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MAMY SIĘ BAĆ CZY BYĆ ODWAŻNYMI? 

Bojaźń Pana jest początkiem poznania. 

Przypowieści Salomona 1:7 
Jednym z najczęstszych dylematów dzisiejszych rod-

ziców, starających się jak najlepiej wychować dzieci jest 

pytanie o to, czy nasze dziecko powinno czuć respekt (cze-

go elementem jest również zdrowo pojęty strach)  - przede 

mną, nauczycielem, katechetą, pastorem, kimkolwiek, kto 

miałby być dla niego autorytetem? Czy też mam być dla 

niego przyjacielem, kumplem, który daje mu poczucie 

swobody i odwagi?. Sedno tkwi w fakcie, że sztuką jest być 

jednym i drugim. Czy też jednym albo drugim w od-

powiednich sytuacjach.   

Podobnie ma się sprawa w naszej (dzieci Bożych) relacji 

z Panem Bogiem. Wielu zadaje pytanie o to, jaki jest Stwór-

ca? Dobry, kochający, wybaczający i wyrozumiały Ojciec 

czy też nienawidzący grzechu, karzący grzesznika, spra-

wiedliwy i święty Sędzia? Nasz Bóg nie ma problemu z 

tym, aby być obydwoma.  

Wielu, a w zasadzie chyba wszyscy ludzie, postrzega 

strach jako coś, co przeszkadza im w życiu. Nie lubimy się 

bać czegokolwiek i kogokolwiek. Żyjemy jednak w cza-  

pokračování na str. 2 

SLOVO EDITORA 

Nedávno jsem četla na jed-

nom křesťanském webu titulek: 

Nemám čas se modlit. Hrklo ve 

mně, protože tak nějak se už 

nějakou dobu cítím – nemám 

čas. Ovšem když se podívám na 

kohokoliv ze svých přátel, rodi-

nu nebo vás, sestry a bratry ze 

sboru, je mi jasné, že jsme na 

tom všichni podobně – nemáme 

čas. Zkrátka neznám nikoho, 

kdo by disponoval větším 

množstvím volného času.  

Jedno je však životně důležité 

– najít si čas na Boha, na roz-

mluvu s ním, na četbu Božího 

slova. Neboť život křesťana bez 

vztahu s Bohem by byl nesmy-

slný. 

Když jsem pročítala říjnové 

číslo Nedělních listů, zjistila 

jsem, že je tu (jako vždy) mnoho 

povzbuzení a rad právě pro ty, 

kteří se někdy cítí být daleko od 

Boha.  

Přeji vám, milí čtenáři, abyste 

při čtení nalezli aspoň trochu 

povzbuzení, abyste společně 

s námi ještě zavzpomínali na 

krásné letní dny, dozvěděli se 

něco nového ze světa i z našeho 

sboru a potěšili se radostmi, 

které se dějí také v našem sboru. 
LCH-NL 
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sach, w których boimy się z powodów, które kiedyś w 

ogóle nie istniały albo nie aż w takim stopniu. Dziś boimy 

się jeść pewne rzeczy, wdychać głębiej powietrze w pew-

nych  okręgach. Dzieci boją się wracać do domu, dorośli, że 

stracą pracę albo zdrowie. Boimy się wsiadać do samolotu, 

podróżować autobusem, iść nocą przez park. Boimy się 

powodzi … i tak możemy wymieniać i wymieniać.  

Tymczasem król Salomon pisze: Początkiem mądrości 

jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego to rozum (Przyp. 

Sal. 9:10). A współczesny człowiek mówi: Ja już nie chcę się 

niczego bać. Mam dosyć strachu!  

Istnieje o-

gromna różni-

ca pomiędzy lu-

dzkim strachem 

a bojaźnią,, o 

której mówi 

Salomon. Para-

doksem jest, że 

bez bojaźni 

przed Bogiem 

nie pozbędzie-

my się strachu, który zatruwa nam życie. Kiedy zaczyna-

my się bać Boga, wtedy lepiej Go poznajemy i odkrywamy, 

że nie musimy i nie możemy przed Nim uciec, a najlepsze 

co możemy uczynić, to całkowicie oddać się do Jego 

dyspozycji. Odkrywamy, że drżeć przed Nim musimy 

tylko wtedy, kiedy zaczynamy się buntować przeciwko 

Niemu. Natomiast podporządkowanie się Bogu nie ozna-

cza utraty wolności, lecz właśnie swobodę, życie bez para-

liżującego nas strachu, wewnętrzne wyciszenie i poczucie 

bezpieczeństwa. Wyznanie: Panie chcę być Twój i dla Ciebie 

daje początek, w którym odzyskujemy siłę do prawd-

ziwego życia. Strach być może nas nie opuszcza, bo ciągle 

jesteśmy słabymi ludźmi, ale już nad nami nie dominuje. 

Bojaźń przed Bogiem jest początkiem poznawania Ojca w 

niebie, który z miłości do nas uczynił wszystko, aby od-

zyskać nasze serca i obdarzyć nas życiem wiecznym.  

Ciągle towarzyszący współczesnemu człowiekowi 

strach przed przyszłością jest „kulą o nogi”, której bez 

Pana Boga nie można się pozbyć. Odwaga, o którą dzisiej-

szy człowiek tak bardzo walczy, aby móc przetrwać w 

naszych czasach, często jest tylko pozorem opakowanym 

w agresję i hardość. Maską, którą nakłada ze strachu przed 

drugim człowiekiem. Prawdziwa odwaga do pięknego, 

prawdziwego życia, jest darem 

Ojca, którego mamy czcić, dar-

zyć największym respektem, bać 

się zranić Jego pełne miłości 

serce.  

Panie, dziękuję Ci, że mnie 

kochasz, uwalniasz od strachu, 

który niszczy moje życie. Pomóż mi 

jednak żyć w bojaźni przed Tobą. W 

bojaźni, która pozwala Cię widzieć 

takim, jakim naprawdę jesteś, coraz 

lepiej Cię poznawać, a przez to być 

coraz bliżej Ciebie. Przydaj mi 

odwagi do opowiadania o Tobie 

całym moim życiem. Amen.  
Marcin Pilch 

Bible nás baví 

„ZVYK JE ŽELEZNÁ 

KOŠILE“ 

Milí čtenáři, 

před námi je poslední díl na-

šeho seriálu Bible nás baví, 

který jsem nazval „Zvyk je že-

lezná košile“. Na úvod trochu 

bilancování a ohlédnutí do mi-

nulosti. 

Nad čtením Bible se společně 

zamýšlíme téměř půl roku. Za 

tu dobu jsme v pěti dílech seriá-

lu Bible nás baví probrali různé 

atributy efektivního čtení Bible. 
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Připomenu stručně názvy kapitol: 

Čekání na impuls – rozhodnutí o tom, že je třeba začít. 

Právě teď! 

Můj denní chléb – o motivaci ke čtení Bible 

Ach, ten čas – o čtení Bible v reálném čase a v reálném 

prostředí 

Není Bible jako Bible – který překlad Bible je pro čtení 

vhodný 

Pokoj v pokoji – vhodné podmínky pro čtení Bible 

Kromě toho pro zájemce padl hned v prvním díle návrh 

na zahájení pravidelného čtení Bible. Za dobu necelého 

půlroku se čtenáři, který pravidelně četl v Bibli kapitolu 

denně, podařilo přečíst tyto knihy: 

Evangelium podle Lukáše (24 kapitol) 

Skutky (28 kapitol) 

Evangelium podle Matouše (28 kapitol) 

První list Korintským (16 kapitol) 

Evangelium podle Marka (16 kapitol) 

Evangelium podle Jana (21 kapitol) 

Druhý list Korintským (13 kapitol) 

List Římanům (ke dnešnímu dni 9 kapitol) 

Náš čtenář k dnešnímu dni 

přečetl z osmi knih Nového 

zákona celkem 155 kapitol. 

