
PÁN NÁS POTŘEBUJE
A  kdyby  vám někdo  něco  říkal,  odpovězte:  

‚Pán je potřebuje.‘
Matouš 21,3

Potřebuje Pán nebes i země něco od hříšného 
člověka? Potřebuje snad naši pomoc, naše kostely, 
fary, peníze? Potřebuje kazatele a faráře, potřebuje 
učitelky  v nedělní  škole,  potřebuje  bohoslovecká 
učiliště, kde se mladí křesťané připravují pro službu 
v církvi? Je Boží dílo závislé na lidském činu?

Když jsem o této otázce přemýšlel,  zrálo ve mně 
přesvědčení, že je tomu naopak. On nás nepotřebuje, 
ale   my  ho  potřebujeme.  Potřebujeme  jeho  lásku, 
jeho  odpuštění,  jeho  pomoc,  jeho  uzdravující  moc. 
Potřebujeme, aby šel před námi jako pastýř, jako náš 
vzor a příklad. On nás nepotřebuje. My se však bez 
jeho pomoci neobejdeme. 

V překrásném příběhu o dvou učednících, které Pán 
Ježíš poslal do nedaleké vesnice, aby odtud přivedli 
oslici  s oslátkem,  se  dovídáme,  že  nás  Pán  Ježíš 
potřebuje.  Evangelista  Matouš  zaznamenává  jeho 
slova:  „A  kdyby  vám  někdo  něco  říkal, 
odpovězte: ´Pán je potřebuje.“ 

Aby  se 
naplnilo  dávné 
proroctví, 
potřeboval Ježíš 
oslici 
s oslátkem, 
potřeboval  uče-
dníky,  kteří 
poslušně  jdou 
tam, kam je po-
sílá,  potřeboval 

neznámého muže,  který  učedníkům v jejich  poslání 
ochotně pomáhá. Je to neuvěřitelné; Ježíš potřebuje 
nás,  chudé,  ubohé,  slabé,  nespolehlivé,  nás,  kteří 
jsme  ho  tolikrát  zklamali.  Potřebuje  nás,  aby  se 
naplnila slova proroků. 

Pokračování na str. 2.

SLOVO EDITORA
Bratři a sestry,
ani  jsme  se  nenadáli  a 

jsou  tady  nejvýznamnější 
křesťanské  svátky  – 
Velikonoce.  Svátky  svým 
způsobem  zvláštní  – 
zatímco  ve  Velký  pátek 
zadumaně přemýšlíme nad 
tím,  jak  Pán  Ježíš  těžce 
trpěl,  jen  aby  nám  mohl 
darovat  svobodu,  v neděli 
se  nemůžeme  neradovat, 
protože máme před očima 
obrázek  odvaleného 
kamene  a  prázdného 
hrobu.  Příběh o Ježíši, jeho 
utrpení  a  vzkříšení  si 
připomínám znova a znova 
–  vždycky  mě  něčím 
dostane. Asi podobně, jako 
dostal  člena  známé 
křesťanské  kapely 
Timothy, než napsal  tento 
text písně:

„Ježiš  môj,  pred  tvojou 
stojím  obetou,  stal  si  sa 
bláznom,  zomrieť  si  šiel.  
Mnohokrát  ja  žasnem ako 
máš  ma  rád,  a  stojím  tu 
dnes  ešte  raz,  stojím  tu 
dnes ešte raz.

A  znova  hľadím na  kríž, 
kde si svoj  život  dal.  Som 
pokorený  láskou  srdce 
zlomené mám. 

Znova  ďakujem  ti,  
ďakujem svoj život ti dám.“

Za  celou  redakci  Vám 
přeji  Velikonoce  plné 
vděčnosti a lásky.

LS-NL
Takový byl od počátku Boží záměr, který 
oznamoval skrze proroka Zacharjáše.

NEDĚLNÍ LISTY 4. číslo / 17. dubna 2011 Strana 1

NEDĚLNÍ LISTY 4. číslo, 6. 

ročník
Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji17. dubna 2011

Čtení: J 12,12-19, Fp 2,5-11, Ž 69,17-19.30-31.336. postní neděle (Palmarum)



 Ježíš  nevynucuje  poslušnost.  On  jen 
prosí,  vybízí,  očekává,  hledá  ztracené 
ovce. 

A kde se lidé nechají  Ježíšem pozvat, 
tam  dochází  k  duchovnímu 
probuzení. 

Ježíš  se  posadil  na  oslici. 
Ohromnému zástupu lidí,  kteří  přišli  do 
Jeruzaléma z blízka i daleka, aby slavili 
největší izraelský svátek - Velikonoce, se 
náhle otevřely oči. V muži, sedícímu na 
oslici,  poznávají  zaslíbeného  Mesiáše. 
Jsou strženi k  radostnému chvalozpěvu: 
„Hosanna synu Davidovu, Hosanna 
tomu,  který  přichází  ve  jménu 
Hospodina. Hosanna na výsostech.“ 
Jejich píseň  vyvěrá z hlubin duše. A se 
zpívajícími  zástupy stoupá Ježíš  vzhůru 
do  chrámu,  po  cestě  vystlané  plášti  a 
ratolestmi.

První  Ježíšova  cesta  vede  do  nádvoří 
pohanů,  kteří  přijeli  zdaleka,  aby  se 

setkali s živým Bohem. Místo modliteb a 
vnitřního  ztišení  se  však  ocitli 
v prostoru,  který  se  podobal  víc  tržišti 
než  chrámu.  V nádvoří  pohanů  byly 
směnárny  peněz,  zde  se  prodávala 
obětní  zvířata.  Jejich  řev,  volání 
směnárníků a kupujících,  přehluší slova 
Zákona a proroků.

Nyní přichází Ježíš a kde je on, tam se 
všechno mění.  Zaneřáděný Hospodinův 
chrám  je  očištěn,  navrácen  svému 
poslání.  Nyní  mohou  i  pohané 
naslouchat  Božím  zaslíbením.  Nyní  se 
konečně  mohou  modlit  v duchu  a 
pravdě.     

Ano, Ježíš nás potřebuje.  Mnohem víc 
však my potřebujeme Ježíše. On otevřel 
dveře do věčného Božího království. Pro 
všechny, i pro nás.  

Pavel Smetana

téma

DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ 
Neužívej  jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho  

jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. 2. Mojžíšova 20, 7 (NBK)

V biblických  dobách  mělo  jméno  jiný 
význam  a  jinou  váhu  než  dnes.  Ve 
starověku  jméno  nesloužilo  pouze 
k odlišení  jedné  osoby  od  jiných,  ale 
vyjadřovalo i charakter pojmenovaného. 
Znalost jména určité osoby znamenala i 
znalost  jejího  charakteru  a  vnitřního 
„já“.  Jméno  bylo  součástí  duše,  byl 
v něm  kus  podstaty  pojmenované 
osoby.  Proto  důležité  změny  v životě 
člověka  byly  často  doprovázeny  také 
změnou  jeho  jména  (např.  Abram  – 
Abraham,  Jákob  –  Izrael,  Šimon  –  Petr 
atd.).

Také  Boží  jméno  není  pouhým 
pojmenováním Boha, ale odráží se 
v  něm  samotná  Boží  podstata. 
Pokud  se  v Bibli  hovoří  o  Božím 
jménu,  je  tím  myšlen  Bůh  sám. 
Zneužívání  Božího  jména  je  tak 
pokládáno  za  pohrdání  samotným 
Bohem.  Způsob,  jakým  užíváme  Boží 

jméno,  jakou  váhu  mu  přikládáme, 
svědčí o našem vztahu k Bohu. Proto je 
toto přikázání zařazeno na přední místo 
v Desateru  a  je  navíc  doplněno 
o varování před závažnými důsledky při 
jeho porušení. 

V dnešní  době  však  patří  toto 
přikázání k těm nečastěji porušovaným. 
Lidé  v našem  okolí  užívají  Boží  jméno 
nadarmo  zcela  běžně,  aniž  by  si 
uvědomili  závažnost  svého  počínání. 
Spousta lidí dnes například vůbec neví, 
proč  se  slaví  Vánoce,  a  když  se  jich 

zeptáte,  co  je  to  Velký  pátek, 
odpovídají,  že  svátek  jara.  Na 
druhé straně ti  samí  lidé vysloví 
Boží  jméno  za  den  častěji,  než 
evangelista  na  evangelizaci. 
Neúcta  našeho  národa  k Božímu 
jménu  pouze  odráží  jeho 

naprostou  lhostejnost  a  pohrdání 
Bohem samotným. 
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Každý z nás se jistě již setkal ve škole 
nebo  na  pracovišti  s tím,  jak  někdo 
zneužívá  Boží  jméno.  Často  už  to  ani 
nevnímáme. Myslím si,  že právě v této 
oblasti  máme  všichni  velký  úkol.  Jako 
Boží  děti  nemáme  zůstat  lhostejní 
k tomu,  když  někdo  tupí  a  znevažuje 
našeho  Boha.  Zkusme  se  na  to 
v příštích dnech a týdnech více zaměřit, 
a pokud někdo v naší přítomnosti  užije 
nadarmo  Božího  jména,  vhodným 
způsobem  jej  na  to  upozorněme.  Tito 
lidé mnohdy ani nevědí, že dělají  něco 
špatného.  Jestliže  nebudeme  v této 
oblasti  pasivní,  můžeme své spolužáky 
a  spolupracovníky  uchránit  od  Božího 
trestu a navíc budeme mít také dobrou 
příležitost  vydat  jim  svědectví  o  naší 
víře.

Se zneužíváním Božího jména nemají 
problém  pouze  nevěřící,  může  se  to 
týkat  každého  z nás.  Přestoupením 
tohoto  přikázání  totiž  není  jenom 
užívání Božího jména jako nadávky, ale 
také  jeho  nevhodné  užívání  při 
náboženských úkonech. Kolikrát jsme už 
na  shromáždění  zpívali  píseň,  aniž 
bychom vůbec věděli,  o čem zpíváme? 
Kolikrát  jsme se modlili  naučené  fráze 
bez  toho,  abychom  svou  modlitbu 
mysleli  vážně?  Neužíváme  ve  svých 
modlitbách Boží jméno bezmyšlenkovitě 
za každým druhým slovem pouze jako 
výplň?  To  jsou  jen  některé  příklady 

zneužívání Božího jména. Každý nejlépe 
ví, kde ho bota tlačí a ve které oblasti 
bychom si měli dát větší pozor na svůj 
jazyk.  Pamatujme,  že  časté  užívání 
Božího jména není znamením zbožnosti, 
spíše naopak.

