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BOŽÍ ŘÁD 
“Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s 

posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom 

zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se 

zdaří.“ Žalm 1,1-3 

 
Nedávno jsem četl knihu Johna Bevera - 

Bázeň před Hospodinem. Musel jsem nad ní 

při četbě hodně přemýšlet a způsobila ve mně 

mnoho otázek i odpovědí. Uvědomil jsem si 

mnohé věci a zákonitosti a chtěl bych je 

alespoň z části napsat. Snad vás také 

navnadím si tuto knihu přečíst. Tento článek 

není recenze knihy, ale výňatky z ní a některé 

myšlenky, které ve mně vyvolala. 

Podtitulek knihy je: Objevte klíč k důvěrnému 

poznání Boha.  

V první části autor hovoří o Boží chvále a o 

podmínkách, kdy můžeme uvidět Boží 

chválu. Dává otázku: Myslíte si, že Král králů 

a Pán pánů přijde tam, kde mu není vzdána 

patřičná úcta a čest?  3. Moj. 10.3: „V očích těch, 

kteří ke Mně přistupují, musím být svatý, a před 

tváří všeho lidu musím být oslaven.“  Nikdy 

nebudeme mít bázeň před Hospodinem, když 

nebudeme znát Jeho velikost a slávu. Izajáš 

29.13: „Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy  

SLOVO EDITORA 
Milé sestry a milí bratři, 

nezbývá mi nic jiného, než si znovu 

povzdechnout, jak ten čas rychle letí. Doteď 

jsme z letošního roku prožili sice větší část, ale 

nyní se už všichni připravujeme na velkou 

sklizeň úrody – zkrátka přišla ta doba. 

Budeme tedy sklízet ovoce své práce. Snad 

ani nemusím připomínat, že i my bychom 

měli nést ovoce. Doufám, že toto bohaté 

období nás přivede i k zamyšlení – jaké ovoce 

nesu já? A nesu vůbec nějaké ovoce? Jsem 

nějak užitečný? Umím využívat to, co mi Pán 

Bůh nabízí a dává? 

Kéž byste i při čtení prázdninových 

Nedělních listů našli povzbuzení a otázky 

k zamyšlení. Čeká nás toho totiž spoustu: 

ohlédnutí za dobou dávnou i nedávnou, 

svědectví, rozhovory, zamyšlení, tip na výlet, 

důležitá oznámení a několik inzerátů. 

Za celou redakci vám tedy přeji požehnaný 

slunečný srpen 

LCH-NL 

 

a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne 

vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen 

naučeným lidským příkazem,… „Máme stále 

snahu snížit úctu a bázeň na rovinu lidí. 

Určitě známe příběh, když si Izraelci na 

poušti udělali zlaté tele a uctívali ho. Oni to 

zlaté tele nazvali Hospodin. Tedy neuctívali 

jiného boha. Problém byl v tom, že snížili Boží 

velikost na úroveň lidí, zredukovali Boha, 
pokračování na další straně 

NEDĚLNÍ LISTY 7. číslo, 6. ročník 

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 31. července 2011 

 

Čtení: Mt 28,16-20; Ř 6,3-8[9-11]; Ž 67,2-3.5-6 6. neděle po Trojici 



NEDĚLNÍ LISTY 7. číslo / 31. července 2011 Strana 2 

oslavovali Boha světským způsobem. 

Sloužíme Bohu v podobě, do které jsme si Ho 

přetvořili. Čím obsáhlejší je naše poznání Boží 

velikosti, tím spíše Mu vzdáme čest v patřičné 

bázni.  

Dříve než Bůh zjeví Svou slávu, musí být 

nastolen Boží řád. Když je poté zjevena Jeho 

sláva, přichází mnohé požehnání. Ale jakmile 

je zjevena Jeho sláva, jakoukoli neuctivost, 

narušení řádu, nebo neposlušnost stihne 

okamžitý soud.  Podívejme se na několik 

příkladů, které dobře známe, z tohoto úhlu 

pohledu.  

Bůh strávil šest dnů nastolením řádu na 

zemi. Nakonec dal řád lidskému tělu. 

Všechny zvířata měla nějakou přikrývku (srst, 

peří, šupiny), ale člověk byl oděn slávou a 

důstojností (jak říká žalmista). První lidé žili 

ve velkém požehnání, nebyly nemoci, nákazy 

ani chudoba. Nejlepší bylo, že Adam s Evou 

měli výsadu chodit s Bohem v Jeho slávě. 

Když se člověk rozhodl neposlechnout, 

následoval soud. Ztratili slávu a poznali 

ihned, že jsou nazí. A další soud známe.  

Mojžíš, který byl povolán Bohem, aby 

vyvedl Izrael z Egypta, se na cestě do Egypta 

setkává s Bohem, který jej chtěl usmrtit. 2. 

Moj. 4.24-26: Když se na cestě chystali nocovat, 

střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. Tu 

vzala Sipora kamenný nůž, obřezala předkožku 

svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla: "Jsi můj 

ženich, je to zpečetěno krví." A Hospodin ho 

nechal být.  Mojžíš byl obřezán ještě v Egyptě, 

obřízka byla smlouva s Bohem. Jeho syn, 

který se narodil na poušti, nebyl obřezán, byl 

mimo smlouvu, Sipora to pochopila a dala 

věci do pořádku, dle řádu Božího. 

Podívejme se na Davida. Jistě si pamatujete 

událost, když vezli truhlu smlouvy do 

Davidova domu. Pelištejci ukradli Izraeli Boží 

schránu, za to je Bůh postihl nemocí. Pelištejci 

nakonec poslali schránu zpět Izraeli na novém 

voze taženém dvěma kravami. Po mnoha 

letech se David rozhodl umístit Boží schránu 

ve svém domě (chrám ještě nebyl postaven). 

Jak to udělal? Podobně jako Pelištejci - na 

voze. Přitom v Mojžíšově zákoně bylo jasně 

napsáno, jak se schrána má přepravovat - měli 

ji nést kněží na ramenou. Při tom, jak David 

vezl schránu, musel zemřít Uza, který ji chtěl 

přidržet, aby nevypadla.  David dělal dobrou 

věc svým, světským způsobem, soud přišel 

pro nedostatek poznání na straně Davida. (2. 

Sam. 6. 1-10.)  

V Nové smlouvě si všimneme příkladu 

Ananiáše a Safiry. Byla zjevena Boží sláva tak 

mocně, že pouhý stín apoštola Petra 

uzdravoval. Lidé v prvotní církvi prodávali 

svá pole a dávali na potřeby církve. Ananiáš 

prodal pole, nechal si část peněz, ale zřejmě 

tvrdil, že toto je vše, co za něj dostali. Byla to 

neuctivá oběť, za kterou přišel okamžitý soud. 