K přečtení celého Nového 

zákona zbývá přečíst ještě 19 

knih, které zahrnují celkem 

105 kapitol. To se dá zvlád-

nout přibližně za tři měsíce. 

Shrnutí: pokud bude číst 

čtenář v Bibli pravidelně 

kapitolu denně, celý Nový 

zákon přečte za necelých 

devět měsíců. A pak na vás 

čeká Starý zákon.    

Účelem celého našeho seriálu bylo čtenáře povzbudit 

k pravidelnému čtení Bible, objevit motivaci ke čtení a 

vybudovat zvyk na pravidelné čtení. Přeji vám, milí čtená-

ři, aby vás Pán Bůh ve čtení Bible vedl, abyste Boží Slovo 

četli pravidelně a vnímali požehnání z něj plynoucí. Je to 

těžké, je to náročné, ale jde to a stojí to za to! 

 

Na závěr bych chtěl vás chtěl vyzvat, abyste také vy na-

psali vaše dotazy, připomínky či zkušenosti se čtením či 

ne-čtením Bible a poslali je na redakční e-mail novi-

ny.rozvoj@centrum.cz nebo na 

můj e-mail 

otmar.humplik@zabi.cz, nejpoz-

ději do 15.11.2010. Rád bych 

vaše příspěvky v dalším čísle 

NL zveřejnil jako ohlédnutí za 

naším seriálem. 
Otmar H. 

z dějin české refor-

mace 

JAN BLAHOSLAV 

Tento známý theolog Jednoty 

bratrské se narodil 20. února 

1523 v Přerově, který byl tehdy 

významným bratrským cen-

trem. Původní příjmení Blažek 

si později změnil. Vzdělání se 

mu dostalo na bratrských ško-

lách v Přerově a Prostějově, 

později studoval ve slezském 

Goldbergu a v letech 1544-45 na 

univerzitě ve Wittenbergu, kde 

poznal Martina Luthera i Filipa 

Melanchthona. Vrátil se na Mo-

ravu, později působil v dalším 

významném bratrském městě, 

Mladé Boleslavi, kde spravoval 

mailto:noviny.rozvoj@centrum.cz
mailto:noviny.rozvoj@centrum.cz
mailto:otmar.humplik@zabi.cz
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archiv Jednoty. Absolvoval také krátké studijní pobyty 

v pruském Královci a v Basileji. Stal se jáhnem, později 

knězem a roku 1557 biskupem Jednoty. Jeho sídlem byly 

Ivančice na Moravě. 

Jan Blahoslav se věnoval také např. historii či hudební 

vědě a jazykovědě. Měl hlavní podíl na vydání tzv. Šamo-

tulského kancionálu (vytištěn v Šamotulách u Poznaně 

roku 1561) a pořídil překlad Nového zákona do češtiny 

roku 1564. Byl zastáncem vzdělání a ve spise Filipika proti 

misomusům vystupuje proti těm, kdo potřebnost vzdělání 

v Jednotě bratrské zpochybňovali (např. proti biskupovi 

Janu Augustovi). Další díla: O původu Jednoty bratrské a 

řádu v ní, O rozdíle Jednoty bratrské od luteryánské, Mu-

sica, Gramatika česká aj. 

Jan Blahoslav zemřel v Moravském Krumlově 24. listo-

padu 1571.  
MCH-NL 

zamyšlení 

PROF. MGR. NAŠE DÍTĚ, PHD.  

Dokáže nás něco naučit někdo, kdo nemá před jménem i 

za jménem tituly? Někdo, kdo je mladší než my? Někdo, o 

němž bychom řekli, že podle našich měřítek neví o životě 

vůbec nic? 

Chceme jít s Kris-

týnkou do obcho-

du. Dveře od bytu 

jsou už otevřené, 

ale já jsem zapo-

mněla něco v ku-

chyni. Zrovna když 

otevírám špajz, za-

slechnu, že se sou-

sedi z vedlejšího 

bytu chystají vylézt 

na chodbu. První, co mě napadne, je přiskočit k našim 

dveřím a zavřít je dřív, než stihnou vylézt. Soused totiž 

většinou nepatří k nejstřízlivějším a na jeho divné řeči ani 

při nejlepší vůli nejde reagovat. Dřív, než nápad uskuteč-

ním, vykoukne na chodbu Kristýnka a jen co se sousedovic 

dveře otevřou, nahlas pozdraví: „Dobrý den!“ Nezbývá mi 

než vylézt za ní a pozdrav zopakovat. Měla jsem pravdu, 

soused opět nejde jistým krokem. Ale na pozdrav odpoví. 

Za ním vyleze jeho manželka. Ta upito nemá. Radostně se 

na mě podívá, prohodí něco ke 

Kristýnce a pak začne vykládat 

směrem ke mně. O počasí, o 

dětech, o vnucích… Chápu. 

Zřejmě si potřebovala popoví-

dat.  S manželem asi dnes moc 

řečí neudělala. Loučím se s ní 

v dobré náladě. Pomohla jsem 

totiž zlepšit náladu i sousedce. 

Za pár dnů jsme u rodičů. Ta-

ké zrovna vycházíme z bytu. Je 

slyšet, jak se otevírají vchodové 

dveře a někdo vstupuje do do-

mu. Zatím je pro nás schovaný. 

Kdo to asi bude? Až vyleze na 

schody a uvidím ho, pozdravím. 

A kdyby slezl dolů pro něco do 

sklepa, ani bych vlastně zdravit 

nemusela. Podobnými úvahami 

se ale Kristýnka nezabývá. I 

když vůbec netuší, kdo je pod 

schody, slyší ho. A tak pozdraví: 

„Dobrý den!“ „Dobrý den,“ 

odpoví starší sousedka. Proč mě 

vůbec napadlo, že by mohla 

slézt do sklepa? Vždyť není 

špatné prohodit pár slov se 

sousedy…  

Jaký je náš postoj vůči našim 

bratrům a sestrám, známým, 

sousedům, spolupracovníkům? 

Vyhýbáme se setkání? Bojíme 

se? Stydíme? Nechceme odpus-

tit? Jsou nám nesympatičtí? 

Nemáme si s nimi co říct? Buď-

me jako děti. Neuhýbají, ne-

kombinují, nehodnotí, nemají 

předsudky. Měli bychom si 

z nich vzít příklad.  

JF-NL 
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přednáška 

ISLÁM  

Přetiskujeme překlad proslovu nizozemského politika Geerta 

Wilderse, předsedy Svobodné strany, předneseného v hotelu 

Four Seasons, New York. Wilders v něm představil 

Vlasteneckou alianci a oznámil onání jeruzalémské koference 

Tváří v tvář džihádu (Facing Jihad Conference). K 

vystoupení došlo 25. září díky sponzorské pomoci the Hudson 

Institute. 

(pokračování z minulého čísla) Čímž se dostáváme k mé-

mu dokumentu, k Fitně. Jsem poslanec a nikoli filmař. Cítil 

jsem ale morální povinnost varovat svůj národ před islá-

mem. Povinnost říci jasně, že Korán je zdrojem jevů, které 

někteří lidé označují za terorismus, ale které nejsou nic 

jiného než džihád. Snažil jsem se ukázat, že problematické 

stránky islámu jsou samou podstatou islámu, ne nějakými 

okrajovými jevy.  

