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MOUDRÉ ROZHODNUTÍ 
      

 „Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle Tvé pravdy.“ Ž. 

86,11. 

 

Představ si řidiče, který sedí za volantem a jede poprvé s 

rodinou na dovolenou do Maďarska. Nezná jazyk a nemá 

mapu. Blíží se v cizí zemi ke křižovatce a musí se rozhod-

nout, zda pojede rovně, vlevo nebo vpravo. Rozhodování 

je velmi těžké, protože nerozumí ani jedno slovo. Projíždí 

křižovatkou, ale 

neví, zda se rozhodl 

správně nebo špatně. 

Má-li však s sebou 

automapu a prostu-

duje si předem plán 

své cesty, seznámí se 

s městy a křižovat-

kami, kterými bude 

projíždět, pak budou 

jeho rozhodování na jednotlivých křižovatkách podstatně 

snadnější.  Když řidič předem ví, kam chce dojet a seznámí 

se s plánem cesty, pak bude ušetřen mnohých stresových 

situací. Podrobné prostudování cesty na automapě je velmi 

důležité a potřebné.  Pak je samozřejmě potřebné velmi 

pozorně sledovat všechny značky kolem cesty. Přehlédnutí 

jen jedné značky může způsobit veliké komplikace, ba 

může být příčinou i autohavárie. Přehlédnutí značky může 

být také příčinou dlouhého bloudění a mnohých nesnází. 

Jak jsme rádi, že v Evropě máme kvalitní automapy, dobrá 

označení u cest i na křižovatkách. Přejeme všem, kdo poje-

dou o prázdninách na dovolenou, aby mohli projíždět 

křižovatky i města bez komplikací a šťastně dojet do cíle.    

Život člověka je podobný jízdě autem do neznámé země. 

Většina lidí opravdu neví, kam vlastně jede. Nemají žád-

nou mapu pro svůj duchovní a mravní život a na křižovat- 

pokračování na str. 2 

 

SLOVO EDITORA 
 

Vážení čtenáři Nedělních listů, 

také během prázdnin Vám nabí-

zíme pravidelnou dávku článků 

a informací. 

Do tohoto čísla nás uvedou 

příspěvky br. faráře Kaczmarc-

zyka a s. Zuzany Maroszové, 

které se váží na biblický text. 

Nebude chybět další část seriálu 

Bible nás baví, který připravuje 

br. Otmar Humplík, pravidelný 

fejeton Jany Foberové o rados-

tech a strastech rodičovského 

života či pokračování Dějin 

české reformace, tentokráte o 

Jednotě bratrské. 

Těšit se můžete i na ohlédnutí 

za akcemi, kterých se někteří 

z nás zúčastnili, nebo na zážitky 

a postřehy našich redaktorů, na 

rubriku Ze starých časů a také 

na příběh dítěte zachráněného 

Nicholasem Wintonem. 

Máme pro vás informace o 

úspěchu Diakonie ČCE a o dění 

na 2. Ekumenickém Kirchenta-

gu, který se konal v květnu 

v Mnichově a také informace a 

pozvánky na akce, které jsou 

před námi. 

Redakce Nedělních listů Vám 

přeje příjemné čtení a klidné 

léto. 

MCH-NL 
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kách života nevidí žádnou informační tabuli. Rozhodují se  

neuváženě a pak bloudí, prožívají zklamání a mnoha zou-

falství. 

Křesťan – Kristovec – má úžasnou výhodu. Má dokona-

lou mapu pro celý život, má ty nejlepší informace i in-

strukce pro každou křižovatku života – má k dispozici 

velmi mnoho skvělých rad pro každou životní situaci i pro  

celou životní cestu – má Písmo svaté – zdroj dokonalé Boží 

moudrosti.  „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré 

k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, 

aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému 

činu.“ 2.Tim.3,16-17. Pán Bůh nás má opravdu rád a chce, 

aby naše cesta života měla jasný cíl a jasné instrukce pro 

každou složitou situaci. Kdo se řídí Božím slovem, ten 

nebloudí, ten jede cestou života k vytouženému cíli. Má 

totiž k dispozici také mobilní telefon – modlitbu – a může 

být ve stálém spojení s nejlepším Průvodcem na cestách – 

s Pánem Ježíšem Kristem.  

K nejdůležitějším zážitkům v životě křesťana patří roz-

hodnutí. Člověk dostal od svého Stvořitele svobodnou vůli 

a může si vybrat. Může jet cestou života bez mapy, bez 

znalosti cíle, bez informací o cestách a nebezpečích života. 

Může jet, jak se mu to líbí a kam ho oči ponesou.  

Je také druhá možnost, přijmout od milujícího Otce au-

tomapu života – Bibli, a také Průvodce na cestu života - 

Pána Ježíše; pak má člověk příležitost řídit se na cestách 

života jeho nejlepšími radami. Kristus nabízí svoji službu 

každému. Každý člověk se proto musí rozhodnout, zda 

Krista jako průvodce přijme, anebo si pojede cestou života 

sám. Rozhodnutí pro životní cestování s Kristem má ob-

rovský význam. Člověk dostává nejen mapu života – Pís-

mo svaté, ale také nejskvělejšího Průvodce, který člověka 

nikdy neopustí. Rozhodnout se pro život s Kristem a pro 

život podle návodu a rad Písma svatého, je to nejmoudřejší 

rozhodnutí. 

Vyžaduje to však velmi svědomité a neustálé studium 

mapy života – Božího slova a aplikování jeho moudrých 

předpisů a doporučení v každodenní praxi. Samozřejmě, 

že to stojí za to! Člověk pak prožívá velmi kvalitní a smys-

luplný život, který směřuje k jasnému cíli. 

Šťastný člověk, který nabídku Pána Ježíše přijal, může si 

pak stále radostně zpívat: „Rozhodl jsem se jít za Ježíšem, 

již nikdy zpět, již nikdy zpět.  

Ježíš nabízí všem život věčný, on hojnost má, on hojnost 

má.   

Život s Ježíšem je plný blaha, dá 

mnohem víc, dá mnohem víc. 

Chtěl bys jít se mnou též za 

Ježíšem? Má jasný cíl, má jasný 

cíl!“  

 Mgr. St. Kaczmarczyk 

 

 téma 
  

JEŽÍŠ – Z MÁLA ČINÍ 

MNOHO 
 

„Nechal tedy zástup posadit na 

zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal 

díky, lámal a dával svým učední-

kům, aby je předkládali. Ti je pak 

předložili zástupu. Bylo tam tehdy 

okolo čtyř tisíc lidí.“  

 Ev. Markovo 8, 6 a 9 

 

Když jsem si dočetla text 

z Markova evangelia osmé kapi-

toly o tom, jak Pán Ježíš nasytil 

čtyřtisícový zástup, listovala 

jsem o pár kapitol zpět, a našla 

pasáž, kde Pán Ježíš velmi po-

dobným způsobem nasytil pěti-

tisícový zástup. Je na místě 

konstatovat, že z mála, tedy pár 

chlebů a ryb, učinil hody.  

Musela jsem se zamyslet, jak 

by se v dnešní době dalo říci, že 

Kristus stále činí z mála mnoho. 

A napadlo mne hned několik 

příkladů z praktického života. Je 

jich určitě více a dalo by se o 

tom psát víc než jen pár řádků.  

Jedním z nich jsou desátky. 

Kdo z vás daruje sboru desetinu 

toho, co měsíčně přijímá, ví, že 

mu tyto peníze nikdy nechybí. 