Čím silněji je zjevena Boží sláva, tím rychlejší 

je Jeho soud nad neúctou. 

V Písmu je mnoho dalších příkladů o 

okamžitém soudu, ale také o odloženém 

soudu (např. synové Héliho).  

Autor píše: Osobně jsem poznal, že člověk 

může mít ohromné nadšení, a přitom 

postrádat poznání.  Nadšení a vášeň, pokud 
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není umírňována poznáním, vedla vždy do 

potíží.  A navíc jsem zjistil, že mou 

zodpovědností je usilovat o poznání od Boha. 

(Přísl. 2. 1-5.). 

Mnoho lidí volá po tom, aby Bůh obnovil 

svoji slávu. Modlí se za pozdní déšť. Podřizují 

se Božímu pročišťování a nestěžují si, když 

procházejí zkouškami. Nereptají, když 

duchovně procházejí pouští. Brzy se budou 

radovat, protože Bůh neodepře Svou slávu 

těm, kteří po Něm hladoví. Jiní jsou chyceni 

někde uprostřed - usilují o Boží přítomnost, 

ale podobně jako u Davida není jejich úsilí 

založené na poznání. Hledají Boha svým 

vlastním způsobem, svou moudrostí. Stále si 

ještě potřebují plně uvědomit slávu Toho, po 

kom touží. 

Známe list apoštola Pavla do Efezu. Je tam 

napsána krásná posloupnost, hovoří o řádu v 

církvi, řádu v manželství, v rodině a končí: 

Nakonec, moji bratři,... oblečte si celou zbroj 

Boží. Nelze mít celou Boží zbroj a nemít řád v 

manželství, v rodině, v církvi. Pouze člověk, 

který nezná celou tuto posloupnost, se může 

domnívat, že si může žít podle svého a mít 

nárok nebo prosit o celou zbroj Boží. První 

část zbroje je pravda, pravda o sobě, o mém 

vztahu k Bohu, v manželství, ve sboru, o mém 

vztahu k autoritám, o mém podřízení se, atd..  

- Svatá bázeň je klíčem k Božím pevným 

základům, odemyká pokladnici spasení, 

moudrosti a poznání.  

- Připravte cestu Pánu tím, že připravíte 

Jeho lid na Jeho slávu.  

Chtěl jsem vás těmito řádky vyburcovat a 

nadchnout pro blízký vztah s Bohem a taky 

pro hledání Božího řádu pro sebe. Není nic 

krásnějšího než mít za přítele velikého a 

mocného Boha, s nímž můžu mít důvěrný 

vztah.  

Stanislav Boszczyk, 

člen realizačního týmu projektu 

 
 

 

svědectví 

Svědectví Mariana Lipovského z kapely Timothy 
 

Marian Lipovský je frontman kapely Timothy a také jeden z organizátorů festivalu Campfest. 

Přinášíme svědectví o tom, jak se dostal k Bohu.  

V dětství jsem dělal atletiku. Byl jsem ve 

sportovní třídě a sport byl můj život. Na stěně 

jsem měl plakáty, medaile, věděl jsem, kdo je 

v čem mistr a jaké jsou světové rekordy. Když 

jsem seděl, přehrával jsem si techniku skoku 

přes překážky. Skákal jsem do výšky a běhal 

přes překážky, byl jsem mistr kraje a druhý 

na mistrovství Slovenska.  

Pak jsme ale potkal kluky, kteří byli v mém 

věku, hráli dobrou muziku a chodili do 

stejného kostela jako já. Jednou se ptali mého 

kamaráda, jestli by s nimi nechtěl hrát 

v kapele. Mě zasáhlo, že se zeptali zrovna 

mého kamaráda, a ne mě. Proto jsem asi kvůli 

mé vnitří pýše zašel za těmi hochy a zeptal se, 

jestli nechtějí, abych hrál taky. Přitom jsem je 

neměl ani moc rád, byli to opravdoví křesťani 

a moje máma mi vždycky říkala, že takový 

jako oni bych měl být. Kluci byli rádi, že jsem 

přišel, prý se modlili, aby jich bylo celkem pět, 

a původně byli tři. Nevěděli, že neumím 
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zpívat, mutuju, nehraju na žádný hudební 

nástroj, neznám noty ani akordy, natož abych 

tušil, co je třeba lehká a co těžká doba.  

Kluci se mnou měli ale spoustu trpělivosti a 

mluvili také o svém životě s Bohem. Mě to 

oslovovalo, protože byli upřímní a opravdoví. 

A tak jsem si jednou večer klekl k posteli a 

řekl: „Ježíši, já asi věřím, že existuješ a chci 

pro tebe žít.“ Pak jsem začal číst Bibli. 

Najednou jsem ale ze sebe a z toho, jak žiju, 

měl deprese. Do té doby jsem byl poměrně 

šťastný člověk a najednou bylo vše pryč. Čím 

víc jsem Bibli četl, tím víc mé hříchy vylézaly 

a já jsem nevěděl, jak z nich ven. Trvalo to asi 

rok a bylo to se mnou dost špatné, deprese 

byly opravdu velké. Pak ke mně ale jednoho 

dne přišel Bůh a řekl mi, že mě má rád 

takového, jaký jsem a mé deprese zmizely. 

Pán změnil můj život. V té době mi bylo asi 

šestnáct a půl.  

Bůh mi pomohl ven z některých hříchů a 

také mě usvědčil z toho, že mám radši atletiku 

než jeho. To jsem nechtěl a tak jsem sportu 

nechal. Neříkám, že to tak musí udělat každý, 

ale já byl opravdu sportovní šílenec, a tak 

jsem to radikálně utnul. Bylo jasné, že mě Bůh 

volá do služby jiným, pracoval jsem 

s alkoholiky, narkomany, rozjeli jsme Mládež 

pre Krista, založili kluby, kavárny, modlitební 

řetězy, Campfest i Worship festivaly.  

 

JF-NL

 

Jáá, zpívám si blues 
O víkendové neděli se náměstím v rámci 

svátku Tří bratří linuly tóny bluesrockové 

kapely Praise and bluesship band. 

Několikatýdenní ohlašovaná akce měla dle 

mého celkem slibný úspěch. Nás ale zajímalo, 

jak se tato kapela dala vlastně dohromady, 

proč si zvolili za svůj hudební styl zrovna 

blues, a také, jestli má vůbec blues něco 

společného s chválou Bohu.  

