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TÝM 

„Dovršte mou radost a buďte jedné duše, jednoho 

smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani 

ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhé-

ho za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli 

to, co slouží druhým, ne jen jemu.“ 

Filipským 2, 2-4 
 

Je právě 20. února 1998. V japonském Naganu probíhá 

zimní olympiáda. Proti sobě stojí mužstva Kanady a České 

republiky a na pořadu jsou samostatné nájezdy. Čeští hráči 

na střídačce stojí na nohou a český národ s nimi. Celou 

svoji touhu, jednotu, obětavost, bojovnost a nasazení vyja-

dřují spontánním gestem, které stejně jako celkové vítěz-

ství našeho týmu nesmazatelně vstoupilo do dějin světo-

vého sportu. Návrat našich hokejistů, spanilá jízda Prahou, 

oslavy na Václavském náměstí, výroky typu „Hašek na 

Hrad“, to vše bylo důsledkem vítězství na „turnaji století“. 

Nevyhrála Kanada s hvězdami z NHL, nevyhrálo ani Rus-

ko 

s vypilova-

nou taktikou, 

ale vyhrál 

tým, který 

hrává se 

lvíčkem na 

prsou, tým 

ČR. Proč? 

Odborníci i 

laici se sho-

dují 

v jednoduché odpovědi: „Protože Češi fungovali jako 

tým.“ Co to ale znamená? Jaké jsou aspekty fungujícího 

týmu? 

Tak především je třeba mít motiv, čili SPOLEČNÝ CÍL. 

pokračování na str. 2  

SLOVO EDITORA 

   Vážení čtenáři, milí sborovníci, 

před dvěma týdny jsme se mohli 

společně zúčastnit slavnostních 

bohoslužeb, na kterých byli na 

faráře sboru instalováni bratři 

Štěpán Janča a Marcin Pilch. 

Přestože se jednalo o bohosluž-

by slavnostní, žádná okázalost 

se nekonala, naopak jsem byla 

velmi příjemně překvapena, 

s jakou pokorou oba pastoři ofi-

ciálně vstoupili do své služby. 

Bratr Štěpán ve svém kázání vy-

jádřil přání, aby se právě v jeho 

slabostech projevila síla a moc 

Ježíše Krista. Bratr Marcin zase 

použil jako podklad pro kázání 

výrok Jana Křtitele: „On musí 

růst, já však se menšit". Potěšilo 

mne tedy, že oba faráři jsou více 

než vedoucími pokornými a 

skromnými složebníky Pána Je-

žíše. Za redakci NL jim přeji 

hodně sil do jejich služby a vě-

řím, že spojíme síly dohrmoady, 

a sbor ponese mnohé ovoce. 

Ještě minulý měsíc jsme 

v Nedělních listech vzpomínali 

na léto. Dneska zakončujeme 

církevní rok a pomalu myslíme 

na Vánoce. Přeji požehnaný 

vstup do Adventu. 
LS-NL 
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V tomto případě to byla zlatá olympijská medaile, tento-

krát o to cennější, že se kvůli olympiádě poprvé v historii 

přerušila nejprestižnější hokejová liga na světě – NHL. To 

aby hráči zámořských celků mohli posílit své národní vý-

běry v bojích o medaile. Čili motiv nanejvýš inspirující. 

Dalším aspektem dobrého týmu je POKORA. Pokora se 

ve sportovním kolektivu projevuje především ochotou 

každého jednotlivce podřídit se zájmu celku a maximálně 

respektovat okamžité potřeby mužstva a pokyny trenéra 

pro dosažení společného cíle. Navenek se taková pokora 

občas odhalí 

v rozhovorech pro 

média, kdy se hráči 

odmítají bavit na 

téma osobních statis-

tik a úspěchů, a ob-

čas podotknou: 

„Hlavně ať se daří 

týmu“. 

Třetím aspektem 

je určitě SRDCE.  Do tohoto pojmu lze zahrnout bojovnost, 

nasazení a obětavost. Bez srdce se prostě velké turnaje vy-

hrát nedají. Některé osobnosti jsou rození srdcaři, jiní se 

dokáží ve správnou chvíli vyhecovat. A od toho je tu také 

TRENÉR, který je čtvrtým aspektem fungujícího týmu. 

Mohlo by se zdát, že je poněkud mimo hru, že jen obchází 

střídačku, nervózně přežvykuje, občas někoho seřve, na-

dává rozhodčím a mává rukama. Ale chyba lávky. Trenér 

je ten, kdo vybírá hráče do týmu. Často se vykládá o tom, 

jaká je to alchymie, poskládat útoky, vybrat vhodné obrán-

ce a vůbec sladit a nemotivovat mužstvo během krátkého 

času před turnajem a v jeho průběhu. Trenér posílá hráče 

na led, určuje sestavu, vybírá hráče i gólmana na samo-

statné nájezdy. Promlouvá v šatně k hráčům o přestávkách 

mezi třetinami, je nucen rychle měnit taktiku, když se ne-

daří atd. Čili trenér je osoba, která je nedílnou součástí tý-

mu, jehož hlava je na špalku a padá zpravidla jako první 

v případě neúspěchu. Ovšem i sebelepší trenér je bez hráčů 

– srdcařů jako puška bez nábojů. 

Pátým aspektem je ŠTĚSTÍ. My křesťané o tom možná 

neradi slyšíme, že by za něco mohlo nějaké štěstí. Ale jak 

jinak nazvat situace, kdy se třeba puk naprosto neočekáva-

ně odrazí od mantinelu rovnou ke hráči stojícímu před od-

krytou bránou? Možná vám zde bude chybět nějaký ten 

hokejový um, prostě samotná úroveň dovednosti 

s kotoučem, hokejkou a brusle-

mi. Ano, ještě tak před třiceti 

lety by dovednost mohla být 

mezi předními aspekty fungují-

cího týmu. Ovšem v poslední 

době se výkonnost hráčů natolik 

vyrovnala a dovednostní rozdíly 

jsou tak nepatrné, že na světové 

úrovni již tento aspekt ustupuje 

do pozadí před výše zmíněný-

mi. Navíc, historie dává za 

pravdu, že právě srdce a pokora 

předčí jakékoliv dovednosti, 

zvláště pokud jde o tak velké 

turnaje, jako jsou olympiáda, 

nebo mistovství světa. 

V čem může být takový pří-

klad fungujícího týmu od ledové 

hry pro nás křesťany, církve a 

sbory inspirující? Tak co třeba 

CÍL, jako první aspekt? Nechme 

promluvit Boží slovo, 1. Petrův, 

8: „A tak docházíte cíle víry, 

spasení duší.“ Jelikož Bohu zá-

leží na spasení lidí, rovněž i nám 

na tom má záležet. A nejen na 

našem vlastním spasení, nýbrž i 

na ostatních. A to tu máme hned 

druhý aspekt – POKORA. Jestli-

že nám jde o spásu lidí, tak jako 

Bohu, buďme pokorní k zájmu 

církve jako celku, jehož hlavou 

je Kristus. Dávejme k dispozici 

své duchovní dary, nespoléhej-

me jen na „hvězdné osobnosti“. 