Někteří toto nazývají nevysvětli-

telnou záhadou, protože to 

málo, co mohou dát, nejenže 
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prospěje celému sboru a je k velkému všeobecnému užitku, 

ale oni sami toto málo nijak zvlášť nepociťují ve svém ži-

votním standardu. Jako by Boží požehnání díky tomuto 

daru církvi, tedy tělu Kristově, množilo peníze, či pomáha-

lo hospodaření křesťanské domácnosti. Musím po-

dotknout, že tohle není výdělečná aktivita, tak prosím 

všechny podnikatele, kteří si tohle někdy přečtou, že vel-

kou roli v tomto rozhodnutí hraje i postoj srdce . 

Dalším příkladem, který mi hned přišel na mysl, jsou 

služebníci. V Božích očích malí lidé, kteří vezmou do hrsti 

svou malou dáv-

ku odvahy a roz-

hodnutí, předloží 

to před Krista a 

výsledkem bývají 

desítky, či stovky 

znovuzrozených 

lidí, kteří jsou 

ochotni sloužit 

dál. Například 

misionáři, nebo 

evangelisté, kazatelé, či pracovníci s mladými lidmi a teo-

logové. Na tomto příkladu je ale zvláštní jedna věc. Spous-

ta těchto služebníků nevidí výsledky jejich práce a až další 

generace, která po nich následuje, toto ovoce sbírá. Čím to? 

Nevím, je to asi další záhada Boží výchovy svých dětí. Pojí 

se mi ale s tímto příkladem jeden misijní příběh, 

z šedesátých let 20. století. Byl to příběh pěti mužů, misio-

nářů, kteří vzali své ženy a děti do Ekvádorské džungle 

s rozhodnutím přivést ke Kristu divoký indiánský národ 

Auků. Nepovedlo se jim to, byli těmito divochy krutě 

popraveni. Povedlo se to ale jejich manželkám a dětem. 

Ženám, které v mnoha kulturách slouží pouze k plození 

dětí, ženám, které nejsou možná tak silné, aby stavěly vory 

na vodu a plavily se, nebo stavěly v džungli chýše. Díky 

ženám a jejich laskavému, pomalejšímu a trpělivějšímu 

přístupu a také díky zákonů těchto Auků, že oni ženy ani 

děti nepopravují, mohl tento národ pochopit, že vraždění 

lidí není dobré a že se to nelíbí Stvořiteli tohoto světa. Také 

se mohli dozvědět o tom, že existuje láska, Ježíš Kristus, 

který ji ztělesňuje a Království nebeské, do kterého mají i 

oni přístup díky milosti Boží.  

V Římanům 6,19-23 píše apoštol Pavel o tom, jak mohou 

služebníci hříchu, kteří doslova otročí pro své svévolné 

chování, kterého potom stejně litují, svůj život rapidně 

změnit. Jak je to možné? Co je 

přesvědčí? Kristus. Jeho láska, 

jeho dávka odvahy měnit svět, 

jeho rozhodnutí zemřít a mnozí 

můžou být ještě dnes zachráněni 

před věčnou smrtí.  

Když se pořádně podíváte na 

ty oba texty, popisující nasycení 

tisíců, které jsou jak v Markově, 

tak v Matoušově evangeliu, 

dočtete se, že Krista k tomuto 

činu, učinit z mála mnoho, vede 

lítost. Lítost nad tím, že ho lidé 

tak srdečně následují a moc je 

nezajímá, co budou jíst. Ano, 

jsme to my lidé, kteří byli moti-

vací pro Boha, zachránit nejen 

svůj vyvolený židovský národ, 

ale celou lidskou rasu, každý 

kmen a každý národ na této 

planetě. A lidé můžou i dnes 

díky Kristově moci činit velké 

věci z těch malých.  

Amen 

Zuzana Maroszová 

 

 Bible nás baví 
 

„ACH, TEN ČAS“ 
 
Milý čtenáři, 

v dnešním třetím díle našeho 

seriálu Bible nás baví se zamys-

líme nad tím, kdy je nejlepší číst 

Bibli. Podíváme se na časové 

hlediska čtení Bible. Určitě se 

shodneme na tom, že všichni 

máme málo času a velmi mnoho 

povinností a důležitých věcí, 

které musíme vykonat. V dnešní 

uspěchané době tomu tak prostě 

je. Přesto všechno by čtení Bible 

mělo mít v našem životě dosta-

tečný prostor. 
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Jak na to? Zkusíme to dnes formou otázek a odpovědí: 

1, „Já na to ale opravdu nemám čas, prostě nestíhám. Co 

mám dělat?“  

Věřím tomu, že máš málo času, ale nesouhlasím 

s tvrzením, že nemáš čas. Je to o tom, jak se svým časem 

naložíš a do čeho jej investuješ. Jinými slovy, je to o priori-

tách. Pokud bude tvou prioritou čtení Bible, čas na čtení se 

najde. 

A ruku na srdce, pokud se upřímně zamyslíš nad posled-

ními třemi dny, co všechno jsi dělal, nenašla by se nějaká 

skulinka?  

2, „Který den je pro čtení Bible nejlepší?“ 

Nejlepší je každý den! Znovu musím zdůraznit pravidel-

nost čtení Bible. 

3, „Kdy je nejlepší číst?“ 

Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Tady velice záleží 

na tvé povaze, denním režimu, práci a životním stylu. 

Jednomu bude vyhovovat si přivstat a číst ráno, pro dru-

hého je nejlepší čas pro čtení v deset večer a třetímu pra-

covní přestávka umožní číst Bibli třeba v poledne. 

Obecně platí, že není od věci začít den čtením Bible (a 

modlitbou). 

4, „Jak dlouho mám číst?“ 

Pokud vycházíme z předpokladu pravidelného čtení jedné 

kapitoly denně, doba čtení pak vychází na 10 – 15 minut. 

Samozřejmě je 

možné a dobré 

číst déle, záleží na 

chuti a časových 

možnostech. Krat-

ší doba není efek-

tivní, při pětimi-

nutovém čtení si 

čtenář z textu nic 

nezapamatuje a ani se na text nedokáže soustředit. 

5, „Jak často mám číst?“ 

Minimálně jednou denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. 

Opět zdůrazňuji pravidelnost a vytrvalost! 

6, „Je 15 minut hodně nebo málo?“ 

Co nám k tomu řekne matematika? Pokud budeme číst 

pravidelně 15 minut denně, po jednoduchém výpočtu a 

malém zaokrouhlení zjistíme, že čtení Bible věnujeme 1% 

našeho času. Jedno procento z celého dne, jedno procento 

z celého roku! Je to hodně nebo málo? Myslím, že to vůbec 

není špatné, Bohu skrze čtení Bible věnovat 1% času. 

Nyní se podívejme na naše 

pravidelné čtení od počátku 

tohoto seriálu. Čtenář, který 

začal číst pravidelně kapitolu 

denně, se prokousal Evangeliem 

podle Lukáše, přečetl knihu 

Skutků a nyní se nachází v 

Evangeliu podle Matouše. 

Pokud nyní čteš pátou kapito-

lu Matoušova evangelia, vše jde 

podle plánu a já ti gratuluji ke 

tvé vytrvalosti. Nevzdávej to a 

pokračuj dále. Přečteš celé 

Evangelium podle Matouše 

(celkem 28 kapitol) a do dalšího 

vydání Nedělních listů (22.8.) 

pokračuj čtením Prvního listu 

Korintským, je to v pořadí sed-

má kniha Nového Zákona. 