V neposlední  řadě  můžeme  porušit 
výše  uvedení  přikázání  také  beze  slov 
svým  jednáním.  Jestliže  naše  činy 
nebudou  korespondovat  s tím,  co 
vyznáváme,  budeme  tím  vrhat  špatné 
světlo  na  svého  Pána,  čímž  jej  (jeho 
jméno) budeme snižovat v očích svých 
bližních.  Bůh  nás  v tomto  přikázání 
naopak  vybízí,  abychom  jej  ctili  a 
vzdávali mu slávu nejen svými ústy, ale 
také  svým  jednáním,  svými  postoji  a 
celým životem. Jen tak  bude mít  naše 
svědectví  váhu  a  budeme  dobrými 
velvyslanci svého Boha na tomto světě. 

Na závěr bych chtěl v několika bodech 
shrnout,  k čemu  nás  Bůh  skrze  toto 
přikázání vybízí:

• Nebuďme  lhostejní  k tomu,  když 
někdo  bere  nadarmo  Boží  jméno, 
ale využijme to  jako příležitost  ke 
svědectví.

• Dávejme  si  pozor,  abychom  také 
nezneužívali  Boží  jméno  pod 
rouškou zbožnosti.

• Oslavujme Boha (jeho jméno) svým 
životem.

Martin Tomala, vedoucí střítežské mládeže

rozhovor a nejen to

MGR. CZESŁAW BASSARA, PH.D.
Dne 5. 3. 2011 jsem měla možnost zúčastnit se konference Dětské misie (dále jen  

DM) u příležitosti 20. výročí jejího založení v České republice. Na této akci se sešlo  
mnoho „podporovatelů“ této služby mezi dětmi – ať už to byli  bývalí či stávající  
ředitelé, vedoucí klubů DM, vedoucí letních táborů DM a další příznivci z řad sborů, 
či širší veřejnosti. Jedním z těchto milých hostů byl také Czeslaw Bassara, který již  
dříve  upoutal  pozornost  naší  redakce,  a  proto  jsme  se  rozhodli  vám  o  tomto  
úžasném misionáři na poli Páně něco blíže sdělit. Zmíněné výročí Dětské misie se  
tak  stalo  skvělou  příležitostí  k tomu,  abychom  vám,  milí  čtenáři,  o  Czeslawovi  
Bassarovi  nepodali  pouze kusé životopisné  údaje,  ale  aktuální  informace o jeho  
životě a službě a budoucích plánech s touto službou souvisejících.
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Těm,  kterým  není  osoba  Czeslawa 
Bassary  známa,  uvádím  několik 
základních informací z jeho života:

Czesław Bassara se narodil v r.  1948 
v křesťanské  rodině  v Brzeszczach  při 
Osvětimi v Polsku. 

V r.  1965 přijal  Pána Ježíše  za svého 
Spasitele  a  ve  stejném  roce  zahájil 
službu mezi dětmi. 

Až  do  roku  1969  učil  a  pracoval 
v Brzeszczach a Osvětimi.    

V letech  1969  –  1974  absolvoval 
studium  teologie  na  Chrześcijań-skiej 
Akademii 
Teologicznej 
ve Varšavě. 

Ještě 
během  studií 
se  v roce 
1972  oženil 
se  svou 
nynější ženou 
Helenou,  se 
kterou  mají 
dvě  děti  – 
Bogdana (1975) a Dorotu (1979),  kteří 
nyní  se  svými  životními  partnery 
(Agnieszka a Konrad) slouží Pánu Bohu 
rovněž  pod  záštitou  CEF  (Child 
Evangelism  Fellowship).  Bogdan  + 
Agnieszka  -  distribuce  a  překlady 
literatury DM po celém světě; Dorota + 
Konrad - distribuce a překlad literatury 
DM pro Polsko.   

V roce  1975  úspěšně  absolvoval 
univerzitu  ve  Varšavě  a  rok  poté  se 
zúčastnil  Vzdělávacího  institutu  pro 
vedoucí  pracovníky  ve  službě  mezi 
dětmi v Kilchzimmeru ve Švýcarsku. 

Mezi  léty  1969-1990  organizoval 
v Polsku  práci  s dětmi  a  mládeží  a 
zároveň se věnoval vyučování učitelů a 
rodičů. 

Současně se v letech 1982-1990 
věnoval zakládání sborů v Polsku, 
učil  na  biblických  školách  a 
v evangelikálních církvích. 

Od  r.  1991-2007  sloužil 
společně  se  svou  manželkou 
Helenou v pozici ředitele CEF pro 
střední a východní Evropu. Obzvláště se 
soustředili  na  službu  CEF  v Rusku  a 

zemích  Střední  Asie,  v jejímž  rámci 
zodpovídali  za  vedoucí  pracovníky  a 
službu  CEF  ve  30  zemích.  V tomto 
období působil C. Bassara také jako člen 
Evropské rady CEF. 

V letech  2000  –  2006  absolvoval 
postgraduální  studium  v oboru 
systematické  teologie  na  Evangelical 
Theological  Faculteit Heverlee/Leuven 
v Belgii,  na  jehož  základě  obdržel v r. 
2006  titul  Ph.D.  v oboru  systematické 
teologie  a  obhájil  disertační  práci 
s názvem:  „Postmoderní  hermeneutika 
a evangelikální reakce.“

V roce  2008  založil  službu  tzv. 
„Hlásání  Slova!“  (Ogloszenie  Słowa!), 
neboli  Mezinárodní  službu  biblického 
vyučování  v CEF,  jedná  se  o  biblické 
vyučování  na konferencích,  seminářích 
a institutech.   

Czesław  Bassara  hovoří  plynně 
anglicky,  německy,  rusky,  polsky  a 
esperanto. V rámci své služby navštívil 
více než 60 zemí na všech světadílech.

V současné  době  je  v DM  2.5  tis. 
spolupracovníků v 160 zemích světa.  

Czeslaw  Bassara  byl  velmi  příjemný 
společník  a  o  své  službě  povídal 
s takovým  zanícením,  že  jsem  jej  jen 
nerada  přerušovala  dalšími  mými 
dotazy  a  byla  bych  ještě  déle 
poslouchala úžasná svědectví o tom, jak 
se Pán o své služebníky plně stará a jak 
je vždy a všude chrání, kdyby obědová 
přestávka,  v jejímž  čase  interview 
proběhlo, nebyla nijak časově omezena. 

Kolik  let  jste  zapojen  do  misijní  
služby, do služby Dětské misie? 

Je tomu již 42 let. V Dětské misii jsem 
byl  zaangažován  již  od  jejího  prvního 
kurzu  v roce  1969.  Poté  následoval 

institut DM v Kilchzimmeru, školení 
v Polsku, na kterých bylo přítomno 
mnoho křesťanů  také  z ČR (tehdy 
ČSFR). Pán Bůh požehnal další růst 
DM  v zemích  Střední  a  Východní 
Evropy  –  proto  vznikala  a  byla 
zakládána  další  její  střediska 

v Rusku  a  na  Ukrajině.  Současně 
přibývali  noví  členové  pro  tuto  práci 
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v ČR  a  Rumunsku.  Střediska  DM  se 
postupně rozrůstala také v muslimských 
zemích. 

V roce 1990 bylo v DM zapojených do 
služby 30 osob a po 18 letech působení 
se počet lidí rozrostl na 300 osob ve 30 
zemích střední a východní Evropy.

Kdy a jak si Vás Pán Bůh povolal  
do služby mezi dětmi? 

Pán Bůh si mě povolal  do služby v r. 
1965. V té době jsem nebyl zrovna tím 
vzorným mladým mužem,  jak  byste  si 
mohli představovat. Víra mi nic neříkala, 
měl  jsem  kolem  sebe  různou 
společnost,  také  jsem dokonce  málem 
nechal  vybuchnout  jednu  budovu,  kde 
jsem  umístil  po  domácky  vyrobenou 
bombu.  Moje  matka  se  za  mne  tehdy 
velmi modlila, a opravu velmi a dlouho 
se nade mnou trápila. Bylo mi právě 17 
let,  když  za  mnou  tehdy  přišel  farář 
našeho  sboru  a  řekl  mi:  „od nynějška 
budeš vyučovat děti.“ Ač jsem s dětmi 
pracovat nechtěl a tato služba mě nijak 
neoslovovala,  nedokázal  jsem  autoritě 
faráře  odporovat.  A  proto  se  stala 
událost,  kterou  si  ještě  do  dneška 
pamatuji,  jak  jsem na počátku nového 
školního roku vstoupil do třídy, postavil 
se před děti a vedl první hodinu. První 
lekci  jsem  se  samozřejmě  učil 
nazpaměť,  měl jsem ji  napsanou slovo 
od slova, a domníval jsem se, že ji takto 
před dětmi přečtu a to musí stačit. Když 
však pak přišly děti, jako bych všechno 
z nervozity zapomněl a nezmohl jsem se 
téměř na žádné slovo. První hodina tedy 
nedopadla  vůbec  dobře.  Po  této 
zkušenosti jsem Bohu řekl: „Pane Bože, 
to je má první a poslední lekce! V životě 
už nechci vyučovat děti, chci se schovat 
do díry,  a tam mě nech!“ Když  se mi 
nedařilo  vyprávět  dětem  biblické 
příběhy,  začal  jsem  dětem  svědčit  o 
svém vlastním životě a o tom, jak jsem 
se  díky  Boží  milosti  mohl  změnit,  jak 
jsem přešel ze smrti do života, a o tom, 
jak mi Pán Bůh odpustil mé hříchy a jak 
je  milosrdný  ke  každému  hříšníkovi, 
který  činí  pokání.  Tyto  životní  příběhy 
děti někdy zaujaly natolik, že by člověk 

ve  třídě  slyšel  spadnout  i  špendlík. 
Tehdy  mě  tato  práce  začala  opravdu 
bavit a naplňovat. Takto jsem vyučoval 
děti  4  roky  a  poté  jsem  se  účastnil 
prvního kurzu DM v Polsku v roce 1969. 
Dá  se  říct,  že  od  tohoto  roku  sloužím 
mezi dětmi až dodnes. 

Jaké vidíte hlavní překážky, které 
působí  jako  negativní  faktory 
v misii mezi dětmi? 

