovali. Koukněme se na 

novopečenou maminku a tatín-

ka!. A co když to „nové mimi-

no“ bude mít pearcing v nose, 

obočí i pupíku a bude mluvit jak 

dlaždič? Nebo přivede s sebou 

nemanželské děti či přinese kra-

bičku cigaret v kapse? Změníme 

své postoje a budeme doufat, že 

časem a působením Ducha sva-

tého z toho „vyroste“ nebo mu 

hned u vchodu do kostela dáme 

svým pohledem, nenapřaženou 

pravicí najevo, že v našem sluš-

ném společenství pro něj není 

dost místa?  

Někdy mám pocit, že vlastně 

žádné mimino v našem sboru 

neočekáváme a ani nechceme. 

Znamenalo by jenom starosti! A 

pokud náhodou ano, postýlka 

uprostřed obýváku je řešením!  
JH-NL 

 

http://www.ks-sch.cz/
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ROZVOD JE AMPUTACE 

Všimla jsem si, že 

Život víry věnoval 

celé jedno číslo roz-

vodům. Rozvody v 

církví se množí s dě-

sivou silou. Vím, že 

píši tuto úvahu - nebo 

zpověď, chcete-li - 

pozdě. Ale musím. 

Rozvedla jsem se v 

roce 1977 po desetile-

tém manželství, kdy s 

námi můj první man-

žel již dva roky nežil a ze svého nového vztahu měl syna. 

Neunesla jsem vědomí, že mě vyměnil za svou sekretářku 

a naše dvě krásné děti vyměnil za nové dítě s jinou ženou. 

Požádala jsem o rozvod a stalo se tak bez průtahů. Potom 

jsem byla sedm let s dětmi sama a měla jsem spoustu času 

na přemýšlení o tom, co se mi vlastně stalo a kdo za to mů-

že. Když je člověk po rozvodu upřímný a poctivý, musí 

poznat i doznat, že i on sám udělal závažné chyby. 

 Já si vzala člověka nevěřícího, netajícího se na tehdejší 

dobu silně liberálními a  uvolněnými názory. Věděla jsem 

o jeho pohledu na svět, ale chtěla jsem ho. Když on pak své 

liberální představy o rodině začal uplatňovat v praxi, ne-

dokázala jsem to s nadhledem akceptovat. Bůh mě před 

tím svazkem varoval, ale já neposlechla. Do této situace 

poznání vlastní viny i hlouposti vstoupil můj drahý Pán 

Ježíš a odpustil mi a přijal mě. Znovuzrodila jsem se. Ne-

budu to tu rozebírat, protože své svědectví o setkání s Pá-

nem Ježíšem jsem popsala mnohokrát, ale teď mluvím o 

něčem jiném.  

V roce 1984 jsem se po druhé vdala. S mým druhým 

manželem žijeme z Boží milosti šťastně 26 let a nebeský 

Otec nám mnoho požehnal. Máme dohromady čtyři děti a 

šest vnuků a žijeme se všemi ve shodě. Jsem vděčná za 

každý den, který od Pána dostávám. 

A přesto vám, moji milí, musím dosvědčit jednu hlubo-

kou pravdu. 

DRUHÉ MANŽELSTVÍ JE MNOHEM TĚŽŠÍ NEŽ 

PRVNÍ. 

Není to totéž, jako když prohrajete jeden zápas a na-

stoupíte druhý. Oba s mým manželem víme, že po celá ta 

léta jsme na lásce, porozumění i 

vzájemném štěstí  tvrdě praco-

vali. A oba také tušíme, že kdy-

bychom v mládí byli ochotni 

obětovat všechnu svou pýchu a 

sobectví ve prospěch toho dru-

hého, jako se o to poctivě sna-

žíme po celé druhé manželství, 

vůbec jsme se tehdy nemuseli 

rozvádět.  Proč vám to píši? 

Manželství není žádná olym-

piáda, kdy jde o to, kdo z koho. 

Manželství je živý organismus. 