Bůh nechce jen elitní sólisty, Bůh 

chce fungující týmy, neboť žeň je 

veliká a dělníků málo. A co naše 

SRDCE? Jsme ochotni „rvát“ se 

pro Krista? Obětovat své pohod-

lí, nasadit všechny síly? Vymýš-

let raději způsoby, jak by to šlo, 

než hledat deset výmluv, proč to 

nejde? Vždyť máme toho nejlep-

šího TRENÉRA v osobě Ježíše. 
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Kdo je s ním, je ve vítězném týmu! A Ježíš má pro každého 

místo, každého si chce použít, mě i tebe. Nepotřebujem 

žádné zvláštní dovednosti, jen číst Boží slovo, brát Jeho 

výzvy vážně a podle nich s důvěrou jednat. Navíc nemu-

síme spoléhat na štěstí, které je vrtkavé a nestálé. Naopak, 

máme neviditelného, ale stálého a spolehlivého DUCHA 

SVATÉHO – přímluvce a ochránce nás křesťanů.   

Nuže každý jsme články týmu. Jděme tedy společně za 

cílem, s pokorou a bojovným srdcem, odhodlaní plnit po-

kyny Trenéra. Fungující tým je předpokladem dobrých vý-

sledků i na poli nesení evangelia! 
MSCH-NL 

 

ADVENT 
Název období, které se postupem času stalo začátkem li-

turgického roku, pochází z latinského slova adventus, jež 

znamená příchod, v tomto případě se jedná o příchod Kris-

tův. K příchodu 

Ježíše Krista se toto 

období váže dvojím 

způsobem – jednak 

jde o dobu přípra-

vy na vánoční 

svátky, tedy při-

pomínku Kristova 

prvního příchodu, 

ale současně je ad-

vent také dobou 

očekávání na Kristův druhý příchod. Advent tedy spojuje 

radostné očekávání i pokání a výhled k posledním skuteč-

nostem. 

Počátky adventu lze zřejmě spatřovat v Galii (Francii) a 

ve Španělsku koncem 4. století. Podobně jako v Byzanci se i 

v této oblasti slavil svátek Narození Páně 6. ledna. Byl to 

také významný křestní den. Křtu předcházela čtyřiceti-

denní přípravná (postní) doba, jakožto napodobení půstu 

před Velikonocemi. Protože však půst nezahrnoval soboty 

a neděle, protáhla se tato doba na 8 týdnů a začínala tak 

dnem po svátku sv. Martina (slavil se stejně jako dnes 11. 

listopadu). V Galii působili irští misionáři a jejich vlivem 

získala adventní doba charakter soustředění se na poslední 

věci a pokání. 

V Římě se s prvními stopami 

adventu setkáváme v polovině 

6. století. Soustředění se vztaho-

valo na první Kristův příchod. 

Také v římské liturgii se začaly 

uplatňovat některé galské prv-

ky.  

Jen zvolna se ustálilo slavení 

čtyř adventních nedělí. I chápání 

adventu jako začátku církevního 

roku nebylo nikterak rychlé, ješ-

tě ve středověku začínal někdy 

církevní rok Velikonocemi. 

K liturgickému slavení adventu 

se váže fialová barva, stejně jako 

k době postní.  První adventní 

neděle je stanovena na 30. listo-

pad nebo na neděli nejbližší to-

muto datu, advent tedy začíná 

v období od 27. listopadu do 3. 

prosince. 

Do adventního období spadá 

svátek sv. Mikuláše (6. prosin-

ce). Mikuláš (3.-4. století) byl 

biskupem v maloasijské Myře, 

proslul štědrostí a dobročinnos-

tí, byl obráncem křesťanské víry, 

těšil se veliké oblibě. Jeho kult se 

rozšířil do mnoha zemí. Je spo-

jen s rozdáváním dárků dětem. 

Martin Luther se však proti to-
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muto zvyku postavil a zavedl nošení dárků Ježíškem. 

Adventní symboly: 

Adventní věnec – kořeny tohoto adventního prvku saha-

jí do předkřesťanských dob např. jakožto symbolu návratu 

světla a života v nepříznivém zimním období. O zavedení 

používání adventního věnce v moderní době se zřejmě za-

sloužil německý protestantský theolog a misijní pracovník 

Johann Hinrich Wichern, který v roce 1839 vyrobil pro ško-

lu vychovávající chudé děti věnec z dřevěného kola a 23 

svíček, každý den se jedna z nich zapálila. 

Adventní hvězda – její původ sahá k moravským brat-

řím usazeným v Německu. 

MCH-NL 

z dějin české reformace 

JAN AUGUSTA 

     Jan Augusta se narodil v Praze roku 1500. Vyučil se 

kloboučníkem, v mládí patřil do utrakvistické církve, 

avšak nebyl v ní spokojen a tak na radu svého kněze 

vstoupil do Jednoty bratrské, ačkoliv jí předtím viděl 

v nepříznivém světle jako „hnízdo ďáblovo“. Jeho 

bratrským vychovatelem 

byl Lukáš Pražský. 

     V roce 1531 se stal 

knězem a správcem sboru 

v Benátkách nad Jizerou, 

následujícího roku 

přesídlil do Litomyšle, byl 

zvolen do Úzké rady a 

stal se biskupem. Později 

zastával také funkci 

sudího Jednoty.  

     Augusta neměl 

universitní vzdělání a byl 

také odpůrcem toho, aby 

členové Jednoty nabývali 

vyššího vzdělání. Snažil 

se dosáhnout sjednocení Jednoty bratrské s církví podobojí, 

ze které vyšel, ačkoliv ji také kritizoval. Byl ovlivněn 

Martinem Lutherem a světovou reformací. Po porážce 

stavovské revolty proti králi Ferdinandovi I., kdy nastalo 

ostré pronásledování Jednoty bratrské, byl v dubnu 1548 

Augusta zajat a poté strávil 16 let ve vězení na hradě  

Křivoklátě. Avšak ani ve vězení 

nepřestal pracovat. Pod 

nátlakem se roku 1560 přihlásil 

k utrakvistické církvi, ale 

s Jednotou se nerozešel. Úzká 

rada se s ním však rozešla. Po 

propuštění se vrátil do svých 

úřadů. Jeho povaha a názory 

však narážely na odpor, 

střetával se s mladší generací 

bratrských bohoslovců. 

Jan Augusta byl také 

spisovatelem, psal díla 

apologetická, polemiky i 

duchovní písně. Zemřel v lednu 

1572. 
MCH-NL 

 

zamyšlení 

JAKO KYTKY NA 

HROBECH 

Opět se sešel rok s rokem a 

naše jinak potemnělé hřbitovy 

svítily jako ulice velkoměst. 