Vidím dva hlavní problémy, které jsou 
důsledkem  úpadku  duchovního  života 
rodin: 

1. Věřící  rodiče  věnují  málo  času 
duchovnímu  růstu  dětí  –  četba 
Bible a modlitby.

2. Pastoři,  kazatelé,  faráři  sice  věří 
v evangelizaci a misii mezi dětmi, 
jsou si vědomi její  důležitosti,  ale 
nic  dalšího  pro  to  nedělají,  do 
evangelizace  se  často  nezapojují, 
nezabývají  se  jí.  Jsou  ovlivněni 
teorií Jeana Piageta, že člověk není 
do 12roku života schopen pochopit 
víru  –  uvěřit  v Pána  Ježíše  a 
přijmout a pochopit  spasení.  Mají 
úkol přivádět děti k Pánu Ježíši, ale 
když tak nečiní,  kdo je pak za to 
zodpovědný?  Když  ne  oni,  tak 
kdo?

Děti  v takových  sborech  mají  tyto 
problémy: 

• Ve sboru nežije evangelizace, není 
podporována.

• Děti  nedostávají  a  necítí  duchovní 
pokrm.

Jakých projektů jste se v poslední 
době zúčastnil?

Především  bych  chtěl  říci,  že  se 
v našem  případě  nejedná  o  projekty. 
S manželkou  reagujeme  pouze  na 
konkrétní pozvání ze zemí či oblastí, kde 
je naše pomoc nejvíce potřebná a tam 
jedeme sloužit.  Podléháme plně Božím 
plánům,  takže  je  na  Pánu,  kam  nás 
pošle,  kam cítí  potřebu  nás  vyslat  na 
pomoc potřebným. 

Co se týče pozvání  z  minulého roku, 
působili  jsme  na  HAITI  (konference, 
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semináře,  bohoslužby  v kostelích).  Po 
mohutném  zemětřesení  na  HAITI 
v lednu 2010 jsme mohli vidět zbořené 
domy,  lidé  ležící  a  sedící  na  zemi  ve 
špíně, v provizorních stanech, kdy měli 
plachtu  přehozenou přes větve stromu 
a  prakticky  žili  pod  tímto  stromem, 
v blátě.  Setkali  jsme  se  s dětmi 
bezdomovci,  bez  rodičů,  přátel,  zcela 
opuštěné na ulici. U těchto obyvatel se 
také  často  projevovala  cholera.  Takto 
jsme  nalezli  obyvatele  HAITI  v lednu 
2010  -  zraněné,  zesláblé,  bez 
lékařského ošetření, bez obživy… Téměř 
po  roce,  v listopadu  2010,  jsme  mohli 
však  být  svědky  toho,  jak  Pán  Bůh 
v životech těchto lidí působí a jak je od 
základů proměnil – nalezli jsme doslova 
plné kostely lidí ze srdce chválící Pána, 
plno  dětí  na  setkáních  v tamějších 
„nedělních  besídkách“,  mnoho 
evangelizačních  akcí,  modlitební 
skupinky.  Konkrétně  zde  jsem 
zaznamenal  velkou  touhu  lidí  po  tom, 
aby jim někdo naslouchal a věnoval jim 
svůj čas. Byli vyprahlí po Boží lásce, po 
dobrých mezilidských vztazích.  

Dále  jsme  navštívili  Jamajku,  Gruzii, 
Honkong,  Makao,  Malajsii,  Ukrajinu  a 
také Hrádek  

Jaká  konkrétní  pozvání  do  zemí 
v Evropě či ve světě jste obdržel v 
tomto roce? 

V tomto  roce  jsme  se  s manželkou 
zúčastnili konference pastorů v Českém 
Těšíně  7.  3.  a  11.  3.  odjížďíme  do 
západní  Afriky  –  Burkina  Fasa, 
kde  máme  v plánu  podnikat 
konference.  Burkina  Faso  je 
země,  v níž  žije  okolo 90% 
muslimů. 

Dále nás čekají cesty do Korei a 
Nikaragui.  Všechny  naše  cesty  mají 
mimo cíl evangelizační a pomocný, také 
cíl  propagovat  projekt  „Proclaming the 
World!“  -  „Hlásání  Slova!“,  jedná  se 
nám o to, aby se co nejvíce lidí setkalo 
s Božím slovem a  mohlo  si  jej  číst  ve 
svém rodném jazyce. S tím souvisí také 
provoz internetových stránek a rozšíření 

překladů  do  jazyků  –  naše  vize  403 
jazyků v horizontu několika příštích let.  

Co  je  pro  Vás  v této  mnohdy 
nelehké  službě  opravdovým 
povzbuzením?  

Velmi  povzbuzující  je  pro  nás 
s manželkou  komunikace 
prostřednictvím  e-mailů,  pozdravů  a 
modlitební a finanční dotace od přátel a 
z různých organizací,  které naši  službu 
podporují. Biblické vzdělávání nám také 
přináší  spoustu  povzbuzení,  když  jsme 
svědky  toho,  jak  se  další  a  další  lidé 
chtějí  dále  vzdělávat  v poznávání 
Božího  slova  a  také  instituty  jsou  pro 
nás  znamením  toho,  že  Pán  Bůh 
oslovuje  pro  tuto  službu  další  a  další 
mladé lidi,  kteří  mu chtějí  sloužit a do 
této služby se zapojit. 

Citáty Czesława Bassary:
„I ten nejskeptičtější  a nejzatvrzelejší  

člověk se může změnit,  ne však skrze  
mé  svědecké  slovo,  ale   pouze  na 
základě  Boží  lásky.  Je  to  Bůh,  kdo  
otevírá  srdce  lidí,  my  mu  pouze 
pomáháme.“

Heslo, kterým se řídí Czesław Bassara 
během  misie  v  Rusku  a  muslimských 
zemích: 

„Doufat Bohu a ne člověku!, to Duch  
Svatý zapracuje, ne já svých slovem!“

„Setkají  se  dva lidé  a  místo,  aby se 
bavili o Pánu a Jeho chvále a modlili se,  

baví se o svých problémech. 
Proto  se milý  člověče  řiď  vždy 

tímto: „Problémy vždy vyznávej v 
modlitbě, nenos je v hlavě!“

MG-NL
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galerie otců církve

TOMÁŠ  ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO
Tomáš  Štítný  je  tím,  kdo  začal  psát 

odbornou  literaturu  českým jazykem a 
jako  autor 
teologických 
děl  byl 
průkopníkem 
zavádění 
češtiny  do 
teologické 
literatury. 
Narodil  se 
kolem  roku 
1333, 
pocházel 
z jihočeské 
tvrze  Štítné. 
Studoval  na 

tehdy  nové  pražské  univerzitě,  ale 
nesnažil se získat žádnou akademickou 
hodnost. Po studiích se vrátil domů, ale 
jezdil i do Prahy, a do hlavního města se 
roku 1381 přestěhoval.

 Byl  zaujat  působením reformátorů  – 
Konráda  Waldhausera,  Milíče 
z Kroměříže i Jana Husa. Jejich kázáními 
byl inspirován k vlastní literární aktivitě. 
Ještě  v době,  kdy  hospodařil  na  rodné 
tvrzi,  se  věnoval  výchově  členů  své 
domácnosti  i  sousedů  v duchu 
reformních myšlenek.  Protože  mu jako 
laikovi  nebylo  možno  kázat,  předával 
myšlenky  reformního  hnutí 
prostřednictvím  svých  spisů  psaných 
v běžným lidem srozumitelném jazyce. 
Je autorem děl jako např. Řeči besední, 
jež  jsou  jakýmsi  katechismem  pro 
dospívající  mládež,  Řeči  nedělní  a 
sváteční,  které  představují  výklad 
biblických  textů,  zpracoval  také  např. 
Zjevení sv. Brigity, švédské světice, jež 
obsahuje  Štítnému  blízké  mravoučné 
myšlenky.

Tomáš  Štítný  zemřel  v Praze  před 
rokem 1409.

MCH-NL

CO PRO MNE ZNAMENAJÍ VELIKONOCE?
Velikonoce  mají  pro  lidi  mnoho  významů.  Pro  některé  je  to  nejvýznamnější  

křesťanský svátek roku, kdy si mohou připomenout Ježíšovu oběť na kříži. Jiní je  
berou  jen  jako  svátky  jara  či  příležitost  uplatnit  různé  tradice.  Nedělní  listy  se  
zeptaly třech sester, co znamenají Velikonoce pro ně. 

Když jsem byla mladší a nevěřící,  tak 
jsem tyto svátky upřímně neměla ráda. 
Připadaly  mi  směšné  a  nesmyslné. 
Pořád  jsem  přemýšlela  o  tradici,  kdy 
kluci  "bijou"  holky  a  ještě  k  tomu 
dostanou  dárek.  Nikdy  jsem nevěděla, 
jak  se  mám  tvářit,  co  říkat  a  necítila 
jsem se dobře. Tak jsem se prostě před 
těmito svátky schovávala a snažila jsem 
se  je  ignorovat.  Nikdy  jsem 
nepřemýšlela  nad  nějakým  hlubším 
významem. 

Nyní, když jsem věřící, přemýšlím nad 
těmito svátky jinak. Když si uvědomím 
pravý  smysl  Velikonoc,  mám  smíšené 
pocity.  Na  jednu  stranu  cítím  pocity 

smutku, že Pán Ježíš musel umřít, ale na 
druhou stranu jsem šťastná,  že  se tak 
stalo,  protože  teď  díky  této  oběti 
můžeme  mít  vztah  s  Pánem  Bohem.  
I  když  mám  s  Velikonocemi  pořád 
spojené  "divné"  tradice,  snažím se  na 
ně  koukat  jinak  než  dříve.  A  svým 
způsobem je mám ráda.

Petra Jančíková

Mnoho lidí má Velikonoce spojené jen 
se svátky jara a s tradicemi jako barvení 
vajíček,  pletení  pomlázky  nebo  pečení 
beránka  a  mazanců.  Někteří  z mých 
známých  dokonce  každoročně 
prohlašují, že by Velikonoce zrušili. Ne, 
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že  bych  se  po  zimě  netěšila  na  jaro, 
rozkvetlé krokusy a narcisy na zahradě 
a vůbec na probouzející se přírodu. Když 
jsem  bydlela  s rodiči,  tak  k nám  o 
Velikonocích  chodili  i  koledníci  a  třeba 
mazance  doma  pečeme  pořád. 
Velikonoce  jsou  ale  pro  mě něčím víc 
než  jen  oslavou jara  a  různých  tradic, 
které se s nimi spojují.

Stejně jako pro ostatní křesťany jsou i 
pro  mě  Velikonoce  nejdůležitějšími 
svátky v roce,  kdy si  připomínám oběť 
Ježíše Krista na Golgotě. Jen díky němu, 
jeho  smrti  a  zmrtvýchvstání,  máme 
naději  nového  života.  Tak  jako  ve 
Starém  zákoně  Izraelce  a  jejich 
prvorozené  ochránila  krev  beránka  na 
veřejích  dveří  před  smrtí,  tak  i  nás 
prolitá krev Pána Ježíše zachraňuje před 
věčným zahynutím. 