A rozvod je amputace tohoto 

organismu. 

Stýkám se s mnoha ženami, 

které rozvodem prošly. Dnes už 

jsme šedesátnice. Ale na nás 

všech rozvod zanechal jizvy. A 

čím je člověk starší, tím se jizvy 

víc ozývají. To nemá nic společ-

ného s neodpuštěním, podobně 

jako třicetiletá jizva, která zlobí 

při špatném počasí, nemá nic 

společného se žlučníkem, který 

byl kdysi dávno vyoperován. 

Stejně tak jsem si všimla, že i 

všechny děti z rozvedených 

rodin jsou nějak pošramocené. 

Každé jinak, ale všechny nějak. 

Nedávno to doznal o svých dě-

tech i sám kníže Schwarzenberg. 

Když mluvím o dětech, nemys-

lím tím jen školáky, myslím i na 

vás, čtyřicátníky. 

Přijde-li člověk o nohu nebo o 

ruku, stane se invalidním. Má-li 

spoustu kuráže a silné vůle, 

může se poprat s okolnostmi a 

prožít slušný život, ale přesto je 

invalidní. Když se člověk roz-

vede, stává se invalidním na 

duši a duchu. V naší zemi se 

padesát procent manželství roz-

vádí. V Brně je na některých 
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školách už 75% dětí z rozvedených rodin. 

Představte si, že byste na ulici potkávali každého druhé-

ho bez ruky nebo nohy. Jak strašný by to byl obraz! Jak 

bolestně bychom si uvědomovali, čím jsme postiženi. Kaž-

dé druhé manželství je amputováno. Jsme národem du-

chovních a duševních invalidů, ale my hledáme výmluvy, 

kterými bychom to omluvili. Když říká Hospodin ústy 

proroka Malachiáše: „Nenávidím rozvod, nenávidím ho 

jako plášť potřísněný násilím…“ mluví tu právě o tomhle. 

Rozvodem možná není spácháno násilí na našem těle, ale 

je spácháno násilí na našem duchu a duši a to minimálně 

do dvou, ne-li tří generací dopředu i pozpátku. 

Náš národ je duchovní mrzák. Je to tak smutné, že mám 

slzy v očích, když to píšu. Ale ať se podívám, kam podí-

vám, do politiky, do ekonomiky, do školství,  do církve, 

všude nacházím absolutní duchovní a mravní bídu a všude 

nacházím nevěru a rozvod.  

A tak shledávám, že to, čím se nejvíc provinila moje ge-

nerace narozená po válce je ROZVOD. A veřejně to při-

znávám, protože k rozvedeným patřím. Rozvod je hřích, 

který do této země přinesla moje generace, odpadlá od 

Boha a pyšně se domnívající, že vymyslí něco nového a 

pohodlnějšího než stanovil Bůh. Neslyšela jsem, že by cír-

kev (rozvedení a znovu ženatí faráři a pastoři) činila veřej-

né pokání z vlastních rozvodů, ale já to právě nyní činím. 

PROSÍM, DĚTI NAŠE, I  KDYŽ UŽ SAMY MÁTE DĚTI, 

PROSÍM ODPUSTE NÁM, ŽE JSME DO VAŠICH ŽIVOTŮ 

V TAK MASOVÉ MÍŘE ZAVLEKLY TUTO STRAŠNOU 

DUCHOVNÍ RAKOVINU. NEVĚDĚLY JSME, CO ČINÍ-

ME. OPRAVDU JSME TO NETUŠILI. 

NENÁVIĎTE ROZVOD!  

MILUJTE NÁS, ROZVEDE-

NÉ, PROTOŽE VAŠI LÁSKU A 

ODPUŠTĚNÍ VELICE POTŘE-

BUJEME, ALE NEBERTE SI Z 

NÁS PŘÍKLAD A NENÁVIĎTE 

ROZVOD. 