Když tam tak člověk kolem těch 

načančaných náhrobků prochá-

zí, napadne ho lecjaká myšlen-

ka. Tak například, že místy to 

vypadá, že se lidé starají líp 

o mrtvé než o živé, nebo že tu 

nádheru zemřelí už asi neocení. 

Nebo také to, že je vůbec zvlášt-

ní, že tento svátek lidé dodnes 

houfně ctí. 2. listopadu jsem 

marně hledal hrob, který by ne-

zdobila alespoň jedna kytka ne-

bo svíčka. Vypadá to kultivova-

ně a je pěkné, když myslíme na 

ty, kteří nás předešli, ale možná 

nejlepší na tom svátku je ta pří-

ležitost se zamyslet: „Kam nás 

předešli? Do hrobu, do nebe, do 

pekla, nebo někam neznámo 
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kam?“ Hrob asi není nejlepší místo ke vzpomínkám na 

předky. Líp se jistě přemítá nad fotografiemi, písemnostmi, 

nebo i předměty po předcích. Ale právě tam mezi těmi žu-

lovými pomníky má člověk asi nejlepší příležitost si uvě-

domit životakonečnost. Avšak neznaboh tak rád tyto myš-

lenky zahání, protože se mu příčí pomyšlení na to, že život 

je vskutku jako ty kytky na hrobech, které se na chvíli vy-

jímají a pak náhle mizí, kdo ví kam …, šťasten, kdo ví kam. 
MSCH-NL 

 

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 konání jeruzalémské konerence 

Tváři v tvář džihádu (Facing Jihad Con-

ference). K vystoupení došlo 25. září díky 

sponzorské pomoci the Hudson Institute. 

(pokračování z minulého čísla) 

Tváří v tvář postupující islamizaci Evropy je velmi těžké 

zachovat si optimismus. Valí se na nás příliv. Ztrácíme na 

všech frontách. Demograficky je islám na koni. Vládnoucí 

levicové strany [ruling liberal parties, autor se přizpůsobu-

je americkým reáliím, pozn. překl.] jsou na muslimské při-

stěhovalectví dokonce pyšné. Vysoké školy, umělci, média, 

odbory, církve, špičky byznysu a celý politický esta-

blishment vyznávají sebevražednou ideologii multikultu-

ralismu. Takzvaní žurnalisté se mohou přetrhnout, aby 

každého kritika islamizace onálepkovali coby „pravicové-

ho extrémistu“ nebo „rasistu“. Celý establishment se spřá-

hl s našim nepřítelem. Levičáci, liberálové i křesťanští de-

mokraté jsou s islámem jedna ruka. 

Tato zrada našich elit je na celém vývoji nejbolavější. 

V takto kritickém momentě evropských dějin by nás naše 

elity měly vést. Postavit se za staletý odkaz naší civilizace. 

Bránit odkaz našich předků. Ctít naše judeokřesťanské 

hodnoty, díky nimž se Evropa stala tím, čím je. Jenže na 

úrovni vlád vidíte jen minimální známky naděje. Sarkozy, 

Merkelová, Brown či Berlusconi by v soukromém rozhovo-

ru možná přiznali, že vědí, jak hrozivá je naše situace. 

Jakmile se ale rozsvítí malé čer-

vené světélko, zahledí se do 

kamery a začnou nám povídat 

o mírumilovném náboženství a 

jak bychom spolu měli vycházet 

a zpívat Kumbája. Vědomě a 

dobrovolně se dopouštějí toho, 

co Ronald Reagan označil za 

„zradu naší minulosti, zahazo-

vání naší svobody.“ 

Jestliže je v Evropě nějaká na-

děje, pak v prostých lidech, ni-

koli v elitách. Změna může přijít 

jenom od řadových občanů. Je to 

jen na nich, na jejich snaze. Bu-

dou však muset zvítězit nad ce-

lým právním, legálním a medi-

álním establishmentem. 

V posledních letech se objevu-

jí první drobné, přesto však na-

dějné příznaky znovuzrození 

evropského ducha. Elity naši 

svobodu možná zrazují, ale 

prostá veřejnost ne. V mé vlastní 

zemi, Nizozemí, dnes na 60 % 

populace vidí v masové imigraci 

muslimů naši největší politickou 

chybu od druhé světové války. 

Rovněž 60 % vnímá islám jako 

nejvážnější hrozbu národní exis-

tenci. Nemám pocit, že by se ve-

řejné mínění v Holandsku nějak 

zásadně lišilo od jiných evrop-

ských zemí. 

Navzdory všem ústrkům ros-

te síla vlasteneckých stran, které 

se otevřeně staví proti džihádu. 

Moje vlastní strana debutovala 

před dvěma lety, a hned získala 

pět procent voličů. Dnes jí prů-

zkumy přiznávají deset procent. 

Spřízněné strany jinde v Evropě 

si stojí podobně. Bojují s levico-
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vým establishmentem a současně se, volič za voličem, eta-

blují na politických kolbištích svých zemí. 

Už brzy se tyto vlastenecké strany vůbec poprvé sejdou 

k výměně zkušeností. Možná to je počátek něčeho veliké-

ho. Něčeho, co na následující desetiletí přetvoří politickou 

mapu Evropy. Možná to taky je naše poslední šance. 

Stane se tak letos v prosinci, na konferenci pořádané 

v Jeruzalémě. Díky profesorovi Aryeh Eldadovi, členovi 

Knessetu, se můžeme sejít přímo v izraelském parlamentu, 

shlédnout film Fitna a diskutovat o hrozbě džihádu. Kon-

ferenci pořádáme v Izraeli, abychom dali jasně najevo, že 

jsme všichni na jedné lodi a že Izrael je součástí našeho 

společného dědictví. Účastníci budou pečlivě vybráni tak, 

aby nebyly zastoupeny žádné rasistické organizace. Po-

zvané politické strany rovněž musí být oddány demokra-

cii. 

Na konferenci tak vznikne aliance evropských vlastenců. 

Aliance, jež by se měla stát oporou pro všechny organizace 

a politické strany, které se staví proti džihádu a islamizaci. 

A tato aliance bude potřebovat vaši podporu. 

Náš podnik může rozhodnout o přežití Ameriky a Zá-

padu. Američané mohou snít o tom, že je jejich vzdálenost 

chrání před džihádem a islamizací. Jenže přesně před 

sedmi lety byl v tomto městě dosud cítit dým z ground ze-

ro, dým z útoku, který s tím sněním nadobro skoncoval. A 

je zde hrozba, mnohem horší než hrozba nového útoku, 

hrozba, že Amerika zůstane poslední baštou. Světla nad 

Evropou mohou zhasnout rychleji, než si kdokoli dokáže 

představit. Islámská Evropa by byla Evropou bez svobody 

a demokracie, ekonomickou pustinou, intelektuální noční 

můrou, a zásadní ranou americké vojenské moci – ze spo-

jenců by se stali nepřátelé, vyzbrojeni atomovými zbraně-

mi. Jestliže by se Evropa islamizovala, bylo by jen na Ame-

rice uchránit odkaz Říma, Atén a Jeruzaléma. 