Bez  Velikonoc  a  událostí,  které  se 
staly,  by  podle  mě  ztratilo  smysl  i 
slavení Vánoc. Co z toho, že by se Ježíš 
narodil v Betlémě a přišel na tuto zem, 
kdyby  pak  nedokončil  úkol,  se  kterým 
zde byl poslán? Kdyby za nás nezemřel 
a  nevstal  z mrtvých,  byla  i  celá  naše 
víra  zbytečná,  k ničemu  a  neměli 
bychom vlastně žádnou naději.   „Když 
se  tedy  zvěstuje  o  Kristu,  že  byl 
vzkříšen,  jak mohou někteří  mezi vámi 
říkat,  že  není  zmrtvýchvstání?  Není-li 
zmrtvýchvstání,  pak nebyl  vzkříšen ani 
Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, 
pak je naše zvěst klamná, a klamná je i 
naše  víra,…………  Máme-li  naději 
v Kristu  jen  pro  tento  život,  jsme 
nejubožejší ze všech lidí.“ (1.Korintským 
15,12-14;19)   

Hlavním  poselstvím  Velikonoc,  které 
ke mně a myslím, že i mnohým z Vás, 
promlouvá,  je  tedy  prázdný  hrob  a 
zpráva: „Ježíš žije!“

Věra Jursová 

Úvodem, nerada píšu něco veřejně a 
už vůbec ne na dané téma, 
tak pokud budete číst dále, 
je  to  jen  na  vaši  vlastní 
zodpovědnost!  Doporučuji 
přeskočit  o  článek  dál. 
Vzhledem k tomu,  že  mám zaplnit  půl 

stránky A4, začnu od začátku. Jako dítě 
jsem  Velikonoce  vnímala  jako  „malé 
vánoce“  –  volno  ve  škole,  místo 
čokoládových  figurek  vajíčka.  Velkou 
nespravedlnost  jsem  vnímala  ve 
velikonoční pondělní tradici,  kdy k nám 
chodili  naši  kamarádi  a  kluci  ze 
sousedství,  kteří  zazvonili  u  našich 
dveří,  my  jsme  se  sestrou  otevřely 
dveře,  dostaly  jsme  „vylagoš“ 
karabáčem (případně tou nejhorší verzí 
–  jalovcem)  a  ještě  jsme  je  musely 
obdarovat  nějakou  tou  sladkostí  ve 
formě  čokoládových  vajíček  či  zajíčků. 
Můj taťka si většinou na nás přichystal 
vanu plnou studené vody,  do které se 
nás  snažil  dostat,  čím  jsme  byly  se 
sestrou  starší,  tím  to  měl  samozřejmě 
těžší.  A  to  už  se  nechci  zmiňovat  o 
socialistických  „voňavkách“  typu 
„fialka“, která, když se dostala do vlasů, 
tak pomohlo  jen ostříhání,  aby člověk, 
který  mě  v úterý  potkal,  neomdlel,  i 
když  stál  2  metry  proti  větru. 
Nepocházím z věřící  rodiny,  tudíž  jsem 
si  Velikonoce  vůbec  nespojovala 
s něčím více. 

Když  mi  bylo  patnáct,  tak  jsem díky 
své spolužačce na střední škole uvěřila 
v Ježíše Krista. Tehdy jsem se obrátila a 
začala  jinak  smýšlet,  do  té  doby  mi 
nedělalo  problém  lhát,  podvádět, 
vymýšlet  si,  ale  když  jsem  uvěřila, 
najednou to už nešlo, už jsem nechtěla 
dělat špatné věci a toužila jsem být jako 
Ježíš  –  můj  vzor.  Od  té  doby  vnímám 
Velikonoce jako připomínku toho, co pro 
mě  osobně  Ježíš  udělal  –  dodnes  to 
nechápu, že o mě tolik stojí a jsem mu 
drahá,  že  zaplatil  za  mě  tu  nejvyšší 
cenu – daroval svůj vlastní život a prolil 
svou  vlastní  krev  na  kříži,  abych  já, 
obyčejný  člověk,  mohla  být  jednou 
s ním v nebi. Moc se mi na Velikonocích 
líbí, že mají „šťastný konec“ – i když je 
to vlastně začátek…… Ježíš je vítěz a já 

jako  soutěživý  člověk  chci 
být  vždy  v tom  vítězném 
týmu – přidáš se k nám?

Šárka Raszková
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zamyšlení

SMUTEK A RADOST MARIE MAGDALENY

„…spatřila  za  sebou  Ježíše,  ale 
nepoznala, že je to On.“ (Jan 20, 14b)

Chodila  s Ním  a  Jeho  učedníky  už 
nějaký  čas.  Od té  doby,  co  jí  odpustil 
hříchy věděla,  že to musí být opravdu 
Mesiáš.  Kdo  jiný  může  odpouštět 
hříchy?  Kdo  jiný  by  jí  mohl  dát  nový 
život?  Naději,  že  může  začít  znovu  i 
přesto,  jak  žila?  Tu  moc  má  jen 
Hospodin a Boží Syn, zaslíbený Mesiáš. 
Všechno  ostatní,  co  dělal,  tomu  jen 
nasvědčovalo. Tolik zázraků, uzdravení, 
proměněných životů.  Jen ti  farizeové a 
zákoníci  byli  proti Němu. Ti kteří nejlíp 
„znali“  Boha,  Jeho  Zákon  a  Proroky. 
Nebo  by  aspoň  měli,  přinejmenším  se 
tak tvářili. Copak nevidí, že Ježíš je ten 
zaslíbený, očekávaný Mesiáš? Musí být, 
to  přece  není  jinak  možné.  Ona to  ví, 
věří Mu, cítí to v srdci. Ví, jak se změnil 
její  život  od  té  doby,  co  se  s Ním 
setkala.

…Proč  se  ale  nechal  zatknout? 
Vždycky  se  těm  farizejům  tak  umě 
vyvlékl  z nastřažených  sítí.  K Jeho 
odpovědím  nebylo  co  dodat.  Jeho 
reakce je šokovaly. Nikdy Ho na ničem 
nemoli  nachytat,  a  jak  se  snažili!  Tak 
proč se teď tak snadno nechal zajmout 
a  uvěznit?  Právě  teď,  když  celý 
Jeruzalém slaví Hod Beránka? Přece Ho 
nemůžou  odsoudit.  Nemají  důvod.  A  i 
kdyby,  lidi  Ho nedají,  zastanou  se Ho. 
Vždyť Mu před pár dny provolávali slávu 
jako Králi…

…Ptali  se  Ho  jestli  je  Mesiáš  a  když 
řekl,  že ano, odsoudili  Ho.  Nevyhovuje 
jejich představě o Mesiáši,  a tak říkaji, 
že  se  rouhá.  Pořád  to  chtěli  od  Něho 
slyšet,  kdo  vlastně  je.  Konečně  to 
narovinu řekl a oni Ho za to ukřižují. Je 
Mesiáš.  Ona  to  věděla  celou  dobu. 
Nemůžou Ho přece ale ukřižovat…

…Je  mrtev.  Ukřižovali  Ho.  Proč  jen 
z toho  kříže  nesestoupil?  Mohl  všem 
dokázat jasně, že je Mesiáš. Nebo snad 
měl  moc  uzdravovat  jen  druhé  a  sám 

sobě  pomoci  nemohl?  Byl  to  jen 
vyjímečný  člověk?  Sám  tak  bezmocný 
v rukou  druhých  lidí.  Bůh  přece  není 
bezmocný. Proč Ho nezachránil? Kdo byl 
Ježíš  doopravdy?  Kdyby  to  byl  Mesiáš, 
nenechal  by  se  přece  tak  ponížit, 
ukřižovat,  bezmocně  vydán  všem  na 
pospas. Tolik Mu věřila. Byl pro ni vším, 
proč žila. Smyslem jejího života. A teď je 
mrtev.  Je konec.  Tolik ho milovala.  Jak 
jen ji mohl takhle zklamat? Vzbudit v ní 
naději,  že  je  Mesiáš  a  pak  se  nechat 
zabít? 

…Musí  jít  k hrobu pomazat  Jeho tělo. 
Ať už to byl jen člověk nebo někdo víc. 
Ale, co se to děje? Kámen je odvalený a 
Jeho  tělo  zde  není.  Ani  Petr  to  neumí 
vysvětlit.  To  už  je  opravdu  moc. 
Rozplakala  se.  Bolestí  ji  puká  srdce, 
chtěla Ho ještě znovu vidět, i když už je 
mrtvý. Kde je? Vidí dva anděly a pak za 
ní někdo stojí.  Snad zahradník.  Ten by 
mohl  vědět  aspoň  něco.  Přes  slzy 
nevidí.  I  když  Mu  stojí  tváří  v tvář, 
nepoznala Ho. Bolest zklamání člověku 
někdy  brání  vidět  naději  nové 
skutečnosti. Až když vyslovil její jméno, 
poznala Ho. Nikdo na světě ji nedokáže 
oslovit tak, jako On. Žije! Ježíš žije! To 
není  možné!  Vůbec  ničemu  teď 
nerozumí.  Ale  ví,  že  Ježíš  opravdu  je 
Mesiáš. Je to všechno nad její  chápání. 
Bůh  Ježíše  vzkřísil  z mrtvých.  Dokázal, 
že je Jeho Syn. Myslela si, že Boha zná, 
že o Něm celkem hodně ví. Tohle jí ale 
vyrazilo dech. Nejdřív naprostá porážka, 
bezmocnost,  ukřižování.  A  teď  se 
setkala  se  Vzkříšeným  Mesiášem. 
Nemůže se Ho ani dotknout, natož Boha 
jakkoliv uchopit. Byl by to ale ještě Bůh, 
kdyby  se  dal  úplně  poznat?  Kdyby  se 
choval podle lidských představ a přání? 
Hlavou jí zní slova z Izaijáše „Mé úmysly 
nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou 
cesty  moje,  je  výrok Hospodinův.  Jako 
jsou  nebesa  vyšší  než  země,  tak 
převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly 
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mé úmysly vaše.“ Jaký pokoj najednou 
nachází v těchto slovech. Bůh ví co dělá 
a nikdy nechybuje. I když Mu nerozumí, 
může Mu věřit a důvěřovat. Poslouchat 

Ho a následovat. Odložit své představy 
a  zklamání  a  poznávat  Toho 
skutečného, živého Pána.