Od chvíle, kdy jsem zveřejnil svůj plán natočit film, vy-

volávala Fitna nemalé pozdvižení, a to v Nizozemí i zbyt-

ku Evropy. Nejprve vypukla politická bouře, při níž vlády 

po celé Evropě zachvátila skutečná panika. V Nizozemí 

bylo vyhlášeno zvýšené nebezpečí terorismu, vláda se bála 

útoků či dokonce bouří naší 

muslimské populace. Nizo-

zemská pobočka islámské 

organizace Hizb ut-Tahrir 

vyhlásila, že se Nizozemí 

stalo příštím cílem. Série 

incidentů se odehrála na 

mezinárodním poli. Talibán 

hrozil, že zorganizuje útoky 

na holandské jednotky v 

Afgánistánu, internetové 

stránky blízké Al Kaidě volaly po mé smrti a různí muftío-

vé na Blízkém východě prohlašovali, že na mou hlavu 

padne odpovědnost za veškerou krev, která po promítnutí 

dokumentu bude prolita. V Afgánistánu a Pákistánu byly 

při různých příležitostech páleny holandské vlajky. 

 Jinde zas veřejně pálili pajduláky s mým jménem. In-

donéský president prohlásil, že mi nikdy nedovolí návště-

vu Indonésie, zatímco generální Tajemník OSN a Evropská 

Unie se předháněly ve zbabělých omluvách, podobným 

těm, s nimiž přišla holandská 

vláda. A mohl bych pokračovat. 

Bylo to absolutní ponížení, zra-

da. 

Následovala paleta právních 

potíží, ze kterých jsem se dosud 

nevyhrabal. Nejnověji mě zaža-

loval stát Jordánsko. A zrovna 

minulý týden oznámily tajné 

služby, že stále trvá zvýšená 

teroristická hrozba vůči Nizo-

zemí, a to kvůli mně a filmu 

Fitna. 

Konečně bych rád řekl pár 

slov k Izraeli. Protože se brzy 

sejdeme v jeho hlavním městě. 

Chce-li evropský politik spoleh-

livě prohrát volby, stačí, když 

řekne něco hezkého o Izraeli. 

Veřejnost z celého srdce akcep-

tovala palestinskou verzi udá-

lostí a vnímá Izrael jako agreso-

ra. Já však Izrael nepřestanu 

hájit. Jeho obhajobu vnímám 

jako principiální záležitost. V 

Izraeli jsem nějakou dobu žil a 

opakovaně jsem jej navštěvoval. 

Stojím za Izraelem, a to hned ze 

tří důvodů – coby židovskou 

domovinou, nalezenou po dvou 

tisíciletích exilu, který skončil 

Osvětimí; coby demokratickou 

zemi; a coby naši první obran-

nou linií. Samuel Huntington to 

vyjádřil výstižně: “Islám má 
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krvavé hranice ”. Izrael leží právě na této hranici. Ta nepa-

trná zemička je trhlinou v postupu džihádistů, znevažuje 

každý jejich teritoriální úspěch. Leží přímo na frontě glo-

bálního džihádu, stejně jako Kašmír, Kosovo, Filipíny, jižní 

Thajsko, sudánský Dárfúr, Libanon nebo indonéský Aceh. 

Izrael jim prostě stojí v cestě, podobně jako západní Berlín 

za studené války.  

Válka proti Izraeli není vedena jen proti Izraeli. Je to vál-

ka proti Západu. Je to džihád. Izrael jenom vykrývá rány, 

které jsou určeny nám všem. Kdyby nebylo Izraele, islám-

ský imperialismus by si pro svou energii a pro svou touhu 

dobývat našel jiné cíle. Díky izraelským rodičům, kteří své 

děti posílají do armády a v noci nemohou usnout, mohou 

evropští a američtí rodiče klidně snít, nic netuše o rýsují-

cích se nebezpečích.  

Mnozí Evropané by Izrael nejraději opustili, a tím prý 

vyšli vstříc stížnostem našich muslimských menšin. Jenže 

pokud, Bože chraň, necháme Izrael padnout, nepřinese to 

Západu vytoužený klid. Naše muslimské menšiny to neo-

cení, nezmění své chování a nepřijmou za své naše západní 

hodnoty. Právě naopak, pád Izraele bude obrovskou 

vzpruhou světovým silám islámu. Správně si jej vysvětlí 

jako důkaz, že Západ je slabý, že je ztracen. Skončí-li Izra-

el, nebude to konec našich potíží s islámem, ale naopak 

začátek. Bude to začátek poslední bitvy o nadvládu ve 

světě. Jestliže dostanou Izrael, mohou mít cokoli. Není to 

tak, že Západ má  v Izraeli své zájmy. Západ je Izrael. 

(dokončení v příštím čísle)  

ohlédnutí 

JEŠTĚ JEDNOU TYRA 

Každoročně probíhá pod záštitou našeho sboru letní tá-

bor pro děti z nedělní besídky a náboženství. Někteří z vás 

si možná všimli, jiní tam vysílají pravidelně své ratolesti a 

někteří se zúčastňují dobrovolně jako vedoucí. S Boží po-

mocí se i letos podařilo tábor zorganizovat a posledně 

jmenované skupině odvážných bych chtěl tímto článkem 

vyjádřit uznání za precizně odvedenou práci v náročných 

podmínkách Beskyd a divokých dětí. Ano, přestože máte 

pocit, že právě to vaše dítě je naprosto klidné a nevýrazné, 

není tomu tak. Také bych chtěl vyjádřit obdiv nad oběta-

vostí, odhodláním a vytrvalostí Jarka Sabely, ředitele tábo-

ra, který s nasazením všech sil i prostředků profesionálně 

dohlížel na průběh celé akce, motivoval děti i vedoucí, 

zajišťoval logistiku, uklízel zá-

chod a bděl, když ostatní spali. 

Máte pravdu, teď to vypadá, že 

ostatní se jen opalovali a popíjeli 

mojito, ale není tomu tak. Mys-

lím, že jako vedoucí jsme praco-

vali skvěle jako tým a Jarek 

určitě nebyl na všechno sám. Jak 

už jste asi pochopili, i já jsem 

letos poprvé narukoval jako 

plnohodnotný vedoucí. A děku-

ju Bohu za tuto zkušenost.  

Jako jedno z divokých dětí 

jsem byl v minulosti pravidel-

ným účastníkem těchto táborů a 

stejně jako letos, i tenkrát jsem 

se pokaždé moc těšil. I letos se 

jelo na chatu do Tyry. Tyra je 

téměř tradičním dějištěm našeho 

tábora již od nepaměti. Když se 

na jaře začal tábor připravovat, 

vzpomínal jsem, jaké to bylo za 

mých mladých let a začal jsem si 

pomalu uvědomovat, že teď 

bude všechno jinak. Budu se 

muset vžít do pozice zodpověd-

ného a sebevědomého dospělá-

ka. Taková byla představa ně-

kdy na jaře během příprav. Ale 

postupně se ukázalo, že přece 

jen je důležité a přirozené zůstat 

ve své, napůl dětské, kůži. Už 

od začátku panovala v kolektivu 

vedoucích dobrá nálada a jaký-

koliv zádrhel se řešil se znač-

ným nadhledem. I mé počáteční 

obavy ze čtyřiceti nezvladatel-

ných dětí se po krátkém čase na 

chatě rozplynuly a ani v dalším 

průběhu tábora se nepotvrdily. 