VŽDYŤ I HOSPODIN ROZ-

VOD NENÁVIDÍ. 
Vaše Marie Frydrychová, křesťanská 

spisovatelka 

ČLÁNKY, ZAMYŠLE-

NÍ – EVANJELICKÉ 

LISTY 

Články z Evanjelických 

listů - rok 1896, roč. 14 
Co má být opravdu vidět!  

Vypravuje se, že když slavný 

malíř Leonardo da Vinci dokon-

čil svůj znamenitý obraz, nazna-

čující poslední večeři Pána Ježíše 

s učedlníky, jejž posud lze 

v Miláně spatřiti, uvedl jednoho 

ze svých přátel do pracovny, 

aby se naň podíval a podal malí-

ři úsudek.  

„Překrásné!“ zvolal přítel,  
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„ten kalich vyniká, jako by byl z čistého vyleštěného 

stříbra.“  

Načež malíř vzal klidně štětec a přetřel kalich se slovy:  

„Chtěl jsem, aby nejprve postava Kristova upoutala oko 

každého pozorovatele, a cokoliv odvádí pozornost od ně-

ho, musí býti smazáno!“  

- Tak v každém kázání má státi Kristus v potředí, aby 

přede vším ostatním pozornost upoutal. Bohužel bývá 

slyšeti kázání, kde všecko jiné je viděti dřív než Krista.  

Nač hledí člověk a nač Pán Ježíš?  

Jistý chudý učeň udělal chrámové okno docela jen ze 

střepů skla, které mistr jeho byl zavrhl a odhodil. Ale když 

bylo okno hotovo, každý se mu obdivoval. Mistrovo 

chlubné dílo bylo zavrženo a okno udělané neznámým 

umělcem ze zavrženého materiálu čestně umístěno bylo na 

chrámu.  

- Tak Pán Ježíš béře padlé a hříšné duše lidské a sestavu-

je z nich krásný chrám Ducha Svatého. Jeho sláva a láska 

svítí skrze ně jako slunce skrze barevná okna a ony tak září 

nebeskou krásou.  

Celkem dobrý křesťan?!  

Jistý muž měl v obyčeji říkati, že ačkoliv není takovým, 

jakým by býti měl, přece je celkem dobrým křesťanem, jako 

mnozí jiní. Ten radil jinému muži, živému křesťanu, aby 

obehnal svou zahradu plotem. Za několik dní potkal jej a 

tázal se ho, zda-li udělal dobrý plot.  

„No“, zněla 

odpověď, 

„plot není ta-

kový, jaký by 

měl býti, na 

některých 

místech není 

příliš pevný a 

tu a tam jsou 

díry – ale celkem je to dobrý plot, jako mnoho jiných.“  

Tu pravil muž ten s velikou nevolí:  

„Cože? Jak? Takový plot nestojí za nic a není k žádnému 

užitku!“ 

„Máte zcela pravdu,“ odvětil druhý, „a člověk, jenž jest 

celkem dobrý křesťan, jako mnoho jiných, také není 

k velkému užitku.“  
Magda Géryková 

 

 

fejeton 

PŘÍBĚH  

OBYČEJNÉHO  

ŠÍLENSTVÍ 

Milý deníčku, stalo se to. 

Vždycky jsem doufala, že mě to 

nepotká, ale už asi není zbytí. Je 

to tady. Nikdy jsem až tak nevě-

řila tomu, že matky na rodičov-

ské dovolené, zavřené většinou 

mezi čtyřmi zdmi nebo v parku, 

které jsou v kontaktu leda se 

stejně postiženými kamarádka-

mi, blbnou. Asi to ale pravda 

bude. A došlo i na mě (nebo se 

píše mně? Škoda, deníčku, že 

nemáš automatické opravy).  