Drazí přátelé, svoboda je nejcennějším z darů. Moje ge-

nerace se za svobodu nikdy nemusela bít, byla nám nabíd-

nuta na stříbrném podnose, přinesli ji nám lidé, kteří za ni 

položili své životy. Americké hřbitovy nám po celé Evropě 

připomínají jména mladých kluků, kteří se nikdy nevrátili 

domů a na které vzpomínáme s láskou. Moje generace 

svobodu nevlastní: byla nám jenom svěřena do opatrování. 

Tu vybojovanou evropskou svobodu můžeme jen předat 

našim dětem, a to ve stejném stavu, v jakém nám ji propůj-

čili. Nemáme právo handlovat o 

ni s mulláhy a imámy. To by 

nám příští generace nikdy ne-

odpustily. Naše svobody ne-

smíme zašantročit. Nemáme na 

to právo. 

Není to poprvé, co je naše ci-

vilizace ohrožena. Už mnoho-

krát jsme byli v nebezpečí. Už 

mnohokrát nás zradily naše eli-

ty. Už mnohokrát se stalo, že 

naši vůdcové spolupracovali 

s nepřítelem. A přesto nakonec 

svoboda zvítězila. 

Teď není čas učit se poddávat 

se nepříteli, usmiřovat si jej, ka-

pitulovat, skládat zbraně nebo 

ustupovat. Není vhodná doba 

na rady pana Chamberlaina. Je 

doba učit se od pana Churchilla 

a připomenout si jeho slova 

z roku 1942: 

“Nikdy neustupujte, nikdy, 

nikdy, nikdy, nikdy, v maličkos-

tech ani velkých věcech, o kus 

ani o kousek, ledaže byste 

ustoupili cti a dobrému mravu. 

Nikdy neustupujte před nátla-

kem, nikdy se nepoddejte zdán-

livě zdrcující převaze nepřítele.“ 
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ohlédnutí 

LISTOPADÁNÍ 2010 

Ostravský sbor ČCE a Moravskoslezský SEM uspořádal 

ve dnech 12. až 14. listopadu další ročník Listopadání, tj. 

minifestivalu nejen křesťanských hudebníků. Letos se vět-

šina koncertů odehrávala v ostravském klubu Hudební 

Bazar, kde v pátek festiválek 

zahájila kapela Boudapsova se 

svým repertoárem mixujícím 

rock, funk či nu-metal. 

Sobotní dopoledne vyplnila 

dílna vedená celocírkevním 

kantorem Ladislavem Morave-

tzem. Tento výborný hudebník 

a sbormistr měl bojový úkol – 

s osazenstvem Listopadání bě-

hem pár hodin připravit do-

provody k písním na nedělní 

bohoslužby. Láďa Moravetz 

připravil originální úpravy 

kancionálových písní a účastníci byli zapojeni buď do zpě-

vu, nebo do hry na nástroj. Nakonec se vytříbil menší or-

chestr, kde nechyběly smyčcové nástroje, trumpety, příčné 

a zobcové flétny, klarinet či kytara. Práce pod vedením La-

dislava byla skutečně zajímavá, já osobně jsem litovala, že 

to byla záležitost jen několika málo hodin.  

 
Po obědě se omladina opět přesunula do Hudebního ba-

zaru. Odpolední blok zahájila skupina CB Hranice. Násle-

dovala temperamentní sestava Moby Dick, která je pokra-

čováním někdejší kapely Archa N. Jsou to jen tři hudebníci,  

kteří ovšem umějí vyrobit „hod-

ně muziky“ v punk-jazzovém 

stylu. Jedním z nich je herec 

(Národní divadlo moravsko-

slezské), moderátor (TV pořady 

Zahrada je hra, Pod pokličkou) a 

textař (např. muzikál Mrazík) 

Jiří Sedláček. Sérii koncertů 

v Hudebním Bazaru zakončil 

v regionu známý a oblíbený 

písničkář Honza Dospiva alias 

Krtek. 

Festival pak završilo vystou-

pení klezmerové kapely Naches 

v Třanovského sále ČCE Ostra-

va. Kapela hraje tradiční židov-

skou hudbu s východoevrop-

skými kořeny. Tímto koncertem 

provedl Doc. Tomáš Novotný 

z Ostravské univerzity, který se 

zabývá hebraistikou a judais-

mem, a koncert tak obohatil 

o zajímavé informace z těchto 

oblastí. 

Následovala neděle a společ-

né bohoslužby v evangelickém 

kostele, kdy se nám, účastníkům 

„listí“ skutečně nakonec podaři-

lo shromáždění provést společ-

nými písněmi.  
LS-NL 

křesťanská kultura 

RECITUJEŠ, RECITUJI, 

RECITUJEME 

Ne vše, čemu se říká kultura, 

kulturou opravdu je. A to co 

kulturou přímo zavání, se 

v dnešní době hodně opomíjí. 

V antickém období byl hlavním 

kulturním zážitkem recitační 

monolog či dialog několika her-

ců, či filozofů s několika tisíco-

vým publikem, nadšeným k po-



 

NEDĚLNÍ LISTY 21. listopadu 2010 11. číslo Strana 8 

slechu. Dnes se takové aktivity nedějí, a pokud ano, bojím 

se, že větší účast budou mít módní přehlídky Versaceho, 

nebo rockový či emo koncert sotva dostudovaných dětí.  

Je mi tedy velkou ctí, že v našem městečku se už druhý 

rok může konat dětská recitační soutěž, do které bylo za-

pojeno i několik dětí z našeho sboru.  
 

„Dne 21. 10. 2010 se konalo finále II. ročníku recitační 

soutěže křesťanské poezie, organizované u příležitosti jubi-

lea Ježíšova kostela v Cieszyne, v rámci projektu 300 let 

tolerance v Těšínském Slezsku. K účastníkům patřily děti 

z českých i polských základních a středních škol. Porota se 

skládala z odborníků v oblasti literatury, divadla, herectví, 

z pastorů evangelické i katolické církve. Duchovním slo-

vem provázel Mgr. Stanislav Pietak, biskup Slezské církve 

evangelické a celou akci organizoval br. farář Bohuslav 

Kokotek.  

Za výběr básní 

a přípravu dětí z 

českých škol (ZŠ 

Ropice, Slezská, 

Komenského, 

Pod Zvonek) 

zodpovídala 

Zuzana Kaczmar-

czyková.  

V minulém roce proběhlo první kolo soutěže v našem 

kostele v rámci bohoslužeb, tento rok se uskutečnilo jako 

hlavní část programu slavno-stního ukončení školního 

roku.   

Soutěžilo se ve dvou kategoriích s postupem do finále. 