Praise and bluesship band je Slovenská 

křesťanská kapela, která je zvláštní hlavně 

výběrem svého repertoáru, jako je jazz, blues, 

reagge a rock, a také tím že hlavní zpěvák a 

zároveň zakladatel kapely hraje na foukací 

harmoniku a je to kazatel metodistické církve 

v Trnavě. Jak už o sobě a své kapele Pavol 

Absolon řekl: 

„Naše kapela vznikla jako takový 

miniprojekt. Na vysoké škole jsme se chtěli 

s mým kamarádem tak nějak rozloučit se 

školou, když jsme končili studium a dlouho 

jsme přemýšleli nad něčím originálním. Oba 

jsme hudebníci, tak nás napadlo vymyslet pár 

písní ve stylu blues. Pak se k nám postupně 

připojilo více známých a lidí, kteří mají rádi 

blues, jazz a funk a vznikla tato kapela.“ 

Ale proč zrovna blues, čím je tento hudební 

žánr tak vyjímečný, a je to to jediné co vás 

baví? 

„Jediný žánr to určitě není, ale je to moje 

srdcovka. Osobně si někdy dělám legraci, že 

když jednou budeme nahoře v nebi, tak mne 

hledejte v bluesové čtvrti nebeského 

Jeruzaléma. Mám rád všeobecně dobrou 

hudbu, může být různých žánrů, ale nejraději 

tu, která má kořeny u našich černých bratrů 

už jen proto, že tyto hudební styly mají srdce, 

rytmus, jsou plné života a vyjadřují upřímně a 

kvalitně tóny srdce.“ 



NEDĚLNÍ LISTY 7. číslo / 31 července 2011 Strana 5 

Je pravda, že kdo zná trochu blues, ví, že 

vznikal v afrických otrokářských komunitách 

v Americe, kdy se snažili interpreti touto 

táhlou hudbou se sólovým zpěvem vyjádřit 

své deprese a smutný stav, ve kterém se afričtí 

černoši nacházeli.  

Během společných rozhovorů jsme se také 

dozvěděli, že v kapele je každý člen z jiné 

denominační církve, tak nás zajímalo, jestli 

opravdu hudba dokáže překonat všechny 

rozdíly, které nás křesťany někdy rozdělují. 

„Ano, hudba to dokáže, je totiž skutečným 

komunikačním fenoménem. Skutečně může 

odbourávat rozdíly a předsudky. Teda, 

alespoň během koncertů (dodává Pavol se 

smíchem).“ 

O skupině se vyjádřil i web 

www.shoutlife.com 

„Skupina je zoskupením niekolkých 

hudobníkov zo štyroch denominácií. I týmto 

chce demonstrovať, že i napriek rozdielnemu 

kresťanskému denominačnému pozadiu môže 

byť jednota medzi kresťanmi. Cielom P&B 

Band je zvestovať Božie slovo spôsobom, 

ktorý je pochopiťelný a blízky luďom, ktorí ho 

potrebujú počuť. Prostredníctvom koncertov 

im chceme ponuknuť  to co chcú, ale 

nezabudnúť na to čo skutočne potrebujú. A to 

je spoznať zmysel života, ktorý sme aj my 

našli v Ježíši Kristovi.“ 

ZM+JS-NL 

 

z dějin české reformace 
MIKULÁŠ BISKUPEC Z PELHŘIMOVA 

Narodil se asi roku 1385 v Pelhřimově. 

Dosáhl bakalářského titulu na artistické 

fakultě pražské university, stal se jedním 

z předních protagonistů husitského hnutí. 

Přiklonil se na stranu radikálních husitů, kteří 

se snažili zbavit všeho, co podle nich nemělo 

oporu v Písmu a byl vybrán roku 1420 za 

biskupa táborského, tedy představitele 

samostatné církve, později své sídlo přemístil 

do Písku. Ale také on, po boku Jana Žižky, 

musel potírat některé radikální výstřelky. Se 

Žižkou se však posléze rozešli.  

Mikuláš byl jedním z těch, kdo tvořil a 

obhajoval táborskou theologii, účastnil se 

disputací s pražskými universitními učiteli. 

V roce 1433 se účastnil Basilejského koncilu, 

na němž hájil jeden ze čtyř pražských 

artikulů-trestání smrtelných hříchů. Po dobytí 

Tábora v roce 1452 byl uvržen do vězení 

v Praze a poté na poděbradském hradě, kde 

zemřel roku 1459. Sepsal latinsky Táborskou 

kroniku, dílo sestávající z několika 

samostatných dokumentů. 

MCH-NL 

../Local%20Settings/Temp/www.shoutlife.com
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Arabské revoluce a křesťanství 
Většina z vás jistě zachytila nedávné zprávy o revolucích v arabských zemích. Suché zprávy z médií 

nám toho však příliš neřeknou. Proto NL otiskují článek věřícícho křesťana a zároveň odborníka v oblasti 

politologie, který se touto problematikou zabývá. Vřele doporučujeme k přečtení.  

 
Francouzský básník a filosof Paul Valéry 

kdysi napsal, že „každá revoluce změní za 

dva roky to, co by jinak trvalo dvacet let. 

Zároveň zničí to, co rostlo dvě stě let.“ Tento 

výrok, který připomněl ve své skvělé knize 

Křik koruny svatováclavské Ladislav Jehlička, 

připadá člověku na mysl, pozoruje-li současné 

dění v arabském světě.  

Domino začalo v severní Africe a na 

Arabském poloostrově padat v lednu útěkem 

dlouholetého tuniského diktátora bin Alího, 

pokračovalo odstoupením egyptského 

Mubaraka, rozpoutáním občanské války 

v Libyi, slibem odstoupení jemenského Sáliha. 

Zdá se, že stále ještě není konec, značně 

vyostřená je situace v Sýrii, klid není ani 

v dalších zemích, kde si ještě před půl rokem 

nebylo možno politický protest ani představit 

– v Bahrajnu či Jordánsku. Tzv. arabské jaro se 

nezřídka přirovnává k roku zázraků 1989 ve 

střední a východní Evropě. Těžko říct, zda je 

to trefné přirovnání, spíš se zdá, že ne. Před 

dvaadvaceti lety se dotčené země 

k demokracii navracely, byť po mnoha 

desetiletích diktatur. Ne náhodou si lze také 

všimnout, že přechod k demokracii nebyl 

tehdy úspěšný u těch zemí, které nemohly 

navazovat na žádnou demokratickou tradici 

své historie. Dnešní země, jež nově stojí na 

začátku strastiplného putování k demokracii, 

se ve své tradici nemohou vztahovat k ničemu 

demokratickému.  

Na místě je připomenout jedno 

politologické zjištění. Zdaleka ne každý 

zahájený přechod k demokracii končí 

demokracií. Podle jednoho výpočtu dokonce 

jenom 28 % těchto přechodů skončilo 

úspěchem v podobě demokracie. Opačně 

viděno to tedy znamená, že téměř tři čtvrtiny 

pokusů je neúspěšných.  

Arabské jaro mnohem spíš může být 

obdobou evropského jara národů – revolucí 

roku 1848. Ty tehdy přinesly především 

probuzení jednotlivých evropských 

nacionalismů a znamenaly klopotný začátek 

cesty k demokracii, ne začátek demokracie 

jako takové. K té se to ještě něco natrvalo. 