V den vydání Nedělních listů 

v srpnu bys měl přečíst 12 kapi-

tol Prvního listu Korintským.  

DOBRÁ RADA:   

Pokud již pravidelně Bibli čteš, 

víš také, o čem čteš? Co jsi četl 

včera nebo předevčírem? Doká-

žeš si vzpomenout? Je dobré se 

občas ohlédnout zpět. 

 V dalším díle našeho seriálu si 

povíme, které překlady Bible je 

dobré číst. 

Přeji ti mnoho požehnání 

v pravidelném čtení Bible. A 

nezapomeň: ALESPOŇ  1%! 

Otmar Humplík 

 

NÁVŠTĚVA V ŽILINĚ 

 

Náš pěvecký sbor byl pověřen 

Synodní radou ČCE, aby repre-

zentoval církev i sbor na mezi-

národním koncertu dne 3. čer-

vence 2010 v Žilině u příležitosti 

400. výročí  „Žilinské synody“. 

Koncert se konal v sobotu večer 
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v 19.30 na Mariánském náměstí. V programu bylo pět 

souborů: Dorostová skupina z Chorvatska, pěvecký sbor 

z ČR, pěvecký sbor ze Švédska, pašiové hry mládeže 

z Maďarska a hudební skupina mládeže z Polska. Náš 

pěvecký sbor zazpíval šest 

písní, které byly projevem díků 

Pánu Církve za dosavadní 

požehnání i přáním Boží mi-

losti Evangelické církvi na 

Slovensku v budoucnosti. Chci 

vyjádřit poděkování všem, kdo 

se této služby zúčastnili a tak 

vyjádřili vděčnost za Boží 

požehnání, které jsme i my 

přijímali v minulosti skrze službu slovenských evangelíků. 

 „Žilinská synoda“ se konala před 400 léty - 28. až 30. 

března 1610 v Žilině. Zřídila samostatnou evangelickou 

církev augsburského vyznání na území dnešního Sloven-

ska. Ústředními postavami synodního jednání byli palatín 

Juraj Turzo a farář Eliáš Láni z Bytče. Během jednání syno-

du bylo přijato 16 zákonů, kterými byl položen organizační 

základ a ustanoveno církevní zřízení Evangelické církve 

a.v. na Slovensku. Byli zvoleni i první tři biskupové (super-

intendenti) – Eliáš Láni, Izák Abrahamides a Samuel Melík. 

Žilinská synoda měla i politický význam, protože zname-

nala první uznání slovenskosti určitého území tehdejšího 

Uherska. 

Oslavy 400. výročí Žilinské synody organizovala Evange-

lická církev augsburského vyznání na Slovensku v aktivní 

spolupráci s městem Žilina a se Žilinským krajem. Oslavy 

trvaly od 29. června do 5. července.  

Program byl vskutku velmi bohatý: Teologická vědecko-

historická konference, zasedání synodu současné Evange-

lické a.v. církve na Slovensku, slavnostní bohoslužby 

v mnoha sborech, kázání hostů – představitelů církví, 

koncerty mnohých hudebních i pěveckých souborů na 

mnoha místech, vystoupení dětských souborů, odhalení 

pamětních tabulí. Slavnosti byly zakončeny na hradě Branč 

bohoslužbami vděčnosti za Konstantina a Metoděje, za 

Mistra Jana Husa a za všechny evangelické mučedníky, 

kteří i v našich národech obětovali svůj život pro Krista a 

jeho evangelium.  

Nad oslavami 400. výročí „Žilinské synody“ přijali zášti-

tu: 

Ivan Gašparovič, prezident 

Slovenské republiky; Juraj Bla-

nár, předseda Žilinského kraje a 

Ivan Harman, primátor města 

Žilina. 

Program pro veřejnost byl za-

hájen v pátek 2. července v 19.00 

hodin na Mariánském náměstí 

biblickým slovem: „Blahoslavený 

národ, ktorého Hospodin je Bohom, 

ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo.“ 

Žalm 33,12. 

Evangelickému lidu na Slo-

vensku přejeme hojné Boží po-

žehnání do budoucnosti, věrnost 

a horlivost v následování Pána 

Ježíše Krista, aby ochotně plnil 

evangelizační i misijní poslání a 

vysílal mnoho misionářů 

k národům, které čekají na Boží 

poselství spásy. Svá přání vyja-

dřujeme slovy apoštola Pavla: 

„A za to se modlíme, aby se vaše 

láska ještě víc a více rozhojňovala a 

s ní i poznání a hluboká vnímavost; 

abyste rozpoznali, na čem záleží, a 

byli ryzí a bezúhonní pro den Kris-

tův, plní ovoce spravedlnosti, které 

z moci Ježíše Krista roste k slávě a 

chvále Boží.“ Fil. 1,9-11.       

          Mgr. St. Kaczmarczyk 

 

 fejeton 
  

ZDRAVÝ NEMOCNÝ 
 

Musíme tam všichni. Nemys-

lím přímo tam, i když tam také, 

ale třeba na základní školu. Na 

toaletu. A občas i k doktorovi.  

Možná to znáte. Je léto, prázd-

niny v plném proudu. A najed-

nou batole smrká, kýchá, kašle, 

hoří a kdovíco ještě. Nenápadně 
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se svěříte babičkám, reálným i nereálným kamarádkám (ty 

nereálné jsou z internetových diskusí) a snese se na vás 

sprška rad. V návrzích vynikají teplé zábaly alias pocení, 

pohotovost, dětský lékař, bylinky, nurofen, studené zábaly 

a vincentka.  

S vědomím, jak moc se ve škole dřete, zamíříte s dítětem 

k jeho lékaři, protože on chudák studoval šest let, což nor-

mální člověk ve zdraví nemůže přežít, tak aby z toho taky 

něco měl. Dětský lékař samozřejmě neordinuje, protože je 

jako tradičně na dovolené (nevíte proč, ale vždycky máte 

štěstí jen na záskok).  

V čekárně záskokové paní doktorky stihne vaše dítě roz-

tahat všecky hračky a sestřička se vás musí několikrát ptát 

na trvalé bydliště, protože je kolem hluk. Ve výsledku to 

pak vypadá, že doktora potřebujete spíš vy, a to přímo 

specializaci nosní, ušní, krční. Záskoková paní doktorka je 

milá. Když ona i vy už notnou chvíli otevíráte pusu jak 

peněženku před pokladnou, odváží se jí trochu otevřít i 

dítě a je mu 

konečně vyšet-

řen krk. Pak 

paní v bílém 

plášti donese 

batoleti knížeč-

ky a hračky 

(proč největší 

úspěch slaví 

samopal?), aby 

se zabavilo, a 

začne klást 

všetečné dotazy. Jasně, že jsme byli na bazéně, vždyť je 

léto! Batole zdráhavé odpovědi doplňuje jmenováním 

zvířátek v knížce (žirafa dělá bůůů – to snad říká schvál-

ně!!!). Paní doktorka se nepřestává usmívat, vyjmenuje 

způsob použití masti do očí, sirupu proti kašli, kapek do 

očí, kapek do nosu a analgetik. Marně se to snažíte zapa-

matovat, leč stále se usmíváte i vy.  

Potom se MUDra rozhodne recepty tisknout, načež jí za-

čne službu vypovídat tiskárna a batole si obohatí slovník o 

výraz „zatracený šmejd jeden.“ Sestřička ještě dítě pochvá-

lí, že bylo statečné a věnuje mu kartičku s obrázkem žirafy 

(bůůů). V lékárně se receptů vyděsí, jako byste chtěli anti-

malarika. Takové kapky do očí prý nemívají. Máte jít jinde. 