Porota, ve které byli členové našeho sboru (sestra M. Ga-

bryšová, L. Turečková, bratr J. Smyček, M. Kantor) neměla 

vůbec lehké rozhodování. Děti 

recitovaly moc pěkně, básně 

prožívaly a jejich obsah byl pro 

nás všechny velkým povzbuze-

ním. Uvědomili jsme si, kolik 

schopností jim Pán Bůh dal a že 

i recitací křesťanských básní Jej 

můžeme oslavovat! 

Do finále nakonec postoupili – 

za 1. kategorii – Natálka Kaleto-

vá, Veronika Říčanová a Mateu-

sz Pilch, za 2. kategorii – Anička 

Kaletová, Jakub Kaczmarczyk a 

Sára Suszková. První tři místa 

obsadili Anička, Jakub a Mateu-

sz.  

Chceme z celého srdce podě-

kovat dětem, které do finále ne-

postoupily, ale soutěže se zú-

častnily (Petr Szczurek, Anička 

Chroboczková, Ondřej Sabela, 

Jirka Pščolka, Zuzka Wojnarová, 

Ivanka Špilová). 

Recitační soutěž bude pokra-

čovat i příští rok. Vzhledem 

k tomu, že v našem sboru roste 

další talentovaná mladá genera-

ce, věříme, že o nové a nadané 

recitátory nebude nouze :-). Na 

příští rok se už moc těšíme.  

…vše, co činíte, čiňte k Boží 

chvále… 

Za organizační tým Z. Ka-

czmarczyková – katechetka.“ 

 

Tato aktivita má slibnou bu-

doucnost, pokud se o ni nadále 

budou starat lidé, kterým na 

slově „kultura“ ještě pořád zále-

ží. Nenechte si ujít příští rok její 

další pokračování.  

ZM-NL 
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VZPOMÍNKY NA KUBU 

(1. část) 

V minulém roce před Vánocemi jsme navštívili několik sester 

ze sboru. Chtěli jsme po nich, aby zavzpomínaly na své Vánoce, 

jak je kdysi prožívaly. Jaké bylo naše překvapení, když jsme se jen 

tak mimochodem dověděli, že jedna z nich – Anna Sabelová – 

prožila v sedmdesátých letech skoro půl roku na Kubě. Proto jsme 

ji navštívili znovu a nechali si vyprávět, jak se tam dostala, co 

tam prožila a jestli by se tam třeba nechtěla podívat ještě jednou. 

I vám tedy přinášíme několik postřehů a děkujeme moc milé 

sestře, že byla ochotná se s námi o ně podělit. A snad vám nebude 

vadit ani to, že jsme vyprávění napsali „po naszymu“. 

 

V 76 my byli na Kubě. Manžel tam jechoł už v 75, un tam 

był 14 mjeśyncy, a jo tam była od maja do prosinca. Bo un 

śe mjoł vracać, na pół roku to mjeli a tam jedyn, kjery tam 

jeźdźił už potřeći, tak un to zrobił, že zustanum, ale man-

želki aby mógły přijechać. Tak nas jechało pełny autobus 

z Ostravy, a tych dźecek było. A muj synek un mjoł 12 

rokuf. A chodźił tam do ruski škoły na Kubě, chodźił do 6. 

třidy, bo do čechóv była v Havaně jyny škoła do 5. třidy. 

 

 
 

A moji představy o Kubě były taki: něvědźałach, kaj to 

je, tak źech śe myślała, to bedźe džungle, bedum lvy, słuně, 

fšystki ty zvjyřynta a tu my přijechali a normalně jak 

Ćiešyn. Mjyškali my v Havaně, na kraju, my měli 50 me-

tróv od mořa. To był raj. To był budynek jyny pro nas, my 

tam mjyškali s Rusami, tako ubytovna pro cizincóv. Mógli 

my śe vařić, mjeli my pjec, my jako 3 osoby my mjeli dětski  

pokuj, ložnice, přijimačke a ku-

chyňka, trumba tam něbyła, jy-

ny vařič a hned vedle kumpjelke 

a balkón. Tam chleba něbyło, 

jyny veka a my pjykli duma 

chlyb v remosce. A bjyda była 

tako – jak nas chłopi zakludźili 

do sklepu, tak tam něbyło nic. 

V silonovych sačkach był cukjer, 

polohrubo munka, oliva olivo-

vo, masło kroli, kdo kjela chćoł, 

kuře my mjeli na přiděl, ovjyn-

žine na přiděl, věpřoviny vjela 

jech chćała, cebule tam něbyło. 

Banany ve sklepě tež něbyły. Jo 

dostała přiděl cygaret, manžel 

dostoł cygaretle, my někuřili, 

všystko to zustało, tak ći ku-

baňcy byli v śudmym něbě, jak 

my jim cygaretle dali. Uni dosta-

li isto 20 cygaret na přiděl na 

tydźyń. Tak my dali cygaretle a 

kave a šli my na banany a dosta-

li my taki trs patnośćikilovy. 

No a mjynso to my mjeli roz 

za tydźyń te ovjynžine po 60 

deka na přiděl, kuřynta 3 na 2 

tydně – to jo ješče rozdovała. 

Tam była adventystycko vjara 

povoluno, bo to investovała 

Ameryka. Kośćioły były odevři-

te, ale žodnych ludźi, tam 

něśmjeli chodźić do kośćioła. 

Evangelickigoch něnašła, jyny 

katolicki, no a tam było tež 

templo adventista i tak my tam 

zašli, śpjyvali, představjali nas a 

manžel umjoł už tak pěkně po 

španělsku, tak se domuvił, a 

uny potym začły do nas chodźić 

a jo jim ryže zajiśćiła, bo uni mě-

li všystko na přiděl. 
Anna Sabelová & LCH-NL 
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humanitární rubrika 

STŘEP 

VOLNČASOVÉ STŘEDISKO PRO NEORGANIZOVA-

NÉ DĚTI A MLÁDEŽ 

V rámci studia oboru poradenství v sociální práci jsem 

se zúčastnila mj. praxe ve volnočasovém středisku Střep ve 

Svibici. Pokud jste ze Svibice, asi Vám tato instituce není 

zcela neznámá,  ale povězme si o ní něco více. 

Zřizovatelem střediska Střep je občanské sdružení AVE 

Český Těšín. Občanské sdružení AVE vzniklo v roce 1996 

jako nestátní organizace, jejíž hlavním cílem byla práce 

v oblasti sociálních služeb. AVE znamená latinsky „buď 

vítán“ a to je také poselství této organizace vůči klientům. 

Základní cíle organizace jsou: 

- být svým klientům nápo-

mocni a v problémové ži-

votní situaci, v níž se právě 

ocitli, 

- navrhnout a realizovat pro-

gram, který by umožnil kli-

entovi tuto situaci zvlád-

nout, 

- pomoci klientovi vrátit se zpět do běžného života. 