Nejprve musela pěkně zdola vyrůst občanská 

společnost v podobě hasičských, kulturních a 

sportovních spolků, spolu s tím se postupně 

rozšiřovala garance lidských a občanských 

svobod a práv. Teprve poté začaly být různé 

skupiny lidí zahrnovány do politického 

procesu.  

Ve světě po skončení studené války to ale 

vidíme zcela naopak. Demokracie jakožto 

synonymum pro pouhé všeobecné volby se 

dostala do božské pozice, o níž se 

nepochybuje a která se ordinuje jakožto 

univerzální lék jakékoli společnosti, bez 

ohledu na její charakteristiky. Viděli jsme to 

v Afghánistánu, Iráku a teď se to má 

aplikovat v Egyptě a dalších zemích. 

Občanská společnost neexistuje, občanská a 

lidská práva stát negarantuje ani nevymáhá, 

ale hlavně když se volí. Nejlépe co nejčastěji. 

Egypt si jen letos projde třemi hlasováními.  

Jaké vítězné politické síly asi tak mohou 

vzejít z hlasování společnosti, jejíž významná 

část žije v nepředstavitelné chudobě a je 

negramotná? 

Velká obava spojená s arabskými 

svobodnými volbami předpokládá vítězství 

radikálních islamistických sil. Možná ještě ne 

v prvních, svobodou opojených volbách. Ale 

v těch druhých, třetích, kdy nové 

demokratické elity ukáží, že nezvládají plnit 
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nereálná očekávání, že se chudoba 

nezmenšuje, pořádek je mnohem menší než 

za diktatury – pak mohou přijít radikálové 

s jednoduchými recepty aplikace tvrdých 

norem islámského práva šaríja. V tu chvíli 

veškerý prostor pro jinakost, pro odlišnost 

mizí.  

Myšlenka demokracie je mj. postavena na 

ochraně práv menšin – a v arabském světě 

není lepšího testovacího lakmusového 

papírku než postavení křesťanů. Jednoduše 

řečeno – lidé mohou volit od rána do večera, 

pokud ale souběžně tytéž společnosti utlačují 

křesťany, o demokracii nemůže být ani řeč.  

Statistiky říkají, že nejpronásledovanějším 

náboženstvím 20. a začátku 21. století je 

křesťanství. Ročně kvůli své víře v Krista 

umírají stovky lidí, diskriminováno je až 100 

milionů lidí. A tyto počty dále rostou, zvláště 

v muslimských státech, a to i v těch, které se 

pyšní svými demokratickými revolucemi. 

Ano, urážek Krista se zde nedopočítáme, 

vraždy křesťanů jsou na denním pořádku, to 

vše přecházeno ze strany Západu maximálně 

s povytaženým obočím. Až novoroční krvavý 

masakr ubohých egyptských Koptů konečně 

probudil některé evropské státy alespoň 

k slovní reakci. A represe křesťanů – 

katolických i pravoslavných Koptů, ne ze 

strany státu, ale většinové muslimské 

společnosti podněcované radikálními salafisty 

neustále pokračují, ba dokonce se zvětšují. Je 

to skutečně nutná daň za Mubarakův pád?  

Právě na vztahu ke křesťanství lze doložit 

skutečnou politickou a společenskou svobodu 

a toleranci daného státu. Tam, kde mohou 

křesťanské církve svobodně žít a dýchat, je 

obvykle svobodná celá společnost. A naopak. 

Potvrzuje se tak, že zdánlivě moderní koncept 

lidské svobody a důstojnosti lidské osoby 

vzešel právě z křesťanství. Tomu, kdo chce 

znesvobodnit společnost, křesťanství a 

křesťané překáží. Přesto, nebo právě proto, je 

provokativní věta, že bez křesťanství není 

skutečné svobody.  

A tak si můžeme v dalších měsících všímat, 

co se v arabských zemích děje. Málokdo by se 

asi zlobil, kdyby se vydali cestou, na níž by 

upřednostnili garanci individuálních i 

skupinových svobod před svobodnými 

volbami za každou cenu. Ať si vládne nějakou 

dobu klidně armáda, pokud zajistí rovné 

zacházení s lidmi: férové soudy, vymáhání 

práva, rovné šance. Ale to je všechno běh na 

hodně dlouhou trať. Snadněji se lidu i světu 

ukazují svobodné volby. To, že z nich vzejde 

vláda v lepším případě nestabilní, v horším 

radikální, je jiná věc. Ale může se volit. 

Mezitím budou další a další křesťané vydávat 

krvavé svědectví svému Mistru a Pánu. A 

Západ bude tleskat, tak jako tleská, aniž 

pořádně ví, čemu, už dnes.  

 
Autor doc. PhDr. Stanislav Balík, PhD. je vedoucím katedry politologie Fakulty sociálních 

studií Masarykovy univerzity v Brně. Děkujeme za laskavý souhlas s uveřejněním článku.  

 

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=3979776906&to=http%3a%2f%2fwww%2emuni%2ecz%2fpeople%2f12180%3flang%3dcs
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3979776906&to=http%3a%2f%2fpolit%2efss%2emuni%2ecz%2f
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3979776906&to=http%3a%2f%2fwww%2efss%2emuni%2ecz%2f
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3979776906&to=http%3a%2f%2fwww%2efss%2emuni%2ecz%2f
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3979776906&to=http%3a%2f%2fwww%2efss%2emuni%2ecz%2f
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prázdniny 

TIPY NA VÝLET 

Letos jsme neplánovali nějakou extra dovolenou, ale přesto jsme chtěli alespoň nějak odměnit děti za 

jejich celoroční snažení ve škole. Hledali jsme něco, co by dětem přineslo radost a zábavu a vzešly z toho 2 

výlety k našim polským sousedům. 

Śląskie Wesołe Miasteczko 
Těsně za Katowicemi leží Chorzów a v něm 

je „Wesołe Miasteczko“. Tento lunapark 

s atrakcemi všeho druhu je součástí 

oddychové části města, ve které se nalézá také 

zoologická zahrada, planetárium, lanová 

dráha a kdo ví co ještě. V lunaparku se nám 

všem opravdu líbilo. Děti se vyřádily na všem 

možném i nemožném, a protože jsme na 

většinu atrakcí museli „povinně“ s nimi, 

ocenili jsme prozíravost stavitelů lunaparku, 

totiž nenatlačit všechny kolotoče dohromady 

na jedno místo. Naopak všechno je pěkně 

rozprostřeno kolem vodní plochy (snad malé 

jezero), což skýtá příjemné ovzduší i oddych 

při procházce kolem dokola. Rovněž hladina 

hluku je díky tomu docela nízká. V areálu se 

dá bez problémů najíst v různých stáncích, 

zmrzliny a cukrové vaty bylo taky dostatek. 