Jinde vystojíte řadu, získáte léky, pro jistotu koupíte kapky 

do nosu a konečně zamíříte domů. Nejvíc vás rozhodí, že 

obrázek se žirafou jste někde 

ztratili, batoleti je to jedno, 

nicméně vám ne, protože nesná-

šíte, když přijdete o něco ze 

svého vlastnictví.  

Batole vypadá unaveně, a pro-

to ho nainstalujete do postele, 

proti čemuž zcela výjimečně 

neprotestuje. Pocení proti horeč-

ce kategoricky odmítne a cokoli 

ze sebe okamžitě strhá. Kapky 

do nosu v nestřežené chvíli 

vylije na prostěradlo (čímž vy-

hrává soutěž jak co nejrychleji 

přijít o necelých sto korun). Pít 

nechce (v hlavě se vám vznáší 

vztyčený ukazovák vaší doktor-

ky a vaší matky), zatímco mléč-

né výrobky, které prý zahleňují, 

spořádá rádo. Dilema jak 

v Hamletovi!  

Spí ale hodně, takže se těšíte, 

že budete mít volněji. Marné. 

Tulí se k vám a chce spát s vámi, 

takže ležíte v posteli a přemýšlí-

te, jak čas využít. Ale nemůžete 

se ani pohnout, protože spí 

špatně a kdykoli jen zahýbete 

palcem u nohy, rázem se pro-

budí. Když usne tvrději, začne 

chrápat tak neskutečným způ-

sobem, bublavým a hlenovým, 

až se divíte, že to to malé tělo 

vůbec svede, a napadají vás 

samé nechutné myšlenky. Budí 

vás to i v noci. Kam se hrabou 

manželé!  

A tak sedíte doma, uklidňujete 

se tím, že venku je stejně příšer-

né teplo, a doufáte, že se batole 

co nejdřív uzdraví a konečně se 

uleví nejen jemu, ale i vám.   

JF-NL 
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SENOMET 
 

David a Goliáš: „ Pelištejec se podíval, spatřil Davida a 

pohrdl jím, protože to byl mladíček, ryšavý, krásného 

vzhledu.“                                                                             

 1. Samuelova 17, 42 

  

Nedávno mě jeden přítel pozval na malou brigádku na 

jeho hospodářství. Jednalo se o sběr sena na loukách a jeho 

uskladnění ve stodole. „Snadná práce na čerstvém vzdu-

chu“, pomyslel jsem si a vzpomínal, kdy jsem naposled 

dělal něco se senem. Asi jenom jednou, to jsem vyklízel 

starou stodolu od zbytků sena. Ovšem to byl horor. Kvůli 

množství prachu jsem byl nucen použít roušku, abych 

mohl vůbec dýchat. „Teď to bude ale něco úplně jiného“, 

říkám si a vyrážím na cestu, během níž si vytvářím zcela 

jasnou představu o 

této prastaré ves-

nické klasice. „Jen 

abych jim nezlomil 

hrábě, na to mám 

smůlu“, byly mé 

poslední myšlenky 

před vjezdem na 

statek.  Tam už se 

mé poetické, leč 

přízemní představy 

začaly hroutit jako 

domeček z karet. 

„Kdepak hrábě a 

nakládání sena na 

žebřiňák, mechani-

zace holenku, tak je 

to!“ Mluvím sám k 

sobě, když si uvě-

domím, že to nebu-

de jako na obrázcích 

z Rychlých šípů. Ale práce už čeká, je potřeba rychle vy-

prázdnit vlečku, která stojí před stodolou. Dostávám do 

ruky kvalitní vidle, ale než se rozmyslím, kudy vylezu na 

vlečku, vlečka sama začne valit kopy sena směrem ke mně. 

Ale kam s ním? Do senometu přece! Pan domácí tento 

skvělý stroj pohotově zapíná a už stačí jen ládovat seno 

dovnitř. Seno mizí komínem nahoru a senomet jej chrlí do 

prvního patra stodoly. Jde to 

rychle, senomet je stále hladový, 

je to asi jako krmit hrocha. 

Než kamarád odveze trakto-

rem vlečku zpět na pole, dostá-

vám pokyn, že by bylo dobré 

vylézt nahoru do stodoly a po-

moct seno přerovnat tak, aby se 

tam vešla další várka. „Hohó, 

alespoň zabiju dlouhou chvíli“ a 

už stoupám po žebříku nahoru. 

Tam zjišťuji, že ve stodole 

nejsem sám. Uvažuji, jak ta 

drobná paní, o které vím, že i za 

světla se pohybuje spíš po hma-

tu a po paměti, přežila v tom 

přítmí nahoře salvy sena ze 

senometu. Mám na rtech větu: 

„Tak paninko, teď si běžte dolů 

odpočinout, já to tady urov-

nám.“ Nakonec jí ale nevyřknu, 

asi proto, že mi opět bleskne 

hlavou vzpomínka na vyklízení 

stodoly. A tak oba házíme seno 

co nejvíc na kraje a nahoru, až 

úplně pod střechu. Občas nám 

to padá. Spolupracovnice neza-

pomíná co chvíli seno posolit, to 

aby se nevzňalo. Místo pro další 

seno je připraveno, a tak stih-

neme ještě prohodit pár /pro mě 

důležitých/  slov před příjezdem 

další vlečky. Dozvídám se, že 

při salvách ze senometu, se 

kapke víc práší, že ona musí být 

u vrchního konce senometu a 

posouvat seno, aby se senomet 

neucpal. Proto si vždy zavře oči, 

uskrovní se v dýchání a přes nos 

si přetáhne tričko. Dále, že mě, 

pokud nejsem zvyklý, by to 

mohlo činit potíže, tak ať raději 

zůstanu v zadní části stodoly. 

Cítím se trochu zahanben, ale 

neprotestuji. Paní je domácí, tak 
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asi ví o čem mluví. Senomet frčí, domácí přes mračna pra-

chu ztrácím z dohledu. Zavřít oči není problém, horší je to 

se skromností v dýchání. To se mi nedaří, triko mi z nosa 

padá, začínám se dávit kašlem, který mě bude provázet 

ještě druhý den. Při představě, že ještě poslepu odhazuju 

seno, smekám před paninkou kšiltovku. Na půdě jsem v 

tuto chvíli zcela zbytečný, a tak se pokouším najít východ. 

„Jen abych našel ten žebřík a nevypad ze stodoly dolů. Je 

to hezkých pár metrů, nějaké kosti by určitě zapraskaly.“ 

Podařilo se, senomet ještě nahoru chrlí, já dole chrchlám. 

Soutěžíme, kdo je hlasitější. Doušky čisté vody trochu 

pomohou. Koukám, že ruce mám pokryté hrubou vrstvou 

prachu… asi nejen ruce.  