 

Od počátku existence se organizace zaměřovala zejména 

na práci s osobami ohroženými drogovou závislostí a jejich 

okolím. Od roku provozovala v Českém Těšíně K-centrum 

AVE – nízkoprahové kontaktní zařízení pro drogově závis-

lé, které bylo z důvodů cílové populace přeměněno v roce 

2006 na Agenturu AVE. Agentura Ave se zaměřuje na po-

moc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nejen 

kvůli drogám, ale také například mají výchovné problémy, 

potýkají se sociálním vyloučením apod. 

Od roku 2001 převzala organizace plně provoz zařízení 

STŘEP – nízkoprahového volnočasového střediska pro ne-

organizované děti a mládež. To nabízí mladým lidem 

v městské části Svibice tvořené zejména sídlištěm možnost 

smysluplného využití volného času. Zároveň naši pracov-

níci působí i v terénu v této problémové části města. 

Stejně jako se vyvíjí společnost, ve které žijeme, rozvíjí se  

i oblast působnosti organizace. 

Jelikož problémů v oblasti soci-

ální, ať už se to týká mládeže či 

dospělých, bohužel neustále 

přibývá, uvědomuje si organiza-

ce možnosti působení a nezbyt-

nost rozvoje svých programů. 

Svědčí o tom založení Dobro-

volnického centra AVE, dobro-

volnický program Pět P, projekt 

Primární prevence na školách či 

projekt Rosteme spolu. 

Náplní činnosti střediska 

STŘEP je poskytování volnoča-

sového programu pro neorgani-

zované děti a mládež v sídlištní 

města Český Těšín – Svibice. 

Veškeré služby jsou cílové sku-

pině nabízeny bezplatně. Sou-

částí nabízených služeb je také 

poradenství rodičům problémo-

vých dětí a pedagogům potýka-

jícím se se sociálně patologic-

kými jevy u svých žáků. 

Služby střediska zahrnují vý-

chovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, sociální poradenství, 

sociálně terapeutické činnosti a 

terénní práci. 

Cíle střediska STŘEP: 

- snížení kriminality sídlištní 

mládeže (v lokalitě Český 

Těšín – Svibice) 

- snížení počtu experimentá-

torů a uživatelů drog 

- snížení problémů spojených 

se šikanou 

- změna postojů mládeže 

v oblasti sociálně-

společenských vztahů smě-

rem k jejich zkvalitnění 

- zajištění informovanosti ro-

dičů problémových dětí 
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o možnostech práce s touto skupinou 

- snížení recidivy u prvotrestané mládeže 

- vzdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně pato-

logických jevů 

- zapojení dobrovolníků do realizace jednotlivých pro-

gramů 

- poradenství pro rodiče 

 

Práce s dětmi je neskutečně obohacující, pakliže si jako 

dospělí uvědomíme, co všechno se my můžeme učit od 

nich – upřímnosti, spontánnosti, zvídavosti, přizpůsobi-

vosti. Toto všechno jsem mohla pozorovat i na své praxi ve 

středisku Střep. Kolikrát, místo abych já je vtahovala do 

aktivity, vtáhly děti samotné mě. 

Měla jsem radost z toho, že si můžu s jednotlivci po-

stupně vytvářet vztah. Na někoho bylo třeba především 

dohlížet, jiné spíše vyslechnout a jinými si např. zahrát 

hru. I v takovém zařízení, kde je denně víc než 20 dětí je, 

podle mne, potřeba zachovat, anebo alespoň usilovat o in-

dividuální přístup. Někteří se naučili využívat mé přízně a 

začali používat velmi nenápadné citové vydírání – s tím 

jsem se musela vypořádat tak, abych neublížila žádné dět-

ské dušičce. Někteří 

měli třeba častou po-

třebu být chváleni a 

předváděli se svými 

výkony nebo výrobky 

a také tehdy jsem 

musela citlivě zvážit, 

jak s nimi jednat, aby 

nebyli pyšní nebo aby 

se nepovyšovali nad 

zbytek kolektivu. 

Jejich spontánnost, 

někdy skvělá vlast-

nost, však také způsobuje, že děti u některých aktivit dlou-

ho nevydrží, v těchto případech jsem se učila je více a lépe 

motivovat anebo být flexibilní a prostě jim vymyslet jinou 

aktivitu, která je zaujme spíše. Nebylo to vždy lehké. 

Asi nejtěžší pro mne bylo, když jsem jim měla dělat 

„soudce“. Rozhodnut, že to co dělá X je špatné nebo nikoli, 

nebo rozhodnout jestli za spor, hádku, rvačku X a Y může 

X nebo Y. Zjišťovala jsem každý den, že neznám pravidla 

střediska pořád tak dobře, abych 

mohla být spravedlivým soud-

cem a tím také spravedlivým 

vychovatelem. Předpokládám 

ovšem, že je záležitost času a 

návyku a že bych si časem osvo-

jila pravidla natolik, že bych 

neměla problém v rozhodování 

o mravních otázkách. 

Pořád znova jsem si uvědo-

movala, jak podstatnou roli hra-

je výchova mladé generace. 

Každý, kdo se podílí na vý-

chovném procesu, je malým (ale 

důležitým) činitelem v procesu 

budování naší společné bu-

doucnosti, protože příští gene-

race bude jen taková, jakou ji 

vychováme. Vštěpování morál-

ky do podvědomí i vědomí dětí 

je tedy zodpovědný úkol a já 

mohu dosvědčit, že středisko 

Střep tento úkol plní velice zod-

povědně. 

LS-NL 

 

ze sborového života 

KAPELA „3+1“ 

Instrumenty před oltářem. 

Kdo za to může?  

Občas je vidíte během boho-

služeb, když vylezou se svými 

nástroji dopředu a vyluzují ně-

co, co by optimista označil za 

hudbu. Kapela 3+1. Odkud se 

vzali?  

V půlce listopadu 2004 se na 

mládež dostavil mladík v dží-

nách, světlém svetru, modré 

bundě a botách, které prý už 

vyhodil. Skromně rozrazil dveře  
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a prohlásil: „Dobrý večer. Jmenuji se David Harok a chtěl 

bych tady založit pěvecký sbor.“ Měl jen jednu podmínku. 

Nechce žádné hudební nástroje, kromě kláves, na které 

bude hrát on sám. Ten sen se mu splnil. Je to skupina 3+1. 

Jen se chudák musel smířit s fakty, že dobré a ochotné 

zpěvačky se nemnoží geometrickou řadou, zatímco ama-

térští hudebníci se ho drží jak krysy píšťalky.  

Název 3+1 byl skupině přidělen bratrem ze sboru, který 

potřeboval napsat nějaké jméno do programu koncertu. 

Vystihovalo tehdy aktuální počet členů. Uskupení je tak 

nesmírně kreativní, že si název nechalo, i když je většinou 

mimo, protože počet členů stále kolísá.  