Dana Kenningová

ODPUŠTĚNÍ
Dle  výkladového  slovníku  slovo 

odpuštění  znamená  vědomé, 
dobrovolné  a  jednostranné  zrušení 
závazku  či  povinnosti.  Ten,  kdo 
odpouští,  zbavuje  toho,  kdo  je  mu 
dlužen  nebo  kdo  mu  ublížil,  závazků, 
které tím vznikly.

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl 
mu:  „Pane,  kolikrát  mám  odpustit 
svému  bratru,  když  proti  mně  zhřeší? 
Snad  až  sedmkrát?“  Ježíš  mu 
odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale 
až  sedmdesátkrát  sedmkrát.“  (Mt  18, 
21-22)

Co  tyto  verše  mohou  znamenat  pro 
nás?  Petr  byl  židem,  žil  v  judaistické 
tradici, a ta nadřazovala právo nad vše 
ostatní.  Kromě toho  zákonictví  mělo  v 
sobě  určitou  přitažlivost,  protože 
určovalo  jisté  množství  povinností  a 
jejich  splnění  dávalo  člověku 
sebevědomí  a  jistotu,  že  jedná  dobře. 
Proto ta otázka: „Kolikrát mám odpustit 
svému bratru,  když proti  mně zhřeší?“ 
Je to vlastně výzva k Ježíšovi, aby určil 
nějakou  hranici.  Ježíš  však  překračuje 
všechny zákonické hranice a tradice, je i 
proti počítání a sčítání odpouštění. 

Číslo sedm je velice často objevujícím 
se číslem v Bibli  –  je zde použito  více 
než  700  krát.  Hovoří  se  zde  o  šesti 
dnech  stvoření,  po  nichž  následuje 
sedmý den, v němž Bůh přestal  konat 
veškeré své stvořitelské dílo.  Má proto 
označovat úplnost či dokonalost a je v 
úzké  souvislosti  s  dovršením 
nějaké  činnosti.  A  proto  Ježíš  na 
otázku  kolikrát  se  má  odpustit 
odpovídá  zdvojením  tohoto  čísla, 
tedy jako by řekl: „vždy vždy“.

V této  souvislosti  je  zapotřebí  se 
zamyslet ještě nad jinou otázkou.  A to 
sice zda je počítání provinění vůči naší 
osobě  a  počítání  odpuštění  správné. 
Zdá  se,  že  celý  vtip  je  trochu  jinde. 
Pokud počítám, že jsem odpustil jednou, 
dvakrát, třikrát, …, jedná se o skutečné 
odpuštění?  Nebo  o  jakési  odsunutí 
křivdy  někam dál,  někam do  prostoru 
zdánlivého  odpuštění.  V  případě 
upřímného odpuštění se přece nemohu 
nikdy dostat  k  číslu  2.  „Kdo  miluje 
nepočítá  křivdy“,  my  se  máme 
navzájem  milovat,  neomezovat  se 
pouze  na  své  partnery  či  rodinné 
příslušníky.  Sám  Ježíš  vyjmenovává 
lásku k Bohu a k bližním jako největší 
přikázání, ze kterých vyplývají ostatní. 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé,  jak 
to  Ježíš  s odpuštěním  myslí.  Máme 
odpouštět  všem,  kteří  se  proti  nám 
provinili.  Nepočítat  křivdy,  provinění 
smazat tak, jako by se daná situace ani 
nestala.  Pozor,  odpuštění  pro nás není 
žádná  oběť.  Ba  naopak,  naším 
odpuštěním  získáváme  i  odpuštění 
našich  hříchů  a  provinění  vůči  Bohu. 
Pakliže neodpustíme my, odsuzujeme se 
tím k Božímu soudu za naše hříchy vůči 
Němu. Vždyť i  v modlitbě Páně voláme 
„odpusť  nám  naše  viny,  jako  i  my 
odpouštíme  našim  viníkům“  nebo  na 
jiném  místě  „Nesuďte,  a  nebudete 
souzeni;  nezavrhujte,  a  nebudete 
zavrženi;  odpouštějte,  a  bude  vám 

odpuštěno.“(Lk  6,  37)  Takže 
veškerá  hybná  síla  odpuštění 
musí  vzejít  z nás,  teprve  pak  se 
nám  dostane  daru  odpuštění  od 
Boha.

DH-NL

JAK UMÍRAL SLAVÍČEK
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Seděl  na růžovém keříku,  tak pěkný, 
mladý, přívětivý. Jeho očka se dívala po 
krásném jarním světě. Všechno ho těšilo 
–  vždyť  sám byl  stvořený  k tomu,  aby 
každého potěšil.

Jmenoval  se  Slavíček.  Vloni  měl  dva 
bratříčky a dvě sestřičky – ze všech se 
stali  zpěváci,  a  tak  letěli  do  světa  za 
svým svatým povoláním: chválit Boha a 
těšit lidi.

Když se někdo jen tak ledabyle podíval 
na  malého  Slavíčka,  ani  by  nevěřil, 
z jaké je známé rodiny, a že tak krásně 
zpívá,  že ho ještě nikdy žádný zpěvák 
nepřevýšil.  Vždyť  on  měl  tak 
jednoduchý  popelavý  kabátek  bez 
ozdoby.  Když  pootočil  svou  hladkou 
hlavičku,  hned  jsi  viděl,  že  musí  být 
velmi přívětivý a milý a také byl. 

Proto  ho  každý,  ale  každý  měl  rád, 
kromě všelijaké té škodlivé havěti.

Pod  růžovým  keříkem  tekl  potok, 
takový pěkný, plytký potůček.  Slavíček 
k němu  slétl  a  ti  dva  si  spolu  začali 
povídat. 

„Prosím tě, potůčku, dovolíš mi napít 
se vody?“

„Ach, proč ne? Jen se napij, abys zase 
mohl tak krásně zpívat. Ani nevíš, jak se 
mi  to  v noci  poslouchá,  nemůžu  jinak, 
musím ti pomáhat. Přál bych si, aby celý 
rok bylo jaro, a ty abys nemusel odlétat 
pryč.“

„A já zase potůčku, kdyby tebe nebylo, 
snad bych ani nepřežil.  My jsme jeden 
druhému dobrou pomocí.“

„Tak  sbohem,  Slavíčku“  volala  voda 
v potůčku.  „Co  mám  vzkázat  tvým 
bratrům  a  sestrám,  když  na  ně 
natrefím?“

„Že je dám pěkně pozdravovat, a aby 
jen věrně zpívali. Tak snad naučíme lidi 
chválit Boha, a že já se mám z Boží vůle 
vždy  dobře,  jen  je  mi  někdy  za  nimi 
smutno. A aby mě některý z nich přišel 
navštívit, pokud bude moci!“

V tom přiletěla včelička. „To vyřizuješ 
zbytečně,“  říká,  když  se  pozdravili. 
„Jestliže tvé bratry všude potřebují tak, 
jako my tebe, sotva je Pán Bůh pustí na 
návštěvu, když je život tak krátký!“

„Ach, včeličko moje, každý mi říká, že 
mne potřebujete!“  vzdychl  si  Slavíček. 
„A já ani nevím, na co komu jsem!“

Letí chvíli spolu a sednou si na bohatě 
rozkvetlý růžový keříček.

„Dobré  ráno,  růžičky!  Smíme  mezi 
vás?“

„Dobré ráno, Slavíčku, a vítej!“
„Dáte mi med?“ prosila včelička.
„Dáme,  rády.  Ale  musíš  si  ho  najít. 

Nevíme  co  to  s námi  je,  už  jaksi 
odkvétáme.“

„Ach,  co  by,  vždyť  jste  stále  tak 
pěkné,“ odporuje Slavíček.  „Když cítím 
vůni, kterou Boha chválíte, hned se mi 
chce zpívat.“

„Ach“  ohlásí  se  malá  polorozkvetlá 
růžička. „Já jsem se na tvůj zpěv včera 
probudila. Nebýt tebe, možná bych ještě 
i dnes spala.“

„Nuž,  my  si  jeden  druhému 
pomáháme  žít  pro  našeho  Stvořitele. 
Ale co je ti  růžičko,“ přeskočil  Slavíček 
na druhou větičku „jsi  nějaká bledá!?“ 
dívá  se  na  roztřesenou,  zežloutlou 
růžičku.

„Já nevím, Slavíčku. Mně je tak divně. 
Všechny  síly  mne opouštějí,  ani  vonět 
už nemůžu. Zdá se mi, že musím umřít. 
Dobře,  že  jsi  přišel.  Můžu  se  s tebou 
alespoň  rozloučit,  a  že  mi  ještě 
naposledy zazpíváš?“

V Slavíčkových  očkách  se  zaleskly 
slzy.  Pohladil  zobáčkem  povadlé  lístky 
květinky  a  dal  se  do  zpěvu.  Při  tom 
krásném  zpěvu  se  rozvoněly  všechny 
růžičky, potůček hrál vlnkami doprovod 
a  umírající  růžička  usínala,  lístečky  jí 
pomalu odpadávaly – umřela!
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Slavíček  se  odebral,  že  musí  domů. 
Včelička  letěla  s ním.  „Včeličko,  nevíš, 
proč musíme umřít?“ říká cestou. 

„Nevím, Slavíčku.“
„Mně je té růžičky tak líto. Jak jí jen při 

tom umírání bylo, bolelo ji to?“
„Naše  nebohá  královna  říkávala,  že 

když  včelička  žila  podle  Boží  vůle  a 
podle Božích příkazů, a pak jí Pán Bůh 
přikáže zemřít, že to nebolí. A neboj se, 
vždyť  ta  růžička  jednou bude  žít  ještě 
krásněji. Naše nynější královna mi řekla 
–  a  ona  viděla  kus  světa  a  je 
nejmoudřejší  včelkou  snad  na  celém 
světě  –  že,  když  květinka  zemře, 
zůstane po ní takové suché semínko, a 
tomu  semínku,  že  dal  Pán  Bůh  život. 
Ono se v zemi vylíhne jako naše vajíčka 
a vyroste, a to nejen ta stejná květinka, 
ale z té jedné je mnoho jiných. Takže po 
smrti  vždy  přichází  ještě  jeden  život, 
krásnější, než ten první.“

„Zeptej  se  prosím,  včeličko,  té  tvé 
královny,  co  bude  se  mnou,  když  i  já 
umřu!“

„Dobře  Slavíčku.  A  lítej  s Pánem 
Bohem,  musím  už  zanést  domů  med, 
mám  ho  mnoho.  A  zpívej  pěkně  tam 
někde  blízko  nás,  naše  královna  měla 
v těchto dnech mnoho starostí, nemohla 
ani v noci spát, vždyť to není maličkost 
spravovat  tak  velkou  říši,  jako  je  ta 
naše. A tak ráno říkala: ´Kdyby Pán Bůh 
nebyl stvořil  toho Slavíčka, kdo by nás 
v noci potěšil?´“

„Ale,  opravdu?!“  zaradoval  se 
Slavíček.