Kupříkladu moje sociální do-

vednosti. Včera od nás odcháze-

la kamarádka Verča. Když jsme 

se loučily, ona řekla: „Čau a 

pozdravuj manžela.“ Kristýnka 

na to: „Papapa…“ a zamávala 

ručkou. Kdysi bych kývla hla-

vou a odpověděla něco ve stylu: 

„Čus a pozdravuj doma.“ Kde 

ty časy jsou. Tentokrát jsem taky 

zamávala a sdělila mírně vyje-

vené přítelkyni: „Papapapa…“ 

Kdoví, jestli ještě přijde. Ona je 

takový poslední mohykán, který 

mě ještě snáší, ač sám děti nemá.  

Nebo moje vědomosti. Tohle 

pondělí jsem ve škole v hodině 

angličtiny měla prezentaci od-

borného tématu. Samozřejmě 

anglicky. Já, která jsem z ní ma-

turovala a patnáctiminutový 

pokec před komisí mi nečinil 

sebemenší problém, já, která 

jsem lidem opravovala cokoli 

anglicky psaného, úkoly do ško-

ly, summary z diplomek. I teď 
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mi ještě někteří nešťastníci občas napíšou, že potřebují 

s něčím pomoct. Ubohé duše. Kdyby věděli! Prezentace 

byla utrpení. Pro mě, která jsem koktala jako mládežník na 

rande, ještě více pro posluchače, jež měli ve tváři děs, a 

úplně nejvíc pro naši vyučující, rodilou Kanaďanku. Pak 

mi dala dvojku. Dvojku! Ta ženská je buď světec, nebo 

hlušec (říká se tak hluchým, nebo tetřevům? Teď nevím).  

Nedávno jsem projela křižovatkou na červenou. Buď mi 

nedošlo, že tam je křižovatka, nebo mi nedošlo, že se na 

červenou stojí, to si už nepamatuju.  

A dneska to vyvrcholilo. Ráno s Kristýnkou normálně 

vstaneme, snídáme, všecko v pořádku. Pak mi přijde mail 

od mamky. Už předmět mailu mě měl varovat. Zní: Vý-

straha. Copak je hydrometeorologický ústav, aby psala 

výstrahy? Text mailu je ještě podivnější, ale asi odpovídá 

mým duševním schopnostem. Prý je povodeň (pravda, 

něco jsem zaslechla), 

řeky jsou rozbouřené 

(zvláštní) a my k nim 

tudíž nemáme chodit. 

Ach jo. Za chvíli bude 

psát maily opačně, 

Kristýnce, aby se přes 

den starala o svou 

neschopnou, mírně 

labilní matku.  

Stavíme si z kos-

tiček. Jde to ztuha. 

Nemám naprosto 

žádný nápad. Já, která 

jsem kdysi z lega do-

kázala postavit vše, 

Titanikem počínaje, 

přestupní stanicí pražského metra konče, se teď nezmůžu 

na nic víc než na tři komíny. I chaloupka na kuří nožce je 

nad moje síly.  

Pak volá kamarád. Je fajn, že si dítě samo hraje. Ale 

mohlo by mi dojít trochu dřív, že když si hraje prvně 

s notebookem a pak rtěnkou, nedopadne to nejlépe. V mi-

nutách následujících po skončení hovoru se pokouším 

změnit orientaci monitoru ze stojaté na ležatou a vyčistit ze 

všeho možného stopy rtěnky. To už je podruhé.  

Odpoledne je na programu plavání. Nemůžu najít Kris-

týnčiny plavky, ačkoli jsem si stoprocentně jistá, že jsem je 

před chvílí držela v ruce. Po deseti minutách usilovného 

hledání (ve špajzu, pračce, 

v záchodové míse) je nacházím 

ve skříni, o poličku níž, než bý-

vají obvykle. Asi jsem je tam 

položila, když jsem hledala moje 

plavky. Ujede nám tramvaj, 

snad stihneme tu další. Doufám, 

že jsem sbalila vše. Ve chvíli, 

kdy zavírám dveře, si vzpome-

nu, že jsem si nevzala mobil. A 

tato myšlenka vytěsní tu další, 

která se mi tlačí do hlavy – a to, 

že jsem si do zámku nedala klí-

če. Pak se ozve cvak a já jsem 

bez klíčů, bez mobilu a 

s nezamčeným bytem. Následu-

jící popis radši vynechám, jen 

dodám, že o dvě a půl hodiny 

později se promočená a naštva-

ná já a promočená a naštvaná 

Kristýnka (furt leje) setkáváme 

se suchým a ledově klidným 

manželem.  