Senomet utichá, vlečka odjíždí a já se přemůžu a lezu 

opět nahoru pomáhat s ukládáním sena. Už to ale není 

ono, co chvíli kašlu a smrkám do hnědých papírových 

kapesníků. Mám teď naopak chuť říci: „Paninko, budete to 

muset zvládnout sama, já to tady nevydržím.“ Avšak jaká-

si chlapácká hrdost a vůle mě ještě drží nahoře. Další vleč-

ka je dnes poslední, víc se už do stodoly nevleze. Jelikož 

jsem při chrlení sena nahoře spíš jen živou překážkou, 

užívám si dole krmení „hrocha“. V duchu lituji i obdivuji 

zároveň tu dobrou duši na půdě a přemítám o novém 

poučení: “Není dobré podceňovati někoho na první pohled ne-

použitelného, zdání může klamati, lépe je si počkati až jak se na 

robotě ráčí ukázati. Může nás totiž nejen překvapit, nýbrž i 

zahanbit.“  

Za odměnu mohu řídit traktor a posbírat do vlečky zbyt-

ky sena na louce. Vlečka jede nad senem a všechno pěkně 

sama spapá. Jen je třeba přihrabávat seno do jedné lajny. 

Tak přece se hrábě dostávají ke slovu, nebojte, nezlomil 

jsem je, vždyť jsem řídil ten traktor. 

 MSCH-NL 

   

z dějin české reformace 
 

JEDNOTA BRATRSKÁ – 1. díl 
 

Husitské války a poz-

dější vývoj situace 

v českých zemích přines-

ly vznik svérázného 

společenství – Jednoty 

bratrské. Společenství 

mělo své počátky v okruhu 

přívrženců utrakvistického 

arcibiskupa Jana Rokycany a 

bratra Řehoře Krajčího, hospo-

dáře husitského kláštera 

v Emauzích. Postoje zakladatelů 

Jednoty byly formovány také 

myšlenkami Petra Chelčického.  

Zakladatelé Jednoty odešli 

z Prahy do východních Čech a 

v Kunvaldě na panství Jiřího 

z Poděbrad založili roku 1457 či 

1458 své společenství. Chtěli žít 

podle Kristova učení (Kázání na 

hoře) a podle pravidel prvotní 

církve ve skromných podmín-

kách, k obživě jim sloužil selský 

způsob života. Jednota se nepo-

važovala za církev, ale právě jen 

za jednotu, tedy část církve. 

Bratři a sestry se nejprve spoko-

jili s duchovním vedením faráře 

Michala, ale po zrušení Basilej-

ských kompaktát si v roce 1467 

zvolili vlastní kněžstvo a dali 

tak najevo svůj odstup od Říma i 

arcibiskupa Rokycany. Tímto 

krokem však na sebe uvedli 

nepřízeň Rokycany i krále Jiřího 

z Poděbrad a byli od nich pro-

následováni. 
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Jednota postupem času dokázala prosadit své ideály i 

v dalších městech, dokonce získala své stoupence na praž-

ské universitě. K nové generaci členů Jednoty náleželi tedy 

i vzdělaní muži (Lukáš Pražský, Vavřinec Krasonický, 

Prokop z Jindřichova Hradce aj.). Střet konzervativního a 

moderního pojetí směřování Jednoty přinesl její rozdělení. 

Vedoucí pozici zaujala tzv. Velká stránka pod vedením 

bratra Lukáše Pražského, která akceptovala ochranu šlech-

ty a účast na veřejném dění. 

Bratří se začali stěhovat do měst, která náležela jejich pří-

znivcům (např. Mladá Boleslav, Litomyšl). Těžší chvíle 

zažívala Jednota po vydání tzv. Svatojakubského mandátu 

roku 1508, jenž na nějakou dobu opět způsobil její proná-

sledování. Další obtíže přinesla bratřím porážka němec-

kých protestantů ve šmalkaldské válce v roce 1547. Vítěz-

ství Habsburků umožnilo králi Ferdinandovi I. potrestat 

nekatolické šlechtice i Jednotu. Postižen byl např. biskup 

Jan Augusta. Centrem správy Jednoty se napříště stala 

Morava. 

MCH-NL 

 

DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÉ DÍTĚ  
 

Tomáš Graumann, brněnský Žid, naturalizovaný Ameri-

čan, křesťanský misionář na Filipínách a jedno ze 669 dětí 

zachráněných Nicholasem Wintonem vypráví svůj příběh: 

 

Narodil jsem se v Brně roku 1931 do židovské rodiny. 

Otec byl obchodník s obuví. Rodiče své židovství neprak-

tikovali a poměrně brzy se rozvedli. Maminka se znovu 

vdala za pana Hochberga. Všichni jsme se pak přestěhovali 

na zámek v Těšanech u Brna. Bylo to krásné místo. Přijíž-

dělo k nám mnoho návštěv a příbuzných. Já i můj bratr 

Tony jsme byli obklopeni služebnictvem a žilo se nám 

velmi příjemně. Zdálo se, že to tak bude napořád. 

Zakrátko se ale psal rok 1938 a k nám na zámek přijela z 

Vídně teta Kamila se svou rodinou. Bylo mi divné, že ten-

tokrát u nás zůstává déle než obvykle. Měl jsem sedm let a 

nechápal jsem ještě souvislosti se zabráním Rakouska Hit-

lerem. Teď vím, že čekala na emigrační doklady k vystě-

hování do Austrálie. Naléhala i na mé rodiče, aby rovněž 

odjeli, oni to však odmítli s tím, že v Československu je 

jejich domov. Když dnes držím v ruce „Landing permit“ s 

datem 27. července 1939 s platností na jeden rok, říkám si, 

jak by se asi můj život vyvíjel, kdyby naše rodina tehdy 

dokázala všechno opustit, kdy-

by matka s nevlastním otcem 

uvěřili, že nám hrozí smrtelné 

nebezpečí a přistoupili na vy-

stěhování. Povolení a příležitost 

vylodit se v Austrálii měli. Stačil 

k tomu v podstatě jediný papír, 

jehož byli držiteli. 

Pak se začaly dít věci pro mě 

těžko pochopitelné. Naší ulicí 

projížděly nacistické tanky a 

vojáci na motocyklech se sajdká-

rami. Měli dřevěné palice, a jak 

jen mohli někoho uhodit, udělali 

to. Několik důstojníků vtrhlo do 

kanceláře mého otčíma a trvalo 

dost dlouho, než odešli. Násled-

ně v našem zámku bydlelo ně-

kolik Němců v uniformách. 

Pamatuji si, jak mne a bratra 

jednou maminka vzala v Brně 

do divadla. Najednou se ozvaly 

podivné zvuky a do zástupu 

čekajícího před divadlem vtrhli 

nacističtí vojáci. Tloukli lidi 

hlava nehlava a sráželi je k zemi. 

Pak svoji zuřivost vybíjeli na 

židovských obchodech. Ničili 

výkladní skříně, fyzicky napa-

dali Židy i Čechy, kteří se jim 

snažili pomoci. Matka nás 

uchránila svou duchapřítomnos-

tí. Rychle nás zatáhla mezi dve-

ře bočního vchodu divadla, kde 

jsme celou tu hrůzu přečkali. 

Potom jsme raději honem spě-

chali domů. Bylo to strašné. 

V prvních měsících protekto-

rátu Böhmen und Mähren k 

nám přicházel evangelický farář 

Odstrčil z Klobouk u Brna. Ma-

minka měla sympatie k jeho 

církvi a s odstupem doby si 

uvědomuji, že zřejmě díky ně-

mu uvěřila, že očekávaný Mesi-
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áš je Ježíš. A byl to patrně pan farář Odstrčil, který pomohl 

zorganizovat můj odjezd do Skotska. První srpnový den 

roku 1939 mě moje maminka spolu s babičkou odvezly do 

Prahy. V paměti mi zůstává výjev, jak jsme hledali hotel, 

kde bychom si mohli alespoň trochu odpočinout a přečkat 

noc. Nakonec jsme se ocitli v jakémsi pokojíku, ale já byl ze 

všeho natolik rozrušený, že jsem nedokázal spát. Když už 

se mi zdálo, že konečně usínám, probudily mě, že musíme 

jet na Wilsonovo nádraží. Bylo mi divné, že je tam tolik 

dalších dětí. Než jsem se vzpamatoval, stál jsem u dveří 

vagónu a maminka mi dávala do rukou nějaké papíry. Na 

krku jsem měl zavěšeno veliké číslo, ale pořád jsem plně 

nechápal, co se děje, ani mluvit jsem nemohl. 