Vstupné do areálu čítá 40 zł na osobu a den, o 

víkendech 50zł (důchodci nad 60let 20 zł). 

Dostanete čipovou kartu a tradá na kolotoče. 

Za atrakce uvnitř se krom střelnic již neplatí. 

Čili chcete-li na centrifugu 10x, půjdete 10x, 

když vás to baví. Škála úrovní je dostatečně 

široká, od kolotočů pro mrňata, až po 

„kosmické trenažéry“ pro otrlé. Některé 

atrakce vypadají poněkud hrůzostrašně, ale 

když to absolvujete, zjistíte, že zdání trochu 

klame. Ovšem samozřejmě, tam, kde to 

vypadá, že jste hlavou dolů, jste opravdu 

hlavou dolů. Nám se nejvíc zalíbila atrakce, 

kterou jsme si sami nazvali „pračka“. Ačkoli 

na první pohled vypadá, jako obyčejná 

housenková dráha, tam nás to sepralo, 

vyždímalo i odstředilo zároveň. No co si 

člověk může ještě přát...  

další informace najdete na 

http://www2.wpkiw.com.pl/atrakcje/wesole_

miasteczko.html 

Aquapark Wisła 
Snad nějaké to osvěžení ve vodě? Pro tento 

účel jsme zvolili aquapark ve Wisłe s otvírací 

dobou 8-21 hod. V Cieszynie odbočíte 

směrem na Ustróń a jedete tím směrem až do 

Wisły, nebo se dá taky jet přes Dziegielów 

menšími cestami a taky tam dojedete. Na 

místě zjistíte, že ve Wisle vlastně žádný 

aquapark není. Wisła je malé město, ale velmi 

orientované na turistickou klientelu. Proto je 

tam spousta hotelů, které se snaží poskytovat 
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hostům lázeňský komfort. A patrně ten 

největší komfort nabízí hotel Golębiewski, 

jehož součástí je komplex bazénů s tobogány, 

vířivkami (Jacuzzi), mořskými vlnami, 

parními lázněmi, solnou a ledovou jeskyní a 

možná ještě dalším vybavením. Vše co bublá, 

víří, vlní se nebo klouže, se nalézá v kryté 

části. V případě hezkého počasí je otevřena 

střešní terasa pro možnost slunění. Areál 

bazénů je postaven tak, že člověk je stále 

v nějaké vodě, případně na cestě z vody do 

vody. Nad tobogány je napsán minimální 

věkový limit 12 let, avšak málokdo to bere na 

vědomí. Krom zmiňované terasy a 

inhalačních místností zde není žáden prostor 

pro nějaké vylehávání na dece. To vás však 

v tomto komplexu pomalu ani nenapadne. A 

protože jste stále ve vodě, třeba i ve slané, 

nemusíte v aquaparku strávit celý den. Za tři 

hodiny zjistíte, že je toho tak akorát, že jste 

dostatečně rozmasírovaní, nainhalovaní, že 

máte dost odklouzáno a vydali jste dost 

energie, kterou je potřeba doplnit. 

V aquaparku totiž není žádný stánek 

s občerstvením. V tomto se podobá 

klasickému krytému bazénu, kde se taky 

nenajíte. Docela příznivá je cena, která je 

právě na krátkodobější pobyt docela 

přizpůsobena. Pokud nejste hoteloví hosté, 

kteří mají aquapark zdarma, tak zaplatíte při 

vstupu za první hodinu a půl 30 zł, děti do 12 

let polovic (a to i kdybyste tam chtěli být jen 

půlhodinku). V okýnku vám automaticky 

zapůjčují ručník. Platí se u automatu, který 

vám po zaplacení vydá čipové hodinky, 

kterými se otvírají i skříňky v šatně. Šatna je 

jen jedna, dost rozsáhlá, ale není rozdělená na 

mužskou a ženskou část. K převlékání slouží 

příslušné kabinky. Při návratu doplácíte za 

každou další půlhodinu 5 zł (děti také) u 

podobného automatu. Ručník hážete na 

příslušnou hromadu a hodinky pak vracíte 

do otvoru u výstupního turniketu. U jednoho 

z bazénů je zařízení, kde si na displeji můžete 

zkontrolovat čas na hodinkách, a také vám to 

automaticky napíše sumu, kterou doplácíte. 

Tři dobré rady na závěr. 

1. Menší problém je s parkováním, ale když 

se trochu rozhlédnete, zjistíte, že vpravo dole 

pod hotelem je prudší kamenitý sjezd k 

menšímu plácku, kde se dá parkovat.  

2. Než půjdete do aquaparku, dobře se 

najezte. Pokud vás přesto chytí hlad, můžete 

si v šatně dát pár sušenek, ale k bazénům se 

s jídlem nesmí. 

3. Hlídejte si čas. Pamatujte, že než se 

čtyřčlenná rodina dostane k výstupnímu 

turniketu, uběhne dobrých 15 minut, tak ať 

zbytečně neplatíte za další načatou 

půlhodinu. 

Další info i trasu naleznete na: 

http://aquapark.wisla.cz/ 

MSCH-NL 

Pokud chcete o prázdninách ještě poznat něco nového, 

přestože je to „za humny“, objevte malý penzion 

v Mostech u Jablunkova. Rodinná atmosféra, příjemné 

prostředí, domácí kuchyně a 30% sleva do Ski areálu 

z nás učinila velice spokojené hosty. 

Více na www.pensionuskiarealu.cz.  

JH-NL 

http://www.pensionuskiarealu.cz/
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zamyšlení 

ZAHRADA 

Prázdniny jsou vhodnou příležitostí 

k rekreování a poznávání jiných míst. O těch 

letošních byl pro mne novým místem klub 

maminek ve sboru Slezské církve evangelické 

v Návsí. Maminky to v rámci svých setkávání 

mají asi všude hodně podobné. Počet dětí značně 

převyšuje počet dospělých doprovodů, kávička 

se raději nepodává, občerstvuje se ve stoje či 

poklusu za dětmi, ze stejného důvodu souvislou 

větu řekne málokterá. Ale scházejí se pravidelně 

rády a s vděčností Bohu za své zdravé čilé 

potomky. Byla jsem však pozvána na setkání 

přece jenom netypické – prázdninové, grilovací, 

s programem pro děti, během něhož měly 

maminky prostor k zamyšlení nad tématem 

„Zahrada – práce nebo odpočinek?“. První, co 

mě v jeho souvislosti napadlo bylo, že je to téma 

„pěkně provokativní“. Vzhledem ke zkušenosti 

se zahradou mých rodičů jsem totiž v odpovědi 

měla hned celkem jasno: práce! Moc se mi však 

líbily postřehy některých přítomných, které se 

daly shrnout do prohlášení „má-li být zahrada 

odpočinkem, znamená nejdříve práci“.  