Děti převážně ochotně spolu-

pracovaly, podílely se na chodu 

programu a navíc často pozitiv-

ně překvapovaly svým přístu-

pem ke svým bližním. Prokazo-
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valy svou odvahu při nočním výšlapu a fyzickou zdatnost 

při táborových hrách. Ať už mezi sebou v průběhu tábora 

jakkoliv soupeřily, ve skutečnosti byly jako bratři a sestry. 

Největší pozornosti se těšily naše společné večery, kdy 

jsme zpívali, vyhlašovali se vítězové, trestali hříšníci, ve-

doucí hráli divadlo a děti se zapojovaly do misijního pro-

jektu na pomoc Haiti. A vybrala se úctyhodná částka. 

Nechť jsou děti vzorem nám všem! Pro mě tedy jsou. 

Tak jako vždy, když vše po týdnu skončí, přijde smutné 

loučení a odjezd do domovů. Již teď se ale těšíme na příští 

rok, až opět prožijeme týden společného dobrodružství s 

dětmi a děti se těší ještě více. Ať už nás děti jakkoli fyzicky 

vyčerpaly, duchovně jsme naopak načerpali všichni a s 

Boží pomocí se zúčastníme znovu za rok. 

Chtěl bych na závěr poděkovat všem sponzorům a stejně 

tak těm, kteří se modlili za celý průběh Tyry. 
Tomáš Šmit 

Fotky z tábora v Tyře najdete na: http://miagi.rajce.net/tyra  

uživatelske jmeno: 2010  

heslo: tyra 

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V NAŠEM SBORU 

Venku se chystá zima, ale já bych si ráda ještě zavzpo-

mínala na léto. Poslední týden v srpnu probíhal v naší 

přístavbě příměstský tábor pro děti ve věku od tří do sed-

mi let. Ale nejdřív, jak to vše začalo. Měla jsem už v minu-

lých letech takovou myšlenku uspořádat v našem kostele 

tábor pro malé děti, ale nikdy jsem to nedotáhla do konce. 

Tentokrát to bylo jiné. Řešila jsem problém jako všichni 

rodiče, co s dětmi o prázdninách. Mám dvě děti ve věku 

šest a devět let, chtěla jsem, aby 

jely na tábor Tyra, ale s ostatní-

mi vedoucími plánujícími Tyru 

jsme se rozhodli, že vyzkouší-

me, co to udělá, když na Tyru 

vezmeme jen děti od osmi do 

dvanácti let. Těm menším se 

často stýskalo po rodičích. Takže 

konečně důvod pro to, uspořá-

dat příměstský tábor, kdy děti 

budou přes den mít tábor a 

večer budou usínat s rodiči a 

nebude jim smutno. Jenže jsem 

si nemyslela, že bude takový 

malý zájem. Ještě v neděli před 

příměstským táborem jsem měla 

přihlášených pouze sedm dětí, 

ale co říkala jsem si, aspoň těch 

sedm blech uhlídáme snáz. Ale 

už v pondělí, když začal tábor, 

přišlo dětí čtrnáct, v úterý už 

sedmnáct a od středy jsme měli 

třiadvacet dětí. Každý den ráno 

jsme měli svačinku, pak jsem 

řekla dětem kousek příběhu 

Poklady pod sněhem. I když už 

je to starší knížka, nevěřili byste, 

jak děti i vedoucí byli napjatí, 

jak se to bude další den vyvíjet a 

jak to celé skončí. Po příběhu 

jsme šli na hřiště, pak jsme po-

obědvali a odpoledne něco vy-

ráběli nebo šli opět ven se vyřá-

dit. Počasí se opravdu poslední 

týden vydařilo a dostalo se i na 

takové atrakce, jako je sprcho-

vání dětí zahradní hadicí. Líbilo 

se jim to víc než bazén. Ve stře-

du jsme jeli na výlet do Mostů u 

Jablunkova. Vyšli jsme na Stu-

deničné, trvalo nám to déle než 

normálně, ale šli jsme v klídku, 

nikdo nás nehonil, měli jsme na 

to celý den. Pak se děti vyblbly 

na houpačkách a průlezkách u 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fmiagi%2Erajce%2Enet%2Ftyra
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chaty a při cestě zpátky jsme se stavili ještě na atrakcích u 

Ski areálu. Na večer jsem vymyslela spaní v přístavbě. Z 

počátku to vypadalo, že tam budu spát sama se svou 

mladší dcerou, ale ještě večer se některé děti rozhodovaly, 

zda tam zůstanou a nakonec tam z 23 dětí zůstalo spát 

sedmnáct. Samozřejmě, že uspat 17 dětí, i když zmožených 

výletem, byl velký oříšek. Pomohl až slib, že ten, kdo usne 

do třiceti minut, může mít druhý den zmrzlinu, jakou bude 

chtít. Věřte nebo ne, do třiceti minut spaly všechny děti. 

Byl to krásný týden, i když náročný, ale měli jsme skvělý 

tým. Tím bych chtěla poděkovat těm, kteří se na zdárném 

úspěchu tohoto tábora se mnou podíleli, byla to Helena 

Czyloková, Eliška Czyloková, Lucie Bílková, Zuzka Kru-

panská, René Nowak a na výletě a v noci nám pomohl i 

Zdeněk Marosz. V kuchyni skvěle vařila Anička Kochová a 

pomáhal jí manžel. A dětem se tak moc líbilo, že v pátek 

nechápaly, že už další den nepřijdou, a tak se těší na příští 

rok. Za nás vedoucí říkám, že se těšíme taky. Je to hezký 

začátek dobré tradice. 
Ingrid Schulhauserová 

Prázdniny už jsou dávno za námi a pomalu hledáme ně-

co teplejšího na oblečení. Přesto bych chtěla trochu za-

vzpomínat na prázdniny. 

V dob,ě kdy byly děti starší osmi let v Tyře na chatě, In-

ka zařídila na faře příměstský tábor pro děti od 4 -8 let. (To 

aby jim nebylo líto, že starší sourozenci jsou na táboře). 

Na začátku bylo nahlášených 7 dětí a v pátek jsme konči-

li u 25 dětí. 

Myslím, že to bylo tím, že se dětem na táboře líbilo a že 

zvaly další kamarády. 

Scházeli jsme se od sedmé a konec byl ve čtyři hodiny. 

Jídlo dětem vařila teta Anička K. 

Dopoledne po snídani jsme si zazpívali a teta Inka vy-

právěla krásnou knížku Poklady pod sněhem. (Já mám 

podezření, že se to naučila nazpaměť), pak jsme každý den 

něco tvořili, šli na stadion nebo na průlezky.  

Ve středu jsme si udělali výlet vlakem do Mostů u 

Jablunkova a vyšlapali jsme na Studeničný vrch. My do-

spěláci jsme odpoledne byli unavení, ale na dětech jsme to 

nepoznali. Ty měly elánu na rozdávání. Na ten výlet jelo 23 

dětí. Všem se moc líbil. 

Na konci týdne děti říkaly, že je škoda, že už to končí. 

Díky Pánu, že nám tak žehnal a že nám bylo spolu tak 

krásně. 
Hela Cz. 

REAKCE NA ROZ-

HOVOR S RADKEM 

PALACKÝM 

Odpovědi Radka Palackého 

na otázky kladené po jeho dvou-

letém působení v našem sboru 

v srpnovém čísle Nedělních listů 

mi přišly zajímavé a velice 

upřímné. Četla jsem je několi-

krát a některé jsem popravdě 

měla problém „spolknout“. 

Uvízly jak knedlík v krku. Proto 

se k nim vracím.  

Radek říká: „Služba v Těšíně 

mě obohatila v mnoha směrech, 

zejména v tom, že člověk musí čelit 

depresi modlitbou, pohybem a 

díváním se na věci z nadhledu“. 