Kvečeru jedeme na nákup. 

Chtěla jsem platit, nemůžu, za-

pomněla jsem peněženku. Chtě-

la jsem zajít na poštu vyzved-

nout balík, nemůžu, v té peně-

žence mám i občanku. Doma 

jsem chtěla Kristýnce ohřát 

mlíčko v mikrovlnce, čekám, 

ono pořád nic. Nezapnula jsem 

ji.  

Milý deníčku, tak tak doufám, 

že za chvíli nebudu negramotná. 
JF-NL 

tip na výlet 

VÝLETOVÁNÍ 

V BLÍZKÉM I DALE-

KÉM OKOLÍ 

Vážení čtenáři, předpoklá-

dám, že všichni víte, jak a proč 

jít na hrad Hukvaldy nebo co je 
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k vidění na Javorovém. Zkusila jsem proto vybrat místa, 

která snad nejsou tak známá, ale podle mého úsudku stojí 

za to.  

Beskydy – Ateliér Chalupa (opravdu doporučujeme) 

Kousek nad obcí Morávka se v kopci nachází stará cha-

loupka, poctivé stavení, ze kterého majitelé udělali tak tro-

chu hospůdku a tak trochu ateliér. Uvnitř zpříjemňují po-

sezení vysta-

vené obrazy, 

venku zase 

krásná kraji-

na. Jídlo a 

pití je skvělé, 

poctivé do-

mácí. Nabíd-

ka se sice 

mění, ale nikdy jsme tam nejedli nic, co bychom tak trochu 

netoužili jíst pořád. Pisatelka doporučuje zejména brynzo-

vé halušky. Vyrazte na hory a chaloupku najděte. Je to 

něco úplně jiného než na jiných horských chatách, kde se 

občas setkáte leda s nevrlým personálem a slepičím výva-

rem na er-ó-há talířích.  

K chaloupce se dá dojít z obce Morávka, buď po modré 

(kratší a příkřejší) nebo po červené (delší, ale asfaltové). 

Pokud máte chuť na delší vycházku, vyjděte třeba 

z Komorní Lhotky a vezměte to z Kotaře kousek dolů. Více 

informací najdete na www.atelierchalupa.cz 

 
Ostrava – Halda Terezie Ema (také doporučujeme) 

Ostrava není Praha, kde by se dalo chodit po památkách, 

a nejsou to ani Beskydy, kde by byla příroda. Ale něco by 

se tu našlo. Jedna tak trochu památka, tak trochu přírodní, 

trochu industriální a typicky ostravská. V blízkosti ZOO se 

nachází nenápadný kopeček. V zimě je bez sněhu, celoroč-

ně smrdí, nevypadá nijak nápadně a přesto je pro část ost-

ravanů srdeční záležitostí. Představuji vám haldu 

s poetickým jménem Terezie Ema. Terezka je tvořena mili-

ony tun vyvezené hlušiny (to, co se vytěží navíc, když se 

kope uhlí), je stále aktivní (místy z ní vystupují obláčky 

kouře, poněkud zapáchajícího), roste na ní teplomilná 

stepní flóra, dosahuje výšky 315 m.n.m. a je z ní úchvatný 

výhled na Ostravu a okolí.  

Když se tím vším pochlubíte známým, určitě vzbudíte 

obdiv. Zapáchající nezamrzající kopec z industriální hlíny. 

Proti tomu je nějaká Sněžka naprosto bezvýznamná.  

Až budete mít cestu do Ostra-

vy, poctěte Terezku svou ná-

vštěvou. ZOO je nedaleko, oživ-

te zvířátka něčím neobvyklým. 