Ještě více mne zaujala aplikace jedné maminky, 

když hovořila o zahradě jako o manželství. 

Představovat si krásnou kvetoucí zahradu či 

bohatou úrodu bez práce by bylo bláznovstvím. 

Není však stejným bláznovstvím představovat si, 

že nám manželství „pokvete“ a přinese mnoho 

pozitivního do našich životů bez toho, aniž 

bychom se o to sami přičinili? Zahrada bez plotu 

je vystavena velkému nebezpečí „zvenku“ – 

zloději, nenasytní býložravci, hrabaví ptáci atd. 

Před kterými „narušiteli“ a jakým způsobem 

ochráníme náš vztah s partnerem? Možná je to 

odstěhování se od rodičů, moudré financování, 

utužení přátelství s těmi, kteří nás podporují ve 

víře či přestat srovnávat své manželství 

s ostatními. Troufám si říct, že nám všem je jasné, 

že plot absolutní zárukou obdivuhodné zahrady 

zcela jistě není. Na řadu přichází vzít do ruky 

rýč, motyku, kosu, sekačku, hrábě, konev a …… 

a makat a makat. A pak přijde ten zasloužený 

relax na lehátku, posezení u kávy nebo grilování 

s přáteli.  

Bylo by fajn, kdybychom třeba při používání 

zmíněných nářadí na zahradě přemýšleli o tom, 

jak makat na našem manželství. Který plevel 

v něm bují? Příliš hodně přesčasů v práci? 

Televize? Nezájem o to, jaký měl ten druhý den? 

Pocit nenahraditelnosti? Neschopnost zajistit 

občasné hlídání dětí? Neúcta k partnerovi? 

Nedostatek komunikace nebo sexu?  

Druhů plevele stejně tak jako „zabíječů lásky“ 

je hodně. Rozpoznat je, je velmi důležité. Ale 

není to všechno. S každým plevelem se musíme 

poprat jiným způsobem. Některý vyrýpnout, na 

jiný platí třeba postřik. Je to složité, ale jsou lidé, 

kteří se v zahradě/manželství opravdu vyznají. 

Můžeme je požádat o pomoc. A Pán Bůh dá sílu 

se s tím poprat.  

Stejně založit ruce v klín si pořád nemůžeme 

dovolit. Musíme přece pozalévat a pohnojit to, co 

nám na té zahradě, v manželství či jakémkoliv 

jiném vztahu krásně roste. 

Pěstujme krásné vztahy! 

JH - NL 
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reportáž

LETOŠNÍ XCAMP  
Budík zvoní v 6.30, což je o prázdninách 

docela vražedný čas. Zkontroluju stan – zatím 

stojí a vypadá normálně, zkontroluju věci – 

nezatéká. Sklepnu ze stanové stěny několik 

slimáků a s vědomím, že mám všechny 

ponožky mokré, vklouznu do taktéž 

promočených pohorek bosou nohou a 

vydávám se na Karmel.  

Už jsem myslela, že mě to nepotká, nicméně 

před několika měsíci mě oslovil přípravný 

výbor táboru XcamP ve Smilovicích 

s nabídkou spolupráce. Kývla jsem. Proto to 

časné vstávání a mokrý stan. Letošní XcamP 

jsem si opět užila celý a se vší slimáčí 

parádou. Stála jsem v neskutečně dlouhých 

řadách na snídani, oběd a večeři, nenechala si 

ujít semináře ani evangelizace, potkala Ježíše i 

spousty zajímavých lidí, dosyta si užila 

starých známých a sháněla články pro 

táborový deník, který jsem dostala na starost.  

Po skončení mi zbývá říct jen pár věcí:  

Jsem ráda, že tábor jako XcamP může 

existovat. Aspoň já jsem na XcamPu, ačkoli 

jsem se ho celého účastnila jen asi čtyřikrát, 

vždycky načerpala povzbuzení, rady i 

neopakovatelnou atmosféru, která ho každý 

rok provází. A v neposlední řadě jsem právě 

tam potkala lidi, kteří změnili nebo ovlivnili 

můj život. Jak řekl letošní evangelista 

Alexander Barkoci, projezdil celou Evropu, 

ale podobnou akci nezažil. A proto je možná 

škoda, že si ji nechává spousta mladých (i 

starších) ujít. Máme na dosah ruky kvalitní 

duchovní program s aktuálními tématy, proč 

ho ignorovat?  

Jsem také vděčná za lidi, kteří tábor 

připravují. Možná se to nezdá, ale přípravný 

výbor plánuje XcamP prakticky rok před ním. 

A jsou to právě ti lidé, kteří nejen vybírají 

program, zajišťují stan a montují světla nad 

pódium, ale v průběhu akce řeší věci typu 

spadlé a promoklé stany, stížnosti sousedů či 

návštěva hygieny společně s Českou televizí. 

Dělají to ve volném čase a zcela zadarmo. 

Děkujme za tyto ochotné služebníky.  

Těším se na další ročník a také na to, že až 

se příště v plném stanu podívám kolem sebe, 

uvidím více tváří z našeho sboru.  

 

Domovská stránka tábora s nahrávkami z evangelizací, přednášek a seminářů ve formátu 

MP3: http://xcamp.cz/ 

Videa z evangelizací: http://www.projektizrael.cz/ 

Fotky: http://xcamp.rajce.idnes.cz/ 

Video sestřihy: http://www.youtube.com/xcampcz 

JF-NL 

ze starých časů - Evanjelické listy  

Roč. 27, rok 1909 
 

Když dát, znamená získat 
Co to máš v ruce, Ábeli? 

Nic, než malou ovečku, milý Pane; vzal 

jsem ji právě ze stáda, abych Ti přinesl 

oběť díkůčinění. 

Ábel tak učinil. A sladká vůně zápalu 

naplňovala od té doby vzduch a vycházela 

k Bohu jak oběť chvály.  

Co to máš v ruce, Mojžíši? 

Nic, než-li hůl, ó Bože, kterou poháním stáda. 

Vezmi ji a obrať k Mému užitku.  

Mojžíš tak učinil; pomocí své hole vykonal 

větší zázraky, než-li kdy králové egyptští viděli.  

http://xcamp.cz/
http://www.projektizrael.cz/
http://xcamp.rajce.idnes.cz/
http://www.youtube.com/xcampcz
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Co to máš v ruce, Marie? 

Nic, než kousek vonné masti, ó Bože, 

abych jí pomazala Tvého svatého Syna. 

Marie tak učinila; celý dům naplněn byl 

vůní tou, a čtenáři Bible stále budou 

nadšeni, připomínajíce si požehnaný a 

památný skutek její lásky.  

Chudá ženo, co to máš ve své ruce?  