„No tak i dnes budu z celé síly zpívat, 
abych vás všechny rozveselil.“

Včelička  odletěla,  i  Slavíček  zmizel 
v javorovém  háji.  Tam  ho  radostně 
přivítaly stromy, vždyť se hned pustil do 
práce - čistit je od škodlivého hmyzu. 

*
A tak žil Slavíček, a každý v tom 

království  přírody  o  něm  musel 
vydat  svědectví,  že  činil  dobře, 
kde jen mohl,  na každém místě, 
že žil podle Boží vůle. 

A to bylo na něm tak zvláštně pěkné, 
že  i  když  ho  lidé  jmenovali  králem 
zpěvu, psali o něm v knihách i novinách, 

pokoušeli  se  ho  napodobovat  na 
houslích, na píšťale i zpěvem, přece se 
nikomu nepodařilo  ho napodobit.  Proto 
u nich  byl  ve velké vážnosti,  ale on o 
tom všem nevěděl. Měl jen jednu svatou 
povinnost,  pro  kterou  žil:  chválit 
Stvořitele,  potěšovat  Jeho  stvoření,  a 
dělal to věrně. Když s ním byl Pán Bůh 
spokojený,  o  jinou  chválu  ho  ani 
nežádal.

Minulo  jaro,  umřely  všechny  divoké 
růže,  a  Slavíček,  když  je  viděl  umírat, 
přestával  zpívat,  a  sedával  velmi 
zamyšlený  na  keříku.  Jednou  přišla 
velká bouřka a krupobití, a když přešla, 
všechno  bylo  zpustošené!  Všechna 
ptáčátka si musela na sluníčku sušit své 
šaty,  byly  promoknuté  na  nit.  Skoro 
všechna měla poničená hnízdečka. Není 
divu, vždyť i velké stromy v horách vítr 
vytrhal i  s kořeny a voda se tak valila, 
že s sebou brala vše, co našla. Slavíček, 
jak  byl  mokrý,  přeletoval  z místa  na 
místo,  těšil,  kde  jak  mohl,  obzvlášť 
stehlíky a jiné ptáčky, kteří naříkali nad 
svými  mrtvými  mláďátky.  Těšil  i 
polámané květinky. A jak tak létal, našel 
i svou kamarádku včeličku, polomrtvou, 
zkřehlou,  jakoby  vydechla  naposled. 
Opatrně ji vzal do zobáčku a zanesl na 
ten  keřík,  kde  to  jaro  spolu  seděli, 
položil na lístek, aby ji sluníčko vysušilo 
a  ohřálo.  Když  se  hned  neprobrala, 
začal  jí  zpívat.  Ach,  zpíval  tak  pěkně, 
jako ještě nikdy, až se to rozléhalo háji a 
dolinami,  tím  zpustošeným  krajem. 
Vody v potůčku bylo mnoho, hrála jako 
nějaký  vojenský  hudební  orchestr. 
Všechna  ubitá,  zkřehlá  a  smutná 
ptáčátka  se  rozveselila,  i  polámané 
květinky,  ba  i  ty  mušky  a  broučci 
poletující  vzduchem.  Polámané  stromy 
přestaly sténat. Ach, všechno ožívalo při 

té  krásné  Slavíčkově  písni,  ale 
nikdo  nevěděl,  co  jej  stála. 
V starosti  o  druhé  zapomněl 
Slavíček,  že  je  velmi,  velmi 
potlučený.  Obzvláště  hlavičku 
sotva držel nahoře, ubily mu ji ty 

ledové  kameny.  Byl  také  celý  zkřehlý 
zimou,  když  tady  seděl  tak  mokrý. 
Dozpíval ještě jednu dlouhý trylek, a tak 
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dlouho  jej  utěšeně  táhl,  jakoby  mu 
nemohl najít konce, div mu malé srdíčko 
hrdlem  nevyletělo.  Ach,  tak  se  ze  vší 
síly  namáhal  ještě  jednou  chválit 
Stvořitele,  i  když  jeho  hnízdečko  bylo 
zničené a neměl dnes večer kde sklonit 
ubolenou hlavičku, přece Ho v té žalosti 
chválil a potěšoval Boží stvoření. Trylek 
najednou skončil.  Slavíčkovi se zakalila 
očka,  hlavička se mu zkroutila,  srdíčko 
přestávalo  bít,  a  on  padl  mezi  husté 
lístky růžového keříku. 

„Co  je  ti,  Slavíčku“  zavolala  jím 
vzkříšená  včelička  a  slétla  mu  na 
pomalu, těžko oddychující hruď. 

„Už  vím,  včeličko,  jaké  to  je  umírat. 
Řekni  potůčku,  ať  pozdraví  mé bratry, 
aby jen zpívali, až zase přijde jaro, že já 
už  jsem  dozpíval.  Když  Stvořitel  volá, 
není těžké umřít.“

Včelička  začala  plakat,  zavolala 
ptáčátka, aby spolu naříkali. 

„Jak  my  jen,  Slavíčku,  budeme  bez 
tebe, kdo nás bude těšit zpěvem?“

Najednou se ještě jednou otevřel malý 
zobáček  a  pěkným hláskem –  ach  jak 
pěkným!  –  tichounce  a  stále  tišeji 
Slavíček zazpíval naposled a skonal.

„Umřel  nám  Slavíček!  Umřel  nám 
Slavíček!“  zvěstovala  včelka  žalostnou 

zvěst,  kudy  letěla,  a  horami  zavládl 
smutek,  který  nejde  opsat.  Ptáčátka 
zapomněla  na  svoje  ztráty  a  měla 
starost, jak pochovat Slavíčka.

I přišel havran, černý jako uhel, snesl 
ho  uctivě  na  zem,  položil  ho  na 
mechové podušky.  Přišel  krtek a začal 
kopat  hrob.  Ptáčátka  jej  vyložila 
mechem, peřím a květinkami, a položila 
Slavíčka  do  těch  voňavých  podušek. 
Doletěly včeličky i s královnou a začaly 
hrát.  Voda  v potůčku  jim  pomáhala. 
Větříček  ohýbal  fialovo-bílé  zvonečky, 
zvonily  všechny.  Sluníčko  svítilo,  když 
broučci hrobaříci zasypávali hrob.

*
A  tak  pochovali  Slavíčka  a  velmi  po 

něm  smutnili,  velmi  jim  chyběl.  Ach, 
když  on  tak  věrně  až  do  konce  plnil 
svou svatou úlohu:  chválit  Stvořitele  a 
potěšovat stvoření!

*
Jak plníš úlohu, kterou ti svěřili? Budou 

lidé nad tebou a za tebou někdy takto 
plakat? Bude i s tebou spokojený svatý 
Bůh dnes a až do konce?

Pokud ne, co potom?…
Kristína Royová (1909)

Z knihy Rozprávky (MSEJK, Bratislava, 
2005)

Volný překlad Z. Maroszová a J. Smyček

ohlédnutí

MOUDRÁ ŽENA A RADOST ZE ŽIVOTA  
Konference  žen  se  stala  již  tradiční 

událostí  jara.  Letos  se  tato  akce, 
pořádaná  odborem  žen  Slezské  církve 
evangelické, konala 2. dubna v Komorní 
Lhotce.  Kromě  chval,  seminářů, 
svědectví i humorných scének byly pro 
účastnice  připraveny  i  dvě  přednášky, 
kterých se ujala Alina Wieja, křesťanská 
poradkyně  z Polska.  O  několik  úvah 
z letošních  přednášek  bych  se  s vámi 
ráda podělila. 

V první  přednášce  Alina  Wieja 
uvažovala, jaká je  žena podle Božího 
srdce. Podle přednášející je pravá Boží 
žena  především  moudrá.  Moudrost 
však  v tomto  případě  neznamená 
chytrost  či  inteligenci,  ale odvíjí  se od 
Božího  slova.  Moudrá  žena  zná  Boží 

slovo, které jí říká, jak se má zachovat a 
jak být vzorem pro svou rodinu, přátele 
či  spolupracovníky.  Moudrost  ženám 
dává Kristus,  který  učí,  co  dělat  a  jak 
správně  žít.  Pokud  se  jako  ženy 
rozhodneme  a  chceme  být  moudré 
podle  Božího  slova,  Bůh  nám  v tomto 
předsevzetí pomůže. 

Bůh  nám  rovněž  chce  pomoci 
v našem  strachu  a  depresích, 
protože  ví,  jaké  jsou  na  dnešní  ženy 
kladeny nároky a povinnosti.  Pán nám 
ale  domlouvá,  abychom se zastavily  a 
ztišily,  aby  nám  ukázal  cestu.  Alina 
Wieja připomíná příklad Marie a Marty, 
ke  kterým  na  návštěvu  přišel  Ježíš. 
Mnoho  žen  se  diví,  proč  je  Marta 
vykreslena jako ta negativní, když dělá 
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přesně  to,  co  by  správná  žena  dělat 
měla  –  stará  se  o  návštěvu,  o  chod 
domu.  Ježíš  ale  nikde  netvrdí,  že  je 
Marta  špatná,  pouze  upozorňuje,  že 
kromě povinností bychom měli najít čas 
i na ztišení.

Alina  Wieja  dále  charakterizuje  ženu 
podle verše z Písně písní 6,10:  „Kdo je 
ta,  jež  jak  Jitřenka  shlíží,  krásná  jako 
Luna, čistá jako žhnoucí Slunce, strašná 
jako vojsko pod praporci?“   Žena podle 
Božího srdce by měla být jako Jitřenka, 
která svítí ještě před východem slunce. 
Bůh chce, abychom byly ženami, které 
vnášejí do temnoty světlo. Žena by také 
měla  být  krásná  jako  Luna,  tedy 
měsíc.  Krása  zde  není  myšlena  jako 
fyzická  přitažlivost.  To,  jak  vypadáme, 
je Boží  dar.  Měsíc nesvítí  sám o sobě, 
ale odráží světlo Slunce. Stejně tak ženy 
mají  odrážet  krásu  Krista.  Žena  má 
rovněž  žhnout  jako  Slunce.  Slunce 
přináší  dobrou  atmosféru.  To  by  měla 
dělat  i  správná  žena.  Poslední  část 
verše  nám  může  připadat  zarážející  – 
žena je vykreslena jako  strašná. Myslí 
se tím,  že správná žena je strašná na 
protivníka  –  ďábla,  který  škodí  Božím 
plánům.  Toho  může  docílit  hlavně 
pomocí  modlitby.  Správná  žena  se 
modlí za své okolí, aby byla odvážná a 
okolí mohlo být ochráněno. 