Člověk nežije v izolaci od 

okolního prostředí, od druhých 

lidí. Naopak je s nimi v neustálé 

interakci, vytváří vztahy: letmé, 

krátkodobé, hluboké či trvalé. 

Všechny nás v něčem obohacují 

a jsou pro každého „účastníka“ 

velice potřebné. Druzí lidé nám 

totiž mohou nejenom zprostřed-

kovat určitou zkušenost, mno-

hému naučit, ale také nám dáva-

jí poznat a pocítit, kdo vlastně 

jsme. Říká se tomu, že nám 

nastavují zrcadlo.  

Co lze vyčíst ve výrazu obliče-

je toho, koho potkám? Vidí mě 

rád, nebo by si nejraději přešel 

na druhý chodník? Co slyším od 

svých blízkých? Jsem líná, hraju 

„fér hru“, není na mě spoleh, 

nebo že si umím poradit? Potře-

buji toho druhého, aby mi řekl, 

co mám změnit, v čem jsem 

ulítla nebo naopak, aby mě 

podpořil v tom, co mi jde, co má 

cenu, v čem mám pokračovat. 
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Potřebujeme se navzájem. Navzájem obohatit. 

Působení v našem sboru Radka obohatilo. Nastavili jsme 

mu zrcadlo. Jen doufejme, že se v něm neviděl třeba jako 

mladý – nespolehlivý, neochotný či dokonce jako nevděč-

ný.  

Nemohu se zbavit otázky, zda si vůbec uvědomujeme, 

že svým odchodem a odhodláním sloužit v jiné církvi a 

v jiném sboru nám také nastavil zrcadlo. Možná už něco 

„zrcadlí“ i jeho vzkaz sboru v poslední odpovědi: „Spole-

čenství je živý organismus, který je třeba budovat a chránit. 

Zdravé společenství je osobní, upřímné a laskavé. Mám za to, že 

toužíte po laskavosti, protože tvrdého křesťanství jste zažili, 

slyšeli už dost. Je čas spočinout v Boží milosti, dopřejte to i dru-

hým a naleznete uzdravení starých ran“. 

Radku, taky nám budete chybět! 

Můžeme udělat něco pro to, aby nám po nějaké době 

neodešel další farář? 
JH-NL 

svědectví 
Český Těšín – květen 2007 

NAPŘÍČ GENERACEMI I DENOMINA-

CEMI 

Bylo jedno krásné léto roku 2005. S manželkou Silvií 

jsme byli rok po svatbě a jezdili na různé akce. Jednou 

z nich byl Campfest v Tatranské Lomnici na Slovensku, 

kam jsme jeli spolu s dalšími mládežníky. Úplně na závěr 

festivalu u výjezdu z areálu campu jsme si „náhodně“ u 

brány koupili právě vydanou knihu „Krvavý mesiac na 

obzore“, kterou tam propagovali.  

Po příjezdu domů kniha skončila v knihovničce a nějak 

„čekala na svou chvíli“. Ta nastala asi po půl roce, kdy 

jsem se do ní začetl a přečetl ji celou skoro jedním dechem, 

jak mě uchvátila. Fascinovaly mne různé příběhy a místa, 

která byla ovlivněna hnutím Modliteb 24-7. Zvláště když 

jsem si uvědomil, že toto hnutí se hodně inspirovalo hnu-

tím Moravských bratří, kteří vyšli z naší země a ovlivnili 

svým „nakažlivým“ křesťanským životem a činy víry veli-

kány, jako byl John Wesley a další. Jen málokterá kniha 

mne oslovila tak jako tato. Od té doby jsme se Silvií zatou-

žili po tom, aby i v našem městě vznikla modlitební míst-

nost, kde by se mohly konat řetězce modliteb. Občas jsme 

se za to i modlili. 

Na jaře 2006 jsme měli mož-

nost navštívit mého kamaráda 

pracujícího s mládeží 

v Jihoafrické republice. Při této 

návštěvě jsme se připojili ke 

službě na táboře pro středoško-

láky, kde jsme se s knihou setka-

li opět. Po celou dobu tábora 

běžel nepřetržitý řetězec modli-

teb inspirovaný touto knihou a 

jejími myšlenkami. Modlitební 

místnost se pro nás stala skuteč-

nou oázou, za kterou jsme po 

celý ten čas byli velmi vděční (i 

když se nám ne vždy chtělo 

vstávat a jít se modlit, zejména 

v těch méně příjemných hodi-

nách). 

Aniž bychom to tušili, událos-

ti už byly v pohybu a v květnu 

2007 k našemu „překvapení“ za 

námi přišel vedoucí mládeže 

s nápadem, že by chtěli v rámci 

těšínských mládeží udělat tří-

denní modlitební řetěz. To mě 

dostalo. „Pane, díky za připra-

venou půdu!“ A tak jsme 

v červnu 2007 udělali s týmem 

vedoucích mládeží první tří-
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denní Modlitby 24-7. Účast byla hojná a myslím, že nebyla 

ani jedna volná hodina, kdy by někdo nestál na stráži 

v modlitbách. 

Od těchto malých začátků už uplynuly tři roky a díky 

Pánově milosti Modlitby 24-7 mohou v našem městě po-

kračovat. Vzniklý přípravný tým, do kterého je zapojeno 

všech šest sborů sdružených v místní skupině ČEA, mohl 

koordinovat už šest modlitebních řetězů různých délek (2 

týdny, 40 dnů, 1 měsíc apod.). 

Během těch tří let se už dvakrát obměnili někteří lidé 

v týmu, avšak vize a nadšení zůstává – mít modlitební 

místnost, která by fungovala nepřetržitě 24 hodin denně, 7 

dnů v týdnu, 365 dnů v roce. Místnost, která spojuje věřící 

napříč denominacemi a generacemi. To je jedna z věcí, 

která mne na Modlitbách 24-7 fascinuje. V našem městě 

mezidenominační spolupráce na některých úrovních už 

fungovala, ale s příchodem 24-7 se tato spolupráce ještě 

více prohloubila. A co se týká mezigeneračního důrazu, 

vždy jsem prožíval ohromnou radost při střídání modli-

tebníků v místnosti, kdy jsme se mohli alespoň krátce 

pozdravit a požehnat si se sourozenci v Kristu. Velmi mě 

například povzbuzovalo vidět věrnost jedné sestry, mlá-

dežnické roky už má dávno za sebou, která se chodila 

modlit pravidelně ještě téměř v nočních hodinách před 

brzkým nástupem do práce. 

Nechceme se spokojit s tím, co můžeme prožívat nyní 

v našem městě, ve kterém už Pán hodně jedná. Propojuje 

sbory, mění se duchovní klima, ve vedení města mohou 

být znovuzrození křesťané. Toužebně vyhlížíme to, co má 

Pán na srdci. Jemu chceme naslouchat, snít jeho sny a vi-

dět, jak se naplňují! Věřím, že Těšín bude v budoucnu 

místem, kde se budou moci lidé opravdově těšit z Jeho 

blízkosti a Jeho mocného působení. Kéž nám je Pán milos-

tiv! 
Marcel Boszczyk (29let, CB) 

Marcel Boszczyk byl v týmu lidí, kteří se postarali o vydání 

české verze této knihy, jejíž český název zní „Krvavý měsíc na 

obzoru“. Toto svědectví je v knize také publikováno. 

humanitární rubrika 

TYFLOSEVIS 

Tyfloservis je rehabilitace nevidomých a slabozrakých. 