Nic, než dva šarty, Pane. Je to málo; ale je 

to vše, co mám a co mohu do Tvé 

pokladnice dáti.  

Učinila tak; vypravování o šlechetné 

dárkyni povzbuzovalo od té doby mnohé, 

aby ochotě přispívali na království Boží! 

Tabito, co to máš ve své ruce? 

Toliko maličkost Pane. 

Vezmi ji a věnuj pro Mne. 

Učinila tak; a nejen dostalo se trpící 

chudině v Jeppě teplých oděvů, nýbrž až 

podnes jsou v činnosti dobročinné spolky, 

nesoucí její jméno.  

 

Roč.18, rok 1900 

Z úst nemluvňat 
Šestiletý chlapeček zemřel. V hlubokém 

zármutku stáli otec a matka u vychladlého 

těla. Tu přišel jakýsi zedník, žádaje, aby se 

směl na dítko podívat. Nechtěli ho 

připustit, ale on prosil tak vřele, že 

povolili. Přistoupiv k malé rakvičce, dal se 

dělník do pláče a vypravoval, co se mu 

přihodilo: 

Kdysi sestupoval jsem po vysokém 

žebříku se střechy. Chlapeček stál pod 

žebříkem. – Nebojíte se tam nahoře?, zeptal 

se mne. Pak ale dodal sám: Ó, já vím, proč 

se nebojíte. Vy jste se dnes ráno modlil. 

Neřekl jsem nic, ale zastyděl jsem se, neboť 

jsem často zapomínal tak činiti. Ale od té 

chvíle jsem nikdy více nezapomněl. . . .“ 

Menšiti se 
„Já musím menšiti se,“ řekl Jan Křtitel, a 

řekl to spokojeně. Působil mocně a rostl 

utěšeně, až přišla chvíle, kdy porozuměl, 

že odtud již má nížiti a menšiti se. Tak bývá i 

v našem životě. Jdeme vesele ku předu; práce 

nás těší, snad se nám i daří; ale dříve neb později 

dostane se nám pokynu, že jsme dospěli k určité 

hranici svých úkolů. Přišel čas „menšiti se“. 

Nuže tedy, nechť se menšíme a ochotně 

menšíme. Jen když v nás a okolo nás roste Pán! 

Každý, kdo stoupá na vysokou horu, ví, že mu 

budu zase sestoupit. To sestoupání bývá 

obyčejně těžší nežli stoupání. Ale když je to 

vykázaná nám cesta, nebude asi bez užitku. 

Možná, že Janu Křtiteli byla doba, kdy 

sestupoval a se menšil, nejpožehnanější z celého 

života.   

 

Roč. 20, rok 1902 

Pusť to! 
Hošík hrál si s drahocennou vásou. Vstrčil do 

ní ruku, ale pak jí nemohl vytáhnouti. Zavolal si 

tatínka na pomoc, ale přese všecko úsilí obou 

nepodařilo se ruku dostati ven. I mluvilo se již o 

tom, že se bude muset vása rozbiti. Ještě však 

pravil otec dítěti, aby co nejvíce natáhl všecky 

prsty a hodně je dohromady stlačil. „Ó, to já 

nemohu,“ odpovídal chlapec s pláčem, „musel 

bych pustiti z ruky haléř!“ Celou tu dobu držel 

tedy v ruce haléř a pro haléř málem by  se rozbila 

drahá vása.  

Jak mnozí lidé podobají se tomuto bláhovému 

dítěti! Drží se mamonu nebo jiné tretky tohoto 

světa a tím vydávají v šanc nesmrtelnou duši, 

věčnou blaženost.  

MG - NL 
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Novinky z Biblosu 
Komenský v sukních 

Marie Faldynová 

Víte, co se dá zažít, 

když se žena ve zralejším 

věku začne seznamovat s 

počítačem... Jak je 

bezvadné udělat si 

dvakrát pořádný 

předvánoční úklid, když 

nemůžete najít vlastní 

peněženku a navíc se vám v bytě objeví myš... 

Co všechno se dá zažít, když člověk odněkud 

někam dojíždí vlakem... Jak nám mohou kázat 

i docela obyčejné věci denní potřeby... Jak se 

vyrovnat s tím, když nám někdo šlápne na 

kuří oko... Jak vyjít s penězi, když je jich 

málo... Nová kniha fejetonů, při které se 

zasmějete, budete osloveni i dojati. Kniha o 

situacích, které zažívá dnes i denně každý z 

nás.  

 

Ženy, které se příliš snaží 

Kevin Leman 

(Původně vyšlo pod 

názvem Jak se naučit 

říkat ne) Tato kniha je 

pro ženu, která unavená 

z toho, jak se štve, jak se 

snaží, aby všechno 

fungovalo, a která má 

pocit, že všechny její 

vztahy závisí jen na ní. Je 

určena všem ženám, které touží po větším 

respektu u benzinové pumpy, u pokladny v 

samoobsluze, u jídelního stolu a především v 

ložnici... Je vůbec možné zvládnout vztah, 

děti, domácnost, práci, která mě naplňuje, 

realizaci vlastních přání a schopností? Existuje 

taková žena? Vím, že jich existují tisíce; 

starám se jim o vlasy a často naslouchám 

jejich příběhům. Tato kniha vám, milé 

čtenářky, pomůže pochopit, jak "vysušit 

bažiny zoufalství a zkrotit aligátora", který 

způsobuje vaši zdánlivě neřešitelnou situaci. 

Prosím, přečtěte si ji, alespoň to zkuste. 

Pomůžete nám manželům dospět, abychom 

mohli prožívat vyvážený a smysluplný vztah 

s tou nejúžasnější ženou našeho života. Kdyby 

mi moje manželka nepomohla stát se mužem, 

naše manželství by skončilo několik měsíců 

po svatbě. Sobectví, kterým jsme my muži 

vybaveni, by je zničilo. Stále dokola mi 

pokládala "vražednou" otázku "Na co 

myslíš?" Trvalo to skoro tři roky, než jsem 

dokázal nejen odpovědět, ale také se jí zeptat 

na totéž. Dalších deset let mi trvalo, než jsem 

pochopil, proč je to nejlepší otázka v 

manželství a že se k ní pojí ještě jedna: 

"Prosím, můžeš mi odpustit?" Tato kniha vám 

dodá odvahu zeptat se a rovněž odpovědět.  

 

Prvorozený výhoda, či handicap 

Kevin Leman 

Jste přepracovaní. 

Máte velké plány a sny. 

Hodně toho od sebe 

vyžadujete. Nikdo na 

vás není přísnější než vy. 