Posadili mne do vlaku se dvěma zavazadly, ve kterých 

byla celá moje budoucnost. Na nádraží zůstaly uplakaná 

maminka a vyděšená babička. Netušil jsem, že jim dávám 

naposledy sbohem. A samozřejmě jsem nemohl tušit, že je 

to poslední vlak, který ještě mohl vyvézt židovské děti z 

obsazeného Československa. Můj bratr Tony zůstal pro 

nemoc doma. Měl jet následujícím vlakem, připraveným k 

odbavení na 1. září 1939. Ten však už nikdy nevyjel, toho 

dne totiž začala druhá světová válka. On, rodiče, babička a 

skoro všichni moji příbuzní zemřeli v koncentračních tábo-

rech. 

Do Anglie jsme dorazili lodí. Vlakem nás pak přesunuli 

do skotského města Selkirk. Místní církev tu zřídila domov 

pro židovské děti a ve svém časopise uveřejnila inzerát k 

přijetí dětí do rodin. Přihlásila se také slečna Corsonová. 

Nedávno přijela z Palestiny, kde byla učitelkou. Ona a její 

rodiče se chtěli postarat o dvě děvčata, která nakonec ne-

přijela. Slečna Corsonová se tedy rozhodla přijmout na 

zkoušku dva chlapce. Vybrali mne a Tomáše Schlesingera. 

Měli jsme nový domov a mnohé se změnilo. Slečna Corso-

nová neuměla česky, já zase neuměl anglicky. Brzy jsem 

však začal zvládat novou řeč, navštěvoval jsem anglicky 

mluvící školu, česky jsem ale postupně zapomínal. To ale 

nebylo to hlavní, co mě potkalo. 

Rok po mém příjezdu do Skotska zavítal do naší vesnice 

známý evangelista Robert Hudson Pope. Pořádal velké 

setkání dětí, kde se zvěstovalo evangelium. Tam se zvlášt-

ním způsobem dotklo mého srdce, že Ježíš Kristus je oním 

dávno zaslíbeným Mesiášem, který přišel, aby zemřel za 

naše hříchy. Nejvíc mě zasáhla Ježíšova slova: „Nikdo 

nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne můj otec.“ K 

jedné písni jsem se přidal i já. Nezapomenu, jak jsem 

vroucně zpíval: „Přijď do mého 

srdce, Pane Ježíši.“ U dveří mi 

kazatel pověděl slova, která mě 

provázejí celý můj život: „Abys 

duchovně rostl, musíš denně číst 

Bibli, Boží Slovo.“ Poslechl jsem 

ho. Uplynulo několik let. Jedno-

ho večera jsem se vrátil ze se-

tkání mládeže, rozsvítil lampič-

ku a četl z Bible: „Posvěť mi 

všechno prvorozené, co mezi 

Izraelci otevírá lůno, ať z lidí či z 

dobytka. Je to moje!” (Ex 13,2) 

Tehdy jsem pochopil všechny 

souvislosti. Narodil jsem se jako 

prvorozený v židovské rodině. 

Byl bych určitě zahynul, kdyby 

mě nezachránil Nicholas Win-

ton, obětavý burzovní makléř, 

který včas pochopil nebezpečí 

nacismu a nebyl mu lhostejný 

osud židovských dětí. Když 

jsem později slyšel evangelium a 

uvěřil v Ježíše, který je nejen 

Mesiáš Židů, byl jsem zachráněn 

podruhé. Tentokrát nejen pro 

pozemský život, ale pro věčnost. 

Jako prvorozený syn právem 

náležím Bohu, chci mu sloužit a 

pro něho žít. 

Po ukončení střední školy 

jsem vystudoval školu zdravotní 

a potom biblickou. S velkou 

radostí jsem jako misionář začal 

pracovat mezi domorodci na 

Filipínách. Tam jsem také po-

znal svou ženu Caroline. Svatbu 

jsme měli v kostele, postaveném 

uprostřed džungle. Poté, co jsme 

se přestěhovali do Ameriky a 

adoptovali si dvě děti, narodily 

se nám další dvě. Dnes máme 

deset vnoučat. V Americe jsme 

dlouhé roky sloužili hlavně 

zahraničním studentům. Po 
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revoluci v roce 1989 jsem se rozhodl vrátit do Čech, abych 

zde učil angličtinu. 

Karel Dvořák 

KDYŽ CHLAPI VAŘÍ A GRILUJÍ 

Bible je Boží Slovo a vyjadřuje hluboká duchovní tajem-

ství. Ale je krásná v tom, jak zároveň popisuje naprosto 

obyčejné banální příběhy z každodenního života. Tyto dvě 

na první pohled naprosto rozdílné oblasti tvoří totiž jeden 

harmonický celek. 

Příkladem může být právě třeba „obyčejné“ vaření. Od 

dětství jsem zcela spoléhal na kulinářské umění mé ma-

minky. No a v manželství jsem jaksi samozřejmě považo-

val vaření za výsadní sféru vlivu manželky, do níž nemá 

vůbec smysl se plést, zatímco mým posláním je věnovat se 

spíše „vyšším“ cílům.  

Jednoho dne jsem si ale uvědomil, že v Bibli kdejaký po-

řádný chlap uměl vařit. Třeba takový praotec Izraele, Já-

kob. Ten „kou-

pil“ privilegia 

prvorozenství 

svého bratra 

Ezaua za čoč-

kovou kaši, 

kterou právě 

vařil, když se 

hladový bratr 

Ezau vrátil 

unavený domů. Buď byl Ezau opravdu strašně hladový, 

nebo se ta čočka opravdu povedla. Víme, jak to nakonec 

dopadlo.  

Ale Ezau byl zřejmě v kuchyni ještě větší machr. Víme, 

že občas připravoval svému otci Izákovi jeho oblíbenou 

pochoutku ze zvěřiny. Napodobit chuť této speciality si už 

troufla jen maminka Rebeka.  

Pán Ježíš pověřil své učedníky, aby připravili sváteční 

velikonoční večeři. Zřejmě to zvládli s naprostou samo-

zřejmostí. Když jsem od kolegů v práci slyšel, jaký fortel to 

chce, když se dělá jehně na rožni, musím před učedníky 

smeknout svou pomyslnou kuchařskou čepici. Kam se na 

ně hrabu s mým kuřecím ražničí.  

No a zlatým hřebem této poněkud méně duchovní úvahy 

je příběh o tom, jak griloval samotný Pan Ježíš. I když to 

možná někoho překvapí, skutečně o této události píše 

evangelista Jan v 21. kapitole. Když vystoupili na břeh, uviděli 

řeřavé uhlí a na něm rybu a chléb. 