Za denního svitu kapelu uvidíte, jen když hraje v rámci 

některého z vystoupení. Jejich zkoušky se odehrávají za 

hluboké noci. Přemýšlejí nad tím, že by vzali klíčky od au-

ta a vyrazili na zkoušku v době, kdy ostatní lidé přemýšlejí 

nad tím, že by vzali ručník, vyrazili do koupelny a odebrali 

se do postele. Kdybyste šli někdy v pátek pozdě v noci ko-

lem sborové přístavby, vězte, že divné zvuky, vycházející 

z místnosti prakticky pod úrovní země, vyluzují právě oni.  

Mezi členy skupiny jsou dva státní zaměstnanci, jeden 

zaměstnanec v soukromém sektoru, dvě matky na rodi-

čovské dovolené a dvě studentky. Pokud vám počty ne-

souhlasí, vězte, že ženy zvládají víc věcí najednou.  

Průměrný věk členů skupiny je 28,8 let. V době, kdy si 

nejstarší člen šel po svůj první občanský průkaz a zajímal 

se o volbu svého budoucího povolání, neuměl nejmladší 

člen ještě ani chodit a zajímal se o kojenecké mléko značky 

Sunar.  

Repertoár kapely tvoří zhruba 

přes sto písní. Což ještě nezna-

mená, že by vám všechny doká-

zali zahrát. Tlustých not si ne-

všímejte. Pokud jeden z členů 

z jakéhokoli důvodu chybí, po-

čet vhodných písní se snižuje na 

dvě až pět. Skupina hraje písně 

buď úplně převzaté, s převzatou 

hudbou a vlastním textem nebo 

kompletně autorské. Doufá pak, 

že poslední jmenované poslu-

chači aspoň přežijí ve zdraví.  

A proč hrají? Protože ačkoli si 

mnohdy myslí (někdy i pravdi-

vě), že své nástroje a zpívající 

hlasy neumí ovládat, vlastně bez 

nich nemohou být. Protože mají 

rádi zatuchlý smrad ve zkušeb-

ně. Protože jsou vstřícní k sobě 

navzájem, když vedoucí prohla-

šuje, že ze zpěvaček zešediví, 

ony mu okamžitě odpoví, že se 

mu složí na barvu. Ale přede-

vším proto, že milují Ježíše Kris-

ta a tak ho chtějí chválit z celého 

srdce. 

JF-NL 
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FOTOREPORTÁŽ – INSTALACE FA-

RÁŘŮ MARCINA PILCHA A ŠTĚPÁ-

NA JANČI DNE  7.11.2010 
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ze starých časů 
Evanjelické listy, 1894, roč. 12 

Dnes 

„Vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili,“ řekl Jozue lidu 

Izraelskému. Nevíme, kolik posluchačů si skutečně tenkrá-

te vyvolilo sloužiti Hospodinu, ale jisto jest, že kdyby Jo-

zue byl řekl: „Vyvolte sobě, komu byste zítra sloužili,“ byli 

by bezpochyby všichni rádi se uvolili. Ano, zítra dáti Bohu, 

což Božího jest, chtěl by skoro každý, ale jen ne ještě dnes! 

 

O dávání 

K jistému bohatci přišel misijní sběratel žádat o příspě-

vek. Bohatec byl právě ve špatné náladě a dal s kyselým 

obličejem zlatý peníz. „Je to od srdce?“ tázal se sběratel. 

„To vám může býti lhostejno!“ zněla odpověď. „Ne, to 

bych nemohl jinak přijati,“ namítal sběratel. Ale muž ten 

zvolal: „Dejte to sem, to nebylo od srdce,“ vzal peníz a po-

dal udivenému sběrateli bankovku 20 liber, t.j. 400 zl. se 

slovy: „Tak, to je od srdce!“ 

Podobná věc přihodila se faráři Funckeovi v Brémách. 

Přišel k příbuznému žádat za podporu nějaké důležité vě-

ci. Přítel jeho však se naň osopil: „Co již zase chcete?“ – 

„Nic,“ odpověděl Funcke, obrátil se a šel. Ale nedobře na-

laděný muž vyběhl za ním a tázal se již poněkud mírněji: 

„Proč pak jste ke mně přišel, když nic nechcete?“ – Odpo-

věď zněla: „Přišel jsem v domněnce, že najdu člověka, 

v kterémž přebývá Kristus. Toho člověka jsem chtěl prositi, 

aby učinil něco pro věc Kristovu; ale nalezl jsem muže, kte-

rý je právě posedlý ďáblem, nechci tedy nic.“ Tu odpově-

děl přítel s úsměvem: „Jen pojďte tedy se mnou do pokoje 

a rcete, co hýbe vaším srdcem. Chci navzdor tomu ďáblu 

býti laskavým člověkem.“ Nyní vyslovil farář svoji prosbu 

a brzo obdržel značnou sumu peněz. Tímto způsobem měli 

oba blažený den. 

 

Pět různých odpovědí na tutéž otázku 

Pěti lidem byla předložena otázka: 

„Kterých tří věcí si žádáš?“ 

Student odpověděl: „Knih, zdraví a klidu.“ 

Lakomec pravil: „Peněz, ještě peněz a opět peněz.“ 

Ustaraný chuďas odtušil: „Chleba, chleba, chleba.“ 

Opilec odvětil: „Piva, vína, kořalky.“ 

Rozmařilý světák: „Bohatství, cti a zábavy.“ 

Nábožný chudý muž: 

„Předně, abych byl v Kristu 

nalezen; pak, abych byl Kristu 

podoben a konečně, abych byl 

po smrti u Krista.“ 

 

Čtvero klíčů 

Jako člověk, chtěje otevříti 

dvéře, zkouší klíč za klíčem, až 

všecky vystřídal, tak zkouší Bůh 

klíč za klíčem, aby na srdce člo-

věka působil. Počátek činí stří-

brným klíčem rodičů: modlit-

bami matky a napomínáním ot-

ce. Potom zkouší klíč církevní: 

k tomu náleží jeho kazatelé a 

ostatní pořádky a služebnosti, 

jimiž závora srdce nejednou bý-

vá odstrčena; nestačí-li tyto, uži-

je železného klíče utrpení a bídy, 

kterýž někdy má dobrý výsle-

dek, když ony první ničeho ne-

pořídily. A konečně má klíč zla-

tý, jenž jest nejpřednější a všec-

ky převyšuje; totiž předivné pů-

sobení jeho milostivého Ducha, 

jímž dobývá si přístupu 

k srdcím, která se zdála býti na 

věky uzavřena. 
MG-NL 

 

co nás čeká 
 V neděli 21. 11. 2010 od 

16:00 bude v našem kostele pro-

bíhat koncert vděčnosti. 
 