Před dvěma týdny jsem byla se školou na exkurzi 

v Tyflocentru v Ostravě. Služby tyfloservisu jsou určeny 

lidem, kteří mají vážnější pro-

blémy se zrakem, které již nelze 

řešit pomocnými pomůckami, 

jako jsou například brýle. Ztráta 

nebo vážné oslabení zraku pů-

sobí velké změny. Je zatíženo 

zvládání každodenních úkonů 

jako například vaření, úklid, 

cesta do práce…Většině koníč-

kům a zálibám se lze také jen 

těžko věnovat. V této chvíli 

přichází na pomoc Tyfloservis.  

Návštěvu centra vám může 

doporučit lékař. Samozřejmě 

můžete přijít i sami bez doporu-

čení, ale to lze jen v některých 

ambulantních dnech. Důležité 

však je se předem na schůzku 

domluvit. Toto středisko vám 

může poskytnout nejen pora-

denství, ale i řadu rehabilitač-

ních kurzu, např. prostorová 

orientace a samostatný pohyb 

(nácvik chůze s bílou holí, s 

průvodcem); sebeobsluha (ná-

cvik vaření, péče o oděvy, osob-

ní hygienu, péče o děti a do-

mácnost atd.); čtení a psaní 

Braillova bodového písma; ná-

cvik vlastnoručního podpisu; 

rehabilitace zraku (užívání zra-

ku v maximální možné míře); 

nácvik sociálních dovedností 

(chování v různých společen-

ských situacích a způsob kon-
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taktu s lidmi v dopravě, v obchodech apod.) 

Tyfloservis má také terénní službu, během které navště-

vuje klienty doma. Většina rehabilitačních kurzů je potřeba 

vyučovat v prostředí, ve kterém bude daný člověk tyto 

věci provádět (např. péče o domácnost doma, prostorová 

orientace na trase, kterou klient často chodí). 

Na této exkurzi 

jsem se mnoho vě-

cí dozvěděla, tře-

ba to, že s nevi-

domým můžeme 

mluvit o barvách 

a jiných zrako-

vých vjemech, 

musíme se však 

vyhnout slovům, 

jako je například podívej, uvidíme se apod. Také neplatí, 

že poškozený zrak je třeba šetřit. Díváním se na televizi 

nebo čtením se oči více nekazí. Vyzkoušela jsem si chůzi 

s bílou holí po parku a chůzi po schodech. Bylo nám i do-

poručeno, abychom vyzkoušeli nějakou obyčejnou denní 

činnost bez zraku, třeba dát si pastu na kartáček a umýt si 

zuby nebo se třeba jen převléknout. Je to velmi zvláštní 

pocit, doporučuji všem si to vyzkoušet.   

A na závěr bych chtěla podotknout, že 13.10. proběhla 

celorepublikově sbírka s názvem Bílá pastelka. Výtěžek 

této sbírky půjde právě na podporu těchto nevidomých 

lidí. 
Veronika Iwaszková 

ze sborového života 
Jak varhaník, který je schovaný a na oltář nevidí, zjistí, že je 

farář připraven mluvit? Jaké zařízení zajišťuje to, že při boho-

službách na světelné tabuli naskakují čísla písní? Kam putují 

kasičky po skončení bohoslužeb? Co všechno tropí děti v nedělce? 

Odpovědi na tyto a další otázky vám přinese náš nový seriál ze 

sborového života.  

JAKÉ TO JE NA „NÁBOŽÁKU?“ 

Co je dětským ekvivalentem biblických hodin v sále? 

Přece hodiny náboženství neboli nábožák. Někteří pamatu-

jí, někteří byli ochuzeni. Rádi ale vzpomínají snad všichni, 

kteří se ho mohli účastnit.  

Na základní škole zvoní a většina dětí se rozchází domů. 

Některé zůstávají a míří na různé kroužky. Mezi ně patří i 

výuka náboženství. To evange-

lické děti vyučuje Magda Géry-

ková nebo Zuzka Kaczmarczy-

ková.  

Hodina náboženství ale není 

jen zábava s dětmi a krátký 

příběh. Připravit lekci vyžaduje 

čas a kreativitu. Magda a Zuzka 

o tom ví své. „Výuka nábožen-

ství mi zabere čtyři hodiny týd-

ně, ještě jednu hodinu má Zuz-

ka,“ vypráví Magda. Další tři 

hodiny denně ale stráví přípra-

vou. Vyrábí veršíky a písně ke 

společnému zpěvu, připravuje 

obrázky, vymýšlí hry a další 

aktivity. „Když mám nachysta-

né všechny pomůcky, soustře-

dím se na přípravu biblické 

lekce, která je hlavním bodem. 

Pročítám si text, pak shrnutí 

v Biblické dějepravě. Půjčuji si 

slovníky nebo komentáře, když 

sama některým místům nero-

zumím. Pak si píšu osnovu 

příběhu spolu s aplikacemi, 

kterými se během lekce řídím,“ 

vysvětluje Magda.  

Za začátku se podle svých 

slov výuky trochu obávala, teď 

už si hodiny užívá a těší se na 

ně. „Je nejlepší, když vidím, že 

děti hodiny baví a něco si z nich 

odnášejí. Občas jsou sice rozdo-

váděné, ale dá se je celkem 

snadno přivést ke koncentraci. 

Na začátku vždy krátce opaku-

jeme, co jsme si vykládali minu-

le, a dělá mi radost, pokud si 

děti zapamatují to důležité. 

Hodina zahrnuje biblickou lekci, 

učení verše, modlitbu, písně a 

hry. V současné době probíráme 

příběh Mojžíše a putování do 

zaslíbené země. Trénujeme 
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písně od skupiny Učedníci, se kterými bychom rádi 

v našem sboru vystoupili,“ plánuje Magda. Chce také nově 

v hodinách zavést četbu Bible a modlitební chvilky.  

Většinou podle ní hodiny 

navštěvují děti z věřících 

rodin, ale ani nevěřící 

nejsou výjimkou. 

K zamyšlení je ale jedna 

věc. „Myslím, že tato práce 

není dostatečně oceněna. 

Nemyslím tím finanční 

stránku, jako spíš službu a 

čas, který člověk investuje a 

podílí se tak na budování 

víry v dětech. Obecně se ví, 

že práce s dětmi má důleži-

tý a významný přínos pro sbor, církev i rodinu, avšak 

málokdo dokáže uznat tuto práci jako jisté požehnání či 

poslání. Na tomto poli je velmi málo služebníků,“ zamýšlí 

se Magda.  

Ona sama je však touto službou naplněná. „Práce se 

dětmi je úžasná v tom, že člověk hned vidí ovoce své výu-

ky. Děti jsou jako naše zrcadlo,“ uzavírá Magda. Jak je 

vidět, o mladší generaci je v hodinách náboženství roz-

hodně dobře postaráno.  
JF-NL 

radosti 
V našem 

sboru se po-

řád něco dě-

je. Tentokrát 

vás chceme 

informovat o 

události milé 

a krásné – na-

rození Bar-

borky Sabelo-

vé (13.10.2010 

v 02:38 hod., 

váha 3.53kg, 50cm). Za celou redakci NL přejeme miminku 

i celé rodině Boží ochranu a pokoj a spoustu požehnaných 

radostných společných chvil. 

 

Misie 
Mnozí z nás vědí, že Milena a 

Richard Youngovi i se svými dětmi 

Danielem a Hannah se vrátili 

z Nigérie do české republiky, proto-

že je čekala narození miminka. Jak 

to u nich teď chodí, co je a co bude? 

Jistě jste zvědaví, proto vám přiná-

šíme pár informací z jejich nového 

zpravodaje. 