Jako ten, kdo přirozeně 

hýbe a otřásá světem, 

udáváte krok a získáváte 

ceny. Vždycky jste 

udělali, co se od vás 

očekávalo - a samozřejmě, kvůli tomu, co 

udělal mladší sourozenec, jste se do problémů 

dostávali vy. Prvorozenectví si vybírá 

vysokou daň. Máme však pro vás dobrou 

zprávu: nemusí to tak být. Můžete se v každé 

oblasti svého života naučit používat 

schopnosti prvorozeného ke svému 

nejlepšímu prospěchu. Autor v této knize 

ukazuje, jak toho dosáhnout.  
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Jan Hus 

Eva Kantůrková 

Na podkladě 

historických 

dokumentů dává kniha 

živý, ucelený i detailní 

obraz Husova života a 

doby. Základ učení jeho 

inspirátora Johna 

Wicleffa i samotná podstata Husovy nauky. 

Originálně a poutavě, třebaže do značné míry 

intuitivně, jsou vykresleny charaktery 

Husových protihráčů i příznivců.459 stran 

 

Noemova archa 

Karoline Jayne Churchová 

Knížka roztomilým 

způsobem seznamuje 

malé čtenáře s pří-

během o Noemově arše 

a současně je in-

tenzivněji vtahuje do 

příběhu prostředni-

ctvím smyslového 

vnímání různých skutečností ? od drsné sloní 

kůže po načechranou zaječí kožešinku. 

 

 

 

 

 

 

 

Jak vychovat děti a 

nepřijít o rozum 

Kevin Leman 

Jestli někdo rozumí, 

proč se děti chovají tak, 

jak se chovají, pak je to 

psycholog a uznávaný 

autor Dr. Kevin Leman. 

Tento otec pěti dětí v 

knize uvádí sedm 

principů, jež učí sám 

život, a ukáže vám, jak - přimět děti, aby 

dělaly to, co po nich chcete - zneškodnit 

zmlsané jedlíky, zklidnit vášnivé výbuchy 

hněvu a minimalizovat sourozenecké potyčky 

- projevit autoritu a rozhodnost, abyste 

dětem dali najevo, že nejste žádný padavka - 

poznat, kdy je třeba malým dravcům 

přistřihnout křídla - stanovit přiměřené 

kapesné, večerku a výhody - opět převzít 

vedení ve vlastní rodině  

 

Přežila jsem 

Immaculée Ilibagiza 

Otevřená zpověď o zradě, nenávisti a 

hlavně odpuštění. Během genocidy ve 

Rwandě 1994 Hutuové téměr vyhladili kmen 

Tutsiů. Immaculée přižila, aby mohla 

vyprávět o Boží milosti lidem, kteří prožili 

podobné věci ve 2.svět. válce a dojít pokoje. 

MG - NL 

co nás čeká

 Letní tábor pro děti v Tyře 2011 se koná 

v termínu 13. – 20. srpna. Kontakt ve sborové 

kanceláři. 

 CampFest, open air festival - Ranč 

Kráľova Lehota / SR, v termínu 4. – 7. 8.2011. 

Cena vstupenky je 30 €. Přihlášení na 

http://mpks.sk 

 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. 

srpna 2011 v Letním táboře J.A.Komenského 
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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. 

 English Camp – Chcete si zlepšit 

angličtinu a zároveň zažít skvělou zábavu? 

Přemýšlíte nad tím, jak bude Vaše dítě trávit 

prázdniny? Zveme Vás na English Camp. 

Termíny: 2.-8.7. (věk 14-19 let); 4.-10.7. (věk 

13-19 let); 9.-15.7. (věk 14-19 let); 25.-19.7. (věk 

6-10let); 1.-5.8. (věk 10-15 let). Více na 

www.englishcamp.webnode.cz nebo tel: 

734 514 187. 

 Izrael žije – Am Jisrael Chai! Takový je 

název konference, která se uskuteční 

v evangelickém kostele Na Nivách v Českém 

Těšíně: 17.-18. září 2011.  

Program: sobota 17. září 2011: v 10.00 hod. – 

zahájení 

- historický blok 

- skupina Halevaj 

- vzpomínka pamětníka holocaustu 

přestávka na oběd – občerstvení – možnost 

prezentace různých organizací  

ve 14.00 hod. – odpolední blok 

- prezentace ICEJ 

- hudební vystoupení 

hlavní řečník – David Parsons – ředitel ICEJ 

v Jeruzalému pro styk s médii – překlad 

Mojmír Kallus 

-modlitby za Izrael 

 

– koncert hudební skupiny „SIMCHA“ 

v 17.00 hod. 
 

neděle 18. září 2011: v 10.00 hod. – 

bohoslužby v rámci evangelického dne 

- ve 14.00 hod. – přednáška Davida Parsonse 

 

Účastníci a zájemci hlaste se na adresu: 
konference@icej.cz 

uzávěrka přihlášek nejpozději do 10.9.2011 

VSTUP ZDARMA 

 

 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. www.dumbible.cz. 

 

 

inzerce 
KŘESŤANSKÁ SLUŽBA našeho sboru hledá posily. Pokud vás Bůh volá do služby a máte 

ochotu sloužit druhým, nepřeslechněte Jeho hlas! Křesťanská služba našeho sboru navštěvuje 

nemocné, blahopřeje k narozeninám, pečuje o starší členy sboru. Tyto skutky víry jsou možná 

skryté, vyžadují obětavost, nejsou placené, ale jistě jsou zapsány v nebesích u Boha, takže 

odměna nikoho nemine. Cítíte-li se osloveni, hlaste se prosím u sestry Heleny Cieslarové, 

farářů nebo kurátora sboru.  

PÍSEK PRO PÍSKOVIŠTĚ  

U sborového centra hodláme v rámci dětského koutku vybudovat také pískoviště. Má-li někdo 

možnost věnovat vhodný písek pro toto pískoviště a udělat tak dětem radost, nechť se přihlásí 

u některého z farářů nebo u Jarka Sabely (tel.  603 484 296). 

KOSTELNÍK  

http://www.englishcamp.webnode.cz/
mailto:konference@icej.cz
http://www.dumbible.cz/
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Člověk s úsměvem na tváři se sklony ke kutilství, ochotný, důvtipný a spolehlivý, jemuž 

zahálka nevoní, je vítán na místo kostelníka našeho sboru Na Rozvoji. Zájemce nechť se laskavě 

hlásí na farnosti u br. faráře Marcina Pilcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

informace 
 

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.cz stránky mládeže sboru Na Rozvoji 
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e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 
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D. Harok (DH), M. Chalupski (MCH), L. Chrobočková 

(LCH),  M. Schulhauser (MSCH)  

Tisk: Magdaléna Géryková  

Editace: Lenka Chrobočková  

Zodpovídá: Jana Foberová 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přinášíme Vám luxusní 
kosmetiku z Mrtvého moře. 

 

Výhradní distributor 

VIP Cosmetics s.r.o 
731 138 266 

www.premier-deadsea.cz 
 

http://www.ccectesin.cz/