Druhá  přednáška  měla  název  Od 
znechucení  k radosti  ze  života. 
Podle Aliny Wieji  je znechucení  nástroj 
satana. Všechny naše deprese, 
apatie  a  negativismus  jsou 
satanovým  dílem  a  Bůh  je 
může  změnit.  Je  pravda,  že 
například máme děti,  které se 
podle  nás  vymkly  kontrole,  to 
však  ještě  neznamená,  že  se 
tato situace nemůže změnit. Bůh může 
změnit každou situaci. 

Náš  život  by  měl  být  dynamickým 
vztahem  s Bohem.  Bez  ohledu  na  náš 

rodinný  stav  můžeme  vytvářet 
atmosféru, která zve Boha do našeho 
života.  Můžeme  to  být  my,  kdo  se 
místo  hádání  pomodlí.  Můžeme to  být 
my, kdo zavede rodinnou modlitbu před 
večeří.  Pak  se  změní  i  celá  atmosféra 
večeře. Často si stěžujeme, že v našem 
životě není žádná radost – ale co jsme 
pro to udělaly my?

S jakými  přáteli  a  známými  se 
stýkáme?  Mohou  nám  poradit, 
povzbudit  nás.  Je  to  ale  těžké,  když 
kolem  sebe  máme  lidi,  kteří  neustále 
někoho pomlouvají a šíří  negativismus. 
My můžeme ale říct: V našem domě se 
nebude špatně hovořit  o jiných lidech. 
Soustřeďme se místo toho na dobré 
věci, na to, za co můžeme být vděčné. 
Když jsme vděčné i za maličkosti,  Bůh 
se  raduje.  I krizi  v manželství  může 
pomoct, když se soustředíme na dobré 
stránky  manželů.  Vždy  na  někom 
najdeme něco zlého, ale lepší je lidem 
žehnat,  abychom  byly  požehnány.  Na 
konci  každého dne si  můžeme říct,  co 
pěkného  se  nám  ten  den  přihodilo. 
Děkujme  Bohu  za  to,  že  zná  řešení 
našich krizí, a že ochraňuje naše blízké. 

Důležitá  je  i  společná  modlitba 
s druhou  osobou.  Modleme  se 
společně  s rodinou  nebo  s blízkými 
osobami.  Odpouštějme  druhým.  Žalm 
34,9 říká: „Okuste a uzříte, že Hospodin 
je dobrý.  Blaze muži,  který  se utíká  k  
němu.“ Bůh nám žehná do života a jeho 

vůlí  je,  abychom  se  zeptaly, 
jaké  plány  s námi  má.  Ptejme 
se  Boha,  co  od  nás  čeká,  a 
prosme,  aby  nám  to  pomohl 
udělat co nejlépe. 

Věřím,  že  i  pro  ostatní  ženy 
byl  tento  den  stejně  přínosný 

jako  pro  mne.  Doufám,  že  výborná 
tradice  ženských  konferencí  bude 
úspěšně pokračovat i další léta.

JF-NL

JAK SI UŽÍT POSLEDNÍ SNÍH ANEB MÁME RÁDI BESKYDY
Opuštěným 

místům,  kde  lišky 
dávají  dobrou  noc, 
se někdy říká taky 
„Bohem 
zapomenutý  kraj“. 

Nechápu,  jak  mohl  toto  slovní  spojení 
někdo  vymyslet  –  jedno  takové  místo 

totiž  znám  a  říkám  mu  (já,  jinak 
maloměšťák největší) „Bohem stvořený 
kraj“.  Samozřejmě,  všechny  kraje  jsou 
stvořené Bohem, ale toto místo je pro 
mě prostě obzvlášť kouzelné. Kousek od 
Košařisk  směrem  do  hor  beskydských 
najdete  tři  opuštěné  chalupy  a  dvě 
z nich  jsou  oblíbeným cílovým  místem 
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naší mládeže i dorostu. Prostě Kyczera. 
Chaloupky  jsou  staré,  krásné,  útulné, 
topí  se  dřevem,  vaří  se  na  peci, 
elektřinu  do  úsporných  žároviček 
vytváří turbínka v potoce...

Letos  jsme  se  tam  vypravili 
s dorosťáky  a  dalšími  sympatizanty 
v termínu 17. – 20. března. Téma znělo 
„Narnie,  jak  ji 
neznáte“.  Možná 
Letopisy  Narnie 
od  C.  S.  Lewise 
znáte – z filmové 
nebo  knižní 
podoby. Na chatě 
jsme  se  zaměřili 
na  díl  Lev, 
čarodějnice  a 
skříň.  Z tohoto 
inspirativního 
díla  si  člověk 
může  hodně 
analogií  převést 
do  duchovního  života.   Narnie  je 
nádherný,  fantastický  svět,  který 
objevují  hlavní  hrdinové  příběhu.  Také 
do  našich  srdcí  vložil  Bůh  touhu  po 
jiném,  „lepším“  světě.  Dorosťáci  měli 
být  motivováni  k hledání  a  očekávání 
tohoto světa – ke směřování k věčnému 
životu,  ke království,  které nám nabízí 
Bůh. V příběhu o Narnii se ale objevuje 
také  zlo  a  pokušení.  A  tak  jsme  si 
uvědomovali,  jaká  pokušení  zažíváme 

my, zjistili  jsme, že satan má opravdu 
silné zbraně. Ale Narnie je především o 
oběti a odpuštění. A tato myšlenka snad 
v nás  všech  zůstala:  Ježíš  se  za  nás 

obětoval, Ježíš je ochoten na naše viny 
zcela zapomenout. 

V souvislosti s příběhem Narnie museli 
být dorosťáci celkem dost kreativní. Měli 
třeba  za 
úkol 
namalovat 
svůj 
vysněný 
svět  (to 
jsme  zase 
v našich 
řadách 
objevili  výtvarné  talenty),  nebo 
předváděli  série scének, kdy se člověk 
obětuje  za  někoho  jiného.  To  byste 
nevěřili,  jak  vtipným  způsobem  se  dá 
předvést  situace,  kdy  v autobuse 
pouštíte sednout babičku. 

Když  jsme  ve  čtvrtek  na  chatu 
přijížděli,  bylo  v podstatě  sucho.  Na 
druhý  den  začal  padat  sníh  s deštěm, 
jenže  naše  Zuzky  (K.  a  L.)  byly 
nekompromisní  a  vyhnali  osazenstvo 
ven  na  docela  šílené  hry.  Myslím,  že 
dlouho  před  tím  neměli  dorosťáci 
takovou chuť na teplý čaj a polívku jako 
po tomto dopoledni.  S odpolednem ale 
ještě přituhlo a déšťosníh se změnil na 
pravý 
sníh.  Tak 
jsme 
celkem 
potěšeně 
(tedy, kdo 
měl  zimní 
obuv, 
tvářil  se 
potěšeně)  pozorovali,  jak  se  okolí  halí 
do  bílého  roucha,  aniž  nás  v tu  chvíli 
napadlo,  že  bychom  měli  stresovat 
z toho,  že  k nám nedojede  auto,  které 
mělo  na  konci  pobytu  svézt  bagáž  a 
výbavu  kuchyně.  V páteční  odpoledne 
jsme  zvládli  první  bojovku,  k večeru 
jsme vyslechli slovo, bezvadně pokecali 
a zahráli řadu deskovek.

V sobotu  jsme  si  v další  bojové  hře 
připomněli  zbraně,  které  používali 
hrdinové  Narnie.  Bojovka  se  konala 
venku, kde bylo mezitím 30 čísel sněhu. 
Výborně se do něj padalo – byla z toho 
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taková padací bojovka. A protože tento 
den se mluvilo o bojování, přijel Marek 
Puška, který byl tak úžasně laskavý, že 
nám po obědě vysvětlil několik chmatů 
sebeobrany.  Tak  jsme  si  to  taky 
prakticky vyzkoušeli,  i  když  je fakt,  že 
mnohým  děvčatům  to  stačilo  pouze 
v teoretické  podobě.  Některým 
aktivistům  dopolední  dávka  sněhu 

nestačila a tak šli po obědě válet sudy 
na beskydské stráně a hrozně dobře si u 
toho  zablbli.  Jelikož  vyprávění 
o čarodějnici, lvovi a skříni se chýlilo ke 
konci, odpolední čas jsme kromě jiného 
věnovali  diskusi  o  tom,  co  nám tento 
příběh dal a co jsme si vzali do života.

Z neděle si nejvíce pamatuju na dobrý 
oběd  (uzené  maso  se  zelím  a 
bramborem) a pak už na rychlé tempo 
úklidu  a  balení.  Pan  majitel  chaty  je 
jinak  velice  vynalézavý  a  díky 
praktickému  zařízení  (nechtějte,  abych 
to  pojmenovala,  jsem  jen  žena) 
přidanému  k jeho  terénnímu  vozu  byl 
schopen odklidit cestu z Košařisk. A tak 
jsme se skutáleli do údolí a autobusem 
a  vlakem  se  dopravili  do  Českého 
Těšína.  Díky  Pánu,  zase  jsme  si  to 
bezvadně  užili  a  já  osobně  se  hódně 
těším na další akci s touhle bezvadnou 
partou týnejdžrů...

LS-NL

NOVINKY Z BIBLOSU

Celým srdcem
Svázali  jsme 

dohromady  všech 
prvních  pět  zpěvníků 
ze  série  "Celým 
srdcem" a máme tedy 
pohromadě  200  písní 
českých  chval  z 
posledních  zhruba 
dvaceti  let.  Zpěvník 
obsahuje  notové 

záznamy  melodií,  texty  a  akordické 
značky  -  to  vše  v  praktické  drátěné 
kroužkové vazbě. 