Doporučuji ale důkladnější ma-

povou rešerši. Informace získáte 

například na stránce 

www.ostrava2015.cz , sekci Na-

še město, Procházky Ostravou, 

2. procházka. Nebo si zadejte do 

vyhledávače heslo „Halda Ost-

rava“.  
JF-NL 

aktuality 

DIAKONIE ČES-

KOBRATRSKÉ CÍRK-

VE EVANGELICKÉ 

POMÁHÁ OBĚTEM 

ZÁPLAV NA MORA-

VĚ  

Diakonie Českobratrské círk-

ve evangelické se dnešním 

dnem opět aktivně zapojila do 

pomoci oblastem postiženým 

povodněmi a vyhlašuje veřejnou 

sbírku. Diakonická střediska 

sociální péče v oblastech zasa-

žených záplavami monitorují 

situaci ve spolupráci s pražským 

krizovým štábem a jsou připra-

vena pomoci obětem záplav. 

DČCE je dlouhodobě zapojena 

do Integrovaného záchranného 

systému ČR, který je zřizován 

Ministerstvem vnitra ČR.  

KAM SE OBRÁTIT O PO-

MOC: Pro informace ohledně 

materiální a technické pomoci 

může veřejnost poslat zprávu na 

e-mail povodne@diakoniecce.cz, 

případně volat na mobilní číslo 

724 515 408.  

http://www.atelierchalupa.cz/
mailto:povodne@diakoniecce.cz
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JAK MŮŽETE SAMI POMOCI: Lidé mohou přispívat 

bankovním převodem na povodňový sbírkový účet č. 

27196349/0800 v.s. 2010 nebo zasláním dárcovské SMS ve 

tvaru DMS POMOCPOVODNE na číslo 87777. Cena DMS 

je 30 Kč, Diakonie ČCE obdrží 27 Kč. Službu DMS zajišťuje 

Fórum dárců. Výtěžek sbírky bude použit na konkrétní 

pomoc obětem záplav. 

Více informací na www.diakoniecce.cz/povodne 
 

Co nás čeká 
23.5. se v 18h bude v sálku našeho sboru konat Večer 

modliteb a chval. 

 

V pátek 28. května se v celé republice koná Noc kos-

telů. Více informací na www.nockostelu.cz. 

 

Večeře Páně pro nejstarší generaci: koná se po-

slední květnovou neděli 30.5. v 15:00. Poté následuje po-

sezení u prostřených stolů. 

Konfirmace: Konfirmační slavnost se koná v rámci 

bohoslužeb poslední květnovou neděli 30.5. 

 

Farní sbor Havířov - Suchá: U příležitosti dne dětí 

srdečně zveme celé rodiny na představení Křesťanské-

ho loutkového divadla Veselé rukavice z Haví-

řova, které se bude konat v neděli dne 30. 5. 2010 v našem 

sušském kostele v 15:00 h. Po představení, které nese ná-

zev "Nebojsa", budou následovat tradiční radovánky pro 

celé rodiny na zahradě u kostela 

 

Ve dnech 11.-13. 6. bude v Albrechticích stanová evan-

gelizace OKO (O Kristu Otevřeně). Z programu: 

pátek 11.6.: 19h koncert kapely Citadela&Star a hosté, 

v 21:30 film „Poslední hřích“. Sobota12.6.: 18h koncert ka-

pely Donebevolající (CZ), 20h koncert kapely S2G Band 

(SK). Neděle 13.6.: 9h bohoslužba (vystoupení hostů ze 

Srbska – dívčí sbor Kvapočky, zamyšlení – J.Kopčok). Pro-

gram: http://www.albrechtice.estranky.cz/stranka/oko 

 

18.6. v pátek koncert Citadely a 3+1 před kostelem 

 

Ve dnech 3.-11. 7. bude 

evangelizační týden 

v Dziegielowě. Koncerty 

budou pravidelně v 20:30. Roz-

pisy jednotlivých dnů: 

http://www.cme.org.pl/index.ph

p?D=316. 