... Ježíš jim řekl: „Pojďte snídat.“ A 

to se událo v době po Velikono-

cích a zmrtvýchvstání, kdy do 

odchodu Pána Ježíše z této země 

do Nebe zbývalo možná pár 

dnů nebo jen hodin a po této 

snídani následoval jeden 

z nejdůležitějších rozhovorů 

Pána Ježíše s Petrem. Mimocho-

dem, událo se to právě asi 

v tomto jarním období po Veli-

konocích, kdy zrovna píšu tento 

článek (a přitom jsem ještě cítit 

kouřem). Tento příběh jsem totiž 

tak trochu použil doma, abych 

biblicky „zdůvodnil“ koupi 

malého grilu, pytlíku 

s dřevěným uhlím a několika 

klobásek se sýrem. 

Pánové, bratři, chlapi, možná 

naše ženy nebo maminky potěší, 

když je aspoň jednou za čas 

zastoupíme u plotny. Když 

nezvládneme svíčkovou, určitě 

potěší aspoň vajíčka na tvrdo 

nebo ohřáté párky.  

Na štědrý den jsem navštívil 

našeho dávného rodinného 

přítele a souseda. Je to dnes už 

starší pán, jehož všichni blízcí 

příbuzní jsou již na věčnosti a 

žije sám. Obdivuji jeho nezměr-

nou vitalitu. Právě si připravo-

val štědrovečerní bramborový 

salát, který bude mít ke smažené 

rybě. Ukazoval mi všechny 

suroviny, které si připravil. 

Tento recept mne docela pře-

kvapil a trochu lituji, že jsem 

ještě nemohl ochutnat. 

S úsměvem vyrovnané osobnos-

ti, která prošla mnoha těžkými 

životními zkouškami, mi přitom 

vyprávěl, jak mu nezůstaly 
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žádné kuchařské knihy, tak si alespoň do sešitu sepisuje 

recepty, které získává od přátel. 

I tento všední život patří k našemu „náboženství“ a tvoří 

jeden neoddělitelný celek.  

Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to 

dělejte k Boží slávě. (1.Korint. 10, 31) 

VK-NL 

 

NA VODĚ? POD VODOU! 
  

Jedno zatažené páteční odpoledne se parta nadšenců tvo-

řena převážně našimi mládežníky vydala za svými vý-

chodními bratry 

zažít trochu 

dobrodružství. 

Radek Palacký 

pro nás zorgani-

zoval sjíždění 

Černého Váhu. 

Poněvadž jsme 

už velké děti, na 

cestu jsme se 

vydali čtyřmi 

auty. Odjezd u každého neurčitý, cíl zřejmý- Ranč Králova 

Ľehota. Termín- do večera. 

Vše probíhalo klidně a plynule, až do Vendryně. Tam 

pro naši posádku začalo první dobrodružství- psychicky 

vydržet několikakilometrové kolony sem tam dokonce 

popojíždějících aut. Kdybychom tušili, že je to jen začá-

tek…Kolony nás neopustily ani po překročení hranice, a 

tak jsme téměř 

dvěstěkilometro-

vou trasu absol-

vovali za čtyři 

hodiny. 

Na ranč jsme 

dorazili cestou 

značně zmoženi, 

proto následova-

lo urychlené 

stavění stanů, vybalování věcí a příprava večeře. Každý si 

přivezl něco z vlastních zásob, a protože většina předi-

menzované množství, hladem jsme rozhodně netrpěli. Po 

večeři a rozhovorech u táboráku jsme všichni docela 

ochotně zalezli do spacáků a 

vychutnali si noc v klidném 

prostředí obklopeni krásnou 

přírodou. 

Ráno nás probudil mírný déšť 

bubnující o stany, ale než jsme 

stačili vstát, byl pryč. Po snídani 

(opět z vlastních zásob) jsme se 

přesunuli k našemu cíli- tedy 

lépe řečeno startu. Asi 5 km 

dále, proti proudu řeky. Po 

nafoukání lodí nastala mírně 

komická chvíle při výběru a 

oblékání neoprénových obleků. 

Nevěřili byste, jak tento úžasný 

materiál nádherně tvaruje po-

stavu. Spolu se záchrannou 

vestou a přilbou na hlavě vypa-

dal každý z nás jako ze sci-fi 

filmu Hvězdné války.  

Vše je připraveno, teď jen od-

vézt auta dolů k místu plánova-

ného vylodění, jedním se vrátit 

zpět a můžeme vyrazit. 

S odstupem času se musím 

pousmát nad tím, jak jsem si při 

nastupování do lodi nechtěl 

namočit sandály. Hned po startu 

jsme totiž ve vodě skončili něko-

likrát. Nakonec však naše od-

hodlání bylo silnější než voda a 

převraceli jsme se s čím dál 

menší frekvencí. Zbytek plavby 

probíhal relativně klidně, až na 

jedno zrádné místo- spadlý 

strom ve vodě, který tok rozdě-

loval na dvě části. Vlevo se dalo 

normálně přeplout. Nebudu 

zacházet do detailů, ale když 

jsem viděl nohu nejmenované 

sestry, která trčí z převrácené 

loďky a tlačí hlavu nejmenova-

ného bratra zaklíněného o strom 

pod vodu, nebylo mi zrovna 

k smíchu. K naší obraně bych 
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jen chtěl dodat, že jsme se opravdu snažili nasměrovat 

vlevo…Je zajímavé, že nejhůře skončil bratr, který si 

z obav o svou image neoblékl neoprén a řeku sjížděl 

v kraťasech. Po této příhodě už bez nich. Posilnili jsme se 

polomáčenými, celomáčenými a někdy i rozmočenými 

sušenkami a pokračovali dál. Nutno dodat, že nás 

v porovnání 

s tím, co jsme 

doposud pro-

žili, čekal 

docela po-

klidný sjezd, a 

tak nás po 

čtyřech hodi-

nách stráve-

ných na vodě 

(někdy i pod) 

vítal břeh u autocampu, ve kterém naše plavba, dá-li se to 

tak říci, končila. Následovalo vyfoukávaní a čištění lodí, 

posilňování, čištění a převlékání nás samotných, porovná-

vání a ošetřování úrazů, atd. Cesta do vlasti probíhala 

v mírně utlumené a unavené náladě, avšak úspěšně, tudíž 

jsme do večera dorazili domů. Následující den podotkla 

jedna sestra: „Vidím, že jste se vrátili živí a zdrávi.“ Já 

upřesňuji- živí, sestro, pouze živí. Na závěr bych chtěl 

jménem nás všech poděkovat Radkovi za zorganizování 

této zcela jistě nezapomenutelné akce a našemu Pánu za to, 

že jsme se vrátili ve stejném počtu, v jakém jsme odjížděli. 

Vodě zdar! 

Jiří Chroboczek 

 

DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 

EVANGELICKÉ ZVÍTĚZILA V ANKETĚ 

AUKRO PŘES PŘEKÁŽKY 
 

Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE) se 

svým projektem Lifetool zvítězila v anketě uživatelů nej-

větší české internetové aukční síně s názvem Aukro přes 

překážky. Na 

tento projekt 

bude Aukro i 

jeho uživatelé 

společně přispívat v následujícím sbírkovém období od 1. 

srpna do 31. října 2010. Princip příspívání zůstává pro 

uživatele Aukro stejný - jako 

prodejci tedy mohou přispět ke 

každé prodané aukci 1 Kč, ke 

které přidá další 1 Kč Aukro. 

Jako kupující mohou zaslat 

libovolnou částku na příslušné 

číslo účtu. 