Úvod do Starého zákona
Raymond B. Dillard
Český  překlad  Úvodu  do  Starého 

Zákona  je  velkým  darem  českým 

čtenářům  Bible,  především  Starého 
Zákona.  Jedná  se  o  klasickou  učebnici 
zkušených  pedagogů  a  badatelů  z 
Westminsterského  semináře  ve 
Filadelfii.  Výčet  jmen  v  indexu  nám 
napovídá,  že  jde  o  dílo  jak  vědecky 
vyvážené,  tak  ekumenicky  otevřené. 
Nechybí jména význačných odborníků z 
jednotlivých  křesťanských  církví,  jako i 
jména  izraelských  badatelů.  Úvod  do 
Starého  Zákona  i  po  třinácti  letech 
svobody  vyplňuje  zřetelnou  mezeru. 
Český  čtenář  měl  doposud  k  dispozici 
jen  úvody  k  českému  ekumenickému 
překladu  (ČEP)  v  různých  vydáních  či 
krátké učebnicové úvody,  připomínající 
spíše  skripta  určená  studentům 
jednotlivých teologických fakult.
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Výzva lásky
Kendrick Stephen
Bezpodmínečná 

láska  je  horlivě 
slibována  při 
svatebních  obřadech, 
ale  jen  zřídka  se 
objevuje  ve 
skutečném 
každodenním  životě. 
V  důsledku  toho 
romantické představy 
často  rychle  zmizí  a 
nahradí  je  zklamání. 
Ale tak to nemusí zůstat. Výzva lásky je 
čtyřicetidenní  výzvou  pro  manžele  a 
manželky,  aby  se  snažili  vnímat  a 
projevovat bezpodmínečnou lásku. Ať už 

vaše manželství visí na vlásku, nebo je 
zdravé a pevné, Výzva lásky je cestou, 
na kterou byste se měli vydat. Je načase 
zjistit, co je klíčem k pravému intimnímu 
vztahu  a  k  rozvoji  fungujícího 
manželství. Seberte k tomu odvahu

Liczy sie každy dzien
TGD
Výběr  15  nejzná-mnějších  skladeb  z 

posledních 10 let známeho gospelového 
souboru.  Jako  hosté  vystoupili:  Mietek 
Szcześniak,  Natalia  Niemen  a  komorní 
smyčcový orchestr. Deska byla nahrána 
během  živého  koncertu  v  roce  2010. 
Současti je kniha o historii, CD a DVD. 

recenze

RECENZE NA OSCARY OVĚNČENÝ MALO-VELKOFILM 
KRÁLOVA ŘEČ

"Koktavý  král"  Jiří  VI.,  který  se 
vyrovnává s náhlým nástupem na trůn i 
svou  řečovou  vadou.  Jde  opravdu  o 
uklidňující  film,  který  nese  nenuceně 
pozitivní  poselství,  nebo  o  nudnou 
slaďárnu s očekávaným happy-endem?

Oscar za nejlepší  film, režii,  scénář a 
herce  v  hlavní  roli  plus  dalších  osm 
oscarových  nominací.  Tak  taková  je 
vizitka  dlouho  očekávaného  a  hojně 
propagovaného filmu Králova řeč. Zdálo 
se, že film doslova "zapáchá" komercí, 

což  mohlo  nejednoho  filmového 
nadšence odradit,  minimálně vzbudit  v 
něm přirozený odstup a kritický pohled 

na snímek dříve, než měl premiéru.
Pokud hodnotíme stránku dějovou, jde 

o  chvílemi  nudný  příběh  muže 
handicapovaného  vadou  řeči.  Pokud si 
myslíte,  že  snímek  pojednává  kromě 
snahy  hlavního  hrdiny,  královského 
syny  Alberta,  o  překonání  jeho  vady, 
mýlíte se.

Každý správný film ale nutně obsahuje 
zápletku.  V Králově řeči  jde zdánlivě o 
maličkosti,  ale  vynikající  ztvárnění 
prostřednictvím hlavních protagonistů z 
filmu  činí  trhák.  Z  „Bertieho“  se  totiž 
nečekaně stává král Jiří VI. a to navíc v 
těžkém období – před druhou světovou 
válkou. A právě v této situaci, kdy král 
nastupuje do svého úřadu, musí hned v 
prvním  projevu  prostřednictvím 
rozhlasu  celému  anglickému  národu 
sdělit, že Spojené království vstupuje do 
války s nacistickým Německem.

V  hlavní  roli  měl  původně  hrát  Paul 
Bettany,  který  ji  ale  odmítl  a  zaskočil 
tak za  něj  Colin  Firth,  což  se nakonec 
ukázalo  být  klíčovým.  Za  vynikající 
výkon  získal  Zlatý  Glóbus  a  Oscara. 
Nesmím  opomenout  rovněž  výkon 
Geoffrey  Rushe  v  roli  hlasového 
terapeuta  a  Heleny  Bonham  Carter, 
která  ztvárnila  královu  manželku. 
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Přidáme-li  k  těmto  výkonům  také 
perfektní  kameru,  výpravu  a  scénář, 
který z filmu činí mimořádně příjemný a 

oddechový  kousek,  výsledkem  je 
skutečně  povedený  film,  který  si  svá 
ocenění jistě zasloužil.

JS-NL

co nás čeká
Bohoslužby během Velikonoc
Zelený čtvrtek 
21.4. 

17:00  České s Večeří 
Páně 

Velký Pátek 22.4. 8:00  Večeře Páně   

9:00  Pašije

17:00  České s Večeří 
Páně

Neděle 24.4. 8:00  Polské 
velikonoční
9:00  České 
velikonoční

Pondělí 25.4. 9:00  Rodinné 
bohoslužby

 Dne  17. dubna začal další běh 
Modliteb  24/7.  Na  internetových 
stránkách  www.modlitby24-
7.cz/ceskytesin  se můžete  registrovat 
na  příslušnou  hodinu  a  podpořit  tak 
modlitební  zápas  nejenom  za  naše 
město.  Modlitební  běh  se  tentokrát 
koná v našem sboru.

      NENECHTE SI UJÍT :
SBOROVÝ DEN – 8. KVĚTNA 2011

"Když  nás  zdraví  opouští,  aneb 
tonoucí se stébla chytá“

Druhou květnovou neděli se těšíme na 
společně  strávený  sborový  den
s  celodenním  programem.  Pozvání 
tentokrát  přijal  MuDr.  Štěpán  Rucki,
který nás seznámí s tím, jak sám bojoval 
s  těžkou  nemocí,  a  také  se  bude
věnovat  různým  alternativám  boje  s 
nemocí, které se dnes člověku nabízejí.
Samozřejmě  máme  prostor  i  pro  vaše 
dotazy.  Zajímavý  bude  také  hudební
program,  tentokrát  v  podání  rodiny 
Molinovy.  Kdo  je  znají,  již  se  těší,  kdo 
neznáte,  nechte  se  překvapit!  O  naše 
žaludky, jakožto i o naše děti bude opět 
skvěle  postaráno,  takže  zbývá  už  jen 
dodat stručný scénář dne:
9.00  -  10.15  Bohoslužby
10.30  -  11.30  Hudební program 
Molinovic rodiny

11.30  -  12.30  Obídek
12.30  -  13.30  Hudebně zábavná siesta
13.30  -  14.30  Když je nemoc zlá – 
Štěpán Rucki
14.30  -  15.00  Svačinka
15.00  -  16.00  Tonoucí se stébla chytá 
aneb ne všechno co pomáhá, POMÁHÁ 
 – Štěpán Rucki

BŮH NÁM POŽEHNEJ SPOLEČNĚ 
STRÁVENÝ ČAS

 Kurz  laiků se  uskuteční  ve 
dnech 30. dubna – 6 . května 2011 
v domě Sola fide v Janských Lázních. 
Téma: Zrát jako víno - lidé ve zralém 
věku  v  rodině,  ve  sboru,  ve 
společnosti.  Více  na  http://www.e-
cirkev.cz/rubrika/404-Stredni-
generace-a-seniori/index.htm

 33.  německý  protestantský 
Kirchentag se uskuteční ve dnech od 
1. do 5. června 2011v Drážďanech. 
Více informací naleznete na webu:
www.ekumenickarada.cz, případně: 
www.kirchentag.de.

 Letní  tábor  dorostu  a 
konfirmandů se uskuteční na Spálově 
v termínu 29. 7. – 6. 8.

 Letní  tábor  pro  děti  v Tyře 
2011 se koná v termínu 13. – 20. 
srpna.

 Letní  evangelizační  kurz: 
Poradní  odbor  synodní  rady 
Českobratrské  církve  evangelické 
(ČCE) pro evangelizaci  a misii (POEM) 
již poněkolikáté pořádá ve spolupráci s 
oddělením  výchovy  a  vzdělávání 
Ústřední  církevní  kanceláře  ČCE  a 
táborem J.A. Komenského v Bělči nad 
Orlicí evangelizační  kurz.  Letošní 
heslo  kurzu  je  biblický  verš  z  listu 
Římanům: „Nedej se přemoci zlem, ale 
přemáhej  zlo  dobrem …!“  (Ř  12,  2). 
Kurz se uskuteční ve dnech 13. – 20. 
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srpna  2011 v  Letním  táboře 
J.A.Komenského v Bělči nad Orlicí a je 
koncipován  pro  společenství  všech 
generací,  po  celý  týden  běží  kromě 
společných programů také alternativní 
programy  pro  jednotlivé  věkové 
skupiny.

 Slovo  na  cestu:  Česká  biblická 
společnost  představuje  nové, 
ilustrované vydání Bible v čtivém 
překladu,  které je nazváno Slovo na 
cestu.  Vydání  obsahuje  všechny 
biblické  knihy,  které  jsou  doplněny 
kresbami  Annie  Valloton  ve 
dvoubarevné grafické úpravě. Slovo na 
cestu je dle České biblické společnosti: 

„čtivý  a  velmi  srozumitelný  překlad 
Bible“,  který  je  českou  obdobou 
populárních překladů The Living Bible 
a  Hoffnung  für  alle,  případně  Good 
News Bible nebo Gute Nachricht Bibel. 
Titul  Bible  –  Slovo  na  cestu  se  na 
pultech knihkupectví objeví až v měsíci 
dubnu.  Česká  biblická  společnost  ale 
již  nyní  nabízí  možnost  před-
objednávky  do  31.  března  se 
slevou 40%, tedy oproti  498,-  Kč 
za  298,-  Kč. Objednávat  je  možné 
poštou nebo elektronickou poštou a od 
1.  března  také  prostřednictvím 
objednávkového formuláře na webové 
stránce www.dumbible.cz.

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
Základní informace a pravidla inzerce
Inzeráty  je  možno  podávat  písemně  u  stánku  NL  nebo  zasílat  na  e-mailovou 

adresu redakce (níže).  Nezapomeňte uvést  svůj kontakt.  Běžné textové inzeráty 
jsou ZDARMA! Grafický inzerát 100,-Kč.

www.narozvoji.ic.cz zvukové nahrávky kázaní
wwwnarozvoji.wz.cz fotky z akcí sboru Na Rozvoji
www.vericidite.estranky
.cz

stránky  věnované  výchově  dětí  a  vyplnění  jejich  volného 
času aktivitami spojenými s vírou v Ježíše Krista.

www.dorostrozvoj.4fan.
cz

stránky dorostu sboru Na Rozvoji

www.mladez.narozvoji.c
z

stránky mládeže sboru Na Rozvoji
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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.
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