Richard: …Také jsem mohl 

dokončit některé pracovní pro-

jekty. Například jsem zajistil a 

doobjednal důležité náhradní 

součástky pro kancelář, aby se 

mohlo něco opravit během mé 

nepřítomnosti. Strávil jsem 

hodně času se Sunday, abychom 

si ujasnili, kdo bude mít jakou 

zodpovědnost, když jsem mimo 

Nigérii. 

Moje služba ve Wycliffe ne-

končí. I když jsem v Česku, stále 

pracuji pro Wycliffe Nigeria. 

Díky internetovému spojení 

mám přístup k serverovým 

počítačům, které jsem v Jos 

sestavil. Také zařizuji další věci 

jako např. nákup počítačového 

zařízení a zajištění lidí, kteří tyto 

věci vezmou do Nigérie. Na 

dálku (přes email) pomáhám 

lidem i s různými počítačovými 

otázkami. 

Teď se připravuji na cestu (lis-

topad-prosinec) do Nigérie. Měl 

bych tam strávit asi 5-6 týdnů. 

Bude to velmi zajímavý čas, 

protože pojedu spolu s Marti-

nem Stařičným, který je také 

počítačový technik. Martin v 

Nigérii zůstane na 6 měsíců a 

bude pracovat v našem počíta-

čovém oddělení. Martin si ale 
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ještě před odjezdem musí zajistit dostatečnou finanční 

podporu. 

Další cestu do Nigérie bych měl podniknout v březnu 

2011. 

Prosím modlete se i za mé zdraví – od mého příjezdu do 

Česka jsem měl velmi bolestivé vředy (jeden na nose a 

druhý na zádech). Ten druhý byl hodně velký a musel 

jsem pár týdnů každý den docházet na převaz na místní 

chirurgii a brát dvoje antibiotik. Teď už to vypadá, že je 

vše v pořádku. Snažím se více odpočívat, jelikož tyto pro-

blémy pravděpodobně vznikly i v důsledku stresu. 

Milena: Jsem ráda, že konec těhotenství a přípravu na 

porod už můžu prožívat tady v Česku. Mám zde i lidi, 

kteří mi pomáhají s dětmi, což je po 16 měsících velká 

změna a odpočinek.  

A v neposlední řadě jsem mohla před měsícem najít lé-

kaře (revmatologa), který má zájem o mé problémy s klou-

by (začaly v Nigérii) a snaží se najít příčinu a léčbu. Pan 

Dr. mi hned předepsal léky (kortikoidy), které v těhoten-

ství brát můžu a které mi velmi ulevují od bolestí. Konečně 

po 11 měsících mohu žít znovu „normálněji“ a postarat se 

lépe o děti. I když prsty na rukou mi ještě zcela neodpuch-

ly. Dodatečné krevní testy potvrdily, že netrpím reaktivní 

artritidou a test na Bechtěrevovu nemoc byl také negativní, 

což je super zpráva! Teď moje diagnóza zní „polyartriti-

da“. Nicméně po porodu se znovu setkám s panem Dr. a 

budu se snažit získat více informací o příčinách mých 

zanícených a bolestivých kloubů. Chci vám všem, kteří jste 

se za mě modlili, anebo se ještě modlíte, moc poděkovat. 

Opravdu se teď cítím o hodně lépe a mám znovu pocit, že 

se budu moci postarat i o naše třetí dítě. A stále věřím, že 

jestli to je v Božím plánu, že se úplně uzdravím.  

A naše poslední a nejnovější zpráva: 13.10. se nám naro-

dila dcera Miriam. Při narození vážila 3,44 kg a měřila 

50cm. Milena i Miriamka jsou v pořádku. Jsme Pánu Bohu 

vděčni za tento nový zázrak v naší rodině. 

ze starých časů 

Z CÍRKEVNÍHO HUMORU, BIBLE A 

KALICH  

Dětská modlitba  

Děkuji Tobě, Bože, za všecka světla ve světě: za slunce, 

které rozsvěcuje den, i za měsíc, zářící v noci; za lampy na 

ulicích, i za třpytivé kapky deště; za hvězdy na nočním 

nebi, ale i za lidi, které potká-

vám a kteří svou laskavostí jsou 

podobni světlům na nebi. Nade 

vše však Ti děkuji za největší 

světlo toho, který se nazýval 

Světlo světa. Učiň mne jedním 

z Jeho paprsků. 

 

Po přednášce misionáře Miko-

láška o černoších byla sbírka, 

hojně obdarovaná. Chlapec jde 

domů s otcem, plnou hlavu 

černochů, a ptá se: „Tati, černoš-

ské děti nosí kalhoty?“ „Ne, 

přeces viděl, že chodí jen tak 

beze všeho,“ odpovídá otec. 

„Tati, proč jsi tedy dal do sbírky 

knoflík?“ 

 

Zbožná, ale urážlivá stará 

dáma byla velmi dotčena, že ji 

odbor sester nepozval na výroč-

ní výlet. Teprve ráno, kdy měl 

být výlet podniknut, si někdo 

z odboru vzpomněl na tuto 

chybu a poslal ke staré dámě 

hocha s pozváním.  

„Už je pozdě,“ vyhrkla uraže-

ně, „já jsem se už modlila za 

déšť.“ 

 

Učitel: „Nesobeckým je ten, 

kdo se dobrovolně vzdá něčeho, 
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co nutně potřebuje. Můžeš mi, Pavle, dát nějaký příklad?“ 

Žák: „Ano. Já se někdy vzdám mytí, i když ho potřebu-

ji.“ 

 

Dětské momentky z Nedělních 

škol – časopis Nedělní besídka 

rok 1930 

 

Probírá se s nejmenšími úkol o 

Nábalovi a Abigail. Při opaková-

ní se ptá učitelka, jakže se jmeno-

vala moudrá žena Nábalova. 

Nikdo se nehlásí, jen čtyřletá 

Růženka vystrčí ruku. Učitelka je překvapena její pozor-

ností a pochválí ji. „Tak jim tedy všem pověz, jak se jme-

novala žena Nábalová. Růženka sklouzne ze židličky a 

sebevědomě povídá: „Nábalka.“ 

 

Učitelka nemůže dostat z nové šestileté žačky ani slovíč-

ka. Povzbuzuje, domlouvá, nakonec trochu netrpělivě: 

„Copak jsi ztratila řeč?“  

Vzadu chlapecký hlas: „Prosím, ona je jako Zachariáš.“ 

připravila Magdaléna Géryková 

ZNÁTE HO? 

Říká vám něco jméno Miloš Bič? Pokud ano, je to jen dobře. 

Pokud ne, vězte, že je to člověk, který se podílel na Českém eku-

menickém překladu a mimo jiné je také spoluautorem Biblického 

slovníku či konkordance. Právě jsme si připomněli 100 let od jeho 

narození. 

Prof. ThDr. Miloš Bič (19. listo-

padu 1910, Vídeň – 28. dubna 

2004, Praha) byl významný český 

starozákonní biblista, duchovní 

Českobratrské církve evangelické, 

autor a redaktor náboženské 

literatury a také vedl komisi, která 

vytvořila Český ekumenický 

překlad. 

Studoval evangelickou teologii 

v Praze, Magdeburgu (Německo) a Montpellier (Francie), 

vedle toho také klínopis. Studium ukončil v roce 1936, poté 

působil jako duchovní. V letech 1940 - 1945 byl vězněn za 

účast v protinacistickém odboji a pomoc pronásledovaným 

i v koncentračních táborech v Buchenwaldu a Dachau. 