   Lifetool představuje unikátní 

projekt zavádění a propagace 

tzv. asistivních technologií, 

které pomáhají lidem s postiže-

ním a stárnoucím osobám vý-

razně zvyšovat kvalitu jejich 

života. 

převzato z www.e-cirkev.cz 

 

ze starých časů 
 

Zahanben  

Madame de Mailly, první mi-

lenka Ludvíka XV., krále fran-

couzského, stala se později po-

božnou a pokornou ženou. 

Když se jednou po zahájení 

služeb Božích ubírala v kostele 

k svému sedadlu, ustupovali 

lidé z cesty a tím způsobeno 

bylo trochu hřmotu. I zvolal 

jistý muž v nevoli: „To je hřmo-

tu pro takovou …. dámu!“ Ma-

dame de Mailly obrátila se 

k němu a pravila: „Ó, pane, 

když mne znáte, modlete se za 

mne!“ 

 

Pochybnost a důvěra 

Někteří lidé se domnívají, že 

pochybování jest nevyhnutelnou 

součástí křesťanské zkušenosti, 

ale není to naprosto správné. 

Dítě může míti bohatou zkuše-

nost o lásce svého otce a přece 

nemuselo ani poznati pochyb-

nosti o ní. Všecky zkušenosti 
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křesťanovy nejsou zkušenosti křesťanské. Nacházejí-li se 

mnozí křesťané v pochybnostech, není to ještě důvodem, 

abych já také byl, spíše jest to důvodem, abych se toho 

vystříhal. Neměj nedůvěry k Pánu, pokud nemáš k tomu 

příčiny, a nebudeš ji míti v životě nikdy.  

 

z časopisu Evanjelické listy – roč. 14, r. 1896 

 

připravila Magdaléna Géryková 

 

2. EKUMENICKÝ KIRCHENTAG V 

MNICHOVĚ 

 

Ve dnech 12. až 16. května 2010 se v bavorském Mnicho-

vě uskutečnil 2. Ekumenický Kirchentag,akce světového 

významu, jejíž název bychom mohli přeložit jako Církevní 

den nebo Církevní 

sjezd. 

Těch dnů je ve 

skutečnosti pět, 

resp. tři dny plně 

nabité programem a 

úvodní a závěrečná 

bohoslužba pod 

širým nebem, která program rámuje. Akce vznikla 

v poválečném Německu na půdě evangelické církve, dáv-

no má však ekumenické rozměry, i když oficiálně se eku-

menický Kirchentag konal letos teprve podruhé (prvně 

v Berlíně v roce 2003). 

  Ekumenická rada církví v ČR již poněkolikáté, 

s podporou mnichovských organizátorů a Česko-

německého fondu 

budoucnosti, organi-

zovala zájezd na toto 

setkání, letos 

s velkým zájmem 

z řad členů církví - 

celkem nás bylo 130.  

   A jak to vypadalo? 

Podle prvních odha-

dů organizátorů se 

do Mnichova sjelo více než 100 tisíc lidí, aby se účastnili 

bohoslužebných shromáždění, společných modliteb, kon-

certů a přednášek a prohlédli si 

expozice církevních, diakonic-

kých a fairtradových organizací 

na výstavišti (ERC zde měla 

také stánek, na kterém prezen-

tovala jak vlastní činnost, tak 

činnost některých členských 

církví). Kdo se chtěl zorientovat 

v přebohatém programu, musel 

se prokousat takřka osmiset-

stránkovou brožurou, která 

nabízela přehršel podnětů, jak 

strávit čas v Mnichově na Kir-

chentagu. A že bylo z čeho vybí-

rat! Nabito bylo všude, kde se 

objevila německá evangelická 

biskupka Margot Käßmannová, 

s obrovským zájmem se setkaly 

přednášky Anselma Grüna, 

Hanse Künga a také příspěvko-

vé bloky věnované ekoteologii 

(skvělá Indka Vandana Shiva) a 

boji za sociální spravedlnost a 

proti chudobě ve světě. Pra-

voslavná církev připravila na 

páteční večer pro 10 tisíc lidí 

tzv. Artoklasii, což je v tradici 

východního křesťanství obřad 

lámání (žehnání) chleba, který 

se děje na konci večerních chval. 

Bylo znát, že organizátoři se 

snaží o ekumenicitu v širokém 

slova smyslu, jak jim jen řády 

jednotlivých církví dovolují. 

Římskokatolická teoložka Prof. 

Dr. Dorothea Sattlerová napří-

klad řekla, že Bůh chce, aby-

chom žili ekumenicky a Dr. 

Olav Fykse Tveit, generální 

tajemník Světové rady církví, 

k tomu dodal, že ekumenismus 

je znamením naděje pro církve. 

V ekumenickém duchu proběhl 

i Česko-německý večer, oblíbené 

a na Kirchentagu tradiční setká-



 

NEDĚLNÍ LISTY 18. července 2010 7. číslo Strana 15 

ní českých účastníků s německými bratřími a sestrami. 

Bohoslužebného shromáždění, které večer zahajovalo, se 

kromě místních věřících a řady českých krajanů, účastnil i 

římskokatolický biskup František Radkovský, který také 

posloužil kázáním. Čeština zazněla před zaplněnou vý-

stavní halou i o sobotním večeru, při modlitebním shro-

máždění a prezentaci mezinárodní ekumenické knihy 

Laudate omnes gentes, na jejímž vzniku se podílel také 

evangelický farář Jiří Klimeš.  

  Příští rok se Kirchentag koná od 1. do 5. června 

v Drážďanech, bude již 33. a evangelický. Dá-li Pán, rádi se 

opět zúčastníme a těšíme se na všechny, kdo tak budou 

chtít učinit, ať už s Ekumenickou radou církví nebo sami.  

                                                                 Mgr. Sandra Zálabová 

Převzato z  www.ekumenickarada.cz  

 

co nás čeká 

DOROST A MLÁDEŽ 
 

mládež:  

23.7. společná mládež s třinec-

kou mládeží ze Sosny 

30.7. mládež nebude z důvodů 

táborů 

5.-8.8. Camp Fest Kráľova Leho-

ta, viz. www.campfest.sk 

13. 8. mládež od 18h 

 

Dorost: 24.-31.7. dorostový tábor 

Hrčava 

Další dorosty v sobotu od 10h 

 

Mládež má nový web: 

http://mladez.narozvoji.cz 

Aktuality dorostu na: 

www.dorostrozvoj.4fan.cz 

Radek Palacký 

 

XcamP – křesťanský letní tábor 

pro mladé probíhá ve Smilovi-

cích v termínu 17. -24. července. 

Program a online přenosy na 

www.xcamp.cz. 

 

Tábory Dětské misie se v tomto 

roce uskuteční ve středisku 

Karmel ve Smilovicích u Třince. 

16. -21.8.2010 Konverzační ang-

lický tábor pro dorost (12-18 let) 

22.-28.8.2010 Tábor pro děti (7-

15 let). 

Přihlášky jsou k dispozici na 

www.detskamisie.estranky.cz. 

 

Tradiční dětský tábor v Tyře se 

bude konat v termínu: 21. –

 29. 8. Cena tábora: 1500 Kč. 

Bližší informace u učitelek ne-

dělní besídky a v kanceláři sbo-

ru. 
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inzerce 

informace 
 
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 

 

Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 

členové redakce:  Jana Foberová,  Michal 

Chalupski, Lenka Chrobočková, Petr 

Chroboček, Vanda Iwaszková, Veronika 

Iwaszková, Vladislav Kaczmarczyk, 

Marek Schulhauser. 

Tisk: Martin Stařičný 

Editace: Michal Chalupski 

Zodpovídá: Michal Chalupski 
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