 KaSS Střelnice ve spo-

lupráci s Křesťanskou akademii 

mladých pořádá mimořádný 

koncert americké skupiny DI-

ZMAS. 21. 11. 2010, 18:00 hod., 

Jazzklub ul. Střelniční. Vstupné: 

50 Kč. 

 



 

NEDĚLNÍ LISTY 21. listopadu 2010 11. číslo Strana 15 

 Zveme na čtvrteční adventní bohoslužby, které 

budou začínat vždy od 16:00 hod. v sálku. Sloužit budou 

hosté: 

25. 11. - Aleš Wrana, vikářka Ewa Jelinek – ČCE Ostrava, 

2. 12. - Pavel Křivohlavý – ČCE Frydek-Místek, 

9. 12. - Jiří Chodura – SCEAV Oldřichovice, 

16.12. - Štěpán Marosz – ČCE Šenov. 
 

 Zveme Všechny známé i neznámé ke společnému 

vyrábění adventních věnců nebo závěsných svícínků - 

28. 11. 2010 v čase 15:00 - 18:00 na faře ČCE Šenov (u koste-

la s modrými hodinami na náměstí). Pokud možno, přibal-

te si do tašky nějaké ty větvičky, 4 svíčky a korpus. Pokud 

nemáte, budou nějaké volné k dispozici. 
 

 Zveme teenagery na pobyt dorostu a konfirman-

dů! Kdy: 3. - 5. 12. 2010. Místo: Bruntál, fara ČCE. Cena: 

500 kč (ubytování, strava, vlak). S sebou: spacák, karimat-

ka, zimní obuv, vhodné oblečení ven i dovnitř, hygienické 

potřeby, přezůvky, zápisník, Bibli, baterku, láhev na pití. 

Přesný čas odjezdu bude zveřejněn na webu 

(www.dorostrozvoj.4fan.cz). Další informace získáte a při-

hlásit se můžete u Lenky Smyčkové (tel. č. 776 157 846). 
 

 Centrální mládežová wigilijka se uskuteční dne 

11. 12. 2010 od 13:30 hod. v Bohumíně na Masarykově ná-

městí v kulturním domě K3, asi 3 min. cesty od nádraží 

(Nový Bohumín). 
 

 Dne 11. 12. 2010 od 18:00 hod. se v Jazzklubu na 

ul. Střelniční uskuteční koncert klezmerové kapely Sim-

cha, v rámci kterého bude „obřezáno“ první CD tohoto 

hudebního uskupení. Jste srdečně zváni! 
 

 Vánoční večernice konfirmandů, dorostu a mlá-

deže se uskuteční v sobotu 18. 12. 2010. Čas setkání a další 

info se objeví na webových stránkách mládeže. 
 

 V neděli 19. 12. 2010 od 14:30 hod. proběhne 

v kostele Vánoční slavnost nedělních besídek. Zvány jsou 

nejenom děti a jejich rodiče, ale také ostatní sborovníci. 
 

 Rozpis Vánočních bohoslužeb: 

24. 12., 20:00 – Bohoslužby ve Zpupné Lhotě 

25. 12., 5:00 – Jitřní bohoslužby 

25. 12., 9:00 – Hlavní bohoslužby 

26. 12., 9:00 – Rodinné bohoslužby 

31. 12., 16:00 – Silvestrovské 

bohoslužby 
 

 Milé ženy a dívky, BEZ 

MAKE-UPU – je název konfe-

rence pro ženy a dívky, kterou 

pořádá tým Nea v termínu 7. –

 9. 1. 2011 v KC KAM Malenovi-

ce. Čeká Vás nejen zajímavé vy-

učování z dílny manželů Rauso-

vých, ale také nějaké to well-

ness, kdy si budete moci trochu 

odpočinout a nadechnout se! 

Zveme i Vás a těšíme se na spo-

lečně strávený čas! Informace o 

konferenci najdete na 

www.neaweb.cz. 
 

 Podarujte dítě na 

Ukrajině! 1. - 20. 12. 2010, sběr-

né místo dárků: Dukelská 5, 

Český Těšín. Slezská diakonie se 

již třetím rokem zapojuje do 

příprav sbírkové akce „Dárky 

pro děti na Ukrajinu“. Hlavním 

garantem aktivity je občanské 

sdružení Pomoc Těšínského 

Slezska (PTS), které tuto akci 

pořádá již pátým rokem. Dárky 

v hodnotě cca 200 Kč se naplňují 

pouze novými předměty a věc-

mi, např. školními potřebami, 

pastelkami, omalovánkami, 

hračkami, čepicí, rukavicemi, 

šálou, kosmetikou, zubní pastou 

a kartáčkem apod. Z důvodu 

celní kontroly dárek nesmí ob-

sahovat žádné potraviny a slad-

kosti. Dárek můžete přinést 

v krabici (např. krabice od bot), 

kterou můžete zkrášlit balicím 

papírem a převázat šňůrkou (z 

důvodu celní kontroly nezale-

povat). Dárek můžete rovněž 

přinést v igelitovém sáčku na 

sběrné místo, kde bude dárek 

http://www.dorostrozvoj.4fan.cz/
http://www.neaweb.cz/
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přebalen do krabic. Dárky, které se rozhodnete věnovat, 

budou milým vánočním překvapením pro děti ve věku od 

0-14 let a budou předány do dvou dětských domovů, ško-

lám, křesťanským sborům a dětem ze sociálně potřebných 

rodin na Zakarpatské Ukrajině. 
 

 Navštivte nové internetové stránky s písněmi Jiří-

ho Zmožka: http://en.zmozeksongsforgod.com. Neleznete 

zde klipy s překlady do 35 jazyků. 
 

 Díky úsilí spolku Klub kreativních žen v Cieszy-

nie (Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych w Cieszy-

nie) 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 přiroze-

ně na Záolší). Kniha obsahuje stručné životopisy 11 žen, 

které svou prací, námahou, postojem byly nesmírným pří-

nosem pro naši společnost – i když v dnešní době málokdo 

o tom ví. 
 

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 na-

hrávky kázaní nejen br. Ka czmar-

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. 

http://www.dorostrozvoj.4fan.cz/  

Stránky dorostu sboru Na Rozvoji 

http://mladez.narozvoji.cz/ - Stránky 

mládeže sboru Na Rozvoji 

Základní informace  

a pravidla inzerce 

Inzeráty je možno podávat pí-

semně u stánku NL nebo zasílat 

na e-mailovou adresu redakce 

(níže). Nezapomeňte uvést svůj 

kontakt. 

Běžné textové inzeráty jsou 

ZDARMA!  

Ceník Inzerátů 

 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, Magda-

léna Géryková, Michal Chalupski, Lenka 

Chrobočková, Vanda Iwaszková, Veroni-

ka Iwaszková, Zuzana Maroszová, Marek 

Schulhauser, Lenka Smyčková 

Tisk: Magdaléna Géryková 

Editace: Lenka Smyčková  

Zodpovídá: Jana Foberová 

http://narozvoji.ic.cz/
http://narozvoji.wz.cz/
http://www.vericidite.estranky.cz/
http://www.dorostrozvoj.4fan.cz/
http://mladez.narozvoji.cz/
mailto:info@ccectesin.cz
http://www.ccectesin.cz/
mailto:noviny.rozvoj@centrum.cz