 

Ve dnech 4.-11. 7. Bude ve 

Vysokém Mýtě Camp pro 

mládež s názvem „Tak pojď.“ 

Cena: 1200 Kč. Informace u br.j. 

Radka Palackého.  

 

Ve dnech 3.-10.7. pořádá CB 

v Havířově ve spolupráci 

s KAM English camp 

s Američany v hotelu Sport-Grill 

Petříkov v Jeseníkách. Přihlásit 

se je možno do 31.5. Téma: Re-

deem Cena je 3300Kč. Bližší in-

formace: 

http://www.camp4u.net/.  

 

Ve dnech 17.-24. 7. bude ve 

Smilovicích XCamp 2010. 

Téma: “Třicet stříbrných.“ Při-

hlášky jsou možné online na 

www.xcamp.cz. 

Stanový tábor dorostu se 

koná ve dnech 25.-31. 7. na Hr-

čavě. Téma: „Útěk do života“. 

Cena:1100Kč. Přihlášky a infor-

mace u br. j. Radka Palackého. 

 

Camp Kraľova Lehota – ter-

mín: 5.-8. srpna 2010, téma: VIP 

zóna; předplatné do 31. 5. 2010 

za 480 Kč ! 

 

V letošním roce se uskuteční 

tábory Dětské misie na 

Karmelu ve Smilovicích. Při-

http://www.diakoniecce.cz/povodne
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Enockostelu%2Ecz
http://www.sceav.cz/cs/venueevents/18-farni-sbor-haviov-sucha.html
http://www.albrechtice.estranky.cz/stranka/oko
http://www.cme.org.pl/index.php?D=316
http://www.cme.org.pl/index.php?D=316
http://www.camp4u.net/
http://www.xcamp.cz/
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hlášky jsou ke stažení na www.detskamisie.cz 

 

Tradiční dětský tábor v Tyře se bude konat 

v termínu: . Cena tábora: 1500Kč. Bližší informace u učite-

lek nedělní besídky a v kanceláři sboru. 

 

Dne 16. října 2010 v Jednacím a Rytířském sále Senátu 

Poslanecké sněmovny ČR se bude konat již 7. ročník Mis-

trovství České republiky ve znalostech Bible. 
Mistrovství je organizováno českou pobočkou ICEJ v tra-

dičním partnerství s Českou biblickou společností a Biblic-

kou jednotou. Záštitu opět převzal JUDr. Petr Pithart, mís-

topředseda Senátu Parlamentu ČR. Přihlášky je nutno 

podat do 31. května 2010. 
Mistrovství umožní účastníkům poměřit si znalosti Sta-

rého i Nového zákona, ale jeho hlavním cílem je obrátit 

pozornost obyvatel Čech, Moravy a Slezska ke Knize knih 

– nejenom cestou osobního svědectví, ale i prostřednictvím 

sdělovacích prostředků, kterými chce oslovit. 

Mistrovství se tradičně sestává ze tří částí: písemná část 

individuální, finále nejlepších tří družstev a společenská 

část pro všechny zúčastněné a hosty. 

První cenou pro každého člena vítězného družstva bude 

elektronická čtečka knih s nahranými biblickými texty. 

Více informací získáte na www.icej.cz 

inzerce 

informace 
 

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 

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 

Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 

členové redakce: Jana Foberová, Jana 

Humplíková, Michal Chalupski, Lenka 

Chrobočková, Petr Chroboček, Vanda 

Iwaszková, Veronika Iwaszková, Vladi-

slav Kaczmarczyk, Marek Schulhauser, 

Lenka Smyčková. 

Tisk: Martin Stařičný 

Editace: Lenka Chrobočková 

Zodpovídá: Michal Chalupski 

 

http://www.detskamisie.cz/
http://www.icej.cz/
http://narozvoji.ic.cz/
http://narozvoji.wz.cz/
http://www.vericidite.estranky.cz/
mailto:info@ccectesin.cz
http://www.ccectesin.cz/
mailto:noviny.rozvoj@centrum.cz