Bezprostředně po druhé svě-

tové válce působil na Univerzitě 

Karlově, ale v roce 1977 byl z 

politických důvodů zbaven 

profesury. V letech 1961-1984 

vedl starozákonní ekumenickou 

komisi, která vytvořila starozá-

konní část Českého ekumenic-

kého překladu. Třísvazkové dílo 

„Palestina od pravěku ke křes-

ťanství“ přineslo české vědecké 

veřejnosti koncem čtyřicátých let 

minulého století základní po-

znatky z oblasti dějin starověké-

ho Izraele, jeho náboženství a 

zejména jeho literatury. Mezi 

další díla patří např. Ze světa 

Starého zákona, Při řekách ba-

bylonských, V zemi sfing a py-

ramid, Co nevíš o Bibli.  

Také ekumenická rada církví 

si připomene jeho narození 

sympoziem ve dnech 4.-5. listo-

padu v Praze. 
LCH-NL 

co nás čeká 
 Závěrečný koncert go-

spelového workshopu s Lizou 

Littau se koná v neděli 24.10. v 

17.00 ve velkém sále Husova 

domu, Fr. Palackého 787, Orlo-

vá  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prof.
http://cs.wikipedia.org/wiki/ThDr.
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1910
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/28._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_z%C3%A1kon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biblistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskobratrsk%C3%A1_c%C3%ADrkev_evangelick%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_ekumenick%C3%BD_p%C5%99eklad
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_ekumenick%C3%BD_p%C5%99eklad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magdeburg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Montpellier
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%ADnopis
http://cs.wikipedia.org/wiki/1936
http://cs.wikipedia.org/wiki/1940
http://cs.wikipedia.org/wiki/1945
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_odboj_b%C4%9Bhem_druh%C3%A9_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor_Buchenwald
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor_Dachau
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova
http://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova
http://cs.wikipedia.org/wiki/1977
http://cs.wikipedia.org/wiki/1961
http://cs.wikipedia.org/wiki/1984
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_z%C3%A1kon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_z%C3%A1kon
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_ekumenick%C3%BD_p%C5%99eklad
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_ekumenick%C3%BD_p%C5%99eklad
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 9. Konferenci rodin, která se bude konat 28.-

30.10.2010 opět v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. 

Dana A Rosťa Staňkovi z Náchoda; Daša A Ľubo Badiarovi 

z Košic; Thomas Graumann (Je jedním z 669 českých 

židovských dětí, zachráněných v roce 1939 Nicholasem 

Wintonem.) 

Semináře: 1. Vztahy v „širší“ rodině; 2. Jak žít a přežít s 

pubertou v rodině? 3. Dědictví aneb jak se vypořádat s 

minulostí…4. Sliby stále aktuální?!; 5. Spotřeba jako droga 

aneb jak ven z krize; 6. Sourozenecké konstalace 

 Akce SCEAV: Ve dnech 28. - 30. 10. 2010 se bude 

konat Centrální konference dorostu a mládeže s názvem 

Bible – kniha s tváří ve Sborovém centru Hutník v Třinci. 

Připravované témata Centrální konference jsou Slovo jako 

kladivo, Slovo jako světlo a Slovo jako meč. Zároveň také 

proběhne spuštění projektu Jesus-Haus. Návštěvníci se 

mohou také těšit na semináře Jak číst Bibli, Kariéra pro 

Krista, Spoutaným svobodu, Zneužitá Bible, Narovinu pro 

kluky i holky, Základy o Bibli, Bible a budoucnost a Co 

když to v rodině neklape? Více na 

http://www.sceav.cz/cs/celocirkevni-aktuality/centralni-

konference-dorostu-a-mladeze.html 

 Biblické školení pracovníků, Církevní rada Na 

Nivách, 6. 11. od 17:00-20:00. Duchovní stagnace a budo-

vání sboru (Mgr. Stanislav Kaczmarczyk); Tři starocírkevní 

„symbola“. Luterské vkořenění do starší křesťanské tradice 

(ing Zbyšek Kaleta) 

 Presbyterstvo Farního sboru Slezské církve evan-

gelické a.v. v Písku si Vás dovoluje pozvat na otevření a 

posvěcení kostela v Písku a zároveň instalaci 1. sborového 

pastora Jiřího Kalety. Slavnost se bude konat 31.10.2010 

ve 14.00  hodin v evangelickém kostele v Písku. 

 V pátek 5.11. v 16h bude v evangelickém kostele 

v Třinci benefiční koncert za účasti Jiřího Zmožka, Marce-

ly Zmožkové a Igora Mamojky. Pořádá Slezská diakonie. 

 Zveme Vás na Ostravské Listopadání (minifesti-

val nejen křesťanské hudby), které se koná ve dnech 12.-

14.11.2010 v Ostravě. Přihlašovat se můžete do 7.11.2010 

na: http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz/, kde také 

najdete další bližší informace nebo Vám je podá Benjamín 

Groll: benjamin.groll@gmail.com.  

 Mládež z Rozvoje: 19.-21.11. Víkendovka na cha-

tě Pod Lipou 

 Ve dnech 30.1. - 6.2. 2011 pořádají Olive Tour 

Agency a CK Avetour s.r.o. poznávací zájezd do Izraele za 

velmi výhodnou cenu. Zájezd 

zaměřený na poznávání biblic-

kých míst je určen křesťanům 

zajímajícím se o biblické reálie, 

ale i lidem bez osobního vztahu 

k Bohu a křesťanství. Více na 

http://ostrava.sceav.cz/celocirke

vni-a-jine-aktuality/zajezd-do-

izraele.html 

 Díky úsilí spolku Klub 

kreativních žen v Cieszynie 

(Stowarzyszenie Klub Kobiet 

Kreatywnych w Cieszynie) a ve 

spolupráci s Kongresem Poláků 

v České republice (Kongres 

Polaków w Republice Czeskiej) 

vyšla v letošním roce publikace, 

která je z hlediska historiografie 

těšínského Slezska unikátní. 

Jedná se o „Cieszyński szlak 

kobiet“ (Těšínská stezka žen), 

jejíž autorkou je Władysława 

Magiera, těšínská historička 

(která má své kořeny přirozeně 

na Záolší). V knize jsou rovněž 

dva příspěvky, jeden od dia-

konky Aleksandry Błahut-

http://www.sceav.cz/cs/celocirkevni-aktuality/centralni-konference-dorostu-a-mladeze.html
http://www.sceav.cz/cs/celocirkevni-aktuality/centralni-konference-dorostu-a-mladeze.html
http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz/
http://ostrava.sceav.cz/celocirkevni-a-jine-aktuality/zajezd-do-izraele.html
http://ostrava.sceav.cz/celocirkevni-a-jine-aktuality/zajezd-do-izraele.html
http://ostrava.sceav.cz/celocirkevni-a-jine-aktuality/zajezd-do-izraele.html
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Kowalczyk, druhý od novináře Tadeusze Kopoczka. 

Kniha obsahuje 

stručné životopisy 11 

žen, které svou prací, 

námahou, postojem 

byly nesmírným pří-

nosem pro naši spo-

lečnost – i když 

v dnešní době málo-

kdo o tom ví. Jak sama 

autorka v úvodu píše: „Jejich úspěchy jsou téměř zapome-

nuty. V těch dobách byli oceňováni pouze muži, oni mají 

pamětní tabule, knihy, po nich jsou pojmenovány ulice. (...) 

Naše předkyně budou zapomenuty, pokud my, ženy, o 

nich nebudeme psát“. 

Inzerce 

Studentka gymnázia hledá brigádu. Nabízím úklid 

domácností (mytí oken,...), „velký a malý úklid“ chodeb 

v panelových domech, atd. Telefon: 737 192 172 (volat 

prosím po 19 hodině). Cena dohodou. 

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 
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